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RESUMO 

 

A presente dissertação aborda como temática o conselho de classe nas escolas da rede pública. 

Trata-se de uma análise das vozes discursivas que configuram esta prática educativa. Para tal, tem-

se como lócus de pesquisa o município de Bom Jesus da Lapa, situado na região oeste do estado 

da Bahia. A fundamentação teórica e metodológica se concentra na Análise de Discurso 

(doravante AD) de abordagem francesa, considerando autores como, Michel Pêcheux e Eni 

Orlandi. Nesta linha, é visto que não há separação entre a teoria e a apreciação, uma vez que o 

processo de análise é construído se reportando todo o tempo à luz teórica, tornando possível que 

o analista interprete e descreva. Algumas noções foram importantes para as análises: discurso, 

formação discursiva, ideologia e sujeito. Mediante os conceitos apresentados, buscamos responder 

o seguinte problema: De que forma as vozes discursivas dissonantes configuram posições-sujeito 

do conselho de classe da rede pública? A partir deste ponto, o objetivo foi analisar as vozes 

discursivas dissonantes que configuram posições-sujeito do conselho de classe na rede municipal 

de ensino de Bom Jesus da Lapa – BA, considerando os dispositivos legais que lhe instituem e 

dão forma organizativa. Sendo assim, foram analisados os efeitos de sentidos produzidos e 

materializados nas formações discursivas que constituem o corpus estruturado em: três entrevistas 

semiestruturadas realizadas com a docência, a coordenação pedagógica e a família de uma escola 

de Bom Jesus da Lapa – BA; e o Projeto Político Pedagógico deste universo educativo. A maioria 

das informações coletadas está registrada no terceiro capítulo do trabalho, respondendo a três 

subseções, que são: 1 – A posição-sujeito da docência; 2 – A posição-sujeito da coordenação 

pedagógica; e, 3 – A posição-sujeito da família. As análises permitiram sinalizar a dissonância 

entre as vozes discursivas do conselho de classe, partindo da premissa de que esta prática é 

formada por jogos de poder que, por sua vez, desenha a falta de consenso. Conclui-se com este 

estudo que o conselho de classe é uma atividade em que os confrontos se evidenciam e, portanto, 

em alguns momentos o seu intuito de fomentar o diálogo coletivo em busca da avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem não é alcançado. Com a falta de uma discussão bem articulada 

neste conselho, percebemos a dificuldade de propor estratégias que favoreçam um ambiente em 

que o conhecimento seja (re)construído. 

 

Palavras-chave: Conselho de classe. Vozes discursivas dissonantes. Ideologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The current dissertation has approached as thematic class council in public schools. This is an 

analysis of interviews which configures that educational practice. To that end, the city of Bom 

Jesus da Lapa, located in the western region of the state of Bahia, is the research site. The 

theoretical and methodological foundation focuses on Discourse Analysis of French approach, 

considering authors such as Michel Pêcheux and Eni Orlandi. In that line, it is seen there is no 

separation between theory and appreciation, since the process of analysis is constructed by 

reporting all the time to theory, making it possible for the analyst to interpret and describe. 

Some notions have been important for analyzes: discourse, discursive formation, ideology and 

subject. Through the concepts presented, we have tried to answer the following problem: How 

do dissonant discursive voices configure subject positions of public school class council? From 

that point, the objective has been to analyze the dissonant discursive reports which configure 

subject positions of class council in the municipal network of education of Bom Jesus da Lapa 

- BA, considering the legal dispositions that establish and give an organizational form. Thus, 

we’ve analyzed the effects of meanings produced and materialized in discursive formations that 

constitute the corpus structured in: three semi - structured interviews with teachers, pedagogical 

coordination and family of a school in Bom Jesus da Lapa - BA; and Pedagogical Political 

Project of that educational system. Most of information collected is recorded in the third chapter 

of the paper, responding to three subsections, which are: 1 - The subject-position of teaching; 

2 - The subject position of pedagogical coordination; and, 3 - The subject-position of family. 

The analyzes have allowed to signal the dissonance between the discursive reports of class 

council, starting from the premise that practice is formed by games of power which, in turn, 

corroborates lack of consensus. It is concluded with this study that class council is an activity 

in which confrontations have been evidenced and, therefore, in some moments its intention to 

foment collective dialogue in search of evaluation of the process of teaching and learning is not 

reached. With the lack of a well articulated discussion in that council, we’ve realized how 

difficult it is to propose strategies that favor an environment in which knowledge is (re) 

constructed.  

Keywords: Class council. Dissonant discursive voices. Ideology. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO  

 

 Os estudos acerca do conselho de classe ainda são escassos. Dentre as diversas temáticas 

que ocupam lugar de destaque na literatura referente à Educação, o Conselho de Classe ainda 

não tem tido atenção suficiente. Entretanto, o material existente acerca desta prática foi 

relevante para entender a configuração desta instância colegiada e o seu andamento. Sabemos 

que o referido Conselho tem uma função importante, quando rompe a ideia de ser um 

instrumento que define a aprovação/reprovação dos estudantes para se tornar um recurso que 

possibilita o redimensionamento do processo de ensino e aprendizagem.  

Considerando, pois, a necessidade de ampliar os estudos acerca da referida instância 

escolar, nossa investigação tem como propósito de discutir a seguinte temática: “As políticas 

públicas a respeito do Conselho de Classe: vozes discursivas dissonantes”. São diversas as 

vertentes que compreendem este Conselho, contudo cabe o registro de que o problema que 

desencadeou esta pesquisa foi: “De que forma as vozes discursivas dissonantes configuram 

posições-sujeito do Conselho de Classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – 

BA, considerando as políticas públicas que lhe asseguram?” Assim, a investigação 

desenvolvida teve como objetivo responder a essa questão. 

Interessante pontuar que “o sujeito, na análise de discurso, é posição entre outras, 

subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no mundo para sua 

posição no discurso” (ORLANDI, 1999, p.17). Notamos que a posição-sujeito parte do lugar 

social que o sujeito ocupa no mundo, considerando as manifestações ideológicas que 

circunscrevem o discurso e produz efeitos de sentidos. O nosso estudo versa na definição das 

posições-sujeito que configuram o Conselho de Classe na rede pública de ensino, percebendo 

a existência de dissonância entre as vozes que constituem esta prática. 

O interesse em torno dessa temática surgiu, inicialmente, durante o estudo da disciplina 

Avaliação da Aprendizagem, ofertada pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 

Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – DCHT – Campus XVII, Bom Jesus da 

Lapa e ministrada pelo prof. Dr. Joseval dos Reis Miranda. No decorrer das discussões pude 

compreender um emaranhado de aspectos que circunda as práticas avaliativas na escola, assim 

como pude compreender a importância do Conselho de Classe, tendo em vista o diálogo entre 

todos os participantes do processo educativo no seio da escola, na tentativa de buscar uma 

aprendizagem mais significativa. Neste sentido, os debates no espaço acadêmico, durante o curso 
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de Pedagogia e também do Curso de Especialização em Psicopedagogia, fomentaram em mim o anseio 

de investigar e compreender questões que constituem esta área. Além deste quesito, a minha 

caminhada, como professora na rede pública durante os últimos nove anos no município de 

Bom Jesus da Lapa, tem estimulado em mim o desejo de pesquisar acerca do Conselho de 

Classe, assim como a forma que se configurou no contexto educacional.. A fim, pois, de 

aprofundar os estudos sobre essa temática, decidi no decorrer do Mestrado em Educação 

investir no estudo dessa instância administrativa-pedagógica presente na estrutura da escola 

brasileira.  

 É interessante registrar ainda que esta pesquisa tem o intuito de dar continuidade a um 

estudo iniciado por mim em 2007, durante a graduação em Pedagogia pela UNEB – campus 

XVII, que resultou em um artigo intitulado de “Políticas Públicas e Ensino Fundamental II: o 

importante papel do Conselho de Classe na vida escolar do estudante”, que, além de atingir ao seu 

objetivo, despertou o anseio em dar continuidade ao debate que circunda esta prática educativa. 

A investigação que resultou no artigo, acima citado, fora realizada em uma escola da 

rede pública municipal de Bom Jesus da Lapa com êxito e trouxe esclarecimentos, bem como 

críticas, referentes ao funcionamento do Conselho de Classe, devido, muitas vezes, não atender 

às exigências fixadas em leis, regulamentos, etc. Após esse estudo, surgiu o interesse em 

expandir o olhar e conhecer de forma mais cuidadosa algumas especificidades dos sujeitos que 

constituem este Conselho, partindo do discurso produzido por estes. 

Diante do desejo em prosseguir no estudo a respeito do Conselho de Classe, buscamos 

um viés diferente da abordagem anterior, isto é, tomamos como objeto de estudo “a análise das 

vozes discursivas que constituem esta prática educativa”. Deste modo, esta pesquisa se 

desenhou com o apoio de novas leituras acerca desse objeto de estudo, como também com o 

apoio de discussões no Grupo de Investigação sobre Narrativas, Práticas Letradas e Discurso, 

coordenado pelo Dr. Anderson de Carvalho Pereira, orientador desta investigação.  

Nesse contexto, portanto, procuramos responder a alguns objetivos que, sem dúvida, 

ampararam o nosso estudo. O objetivo geral da pesquisa é “analisar as vozes discursivas 

dissonantes que configuram posições-sujeito do Conselho de Classe na rede municipal de 

ensino de Bom Jesus da Lapa – BA, considerando os dispositivos legais que lhe instituem e lhe 

dão forma organizativa.”. No intuito de tornar mais consistente e eficaz o debate proposto, o 

objetivo geral se desdobrou através de três objetivos específicos que são: analisar no corpus da 

pesquisa as posições-sujeito inseridas na constituição do discurso; analisar questões implícitas 
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que circundam o universo do Conselho de Classe como, o seu papel e a sua importância na 

educação formal; e, analisar o sentido do Conselho de Classe assegurado pela legislação. 

 Estudar o Conselho de Classe, enquanto uma instância da estrutura administrativo-

pedagógica da escola, não foi uma atividade fácil. Isso decorre do fato de não haver uma 

legislação exclusiva relacionada a este assunto, ou um regimento mais claro que evidencie a 

existência deste Conselho e, por conseguinte, a maneira como deve ser implantado, gerido e 

utilizado nas instituições de ensino. Neste sentido, debruçar-se sobre um estudo acerca do 

conselho de classe ponderando as vozes discursivas que compõem esta prática, é observar e 

repensar uma série de aspectos referentes ao processo avaliativo ao longo da história e as suas 

contradições que, de alguma forma, suscitam na educação contemporânea do país. 

 É interessante salientar que investigar este tema nos abre várias possibilidades para 

perceber a importância deste Conselho na escola. Como nos assegura Paro (2001, p. 39), 

(vírgula) o Conselho de Classe tem em vista “um bom processo que se podem aumentar as 

probabilidades de realização de um bom produto”, por isso a relevância de avaliar o seu 

funcionamento. O referido Conselho precisa ser feito com a responsabilidade de todos os seus 

participantes para que o seu resultado seja eficiente e contribua à formação escolar do indivíduo. 

 Com o intuito de problematizar as vozes discursivas que compreendem o Conselho de 

Classe, esta pesquisa se fundamenta na Análise de Discurso originada na França (doravante 

AD), proposta por Michel Pêcheux, filósofo francês, e alguns colaboradores como, Michel 

Foucault e Louis Althusser. Cabe registrar que a Dissertação traz ainda a contribuição de outros 

autores que serão citados no discorrer deste registro. 

 A AD é um campo de ruptura implicando, portanto, uma gama de reflexões no interior 

do próprio fazer da linguística. Constitui uma disciplina de confluência, pois se registra em uma 

posição que une três áreas do conhecimento, que são: o materialismo histórico, a linguística e 

o discurso, considerando a tendência filosófico-política de seu propositor. A primeira representa 

uma teoria das formações da sociedade; a próxima se refere a teoria dos mecanismos de caráter 

sintático junto aos processos de enunciação; e, a última abarca a determinação histórica da 

semântica, formando a teoria que estuda as questões discursivas.  

 Neste ponto de vista, a AD traz em sua teoria conceitos de corpus, ideologia, sujeito, 

sentido, posições-sujeito, dentre outros; que são melhor apreciados no decorrer do texto. 

Pêcheux (1988) salienta que o sentido não está claro no discurso, isto é, não é óbvio ou evidente, 

uma vez que se torna necessário buscar compreender as entrelinhas. É neste viés que a AD, 
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segundo Pêcheux, se constitui; em uma teoria materialista que visa a compreensão dos 

processos discursivos que, por sua vez, compõem Formações Discursivas – FD. O sentido é 

resultado de sua inscrição em uma formação discursiva, visto que é ela que determina o que 

pode e deve ser dito pelo sujeito em um lugar social (PÊCHEUX, 1975).  

 O presente estudo pretende contribuir para um entendimento inicial a respeito da noção 

das vozes discursivas que compõem o Conselho de Classe. Para tanto, discutimos alguns 

conceitos relacionados ao dispositivo teórico-metodológico que sustenta nossa investigação – 

Análise de Discurso Pecheutiana, e também tecemos um debate acerca da história e do 

funcionamento do Conselho na rede pública. Diante disso, buscamos analisar as vozes 

discursivas que compreendem a prática educativa tratada aqui, considerando a dissonância que 

permeia entre elas.  

 Vale frisar que há poucos registros referentes ao Conselho de Classe na legislação, 

portanto destacamos neste texto alguns apontamentos relacionados à Lei Nº 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, à Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, à Lei Nº 13.005/2014, que assegura 

o Plano Nacional de Educação – PNE – e às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica. Estes documentos colaboraram no sentido de dar respaldo à Educação na perspectiva 

democrática e participativa, sustentando ideais da formação e do desenrolar do Conselho de 

Classe. 

O universo da pesquisa a está situado na cidade de Bom Jesus da Lapa, situada na região 

oeste do estado da Bahia. A escolha por este lugar se deu pelo fato da pesquisadora residir e 

trabalhar no município e ter, por isso, a intenção de contribuir com a educação pública lapense 

após o encerramento desta investigação. Estudando este objeto de investigação, acreditamos 

que a possibilidade de subsidiar a prática educativa referente ao conselho de classe será mais 

evidente. 

O presente estudo é de caráter qualitativo.  A entrevista semiestrurada foi utilizada como 

instrumento para a coleta de dados, junto a três participantes do Conselho de Classe de uma 

escola pública da rede municipal, sendo eles: professora, coordenadora pedagógica e mãe de 

estudante. Além disso, vale lembrar que fizemos uso da análise de alguns recortes do Projeto 

Político Pedagógico – PPP da Escola, em torno da qual se desenvolveu a investigação. Deste 

modo, os dados desta investigação estão constituí pelas três entrevistas desenvolvidas e 

registros do PPP. 
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Referente à análise de dados, cabe frisar que esta se consolidou por meio do paradigma 

indiciário, introduzido por Ginzbug, como um conjunto de princípios e procedimentos que 

busca desvendar um problema com base nos indícios, nos detalhes, muitas vezes imperceptíveis 

à maioria das pessoas. Sendo assim, a análise das informações obtidas, através das entrevistas, 

foi sustentada por pistas, sinais ou vestígios, que nos serviram de recursos para compreender e 

estruturar as compreensões expostas nesta Dissertação a respeito do Conselho de Classe.  

 É interessante mencionar que este Conselho no universo escolar é uma ferramenta que 

pode provocar a avaliação diagnóstica do trabalho coletivo, impulsionando estratégias e 

alternativas que minimizem os problemas pedagógicos existentes ou emergentes. As reuniões 

desse Conselho são espaços propícios para o levantamento das necessidades, como também das 

possibilidades de mudança para que as providências sejam tomadas. Partindo desta premissa, 

consideramos que o Conselho é constituído por sujeitos que produzem um discurso permeado 

pelas manifestações ideológicas; o que provoca efeitos de sentidos que, por sua vez, determina 

as posições-sujeito. 

 A Dissertação está dividida em cinco capítulos, onde o primeiro se restringe ao caminho 

metodológico, o segundo ao contexto histórico e legal do Conselho de Classe, o próximo às 

vozes discursivas do universo de pesquisa e, o último, às considerações finais do trabalho. A 

escolha do capítulo inicial se deu pelo fato de jugarmos pertinente apresentar a princípio o 

percurso feito no caminhar da pesquisa. Em seguida, o segundo capítulo vem expondo o objeto 

de estudo com o intuito de reconhecer de tornar explícito o foco da investigação. O capítulo 

seguinte exibe a situação das vozes dos discursos constituintes deste Conselho, no caso, da 

professora, da coordenadora pedagógica e da mãe de um aluno. Por fim, o capítulo final traça 

algumas conclusões acerca da análise feita, objetivando um melhor conhecimento acerca do 

debate proposto entorno do objeto de estudo. Com o intuito de evidenciar, com mais clareza o 

foco de cada um dos capítulos que compõe esta Dissertação, detalharemos os mesmos a seguir. 

 No primeiro capítulo, abordamos a teoria da Análise de Discurso (AD), nosso percurso 

teórico-metodológico e discutimos sobre algumas questões que permeiam este campo como, as 

formações discursivas, formações ideológicas e posição-sujeito. Apresentamos também as 

origens e os pressupostos da AD francesa, considerando aspectos como, o corpus, o paradigma 

indiciário na perspectiva de Ginzburg, noções de discurso e ideologia. Vale registrar que a 

colaboração de teóricos como, Pêcheux, Orlandi, Foucault, dentre outros, foi imprescindível 

para que o texto traçasse uma discussão alinhada e fundamentada. Ao longo desta parte do texto 
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apreciamos a ideologia presente no discurso, ponderando registros de Althusser e, ao fim, 

tecemos uma discussão a respeito da configuração das posições-sujeito. 

 No segundo capítulo, apresentamos de forma breve o contexto histórico e legal em que 

está inserido o Conselho de Classe. Para tanto, discutimos sobre o papel do Estado e algumas 

configurações da prática investigada no cenário brasileiro de educação, por isso algumas leis 

são citadas em âmbito federal. Neste sentido, expusemos a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional – LDBEN – (versões 4.024/61, 5.672/71 e 9.394/96), o Plano Nacional de Educação 

- PNE e a Constituição Federal de 1988 - CF, que contribuíram com a nossa proposta de 

investigação. Além disso, debatemos a conjuntura histórica do Conselho de Classe, uma vez 

que consideramos necessário conhecer as motivações do surgimento deste e as suas alterações  

no sistema de ensino brasileiro. Para isso, autores como Dalben, Luckesi, Gentili e Saviani 

foram citados neste capítulo, com o objetivo de dar respaldo à discussão sugerida. Após 

(re)conhecer a história do Conselho de Classe no país de origem e compreender a evolução 

deste no Brasil, expusemos a presença deste no município de Bom Jesus da Lapa – BA, partindo 

de questões como a forma com a qual se perpetua na rede pública municipal. Vale relembrar 

que o nosso universo foi uma escola da rede pública municipal, que atende ao Ensino 

Fundamental II e à Educação de Jovens e Adultos – EJA. Todavia, o nosso foco no estudo foi 

voltado à primeira modalidade de ensino mencionada. 

 No terceiro capítulo, discutimos sobre a maneira como se situam as vozes discursivas 

do universo de pesquisa. Portanto, iniciaremos com algumas informações a respeito da escola 

investigada, partindo de como a mesma é constituída e se configura. Adiante, serão elencadas 

as vozes discursivas que compreendem este universo, isto é, uma professora, uma coordenadora 

pedagógica e uma mãe de estudante. Discussões foram feitas considerando as entrevistas 

desenvolvidas na pesquisa e ainda alguns recortes do Projeto Político Pedagógico, fortalecendo 

a definição das posições-sujeito de cada um destes integrantes. No decorrer deste capítulo 

utilizamos autores e leis que fundamentam a proposta de nossa discussão, ou seja, a análise das 

vozes discursivas que compõem o Conselho com a intenção de perceber a presença de 

dissonância entre elas e, como este efeito se torna concreto. 

 No quarto e último capítulo, fizemos um apanhado dos registros de teóricos, das 

informações obtidas em entrevistas e da legislação que rege o Conselho de Classe e tecemos 

alguns pontos a respeito das conclusões da investigação. Reflexões foram realizadas a respeito 

desta prática educativa, partindo da contribuição de estudiosos sobre o objeto de estudo e, 

também da análise dos discursos coletados às proposições de Michel Pêcheux. Por meio disso, 
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expusemos questões relacionadas às vozes discursivas dissonantes que constituem o Conselho 

de Classe,  sem deixar de repensar sobre as políticas públicas que estabelecem esta prática 

educativa na escola contemporânea.  

 Como foi visto, a nossa pesquisa está estruturada em cinco capítulos que buscam 

apresentar as principais noções do Conselho de Classe, com base na metodologia proposta pela 

AD francesa, chamando atenção às vozes discursivas que o constitui. O diferencial deste estudo 

está no fato de que segue o viés da AD, o que tornou possível uma análise acerca dos sujeitos 

e as suas posições assumidas no Conselho, verificando a questão da dissonância entre suas 

vozes. 

 

CAPÍTULO 2. ANÁLISE DO DISCURSO: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Com o intuito de responder à questão básica desta investigação, formulada do seguinte 

modo: “De que forma as vozes discursivas dissonantes configuram posições-sujeito do 

Conselho de Classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – BA, considerando as 

políticas públicas que lhe configuram e lhe dão sustentação?” e, pois, atingir o objetivo 

proposto, fizemos uso do dispositivo metodológico “Análise de Discurso”,  na perspectiva 

francesa – AD. Sustentado em seus principais estudiosos, em destaque a Michel Pêcheux, o 

estudo deste capítulo estabelece caminho metodológico da investigação proposta e, incluindo 

as delimitações de conceitos e noções da AD, que surgem no decorrer do texto. Diante disso, 

as análises dos dados coletados através das entrevistas foram feitas com base nesse recurso 

metodológico e serão apresentadas mais à frente no presente relatório de pesquisa. 

A pesquisa, aqui relatada, teve como objeto de estudo o Conselho de Classe, órgão 

colegiado que visa assinalar as dificuldades dos alunos, professores e da instituição escolar na 

busca por melhorias na aprendizagem escolar. Neste campo, buscamos analisar as vozes 

discursivas dissonantes que configuram posições-sujeito do Conselho de Classe na rede 

municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – BA, considerando os dispositivos legais que lhe 

instituem e lhe dão forma organizativa. Com o intuito de atender esse objetivo, vimos a 

necessidade de analisar, no conjunto das informações obtidas através das entrevistas e dos 

recortes do Projeto Político Pedagógico, as posições-sujeito contempladas nos discursos dos 

entrevistados; analisar questões implícitas que circundam o universo do Conselho de Classe, 
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como o seu papel e a sua importância na educação formal; e, por fim, analisar o Conselho de 

Classe, tendo como referencial a legislação.  

 É importante destacar que esse capítulo se subdivide em três seções. A primeira delas, 

2.1 As origens da AD francesa, onde são os princípios da AD, segundo a visão de Michel 

Pêcheux; a segunda, 2.2 Pressupostos da AD: aspectos acerca de corpus, paradigma indiciário, 

discurso e ideologia, constituindo quatro tópicos na tentativa de melhor explicar questões que 

compõem essa teoria, que são: 2.2.1 - Compreendendo o corpus, 2.2.2 - Paradigma Indiciário: 

noções de sujeito e sentido, 2.2.3 - Conceitos de discurso e, 2.2.4 - Apreciação da ideologia no 

campo discursivo; e, por fim, a última seção, 2.3 - Configuração das posições-sujeito, elencando 

de que maneira os sujeitos ocupam posições nos diversos espaços e práticas, no caso desta 

investigação, no Conselho de Classe. 

 Na primeira seção, As origens da AD francesa, discorremos acerca do surgimento 

Análise de Discurso na França através de Michel Pêcheux. Sendo assim, acrescentamos a 

importância dos estudos de Michel Foucault e de Louis Althusser na constituição deste 

dispositivo metodológico que deixa de analisar a frase e toma como objeto de estudo o discurso. 

Faz-se uma exposição a respeito da historicidade da AD e as suas particularidades relacionadas 

à análise do caráter histórico da linguagem. Para tanto, autores como Orlandi (2005, 2009), 

Mussalin (2012), Pêcheux (1995), dentre outros, fortalecem a discussão proposta nesta parte do 

relatório de pesquisa, que ora apresentamos. 

 A seção seguinte, Pressupostos da AD: aspectos acerca de corpus, paradigma 

indiciário, discurso e ideologia, está dividida em quatro momentos com o intuito de facilitar 

o estudo sobre das inferências que circundam a AD. Portanto, abordamos de forma mais 

minuciosa acerca da compreensão do corpus, do paradigma indiciário, da ideologia no campo 

discursivo e da configuração das posições-sujeito. Deste modo, os estudos de Michel Foucault 

(1996, 2008), Ginzburg (1989), Barros (2005), Elia (2001) e outros teóricos subsidiam a 

sustentação da discussão. 

 

2.1 As origens da AD francesa 

 

A Análise de Discurso surgiu em meio a um contexto marcado por alguns protestos e 

crises. A reivindicação de estudantes versus a severidade do sistema de educação que assistia 
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às universidades de Nanterre e Sorbone1, comunidades francesas, e a luta objetivando mudanças 

no campo político foram marcas deste momento. Deste modo, as ações se fortaleceram, fazendo 

com que operários se organizassem e provocassem greves em prol de melhores salários e 

condições de trabalho. 

Vale destacar que este recorte histórico também apresentou uma crise teórica, quando 

surgiram discussões referentes à suplantação dos protótipos do estruturalismo francês e, assim 

desencadeou o princípio de pensamentos acerca de um diálogo que valorizasse os estudos 

baseados na linguagem e no sujeito, apreciando os seus elementos sociais e históricos. 

Antes de iniciarmos uma discussão acerca da Análise de Discurso, faz-se necessário 

salientar que a origem desta pode ser entendida com respaldo no esboço do processo de 

desencadeamento da linguística. Orlandi (2009) nos lembra que o intuito de entender o objeto 

de estudo desta disciplina de interpretação, já havia sido exibida em épocas diversas e sob 

perspectivas diferentes, mesmo que de uma maneira não metódica. 

Dessa maneira percebemos que a compreensão e o funcionamento da língua para 

produzir sentido, foco da AD, têm seu início no século XIX. Isso se dá no instante em que 

Michel Bréal2, estudioso da filologia francesa, sugere que as suas análises neste campo 

permeiem a semântica baseada na história (SEIDE, 2012). Após evidências deste autor, alguns 

formalistas da Rússia apresentam estudos de outras teorias que tinham em vista entender o 

conceito de língua e a sua utilização. Vale lembrar que, inicialmente, a AD teve como base as 

concepções e técnicas da linguística. Todavia, estes ensinamentos não foram suficientes, logo 

esta disciplina buscou outras áreas para fundamentar o seu estudo como, a ideologia e o 

discurso. 

 

É sob o horizonte comum do marxismo e de um movimento de crescimento 

da Linguística – que se encontra em franco desenvolvimento e ocupa o lugar 

de ciência piloto – que nasce o projeto da Análise do Discurso (doravante AD). 

O projeto da AD se inscreve num objetivo político, e a Linguística oferece 

meios para abordar a política (MUSSALIM, 2012, p.114) 

 

 

                                                           
1 Universidades públicas e tradicionais localizadas em Paris. 
2 Michel Bréal é autor da obra Ensaio de Semântica (1992 [1904]). Realizou estudos semânticos que 

deram suporte àqueles que se dedicam ao campo da linguística. 
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É visto, pois, que a AD surge em meio às questões do marxismo e do desenvolvimento 

da Linguística, tornando a mesma uma disciplina que perpassa o espaço da política. O autor 

citado ainda ressalta que a Linguística possibilita maneiras de estudar a política. Além dessas 

considerações referentes à presença da Linguística na formação da AD, podemos afirmar que o 

discurso é o seu objeto de investigação científica.  

Em contrapartida, as discussões acerca da AD surgiram a partir de alguns estudiosos e 

com sustentações divergentes, isto é, partindo de focos diferentes. Ao longo dos tempos vemos 

pesquisas sobre este assunto através de Foucault, Pêcheux e Bakhtin, em que estes apresentaram 

convergências e divergências. A tentativa destes não foi de evidenciar quem estava com a razão, 

pois sabemos que as verdades expostas pela ciência são relativas. 

Sobre os diferentes projetos relacionados à AD, torna-se válido apontar a fala de 

Mussalim quando nos afirma, 

 

 

[...] têm-se duas “Análises do Discurso” diferentes: a Análise do Discurso de 

origem francesa, que privilegia o contato com a História, e a Análise do 

Discurso anglo-saxã, área bastante produtiva no Brasil, que privilegia o 

contato com a Sociologia. [...] O que diferencia a Análise do Discurso de 

Origem francesa da Análise do Discurso anglo-saxã, ou comumente chamada 

de americana, é que esta última considera a intenção dos sujeitos numa 

interação verbal como um dos pilares que a sustenta, enquanto a Análise do 

Discurso francesa não considera como determinante essa intenção do sujeito; 

considera que esses sujeitos são condicionados por uma determinada ideologia 

que predetermina o que poderão ou não dizer em determinadas conjunturas 

histórico-sociais. (MUSSALIM, 2012, p.125) 

 

 

Os trabalhos desenvolvidos por cada um dos autores mencionados – Foucault (1995, 

1996, 2008), Pêcheux (1988, 1990, 1993, 1995, 1997, 2010) e Bakhtin (1997) – trazem 

particularidades em suas propostas, considerando o tempo histórico em que cada estudo se 

desencadeou. Contudo, é mister ressaltar que o nosso foco de pesquisa é a AD apresentada por 

Michel Pêcheux, fundador desta disciplina de interpretação na segunda metade do século 

passado. 

Michel Pêcheux, filósofo francês, nasceu em Tours no ano de 1938 e morreu na cidade 

de Paris em 1983. Ele fundou a Escola Francesa de Análise de Discurso e teve como base os 

princípios de Louis Althusser, filósofo nascido na França com origem argelina com quem 
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estudou Filosofia na École Normale Supérieure3, e Canguilhem, filósofo e médico francês. 

Após estes estudos, Pêcheux conseguiu um certificado que lhe possibilitou lecionar Filosofia 

no ano de 1963. Estes estudiosos tiveram muita influência da corrente marxista, mas 

especificamente, buscaram compreender o conceito de ideologia no campo do discurso.  

Com base nas contribuições de Althusser e Canguilhem, Pêcheux começou a participar 

das pesquisas do Departamento de Psicologia no Centre National de la Recherche Scientifique 

– CNRS4, e isso fez com que ele se interessasse em analisar a história da epistemologia e a 

filosofia do conhecimento empírico. Referente a esta questão vale pontuar que, 

 

Focalizando o sentido, que é o ponto nodal no qual a Linguística intersecta a 

Filosofia e as Ciências Sociais, Pêcheux reorganiza este campo de 

conhecimento. Pelo confronto do político com o simbólico, a Análise de 

Discurso que ele propõe levanta questões para a Linguística, interrogando-a 

pela historicidade que ela exclui, e, do mesmo modo ela interroga as Ciências 

Sociais questionando a transparência da linguagem sobre a qual elas se 

sustentam. (ORLANDI, 2005, p.10) 

 

Orlandi é pesquisadora, professora universitária brasileira e introdutora da Análise de 

Discurso no Brasil nos anos de 1970, escreve-nos que o sentido é o foco que liga a Linguística 

aos campos da Filosofia e das Ciências Sociais e, considerando este ponto Pêcheux remodela a 

área do conhecimento (Ibid, 2005). Deste modo, a AD surge do embate político com o 

simbólico, possibilitando o aparecimento de demandas para a Linguística e buscando 

compreender a linguagem amparada neste contexto. 

Cabe mencionar ainda que a AD compreendeu três momentos importantes. O primeiro 

deles reflete acerca do conhecimento construído de ideologia através dos estudos de Pêcheux 

junto às ideias de Althusser. Neste contexto a AD se define como disciplina e, deste modo busca 

analisar discursos com mais estabilidade. A questão da estabilidade se baseia, pois, na menor 

probabilidade de haver mudança de sentido. Normalmente os textos analisados eram de cunho 

político e o sujeito era visto como um ser assujeitado à máquina discursiva (MAZZOLA, 2009). 

Interessante mencionar ainda que a AD propõe aos linguistas que analisem a relação entre a 

língua e a história considerando a justaposição.  

                                                           
3 Escola Normal Superior de Paris. 
4 O maior órgão público de pesquisa científica da França e uma das mais relevantes instituições de 

pesquisa do mundo. Suas atividades se referem praticamente a todas as áreas do conhecimento, cobrindo 

as ciências sociais e humanas, dentre outras. 
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A segunda fase compreende a concepção de Máquina Discursiva como uma máquina 

estrutural fechada, por isso é marcada pelo dispositivo analítico da “maquinaria-discursivo-

estrutural”, porém é visto alguns deslocamentos, especialmente, no que se refere ao nível de 

formação dos corpora discursivos, deixando dessa forma o efeito da justaposição assinalada na 

fase anterior. Há uma reconfiguração no cenário teórico e surge então o termo Formação 

Discursiva - FD, de Michel Foucault, juntamente com a expressão Formação Ideológica - FI. 

De acordo com Foucault (2008), a FD se refere a um conjunto de anônimas, históricas, sempre 

determinadas no tempo e no espaço que, por sua vez, definiram em uma época dada. 

E, a última época durou apenas três anos pois finda com a morte de Pêcheux. Entretanto 

cabe o registro de que alguns estudiosos afirmam que esta fase perdura até os dias atuais. Sobre 

esta fase é interessante o respaldo de que a AD deixa completamente a concepção de Máquina 

Discursiva, superada pela expressão Interdiscursividade. Os estudos de Bakhtin e Foucault são 

incorporados à teoria do discurso. Dessa maneira esta fase trouxe reflexões e 

concomitantemente reconfigurações desenvolvidas por teóricos como os citados anteriormente 

e outros como Courtine. Com isso a teoria do discurso ganhou novas direções, baseando na 

contradição, no enunciado e no sentido. 

 Torna-se importante registrar também que os estudos de Pêcheux se basearam no 

conceito de que o discurso, enquanto forma de materialidade (histórico e linguística), está 

diretamente relacionado com o universo ideológico e, então, propõe uma semântica do discurso. 

A análise do discurso é percebida como um “campo de confluência entre a Linguística e as 

Ciências Sociais” (ORLANDI, 2007, p.16), afirmando de um lado a linguagem e, de outro a 

clareza da História. 

 Com base no anteposto vale citar a fala de Pêcheux quando nos escreve que, 

 
 

As palavras, expressões, proposições... mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em relação às 

formações ideológicas. (PÊCHEUX, 1995, p.160) 

 

 

 Neste contexto a AD surge como um debate de questões que permeia contra o 

formalismo hermético da linguagem, indagando a respeito da negação da exterioridade. Vale 

pontuar, portanto, que o objeto apreciado por este método não é a frase, mas sim o discurso, 

procurando compreender o caráter histórico atribuído à linguagem.  
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 A AD francesa se configura em uma área que contempla três regiões de conhecimentos: 

o materialismo histórico, teoria das formações sociais, tendo como base a ideologia; a 

linguística, teoria que valoriza os processos de enunciação e os mecanismos da sintaxe; e por 

fim, o discurso, teoria baseada na história dos processos que circundam a semântica. É 

interessante salientar que estes três campos se relacionam todo o tempo e, desta maneira, 

constituem a Análise de Discurso.  

 Buscamos, portanto, até o momento traçar algumas considerações acerca da Análise de 

Discurso, no que diz respeito à sua origem e disseminação de estudos da área. Em seguida, 

apresentamos de forma sucinta registros sobre a AD francesa, fundada pelo filósofo Michel 

Pêcheux, e de que forma a mesma se desencadeou ao longo destes anos.  

 Para melhor debater a proposta deste trabalho, alguns conceitos da AD serão discutidos 

com o intuito de sustentar o nosso referencial teórico: Discurso, Ideologia, Sujeito e Posições-

sujeito. Porém, vale registrar que outros conceitos não mencionados também poderão constituir 

o corpus deste estudo, porque o diálogo presente nesta área de conhecimento é amplo e pode 

sugerir que outras concepções sejam apresentadas. 

 

2.2 Pressupostos da AD: aspectos acerca de corpus, paradigma indiciário, discurso e 

ideologia 

  

Trabalhamos com a AD, enquanto dispositivo teórico e também analítico, por 

considerarmos que não há como separar a teoria e a análise. Partindo disso, algumas análises 

aparecem nos capítulos 2 e, mais precisamente no 3. É interessante pontuar que no decorrer das 

análises feitas retomamos sempre que preciso à teoria que as sustentam. Este é um processo 

contínuo que favorece o desenrolar do estudo proposto aqui. Então, este capítulo I tenta 

esclarecer a teoria, no sentido de apresentar alguns conceitos que permeiam a AD e, assim, 

auxiliar o leitor no melhor entendimento dos capítulos seguintes.  

 Como já foi visto a Análise de Discurso é uma disciplina que “se interessa por homens 

falando” (ORLANDI, 2003, p.15). Nesta perspectiva, quaisquer situações em que haja pessoas 

conversando, discutindo, expondo pareceres, tecendo diálogos, palavras estão sendo ditas, de 

maneira oral ou escrita, e em outras ocasiões há comunicação através de formas não verbais. 

Em todas estas manifestações de expressão há discurso, isso significa que de alguma forma há 

sentido entre interlocutores, isto é, aqueles que constituem a prática discursiva.  

 É mister pontuar que o foco deste estudo é o discurso, pois a análise se perpetuou nas 

vozes discursivas que constituem o conselho de classe. Orlandi (2001) ressalta que se pode 
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realizar um trabalho, na perspectiva da análise de discurso, com base nas unidades de vários 

níveis – palavras, sentenças, períodos, etc – considerando o enfoque do discurso. Assim, a 

autora reforça que a unidade discursiva abarca a particularidade de seu nível, seja no campo 

léxico, no morfológico, etc. Essas unidades, por sua vez, fornecem dados e, por meio deles 

pudemos tornar concreta a pesquisa. 

 Partindo do dito anterior notamos que o discurso intercala entre o indivíduo e essas 

diversas maneiras da linguagem se concretizar. Cabe salientar que no campo simbólico barulhos 

e imagens simples produzem sentido e, isso requer interpretação também. Desta maneira, 

discutir acerca da produção de sentidos é considerar que esta se concretiza por meio de sujeitos 

historicamente situados formando um método, visto como um conjunto de textos ou sequências 

discursivas que ocupa o posto de corpus.  

 

2.2.1   Compreendendo o corpus 

  

Os posicionamentos aqui assumidos têm como norte o desenrolar das pesquisas acerca 

da Análise do Discurso ponderando as suas características no contexto histórico e o debate 

apresentado por Michel Pêcheux, que dá respaldo à origem desta teoria. Neste sentido, 

consideramos o emaranhado de relações que existe no cerne deste campo, principalmente o 

conceito de discurso, ideologia e as posições-sujeito que vão se desenhando mediante o 

movimento da língua em uma determinado lugar e tempo. Pautamo-nos, a princípio, a respeito 

de algumas proposições acerca do Paradigma Indiciário e as noções de sujeito e sentido neste 

viés. Além disso, traçamos uma discussão referente aos conceitos atribuídos ao discurso e as 

implicações da ideologia na área discursiva.  

 Em se tratando de corpus, torna-se interessante pontuar que este, desde o final dos anos 

60 e início dos anos 70, ocupa uma posição central na Análise do Discurso. De acordo com 

Guilhaumou (2002) a constituição do corpus não tem por finalidade a seleção dos discursos que 

serão interessantes a passarem por uma análise por si mesmos, porém são percebidos como 

artifícios de representação, partindo do pressuposto de que, para responder a essa 

representatividade, deverão ter caráter homogêneo no tempo e também no espaço e 

responderem a uma dada ideologia. 

 O discurso está intrinsecamente ligado às especificidades sociais e históricas da 

produção, ou seja, não há como dissociar estas questões da manifestação discursiva. Pêcheux 
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(1990, p.141-142) nos assegura que “o laço que liga as significações de um texto às suas 

condições sócio-históricas, não é secundário, mas constitutivo das próprias significações. ” Este 

dito registra que já não se pode pensar em discurso de modo externo, pois o espaço discursivo 

é marcado por ideologias que criam relações de domínio, subordinação. Com isso, surge uma 

série de contradições que de alguma forma sugere uma abertura propícia à noção de 

interdiscurso e a falta da homogeneidade do corpus. 

 É válido acentuar que há alguns estudiosos que propõem noções diferenciadas com 

relação ao corpus. De acordo com a noção de M. Foucault a FD está articulada com uma noção 

de corpus instável, heterogêneo, que está sempre em processo de construção. Com relação a 

isso cabe ponderar a fala deste filósofo quando nos afirma que, 

 

A definição de uma formação discursiva como uma forma de repartição, ou, 

ainda, um sistema de dispersão convida a colocar a contradição entre a 

unidade e a diversidade, entre a coerência e a heterogeneidade no interior das 

formações discursivas; vem a fazer de sua unidade dividida “a própria lei de 

sua existência. (FOUCAULT, 1996, p.76) 

 

Assim, entendemos como corpus uma aproximação do conceito de FD, no sentido de 

haver em seus estudos a prática de desenvolver análise. Portanto, este trabalho adota uma 

abordagem com base em corpus, isto é, faz uso de uma metodologia que a priori utiliza o mesmo 

para elucidar, fazer testes e, por fim, dar exemplos das vozes discursivas que constituem o 

conselho de classe, considerando a possível presença de dissonância entre estas vozes. 

 A aplicação desta abordagem facilitou para que houvesse um estudo acerca da 

linguagem que forma os discursos observados na atividade educativa em questão – conselho de 

classe – no sentido de analisar as manifestações discursivas e com isso as posições ocupadas 

por cada sujeito que participa do nosso universo de pesquisa, ou seja, a gestora escolar, a 

professora e a mãe de um estudante. 

 Esta pesquisa, portanto, baseou-se em diversas falas dos sujeitos que partem de uma 

formação discursiva e, assim marcam posições-sujeito. Essas falas, obtidas por meio de 

entrevista, e trechos do Projeto Político Pedagógico do universo pesquisado formam o corpus 

do trabalho. Referente a esta questão, Barros (2015), pesquisador em grupos de pesquisa da 

Universidade Estadual Paulista – UNESP e da Universidade de Brasília – UNB, diretor da 

Faculdade de Arquivologia (2016 - 2018) e presidente da International Society fot Knowlwdge 

Organization – Capítulo brasileiro (2017 - 2019), pontua que, 
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Ao se relacionar diferentes textos de uma mesma formação discursiva e se 

recortar o universo de análise possível (no interior da formação discursiva), 

devido a certas posições do discurso a análise deixou de ser materialmente 

linguística e tornou-se parte de um processo discursivo, produzindo um 

recorte, organizando o corpus. (BARROS, 2015, p. 92-93) 

.  

É visto que a relação existente entre os diversos tipos de textos que configuram uma 

formação discursiva, junto ao recorte do ambiente de análise possível e, ainda por conta de 

algumas posições referentes ao discurso, a análise se evidencia como um processo discursivo, 

de forma que organiza o corpus. 

 

2.2.2 Paradigma Indiciário: noções de sujeito e sentido 

 

O modelo de investigação de teor indiciário tem suas origens por volta do final do século 

XIX, segundo a reconstituição feita pelo historiador e antropólogo Carlo Ginzburg, nascido no 

dia 15 de abril do ano de 1939 na cidade de Turim, Itália. Lecionou nas universidades de 

Bolonha, Harvard, Yale, Princeton e da Califórnia e ocupou durante décadas a cadeira de 

Renascimento Italiano no Departamento de História. Atualmente é membro honorário da 

Academia Americana de Artes e Ciências e, também colabora com revistas importantes no 

campo das Ciências Humanas como, Past and Present, Annales e Quaderni Storici. 

O Paradigma Indiciário – PI – analisa um modo de alcançar o saber, por meio de um 

processo que considere o empirismo e a intuição que, por sua vez, desenvolvem-se com base 

em práticas diversas desde o período pré-histórico e, assim, é apresentado como paradigma para 

as Ciências Humanas. O mesmo prioriza um olhar diferenciado sobre os fenômenos outrora 

vistos como limítrofes, porém que podem nos apresentar elementos fundamentais para o 

entendimento de um determinado tema. Neste sentido, o referido paradigma é aplicado em 

disciplinas de caráter qualitativo, considerando o estudo de casos, situações e também de 

documentos particulares. O interessante não é a quantidade de dados obtidos para análise, mas 

sim a relevância dos mesmos para o problema em investigação. 

Diante disso, torna-se válido salientar que neste paradigma o pesquisador narra o que 

vê e o que percebe no decorrer do estudo. Estas percepções são detalhes que merecem destaque, 
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isto significa que as pequenas diferenças, que muitas vezes são ignoradas, se tornam relevantes 

e, deste modo contribuem para o estudo.  

De acordo com este estudioso, o conhecimento da área científica precisa ser capaz de 

recuperar as marcas individuais, ou seja, aqueles traços que, de acordo com Freud, permitem 

adentrar em coisas concretas e ocultas por meio de elementos pouco notados ou desapercebidos, 

dos detritos ou refugos da nossa observação (GINZBURG, 1976 apud TFOUNI, 1992). 

Notamos, portanto, que o PI é uma disciplina com diversos objetos de estudo, assim como a 

História, a Psicanálise, a Medicina, dentre outras. Baseia-se na Semiótica e tem como indícios 

em seu surgimento os saberes venatório e divinatório. O conhecimento venatório versa sobre a 

passagem de fatos aparentemente sem relevância – indícios, rastros – para um fato com maior 

complexidade, não observável claramente. Na verdade, ambos os saberes pressupõem o 

reconhecimento cauteloso de uma realidade talvez insignificante, com o intuito de descortinar 

pistas de eventos não diretamente experimentáveis pelo pesquisador. 

Com relação ao paradigma aqui discutido, cabe citar a fala de Ginzburg quando nos 

afirma que, 

O corpo, a linguagem e a história dos homens foram submetidos pela primeira 

vez a uma investigação sem preconceitos, que por princípio excluía a 

intervenção divina. Dessa virada decisiva, que caracterizou a cultura da polis, 

nós somos, como é óbvio, ainda herdeiros. Menos óbvio é o fato de que nessa 

virada um papel de primeiro plano tenha sido desempenhado por um 

paradigma definível como semiótico ou indiciário. (GINZBURG, 1989, 

p.155) 

 

O anteposto nos mostra certos fatos que, de alguma maneira, elucidam o papel do 

paradigma estudado neste trabalho. Inicialmente, registramos que o corpo, a linguagem e a 

história foram subjugados pela primeira vez a uma verificação rompida de prejulgamentos e, 

com isso surgiu a linhagem da polis que, decerto, deixa heranças. Neste contexto percebemos 

as relações existentes entre os campos da Semiótica e dos indícios nas pesquisas. Interessante 

frisar que as pistas, ou seja, os indícios vão formulando conjecturas e, consequentemente 

surgem narrativas históricas. O saber indiciário percebe nos sinais, nos presságios, nos rastros 

meios de se chegar às induções. 

Discutir acerca de Paradigma Indiciário ou qualquer outro método de investigação é, 

sem dúvida, tecer ponderações acerca de sujeito, considerando que este é uma figura importante 

no contexto, pois não há como dissociar pesquisa de sujeito. Torna-se considerável apresentar 
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alguns pareceres acerca do surgimento do sujeito no contexto do saber, por isso vale ponderar 

o registro de Elia quando nos assegura que, 

 

A aparição do sujeito no cenário do pensamento se fez através da angústia e 

da incerteza em relação ao que se dera até então como um mundo mais ou 

menos compreensível para o entendimento do homem. Não se trata de dizer 

que não tenha havido crises no pensamento até esse momento, mas de saber 

discernir a magnitude dessa crise em particular — o advento da ciência 

moderna e sua separação da filosofia — e fazer a verificação precisa de seu 

valor de corte maior. A humanidade precisaria esperar mais três séculos por 

Freud e pela psicanálise para dispor de elementos que lhe permitissem 

entender a relação entre essas duas formas de emergência, a do sujeito e a da 

angústia, a ponto de poder enunciar que essa relação é de equivalência: a 

emergência da angústia é a emergência do sujeito. (ELIA, 2001, p.13) 

 

É visto, então, que o pensamento se volta para o agente do saber, de forma que permite 

tomar o mesmo como questão de saber. Isto significa, que pela primeira vez o ser não seria 

apenas situado dentre os demais, mas pensado no intuito de colocá-lo como objeto de 

conhecimento. Deste modo, percebemos que o sujeito vai se desdobrando e deixando de ser 

mero correspondente do objeto conhecido. 

A partir destas questões alguns estudiosos começaram a dar ênfase ao sujeito e, assim, 

buscar definir com mais precisão a figura deste nos diversos campos como, na Ontologia, na 

Filosofia, na Psicanálise, dentre outros. Neste viés, cabe o respaldo de que Michel Pêcheux, 

filósofo francês e fundador da Análise de Discurso, aponta a ideologia como fator que interpela 

os indivíduos em sujeitos (PÊCHEUX, 1993, p.133) e continua afirmando que, “[...] o indivíduo 

é interpelado como sujeito [livre] para livremente submeter-se às ordens do Sujeito, para 

aceitar, portanto [livremente] sua submissão”.  

Notamos então que a noção de sujeito defendida por Pêcheux é sustentada pela presença 

da ideologia no discurso. O indivíduo se torna sujeito por meio da interpelação da ideologia tão 

presente nas diversas esferas da sociedade, seja em tempos remotos como na 

contemporaneidade. Este filósofo toma como base as discussões de L. Althusser, quando, em 

Aparelhos Ideológicos de Estado, mostrou os fundamentos reais de uma teoria não-subjetivista 

do sujeito, isto é, como teoria das condições da ideologia que reproduzem e/ou transformam as 

relações de produção, dando ênfase ao vínculo entre inconsciência e ideologia. O sujeito se 

constitui sujeito, de acordo com Pêcheux, a partir deste emaranhado de questões que permeia a 

reprodução da ideologia nos diversos espaços sociais.  
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 Vale registrar ainda que a figura do sujeito vive atrelada ao sentido, uma vez que o 

discurso proferido pelo primeiro é marcado por redes de sentido. Dessa forma, há uma 

imbricação entre a formação de um indivíduo em sujeito e a elaboração de sentido. O sujeito, 

por sua vez, não deve ser percebido como aquele que controla o seu dito de forma que mostrasse 

que os sentidos fossem, de fato, introduzidos por ele. Na verdade, há um processo onde os 

sentidos são naturalizados com o intuito do sujeito provocar enunciados. 

 Considerando, pois, que os sujeitos ocupam diferentes posições em diversas formações 

sociais e também históricas, uma hierarquia discursiva fortalece os enunciados que sustentam 

os sentidos. Então, o processo de reformulação dos sentidos perpassa a discursividade, porque 

é nela que os sujeitos promovem um jogo de efeitos no campo da semântica. Os sentidos se dão 

no processo histórico e social, onde os sujeitos produzem discurso em um universo de relações 

hierárquicas. É, desse modo, que o processo mencionado determina um emaranhado de 

constituições e ainda contradições tanto no que tange o sujeito quanto o sentido. É visto, neste 

cenário, que os contrastes na sociedade engendrados na complexidade da luta de classes 

envolvem a construção dos sentidos que, por sua vez, partem das posições em que os sujeitos 

ocupam nas relações contraditórias.  

 Diante do exposto se torna viável compreender algumas questões que permeiam as 

produções da área do sentido. Com relação a isso Elia nos afirma que, 

 

Toda produção do campo do sentido é da ordem simbólica, seja ela falada ou 

não. Um gesto, uma expressão do rosto, do corpo, uma dança, um desenho, 

tanto quanto uma narrativa oral, serão produções simbólicas, regidas pelo 

significante, e assim, ditas verbais, por estarem na dependência do verbo 

significante, e não por serem expressas via oral. Não existirá, portanto, o “não-

verbal” no campo simbólico, e menos ainda o “pré-verbal”. O domínio do 

verbal não é uma conquista do desenvolvimento cognitivo ou simbólico, mas 

uma condição inerente ao falante como tal. Como ser de linguagem, o sujeito 

humano se constitui no domínio do verbal. Trata-se de um domínio no sentido 

de um campo, um território, um universo, que contém e subsume o sujeito, 

mais do que um domínio de uma função, isto é, de algo que o sujeito pode 

dominar ou não. (ELIA, 2001, p.21) 

 

Neste viés, percebemos que a produção de sentido compreende a ordem do simbólico, 

apresentada por meio da fala ou não. Isso quer dizer que fotografias, gesticulações, desenhos, 

narrativas orais, dentre outras, são manifestações simbólicas. Contudo, vale considerar que as 

expressões verbais, constituindo dependência do verbo significante e não pelo fato de serem 
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reveladas de forma oral, são vistas como produções simbólicas e abrange a formação de 

sentidos. 

Os sentidos se formam segundo as posições ocupadas pelo sujeito no processo 

discursivo, determinadas pelas questões do campo histórico, social e ideológico. Assim sendo, 

o sentido é constituído pela formação do discurso, tendo como base as relações existentes nas 

palavras e expressões. Portanto, o sentido não é dado por meio do entendimento isolado de 

significado das manifestações discursivas expostas pelo sujeito, pois há uma série de outras 

questões, como a ideologia no discurso, a ser contempladas. 

Com o objetivo de analisar as vozes discursivas dissonantes que formam o Conselho de 

Classe a partir do corpus, consideramos os sentidos construídos e materializados com base na 

língua. Desse modo, o corpus foi estudado através de algumas noções de conceitos da AD, pelo 

fato de corroborar o alcance da resposta de nossa questão central.  O corpus é constituído por 

três entrevistas realizadas em uma escola da rede pública municipal de Bom Jesus da Lapa – 

BA, com uma professora, uma coordenadora pedagógica e uma mãe de aluno e por recortes do 

Projeto Político Pedagógico.  

Na realização da entrevista utilizamos um roteiro semiestruturado para tornar mais 

viável o contato com os entrevistados e a coleta de dados. Vale ponderar que os sujeitos 

envolvidos nesta atividade possuem funções diferentes, assim os nomeamos da seguinte forma: 

DOCÊNCIA, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA e FAMÍLIA. Nesta vertente, estes sujeitos 

foram imprescindíveis à concretude deste estudo, mas é necessário acentuar que o foco deste 

foram as suas vozes discursivas. Entendemos, pois, que a análise destas vozes se baseou nos 

efeitos de sentido vistos no discurso que constitui o Conselho de Classe. 

Em linhas gerais, vale salientar que a discussão vista neste trabalho se desenvolveu por 

meio do paradigma indiciário, modelo de investigação com ênfase no rastreamento de sinais e 

traços. Dessa maneira, para tecer explicações foi necessário não dissociar o referido paradigma 

da figura do sujeito e, por conseguinte da questão de sentido. Ratificamos o anteposto pelo fato 

do sujeito produzir discurso arrolado à ideologia, como afirma Pêcheux, e com isso elabora em 

sua discursividade relações de sentido.  

2.2.3 Conceitos de discurso 

 

Com o intuito de compreendermos o universo que circunda o discurso, faz-se necessário 

reconhecer a origem da linguagem, pois a mesma se relaciona todo o tempo com as 
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manifestações discursivas. Isso se dá, portanto, pelo fato de a linguagem atribuir valores ao 

mundo simbólico, não sendo vista como um conjunto de regras de caráter formal na formação 

do discurso. Assim sendo, há diversas versões acerca de ficções racionalistas que retratam as 

raízes da linguagem, porém registraremos uma visão registrada por Pêcheux (1995) em sua obra 

Semântica e Discurso quando narra que, 

 

Dois selvagens que, criados longe da sociedade dos outros homens, não 

tivessem nunca aprendido a falar, começariam naturalmente a formar uma 

língua, com a ajuda da qual eles poderiam dar a conhecer mutuamente suas 

necessidades, pronunciando certos sons, quando quisessem designar certos 

sons, quando quisessem designar certos objetos. Atribuiriam, de início, um 

nome particular aos objetos que lhe fossem mais familiares, e dos quais 

tivessem mais frequentemente necessidade de falar [cavernas, árvores, 

fontes...]. Quando esses dois selvagens fossem levados, pela experiência, a 

observar mais, e que fossem forçados a falar de outras cavernas, de outras 

árvores, de outras fontes, eles lhes dariam naturalmente os mesmos nomes 

pelos quais estivessem acostumados a designar objetos semelhantes que 

tivessem conhecido antes. [...]. Assim, cada uma das palavras que 

originalmente era o nome próprio de um objeto individual tornar-se-ia 

insensivelmente o nome comum de objetos semelhantes. (PÊCHEUX, 1995, 

p.50) 

 

É notório que a linguagem, de acordo com a visão exposta, evolui de acordo com a 

necessidade do sujeito que dela se apropria. Desse modo, as manifestações da natureza têm sido 

cruciais para que o processo, que consolida a origem e a evolução da linguagem, possibilitasse 

a sua continuidade até os dias atuais. Com o passar do tempo, alguns estudiosos demonstraram 

interesse em pesquisar a respeito da linguagem, a língua em movimento, e a constituição do 

discurso e seus conceitos. 

Então, é interessante perceber que discutir acerca de discurso é, antes de tudo, considerar 

que este campo não se dissocia de política, uma vez que o discurso é um pronunciamento 

realizado por autoridades de cunho político. Partindo da premissa de que a Análise de Discurso 

estabelece de forma clara uma área de rupturas, torna-se válido frisar que o discurso se 

configura entre uma divisa entre um vocabulário em estilo com aquele advindo do senso 

comum. 

Além disso, cabe pontuar o discurso também está atrelado à história, considerando que 

os discursos produzidos têm como base outros discursos já construídos. Neste sentido o discurso 

construído não se isenta daqueles já existentes e, assim o contexto histórico interfere neste 

processo de formação discursiva. Alguns palcos, portanto, contemplam certas noções acerca de 
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discurso. Demos ênfase às vertentes apresentadas por dois estudiosos desta temática, na 

tentativa de propor um debate sobre os conceitos atribuídos ao discurso.  

Apresentaremos, a princípio, algumas contribuições de Michel Foucault, no momento 

em que este, por meio de sua obra Arqueologia do Saber, tece estudos sobre o discurso real, 

assinalando a sua pronúncia e existência como materialidade. O conceito de seu método se 

pauta em três principais objetos, ou seja, o discurso, o enunciado e o saber. Ele assegura que 

um saber é visto como resultado da história e, assim, constrói verdades que, por sua vez, são 

reveladas nas práticas discursivas. Neste viés, o referido autor (FOUCAULT, 2008) salienta 

que a arqueologia não procura elencar os pensamentos, nem as representações, as imagens, os 

temas ou as obsessões que de alguma forma surgem nos discursos. Então, para ele a 

arqueologia, 

[...] não trata o discurso como documento, como signo de alguma coisa, como 

elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é 

preciso atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se mantém 

a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume 

próprio, na qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina 

interpretativa: não busca um ‘outro’ discurso mais oculto. Recusa-se a ser 

‘alegórica’. (FOUCAULT, 2008, p.159) 

 

Na verdade, o autor nos remete ao pensamento de que o saber é oriundo de uma 

construção histórica, por isso o conhecimento e a verdade são vistos coo questões resultantes 

da história. Sendo assim, o discurso não pode ser considerado um documento, um objeto que 

precisa necessariamente ser claro, pois o mesmo, de acordo com a arqueologia estudada por 

Foucault, direciona o discurso em seu volume particular, no caráter de monumento. 

É importante destacar, pois, que a história, segundo o autor mencionado, é descontínua 

em sua essência. Entretanto, a descontinuidade dá ideia de que as manifestações discursivas 

não são suprimidas da história, as mesmas estão envolvidas nas práticas sociais. Dessa maneira, 

torna-se fundamental ponderar as condições históricas, isto é, as especificidades das variadas 

épocas que compreendem a história. O discurso, neste contexto, não se constitui simplesmente 

por meio de um sentido ou de uma verdade, o mesmo se forma, acima de tudo, através de uma 

história.  

Foucault estudou Filosofia considerando a contribuição da história, desta maneira o 

mesmo percebia a importância das questões históricas no processo de análise dos discursos, 

uma vez que há uma série de relações entre o saber e o poder nas formações discursivas. Neste 
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aspecto, a história revela a forma como as organizações e os processos relacionados à economia 

e à sociedade definem a tipologia dos discursos. O autor afirma, portanto, que, 

 

Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se 

apoiem na mesma formação discursiva; ele é constituído de um número 

limitado de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência [...]. (FOUCAULT, 2008, p. 135-136). 

 

O discurso se configura como um grupo de enunciados. Vale lembrar que enunciado, 

numa visão foucaultiana, faz parte da formação discursiva, dando sentido à definição do 

conceito de discurso. Esta formação não se restringe a objetos da língua, como frases e falas; 

mas se direciona a uma dispersão no modo de uma ideologia, uma teoria, etc. Compreender o 

significado de expressões, tal como enunciado e formação discursiva é fundamental para que a 

noção de discurso, na visão de Foucault, seja apreendida.  

A obra Arqueologia do saber, citada anteriormente, mostra-nos que o estabelecimento 

da formação discursiva se dá por meio da presença de alguns fatores: ordem, correlação, 

funcionamento e transformação, no momento em que são regidos por um conjunto de 

regularidades que, de alguma forma, determina a sua homogeneidade e a sua conclusão. Diante 

disso,  

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 discursiva 

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, troca, não são elementos 

intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua modalidade de 

existência. (FOUCAULT, 2008, p. 135) 

 

Percebemos que o discurso não se refere, portanto, a uma ordem de palavras, todavia é 

uma forma de pensar que difere de intuição. O anteposto se assegura no princípio de que o 

discurso é constituído por uma rede de enunciados, dando a ideia de movimento do caminho, 

isto é, a análise de discurso dá ênfase à língua em prol de sentido. E assim, cada grupo social 

carrega seus intentos culturais definidos por discursos diversos e, certamente são de caráter 

político. 

Embora reconheçamos que o discurso é uma área que forma relações constantes com a 

política e a história, não podemos deixar de ressaltar que este tem poder de criação, por isso 

produz e, com isso torna possível que as ideologias se materializem nele. Esta materialidade 
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torna o discurso em um instrumento carregado de perigo, pois atende interesses e, deste modo 

fortalece grupos na sociedade, separando-os em massa e elite. Neste viés, o discurso se perpetua 

como aparelho de poder.  

É sabido que as pessoas que têm acesso a um discurso marcado pelo domínio e 

manipulação, pode fazer uso deste com o objetivo de convencer e seduzir, até porque o discurso 

passa a ser um objeto que desperta no outro a cobiça e o desejo. Partindo deste contexto notamos 

que o discurso está incumbido de poder, quando apresenta admiração e força. Com relação a 

este debate Foucault (1996) nos expõe que, 

 

 

O discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente aquilo que 

se manifesta (ou oculta) o desejo; é também aquilo que é o objeto do desejo; 

é visto que isto a história não cessa de nos ensinar - o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mais 

aquilo, por que, pelo que se luta, poder do qual podemos nos apoderar, 

permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo. (FOUCAULT, 1996, 

pág. 10-11) 

 

É visto que o discurso imbuído de poder provoca escravidão ou liberdade, também de 

inclusão ou exclusão, considerando que o homem é resultado de suas relações discursivas e, 

que as mesmas são construídas com base em ideologias. Foucault aponta que o discurso é um 

objeto inseparável da história e do poder, porque este é produto de outros discursos existentes 

e compartilhados ao longo dos momentos históricos e, do poder pelo fato de estar atrelado à 

ideologia, que por sua vez favorece à manipulação, ao convencimento. 

Além das ideias de Foucault a respeito do campo do discurso, trazemos à discussão 

algumas contribuições de Pêcheux. De acordo com o último, o processo discursivo perpassa o 

seguinte tripé: ler, descrever e interpretar, como nos assegura a sua obra O discurso: estrutura 

ou conhecimento (2008, p.43). A partir deste movimento o sujeito se apropria do discurso e 

constitui seus papéis nos diversos contextos sociais. Mas, afinal o que é o discurso segundo 

Pêcheux? Debateremos sobre esta questão neste momento do trabalho. 

É interessante salientar que na visão pecheutiana, o discurso está atrelado à ideologia, 

considerando os estudos de Althusser. Neste sentido, podemos dizer que o discurso é entendido 

como uma produção resultante dos artifícios social e histórico da língua, enquanto 

materialidade específica. Além disso, Pêcheux não percebe o discurso como um mero 

transmissor de informações, mas como um “[...] efeito de sentido entre interlocutores” 



38 
 

(PÊCHEUX apud ASSOLINI, 1999, p.15). Partindo desta premissa cabe registrar a fala de 

Assolini (2008) quando nos escreve que, 

 

O discurso é o objeto que nos permite observar as relações entre a ideologia e 

a língua, lugar em que se podem analisar os efeitos do jogo da língua na 

história e os efeitos desta na língua, o que nos deve permitir compreender 

como um material simbólico produz sentidos e com o sujeito se constitui. 

(ASSOLINI, 2008, p.125)  

 

  

Pêcheux realizou muitos estudos acerca do discurso e sua terminologia, mostrando a 

importância de romper com o caráter de teor político, levando em conta que o discurso é a 

vivência da história na língua. Desse modo, o discurso se forma com a base de três fatores, são 

eles: a língua, o sujeito e a história. Entretanto, vale pontuar que diante destes há uma série de 

relações que perpassa entre a língua e a ideologia, tornando o discurso uma materialidade 

histórica, linguística e também ideológica. Percebemos, pois, que o discurso, na visão 

pecheutiana, não é um artifício do empirismo, uma vez que concentra um emaranhado de 

indagações a respeito dos fatores apresentados anteriormente. 

 É válido citar a fala de Maldidier (2003) quando ressalta o seu posicionamento referente 

ao discurso tomando como base os estudos de Pêcheux.  

 

O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um verdadeiro nó. Não é jamais 

um objeto primeiro ou empírico. É o lugar teórico em que se intricam, 

literalmente, todas as suas grandes questões sobre a língua, a história, o 

sujeito. A originalidade da aventura teórica do discurso prende-se ao fato que 

ela se desenvolve no duplo plano do pensamento teórico e do dispositivo da 

análise de discurso, que é seu instrumento (MALDIDIER, 2003, p.15-16) 

. 

 

O estudo de Pêcheux (1997) assinala que o discurso só nos é permitido falar devido à 

constituição da linguagem. Desta maneira, a exterioridade é textualizada, desenvolvendo a 

produção do que é chamado de discursividade. A linguagem é percebida como um objeto da 

linguística formal, em que funciona considerando a língua, a história e também a ideologia. 

Como vimos no início deste momento do trabalho, a linguagem é primordial para que o discurso 

se forme.  
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2.2.4    Apreciação da ideologia nas formações discursivas e a configuração das posições-

sujeito 

 

 É visto, pois, que a AD não percebe a linguagem como artefato de transparência. Desse 

modo, as manifestações de texto são tidas como documentos de materialidade simbólica própria 

e, por isso significativas. Assim sendo, Orlandi (2003, p.18) conceitua o texto como “uma 

totalidade com sua qualidade particular, com sua natureza específica”. Nesse viés, percebemos 

que para a AD o texto não se configura como simplesmente um conjunto de palavras, mas sim 

como um enunciado marcado por sentido e relacionado a uma determinada formação 

discursiva. O texto é a possibilidade de adentrar o discurso, carregando uma memória, podendo 

ser um objeto do discurso. 

 Partindo do pressuposto de que o texto possui natureza específica e nos permite o acesso 

ao discurso, notamos que ambos estão intrinsecamente ligados, pois a existência de um 

pressupõe a presença do outro. A partir dessas considerações, cabe registrar que as formações 

discursivas são constituídas de textos imbuídos de sentido, correlações e ideologia. De acordo 

com Orlandi, a noção de ideologia se desgastou com o passar do tempo e, por isso foi 

banalizada, tendo sido caracterizada, muitas vezes, como uma visão de mundo (ORLANDI, 

2007). Esta autora, ainda ressalta que considerando o discurso, a ideologia tem “função da 

relação necessária entre a linguagem e o mundo” (Id, p.31). 

 Nesta vertente, a ideologia está atrelada a uma decorrência natural, na qual o óbvio 

presente nas manifestações discursivas evidencia alguns efeitos mais do que outros. De acordo 

com Pêcheux (1990), a formação discursiva nunca é homogênea, é sempre formada por outros 

discursos. Assim, o encontro dos diversos discursos e FI constituem a FD. A respeito deste 

assunto vale considerar que, 

 

A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise do 

discurso, pois permite compreender o processo de produção de sentidos, a sua 

relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer 

regularidades no funcionamento do discurso. A formação discursiva se define 

como aquilo que numa formação ideológica dada [...] determina o que pode e 

deve ser dito. (ORLANDI, 2009, p.43) 

 

 As palavras então não possuem sentidos nelas próprias, mas de outras formações 

discursivas. Isso faz com que estas representem os discursos e, por conseguinte, as formações 
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ideológicas, já que os sentidos são estatuídos por meio de ideologias. Desta forma, 

compreendemos que as ideologias estão atreladas às formações discursivas e se manifestam nas 

mais variadas manifestações de texto.  

 Neste momento, torna-se interessante o respaldo de que a ideologia pensada, refletida e 

apresentada por Pêcheux é um elemento central na tese de Althusser, onde trouxe em seus 

estudos a constatação de que a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos (PÊCHEUX, 1988, 

p.148). É notório, portanto, que o trabalho de Althusser, tendo em vista a apresentação de uma 

releitura da teoria marxista, causa impacto nas reflexões de Pêcheux e seu grupo de 

colaboradores e, então, os escritos do último resultam em estudos acera do discurso alinhado às 

representações ideológicas. Sobre isso vale mencionar que, 

 

O indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se às 

ordens do Sujeito, para aceitar, portanto (livremente) sua submissão, para que 

ele “realize por si mesmo” os gestos e atos de sua submissão. Os sujeitos se 

constituem pela sua sujeição (ORLANDI, 2001, p.104) 

 

A interpelação do indivíduo como sujeito exige liberdade para que este tenha condições 

de realizar livremente os gestos e também as atitudes de sua submissão. Neste percurso a 

ideologia se apresenta de formas diversas, agindo como “matriz do sentido”, expressão 

difundida na obra Semântica e Discurso, autoria de Pêcheux. Na visão de Althusser o sujeito é 

um efeito da ideologia, pois as manifestações ideológicas transformam indivíduos em sujeitos 

por meio da interpelação da função da ideologia advinda dos aparelhos de Estado. É impossível, 

pois, que haja sujeito sem sociedade e tampouco sem a ideologia que sempre o interpelará para 

que se torne, de fato, sujeito. 

É válido pontuar que o processo de interpelação ideológica, em que os sujeitos são 

submetidos, é imprescindível à formação de teoria da ideologia (ALTHUSSER, 1992). Sendo 

assim, a ideologia está imbricada na sociedade e, por isso, interfere de maneira significativa na 

transformação do indivíduo em sujeito, considerando as noções althusserianas. Deste modo, 

sujeito não é resultado de suas próprias escolhas e nem da formação de caráter que obtivera, na 

verdade este depende da submissão dos aparelhos ideológicos de estado. Referente a esta 

questão, Pêcheux assinala que, 
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Compreende-se, então, por que em sua materialidade concreta, a instância 

ideológica existe sob a forma de formações ideológicas (referidas aos 

aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um caráter 

“regional” e comportam posições de classe: os “objetos” ideológicos são 

sempre fornecidos ao mesmo tempo que a “maneira de se servir deles” – seu 

“sentido”, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classe aos quais eles 

servem -, o que se pode comentar dizendo que as ideologias práticas de classes 

(de luta de classes) na Ideologia. (PÊCHEUX, 1995, p.146) 

 

 Nesta vertente, entendemos que a ideologia, considerando a sua materialidade concreta, 

se faz presente sob o modo de formações ideológicas e, concomitantemente, têm um viés no 

regionalismo, suportando assim as posições de classe. Na verdade, os objetos sucedidos da 

ideologia são servidos dos interesses de classe e, ao mesmo tempo, servem a estes.  

 É cabível salientar que, de acordo com Althusser (1992), a classe dominante5, com o 

intuito de manter sua dominação, causa mecanismos de concretização ou de reprodução das 

condições materiais, ideológicas e políticas de exploração. Portanto, o papel do Estado intervém 

ou pela ideologia ou ainda pela repressão, através de seus aparelhos repressores e, com isso 

surge a tentativa de dominar e submeter a classe dominada às relações e condições de 

exploração impostas. Segundo o autor citado, a ideologia se configura no contexto social como 

relação imaginária de indivíduos com suas condições reais de existência. 

 Partindo deste cenário Pêcheux percebe que a unidade da língua implica a existência das 

contradições ideológicas, uma vez que estas formam relações contraditórias que permeiam os 

arrolamentos das ideologias sustentadas nas classes. Isso pode ser ratificado por meio da fala 

do filósofo francês mencionado quando assegura que, 

 

 

[...] as contradições ideológicas que se desenvolvem através da unidade da 

língua são constituídas pelas relações contraditórias que mantêm, 

necessariamente, entre si os “processos discursivos”, na medida em que se 

inscrevem em relações ideológicas de classes. (PÊCHEUX, 1995, p.93) 

 

                                                           
5 A classe dominante não mantém uma relação de exterioridade com a ideologia. Segundo Althusser 

(1992), a burguesia vive a sua ideologia, acreditando no mito da liberdade, da igualdade perante a lei, 

da razão, etc. Na verdade, o que ela vive ideologicamente é essa relação imaginária com as suas 

condições de existência da realidade, que lhe possibilita às vezes agir sobre si e sobre os outros com o 

intuito de sustentar o seu papel histórico de classe dominante. 
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 É pertinente destacar que a ideologia produz evidências discretamente, fazendo 

imposições aos sujeitos por meio de textos que circulam o meio social. Estes textos, por sua 

vez, constituem os discursos que se apresentam através de formações discursivas. Isso significa, 

portanto, que nós estamos sempre dentro da ideologia e esta determina a todos o jogo de 

relações que perdura nos campos de dominação e subordinação.  

 As ponderações althusserianas aqui resgatadas foram retomadas com o intuito de 

fundamentar os estudos de Pêcheux com relação à impregnação da ideologia no campo das 

formações discursivas. É visto, pois, que as contradições ideológicas formam as relações 

contraditórias que as mantém e, desse modo notamos que classes são desenhadas na sociedade 

com base nas ideologias que a circundam. Há um grupo que domina e outro que é subordinado 

e, os aparelhos ideológicos definem este cenário. Referente a este debate é importante salientar 

que, 

 

As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto 

é, a classe que é a força material dominante da sociedade e, ao mesmo tempo, 

sua força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da 

produção material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo 

que a ela estão submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os 

pensamentos daqueles aos quais faltam os meios da produção espiritual. As 

ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações 

materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas como 

ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe 

dominante, são as ideias de sua dominação. (MARX e ENGELS, 2007, p.47, 

grifos dos autores) 

  

Na esteira dessa conjuntura em que são apresentadas as classes sociais6 – dominante e 

dominada – não há como justificar a constituição destes grupos se não pela manifestação da 

ideologia nas formações discursivas que permeiam as relações sociais. Os aparelhos 

ideológicos do Estado induzem suas ideias e mantém os sujeitos em seu domínio. Estas questões 

asseveram a existência da luta de classes e/ou representam as posições de cada uma delas, 

considerando o tempo e o espaço. Sendo assim, a ideologia não lida com a produção direta entre 

os indivíduos, mas sim sustenta relações imaginárias destes nas relações reais em que vivem. 

 Cabe ressaltar que o imbricamento da ideologia nas formações discursivas também se 

faz presente no contexto educativo e, isso pode ser percebido em ações cotidianas da escola. O 

                                                           
6 Termo usado com o intuito de dar a ideia de que há distâncias sociais significativas na sociedade. Isso 

significa salientar que indivíduos e grupos são diferentes entre si e, por isso ocupam lugares divergentes. 
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conselho de classe, prática educativa proposta para discutir sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, abarca diversos envolvidos. Partindo da ideia de que este conselho 

acontece/deveria acontecer por meio de reunião com docentes, discentes, equipe gestora, pais 

e outros partícipes da comunidade escolar, reconhecemos que são muitas as vozes que 

constituem os discursos nesta prática. São diversos olhares e perspectivas em prol do melhor 

andamento do processo de ensino e aprendizagem e, com estes a ideologia se manifesta e 

também forma grupos. 

 Deste modo, compete-nos afirmar que os objetivos, nesta perspectiva, não se baseiam 

apenas na discussão acerca dos conceitos de ideologia ou de formação discursiva, mas, 

sobretudo, na importância dos efeitos de sentido percebidos no discurso para traçarmos um 

debate acerca do Conselho de Classe. Entender que o discurso não é neutro é primordial para 

que o referido estudo se concretize e, assim definamos as posições assumidas pelos sujeitos 

investigados.  

 Seguindo essa reflexão, aparecem em nós alguns questionamentos significativos à 

pesquisa como: 1 - De que maneira o conselho de classe se configura no contexto educativo 

atual? 2 - Que vozes discursivas constituem esta prática educativa? 3 - Que políticas públicas 

asseguram esta ação? 4 - Há ou não dissonância entre estas vozes? 5 - Como a ideologia se 

manifesta nas formações discursivas que permeiam o universo deste conselho? Estas 

indagações contribuíram para o desenrolar da investigação proposta neste trabalho, pois 

provocam discussões que consolidam o desenho do nosso objeto de estudo. 

Assim sendo, os sujeitos desta pesquisa emergiram nas vozes discursivas das três 

entrevistadas – professora, coordenadora pedagógica e mãe de aluno, com um olhar voltado 

para um aspecto central, a questão de analisar as vozes discursivas dissonantes que configuram 

posições-sujeito do conselho de classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – 

BA, considerando as políticas públicas que lhe asseguram. Indagamos algumas questões como: 

qual o papel de cada um destes no conselho de classe, de que maneira veem o conselho de classe 

no processo de ensino e aprendizagem, de que forma o conselho de classe acontece na escola, 

considerando as leis que garantem esta prática, dentre outras citadas no decorrer do trabalho. 

Assim, dados foram obtidos e a análise destes, junto às discussões teóricas que compreendem 

esta área, contribuíram para que o nosso trabalho fosse desenhado. 

Sabemos que o sujeito da AD não é o indivíduo, sujeito de caráter empírico, mas o 

sujeito que carrega especificidades de certos campos como, o histórico, o social e o ideológico 
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(PÊCHEUX, 1993). Além disso, este sujeito acredita ser o princípio do sentido quando, na 

verdade, esta teoria apresenta o sujeito como origem, partindo da ideia de que a linguagem e o 

sentido não são claros. Nesta linha, o sujeito se forma pelo esquecimento, isto é, ele tem a ilusão 

de que é proprietário de seu dizer, no momento a origem se baseia no sentido do que traz o 

enunciado. Conforme Orlandi (2001), 

 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas 

“nossas” palavras. O sujeito, diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso 

ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. […] O fato 

de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é 

fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação 

com os sujeitos e com a ideologia. (ORLANDI, 2001, p.32) 

 

 É perceptível que há diversos saberes e manifestações discursivas que são notadas no 

discurso do sujeito, sem que este tenha controle sobre isso.  É com base na historicidade do 

discurso que o dito do sujeito faz sentido para o outro e também para si mesmo. O sujeito, 

portanto, circula os saberes compostos por uma certa Formação Discursiva – FD – e preenche 

o seu lugar, fazendo um recorte para congregar o que, de fato, interessa-lhe. Neste movimento 

o sujeito não tem consciência do feito. 

 Partido do pressuposto de que a formação discursiva perpassa um campo de saber 

formado de enunciados, torna-se imprescindível ressaltar que esta representa uma maneira de 

estabelecer relações com a ideologia vigente, regulando o que pode e deve ser dito (INDURSKI, 

2008).  

Neste patamar, Orlandi (2003) redefine a ideologia num processo discursivo 

assegurando que, 

 

 

 

[...] podemos dizer que não há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia. 

A ideologia, por sua vez, é a interpretação de sentido em certa direção, direção 

determinada pela relação da linguagem com a história em seus mecanismos 

imaginários. A ideologia não é, pois, ocultação mas função da relação 

necessária entre a linguagem e o mundo. Linguagem e mundo se refletem, no 

sentido de refração, do efeito (imaginário) necessário de um sobre o outro [...]. 

Há uma contradição entre mundo e linguagem e a ideologia é trabalho dessa 

contradição. (ORLANDI, 2003, p.31) 
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 A autora afirma que não há discurso sem o sujeito e vice-versa, uma vez que ambos 

estão entrelaçados. Nesse atrelamento a ideologia é quem determina os sentidos expressos nos 

enunciados discursivos, definindo o rumo seguido através das relações da linguagem com a 

história em seus respectivos mecanismos do imaginário. Este processo faz com que surjam 

contradições entre mundo e a linguagem e, questões ideológicas resultam deste contexto. De 

acordo com Indurski (2008) é por meio da relação do sujeito com a formação discursiva que se 

chega ao funcionamento do sujeito no discurso. 

Cabe o respaldo, pois, de que a movimentação do sujeito nas formações discursivas 

acontece por intermédio dos sentidos vistos nos enunciados e, isso faz com que os sujeitos se 

apropriem de posições diversas. Desta forma, para melhor compreendermos a configuração da 

posição-sujeito, acreditamos que seja pertinente apresentar os conceitos de Lugar Social e 

Lugar Discursivo, pois por meio deles poderemos entender melhor esta movimentação 

realizada pelo sujeito no espaço partindo destes dois quesitos.  

 Na sociedade o indivíduo pode ocupar diversos lugares sociais, tais como: mãe, pai, 

filho, porteiro, professor, gari, etc. Partindo disso, vimos que é por meio do lugar social que o 

indivíduo é interpelado em sujeito do discurso. Dessa maneira, acontece a transição do Lugar 

Social para o Lugar Discursivo, onde o segundo é consequência do primeiro. Entretanto, ambos 

se constituem concomitantemente, porque no instante em que o Lugar Social define o Lugar 

Discursivo, o último se consolida por meio do discurso. A respeito disso Grigoletto (2008) nos 

escreve que, 

 

 

 

 

 

[...] tanto o lugar discursivo é efeito do lugar social, quanto o lugar social não 

é constituído senão pela prática discursiva, ou seja, pelo efeito do lugar 

discursivo. Isso significa dizer que ambos, lugar social e lugar discursivo, se 

constituem mutuamente, de forma complementar, e estão relacionados à 

ordem de constituição do discurso. Um não é anterior ao outro, já que um 

necessita do outro para se instituir. O lugar social só se legitima pela prática 

discursiva, portanto, pela inscrição do sujeito num lugar discursivo. E o lugar 

discursivo, por sua vez, só existe discursivamente porque há uma 

determinação do lugar social que impõe a sua inscrição em determinado 

discurso. (GRIGOLETTO, 2008, p.76) 
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 Nesta perspectiva, percebemos que o lugar social e o lugar discursivo se formam em 

concomitância, pois um não antecede o outro e ambos necessitam do outro para se constituir. É 

fundamental destacar ainda que a existência do Lugar Discursivo é evidenciada no campo do 

discurso pelo fato de haver uma determinação do Lugar Social que, por sua vez, estabelece o 

seu registro em um certo discurso. As noções destes lugares corroboram com a compreensão 

do movimento do sujeito nas formações discursivas. Esta movimentação faz com que o sujeito 

tome direções com base nos recortes feitos do que julga interessante.  

 A atividade da interpretação em AD é realizada por meio do movimento do sujeito no 

lugar social e no lugar discursivo. O sujeito produz enunciados marcados por sentidos que se 

configuram na constituição das formações discursivas. Estes sentidos são sustentados por 

questões ideológicas, até porque todo discurso é embutido de interesses e ideologias. Sobre 

isso, Pêcheux (1988) alega que a materialidade ideológica só é possível de ser apreendida a 

partir da materialidade linguística, que surge nas formações discursivas. Sendo assim, a 

articulação do sujeito na formação discursiva faz com que este assuma posições diferentes. 

 A diversidade de posições que o sujeito pode assumir nas manifestações discursivas é 

denominada de posição-sujeito. Interessante considerar a fala de Orlandi (2001) quando expõe 

que, 

O sujeito é uma “posição” entre outras. O modo pelo qual ele se constitui em 

sujeito, ou seja, o modo pelo qual ele se constitui enquanto posição não lhe é 

acessível. Esse é o efeito ideológico elementar. Correlatamente, a linguagem 

também não é transparente, nem o sentido evidente. (ORLANDI, 2001, p.48) 

 

 Nesta linha de raciocínio, as posições-sujeito são delineadas com enfoque nos efeitos 

causados pela ideologia, uma vez que a língua não é neutra e tampouco traz de forma clara o 

seu sentido. Pêcheux (1988) conceitua Posição-sujeito como a relação de identificação que se 

dá entre o sujeito que enuncia e o sujeito do saber, que é a Forma-Sujeito. De acordo com os 

estudos pecheutianos, a Forma-Sujeito é quando o sujeito do saber de uma determinada FD, o 

sujeito universal, isto é, o leque de conhecimento institucionalizado em uma FD. 

 Como vimos nesse capítulo procuramos expor o nosso caminho teórico-metodológico, 

apresentamos a AD e a forma como ele se constituiu, mostramos algumas noções-conceitos 

principais difundidos pela AD e abordamos o modo de formação do corpus desta pesquisa. 

Além disso, expusemos o instrumento de pesquisa utilizado e os respectivos sujeitos da 
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pesquisa. O nosso intento nesta parte do trabalho foi de elencar um apanhado geral para que o 

leitor possa compreender com mais clareza as análises feitas no decorrer dos capítulos 

posteriores. 

 No capítulo II exprimimos e debatemos de forma breve o contexto histórico e legal do 

Conselho de Classe desde a sua criação na França e a sua formação no Brasil, dando destaque 

ao processo de constituição desta prática educativa em nosso país e os seus respaldos na 

legislação brasileira. O nosso intuito neste capítulo é situar o Conselho de Classe como objeto 

de estudo dessa pesquisa, partindo da premissa de que para a AD não há possibilidade de 

dissociar a exposição e a interpretação do processo de análise. Portanto, no próximo momento 

deste estudo inicia uma descrição do nosso objeto e mais adiante a interpretação deste, que se 

inicia no referido capítulo e retoma com mais detalhes nas análises no capítulo III. 

 

CAPÍTULO 3. CONSELHO DE CLASSE: CONTEXTO HISTÓRICO E LEGAL 

 

 Nesse capítulo apresentamos de modo breve o contexto histórico e legal do Conselho 

de Classe. Para tanto nos sustentamos nos registros de criação deste conselho e na legislação 

ou documentos que foram constituídos com o objetivo de legitimar o Conselho, bem como na 

revisão de alguns estudos do campo acadêmico e científico direcionadas a esta temática. 

Descrevemos e discutimos o referido contexto desde sua base internacional, considerando que 

este fato deu respaldo à legislação brasileira e a constituição do conselho de classe no país. Vale 

acentuar que as nossas análises de caráter mais aprofundado aparecem no capítulo IV, pois no 

capítulo III surgem de maneira mais sutil, compreendendo três seções.  

Na seção 3.1 O papel do Estado e a criação de políticas públicas educacionais 

esboçamos um debate a respeito da função do Estado no contexto do liberalismo e 

neoliberalismo no Brasil e a construção de políticas públicas na área da educação. Neste sentido, 

temos como respaldo autores como Barroso (2005), Gentili (1996), Ghiraldelli Jr. (1990), 

Oliveira (2001), Saviani (2004, 2005), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(versões 4.024/61, 5.672/71 e 9.394/96), a Constituição Federal de 1988, dentre outros autores 

e documentos que, sem dúvida, enriqueceram a discussão proposta. 

Na seguinte seção, 3.2 A conjuntura histórica do Conselho de Classe, analisamos o 

cenário histórico do Conselho de Classe na escala mundial e nacional, considerando a criação 

e as transformações desta ação educativa. Desta maneira, tratamos de abordar a constituição do 
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conselho desde a sua formação até a contemporaneidade, dando ênfase à historicidade deste e 

os seus reflexos ao longo do tempo. Autores como, Rocha (1982), Dalben (1992, 1995, 2004), 

Luckesi (2003), Orlandi (2003), Cazarin (2011), Rancière (2000), Pêcheux (1988, 1990, 1993, 

1995, 1997, 2010) dentre outros, são apontados no decorrer do texto com o objetivo de 

corresponder com mais precisão à proposta de discussão do capítulo. 

Por fim, na terceira seção, 3.3 O Conselho de Classe em Bom Jesus da Lapa – BA, 

buscamos mostrar um panorama deste conselho no município do oeste baiano citado, por meio 

de dados apontados a priori pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, 

também pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Estas informações corroboraram 

para situar o universo de pesquisa e prosseguir com os desdobramentos do estudo de nosso 

objeto de estudo. Mais adiante, assinalamos algumas especificidades do Conselho de Classe 

neste município fazendo recorte a uma escola da rede municipal de ensino. Além deste 

levantamento e apreciação, alguns autores voltam a ser revisitados como, Dalben (1994, 2004) 

e Luckesi (2003), dentre outros.  

 

3.1 O papel do Estado e a criação de políticas públicas educacionais 

 

Nesta seção traçamos um debate a respeito do papel do Estado, partindo das linhas 

políticas que movimentaram a sociedade no país, tais como o liberalismo e o neoliberalismo. 

Verificamos que a figura do Estado se desenha conforme à estruturação do povo brasileiro, por 

isso notamos que não há um consenso na definição fechada do conceito de Estado, pois as suas 

concepções vão sendo reformuladas de acordo com cada momento histórico. Cabe destacar que 

o nosso objetivo é registrar alguns acontecimentos do passado que interferiram e interferem na 

visão de Estado na atualidade e a participação direta deste na criação de políticas públicas 

educacionais. Este recorte se torna significativo ao trabalho, pois o nosso objeto de estudo é o 

conselho de classe que, por sua vez, se configura como uma política pública do campo 

educacional. 

Neste sentido, buscamos compreender como se deu este processo histórico na educação 

brasileira e o papel do Estado na consolidação do conselho de classe no Brasil. O referido 

entendimento, por sua vez, possibilitará situar o conselho de classe no cenário educativo atual 

e facilitará responder o objetivo deste trabalho que consiste na análise das vozes discursivas 

dissonantes que configuram posições-sujeito do conselho de classe. 
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Iniciamos, pois, as nossas discussões com um breve panorama acerca de o papel do 

Estado em âmbito mundial e os ideais que vêm sustentando esta instituição governamental na 

esfera nacional. 

Discutir acerca do papel do Estado é, antes de tudo, considerar que esta entidade de 

natureza política se forma diante da movimentação das correntes que assolam a sociedade. 

Azevedo (1997) afirma que as raízes do neoliberalismo se encontram na teoria do Estado 

construída a partir do século XVII, manifestando o ideário do liberalismo clássico então 

emergente. O pensamento liberal surge num momento de modificações intensas no cenário 

político-econômico ocorridas na Europa no decorrer do século XVII e XVIII, onde 

consolidaram com os acontecimentos de 1789, na França, resultando num conjunto de reflexões 

teóricas sobre o papel do Estado. 

Frente a isso, o Estado liberal é visto como representante do campo público e também 

arqueiro do setor privado. O Estado surge, portanto, com o intento de guardar e assegurar os 

direitos como a vida e a liberdade. Com relação à configuração do Estado e o seu papel, Locke 

(1991) nos afirma que, 

 

O Estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que a todos 

obriga; e a razão, que é essa lei, ensina a todos os homens que tão-só a 

consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve 

prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. (LOCKE, 

1991, p.218)  

 

O liberalismo percebe o homem como um ser naturalmente livre e o Estado, por sua 

vez, tem uma lei de natureza para governar o povo. Isso significa, portanto, que a legislação 

garante a igualdade e a independência de todos, a qual nenhum pode depreciar o outro. Ainda 

no âmbito da liberdade, Vieira (1992) salienta que a ideia liberal consagra as liberdades 

individuais, a liberdade de empresa, a liberdade de contrato, sob à égide da perspectiva 

racionalista, do individualismo e do não-intervencionismo estatal na esfera social e econômica.  

É importante destacar que o desenho do Estado vem se modificando ao longo dos anos, 

mas abarca raízes na conjuntura do liberalismo e neoliberalismo. Uma das marcas mais 

significativas das práticas neoliberais consiste em reformar o Estado e, com isso provocar 

alterações no campo educativo. 
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Muitas pessoas começaram a cobrar uma Política Educacional Nacional. Com isso, 

surgem algumas organizações colegiadas, tais como a Associação Brasileira de Educação, em 

que uma das marcas da luta se consolidou no Manifesto dos Pioneiros da Educação7 na década 

de 1930. Entretanto, este movimento foi lançado em 1932 como um documento de cunho 

político-educacional defendendo a Escola Nova e, também pela escola pública laica, como uma 

responsabilidade do Estado. É válido pontuar que durante esta época aparecem alguns indícios 

de insatisfação com a política que vigora o país. Sobre isso, Teixeira (1976) destaca que, 

Nos fins da década de 20 e 30, parecia, assim, que estávamos preparados para 

a reconstrução de nossas escolas. A consciência dos erros se fazia cada vez 

mais palpitante e o ambiente de preparação revolucionária era propício à 

reorganização. O país iniciou a jornada de 30 com um verdadeiro programa 

de reforma educacional. Nas revoluções, como nas guerras, sabe-se, porém, 

como elas começam, mas não se sabe como acabam (TEIXEIRA, 1976, 26) 

 

Nesta vertente, podemos ratificar que a década de 1930 registrou um avanço na 

regulamentação das políticas educacionais no país, uma vez que surgem muitos decretos como, 

o Decreto nº19.850, de 11 de abril de 1931, instituindo a criação do Conselho Federal de 

Educação - CNE; o Decreto nº19.851, de 11 de abril de 1931, dispondo sobre a organização do 

Ensino Superior no país e a adoção do regime universitário; dentre outros.  

Ao longo dos anos, o contexto histórico da educação brasileira foi ganhando novas 

abordagens, tanto no âmbito público quanto no privado. Algumas discussões surgiam com 

relação às necessidades que abarcavam o sistema de ensino da época, o que trouxe cobranças 

do povo ao Estado no sentido de o mesmo estabelecer uma reestruturação do campo educacional 

e ainda uma nova normatização. Sendo assim, no dia 20 de dezembro ano de 1961 foi 

sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com o golpe militar de 1964, 

esta lei não foi vista como adequada a atender às necessidades da ordem socioeconômica 

vigente, por isso houve uma nova reforma, instituída pela lei 5.692 de 1971. Algumas 

modificações foram consumadas como, a denominação para o ensino de 1º e 2º graus. 

Vale ponderar que diante das questões apresentadas como, a insatisfação do povo com 

a educação e a luta pela reestruturação do ensino, a área educacional do país perpassa por 

problemas de indefinições da escola na sociedade capitalista. Para Gentilli (1996) na 

                                                           
7 Escrito em 1932 durante o governo de Getúlio Vargas, consolidando a visão de um segmento da elite 

intelectual. Embora houvesse diversas posições ideológicas, este documento abarcou a possibilidade de 

interferir na organização da sociedade brasileira no que se refere à educação. 
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perspectiva neoliberal os sistemas educativos enfrentam, nos dias atuais, uma grande crise de 

eficiência, eficácia e produtividade. Isso significa que, a redefinição do papel do Estado muitas 

vezes sofre influências de forma direta e/ou indireta dos processos de globalização no que tange 

ao capitalismo e demais questões advindas deste sistema. Conforme Oliveira (2001), 

No decorrer dos anos 1990, o debate sobre educação e desenvolvimento esteve 

pautado pela exigência de responder ao padrão de qualificação emergente no 

contexto de reestruturação produtiva e de globalização da economia, 

ocupando lugar e destaque nas políticas educacionais. (OLIVEIRA, 2001, 

p.105) 

 

Desse modo, a discussão a respeito da educação e desenvolvimento se baseou na 

cobrança de se adequar ao padrão de qualificação e ainda à globalização da economia, fazendo 

com que ganhasse ênfase nas políticas de cunho educacional. Este novo cenário fortalece a 

necessidade de formar um indivíduo como cliente e consumidor dos serviços outrora oferecidos 

pelo Estado. Mediante o exposto notamos que as instituições escolares vão se tornando espaços 

que se preocupam em atender às diligências do meio social vigente. 

Considerando a influência do papel do Estado e o seu desenho na sociedade atual, não 

podemos deixar de fixar que estes fatores influenciaram e influenciam no debate da educação 

no Brasil. Neste sentido, não se pode pensar em educação formal e o papel das instituições 

escolares sem uma sistematização dos arrolamentos entre o Estado e as diversas esferas sociais 

como, o mercado, quando o mesmo é propulsor dos serviços de cunho público. Neste viés vale 

destacar parte da discussão de Barroso (2005, p.745) quando afirma que “vivemos em pleno 

processo de recomposição das relações entre Estado e mercado, no que concerne ao 

fornecimento e, também financiamento dos serviços públicos, incluindo, pois, a educação.” 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 – CF, em seu Art. 205, a educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família. Considerando este contexto, a educação formal 

é um tema que vem sendo discutido por muitos estudiosos, na tentativa de expandir discussões 

e provocar um desenvolvimento educacional, tendo em vista o atendimento das urgências da 

contemporaneidade. Através destas pesquisas e trabalhos surgiram algumas questões referentes 

a certos entraves na educação pública como, um índice considerável na reprovação escolar, 

evasão, baixa aprendizagem, etc. Objetivando resolver ou amenizar estes problemas foram 

construídas leis, regulamentos, diretrizes que visam o rompimento deste cenário, isto é, repensar 

o processo educativo do país assistindo com mais consistência as necessidades deste campo. 
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Dessa forma, as políticas públicas pressupõem que a educação seja um instrumento de 

suma importância para se criar possibilidades de incluir cada vez mais o indivíduo na sociedade, 

colaborando na reconstrução de estabelecimentos escolares que valorizem as ações 

democráticas. A democracia, por sua vez, contribui para que a sociedade se torne mais justa e 

humana. Referente à democracia em nosso país, vale citar que os sentidos têm (re)produzido 

muitos efeitos de sentidos quanto ao termo democracia nas vozes dos sujeitos-brasileiros, bem 

como nas posições, nos espaços sociais que os mesmos sujeitos ocupam em determinados 

lugares discursivos e não-discursivos (GREGOLIN, 2006).  

Em linhas gerais ao analisarmos os projetos oriundos da política educacional 

percebemos que o papel do Estado vem sendo redefinido, e um fator que comprova o anteposto 

é a proposta do governo em municipalizar as políticas sociais, valorizando a realidade de Estado 

mínimo às políticas sociais e, em contrapartida um Estado máximo ao capital. Esta 

municipalização se refere ao surgimento de uma nova institucionalidade no governo, fazendo 

com que a comunidade local, ou seja, o município, tenha a responsabilidade no processo de 

decisão e controle de tais políticas.  

Neste ponto, notamos que a redefinição do papel do Estado está atrelada à elaboração e 

ao controle das políticas. A construção e o exercício destas políticas têm em vista à democracia 

no espaço educativo, como assegura a CF, quando trata da “gestão democrática do ensino 

público” em seu inciso VI do art. 206 (BRASIL, 1988, p. 121). Considerando que a democracia 

exige que os âmbitos locais precisam ter liberdade, o Estado intervém neste processo de forma 

controladora. Isso significa que municípios e estados gozam de ações libertárias sob o 

monitoramento da União. 

Orlandi (2014) aponta em seu texto “Ser diferente é ser diferente: a quem interessam as 

Minorias?” que, 

 

Para uma democracia desenvolvida é preciso garantir as liberdades locais. 

Impedir, assim, o “movimento sufocante da vontade das maiorias sobre as 

minorias” (F. S. de Mattos, 2008, p.5). O que se pode observar é que o 

conceito, de Tocqueville, de minoria “é baseado num princípio quantitativo, 

como se pode perceber; em uma concepção proposta em contraposição à 

tirania da maioria.” (idem, p.5) (grifo da autora). E como fica a questão da 

minoria, contemporaneamente? Segundo Mattos (idem, p.5): 

“contemporaneamente o conceito de minoria supera as questões numéricas e 

se constitui a partir de demandas diferenciais, com características culturais 

e contra-hegemônicas” (idem, p.5). (ORLANDI, 2014, p. 30) 
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Podemos afirmar que a concretização da democracia requer liberdades locais, isso inclui 

os governos estaduais e municipais, quando a União lhe atribui deveres e fica no controle. Neste 

tocante, Orlandi apresenta a noção de minoria, definida por Tocqueville8, referente à base de 

princípio quantitativo, que rebate a dominação expressa pela maioria. Em contrapartida, Mattos 

fixa que o conceito de minoria na contemporaneidade vai além das questões envolvidas com 

quantidade e se forma com respaldo nas exigências com especificidade em cultura e contra-

hegemonia. Estas noções de minoria e maioria perduram nas discussões sobre democracia nos 

diversos espaços sociais, como a instituição de ensino. Sendo assim, faz-se necessário 

reconhecer o processo educativo no Brasil, compreendendo o cenário político e as lutas em prol 

da qualidade na educação.  

Ao analisarmos o contexto educativo brasileiro não podemos deixar de citar o 

importante documento deixado ao longo do século XX intitulado de Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova9. O mesmo, criado em 1932 durante o governo de Getúlio Vargas, 

influenciou a política educacional no momento em que estabeleceu novos termos com pareceres 

que visavam a reconstrução da sociedade e também da educação. Dentre vinte e seis intelectuais 

este legado foi redigido por Fernando de Azevedo, onde há contribuições de Afrânio Peixoto, 

Anísio Teixeira, Cecília Meireles, etc. O escrito mostra uma série de princípios com viés em 

uma educação pública, gratuita, obrigatória e laica, tornando o Manifesto uma ferramenta de 

cunho social e coletivo.  

Referente a esta questão Saviani (2004) nos escreve que, 

 

Como uma espécie de coroamento de um processo que se vinha 

desenvolvendo desde a criação da Associação Brasileira de Educação 

(ABE), em 1924, foi lançado em 1932 o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. Dirigido “ao povo e ao governo”, esse manifesto 

propunha-se a realizar a reconstrução social pela construção 

educacional (SAVIANI, 2004, p. 33).  

 

                                                           
8 Alexis de Tocqueville (1805-1859) foi um estadista francês e pensador político. Considerado ainda um 

dos grandes estudiosos da democracia americana, especulando a respeito da natureza essencial da 

própria democracia. 
9 Movimento de renovação do ensino que surgiu no final do século XIX e ganhou força na primeira 

metade do século XX. Tendência impulsionada no Brasil na década de 1930, tendo como um dos 

maiores precursores Anísio Teixeira. 
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Saviani evidencia que o Manifesto surgiu como uma proposta em desenvolver a 

reconfiguração da sociedade e da educação. Com isso este documento causou alguns conflitos 

no cenário educacional, pois provocou a rescisão entre o grupo católico e o grupo dos 

renovadores10. O referido episódio elucidou a retirada do grupo católico da Associação 

Brasileira de Educação, fazendo surgir em seguida a Confederação Católica Brasileira de 

Educação. 

 Na verdade, o Manifesto tinha o intuito de priorizar uma educação que correspondesse 

à concepção de vida e não atendesse os interesses de classe e, dessa forma possibilitasse ao 

indivíduo o direito a uma educação que promova o desenvolvimento natural e pleno do ser 

humano, considerando as suas fases de crescimento enquanto sujeito e respeitando as suas 

noções do mundo em que vive. Referente ao Manifesto, Ghiraldelli Jr. (1990) contribui com a 

discussão alegando que, 

 

Antes mesmo da LDBEN de 1961, a Pedagogia Nova conseguiu fazer valer 

seus interesses na legislação educacional do país [...]o governo através do 

MEC, baixou instruções para a organização de classes experimentais nas redes 

públicas e privada. Tais classes experimentais, na prática, serviam como 

ensaios escolanovistas (GHIRALDELLI JR, 1990, p.128). 

 

 O contexto político-educacional do Brasil, na década de 1960, foi marcado pela  busca 

da Pedagogia Nova em validar os interesses apresentados na lei educacional do Brasil, mesmo 

antes da LDBEN de 1961. Neste momento histórico o Ministério da Educação e da Cultura – 

MEC designou recomendações em prol da organização de classes experimentais, que atuavam 

como verdadeiros ensaios da Escola Nova11. Deste modo, notamos ações no campo educativo 

público e privado que tinham o objetivo de reestruturar as classes num viés escolanovista. 

Em meio a todo este processo muitas questões são repensadas em nosso cenário 

educativo e, uma delas é a avaliação da aprendizagem. A mesma é uma ferramenta importante 

pois torna possível rever a vida escolar do estudante e, auxiliar na busca por melhores 

resultados. Sabemos que avaliar não é uma atividade recente nos espaços escolares, existe desde 

a sua criação. No entanto, esta se apresenta de diversas formas. Inicialmente, tinha um certo 

                                                           
10 O grupo dos renovadores compreende o movimento do protestantismo, em que pessoas contra 

princípios do Catolicismo fundaram novas igrejas. 
11 Movimento de renovação do ensino, que surgiu no final do século XIX e ganhou força na primeira 

metade do século XX. Tendência impulsionada no Brasil na década de 1930, tendo como um dos 

maiores precursores Anísio Teixeira. 
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caráter de punição e, com o passar do tempo foi se reconfigurando. Cabe citar que ainda há 

escolas que verificam a aprendizagem dos estudantes punindo os mesmos.   

Retomando a questão da punição, como uma maneira de exercer poder sobre outrem, 

vale ponderar que a mesma está envolvida em um campo de arrolamentos entre dois grupos: o 

que domina e aquele a quem é subordinado. O discurso é marcado pelo controle sustentado por 

manifestações ideológicas, gerando conflitos e repressões. A punição é, portanto, uma forma 

de repreender o grupo dominado. Referente a isso, Faria e Meneguetti (2001) nos afirmam que, 

 

[...] todo discurso esconde uma rede simbólica de relações de dominação 

ideológica e de poder. Cada palavra expressa no ambiente organizacional está, 

de alguma forma, sendo monitorada e classificada. Todo discurso que destoa 

da sinfonia organizacional é reprimido, não necessariamente através de 

punições coercitivas explicitas aplicada pela direção central da organização, 

mas através dos grupos internos, do controle psíquico da ideologia. Há uma 

delimitação imaginária [...], em que o indivíduo pode se aventurar com o uso 

de suas palavras, diálogos e argumentações, devendo estar, contudo, atento 

para que o seu discurso não ponha em risco os grupos dominantes e a ideologia 

vigente na organização (FARIA; MENEGHETTI, 2001, p. 1). 

 

A análise de discurso caminha junto ao desafio de produzir interpretações, partindo da 

ideia de que há sentidos ocultos no discurso para serem captados. Segundo o anteposto, as 

expressões em uma organização são controladas de algum modo, pois todo discurso, que destoa 

do regimento organizacional, sofre repressões. As manifestações do ato de repreender nem 

sempre são punições em forma de coerção, mas por meio dos grupos internos.  

A respeito de punição requer que compreendamos algumas questões inerentes à relação 

entre sujeito e poder, baseando-se na ideia de que ambos estão atrelados. De acordo com 

Foucault (1995), 

Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e 

dependência, e preso à sua própria identidade por uma consciência ou 

autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e torna 

sujeito a. (FOUCAULT, 1995, p. 235) 

 

Sendo assim, os participantes do conselho de classe são sujeitos que vivenciam esta 

prática permeada pela presença de controle, partindo do sistema educativo (Secretaria de 

Educação Municipal – SEMED - e equipe gestora) e de leis que assistem esta política e, também 

da dependência, uma vez que se submetem às normas advindas pela SEMED e gestão da escola, 
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refletidas no Projeto Político Pedagógico. Deste modo, notamos que o arrolamento entre sujeito 

e poder acontece mediante à ciência da ideologia, uma vez que esta é um marco que evidencia 

a concretude do poder nos diversos contextos sociais, incluindo as instituições de ensino. 

Em se tratando de ideologia, vale o destaque do registro de Althusser (1992, p.71) 

quando nos assegura que “a ideologia na qual funcionam está de fato sempre unificada, apesar 

de sua diversidade e contribuições, sob a ideologia dominante, que é a ideologia da ‘classe 

dominante’.” Assim, o autor afirma que a classe dominante detém o poder do Estado e, por este 

motivo, ela é ativa no conselho de classe.  

Vale frisar, portanto, que a ideologia funciona no conselho de classe no momento em 

que o Estado elabora esta política pública e orienta o Ministério da Educação e as secretarias 

que o constituem, seja em âmbito estadual ou municipal, na organização e desenvolvimento 

desta prática nas escolas. Neste caso, ideologia fomenta as lutas de classes, que se configuram 

nas disputas, nas contradições e nas tensões. De um lado temos a busca por um processo de 

ensino e aprendizagem exitoso que resulte em aprovações e reprovações que contribuam com 

o sucesso escolar dos estudantes e, por outro as imposições de um sistema que muitas vezes 

atribui o progresso da educação apenas em dados numéricos de maior índice de aprovação. 

Neste sentido, as relações de poder ocorridas no exercício do conselho de classe não 

estão arranjadas de acordo com o consentimento, entretanto estas podem ser decorrentes de uma 

ação de consentimento que valide a existência ou continuidade de uma relação de poder. Sobre 

isso Foucault (1995) alega que, 

[...] o poder não é da ordem do consentimento; ele não é, em si mesmo, 

renúncia a uma liberdade, transferência de direito, poder de todos e de cada 

um delegado a alguns (o que não impede que o consentimento possa ser uma 

condição para que a relação de poder exista e se mantenha); a relação de poder 

pode ser o efeito de um consentimento anterior ou permanente; ela não é, em 

sua própria natureza, a manifestação de um consenso. (FOUCAULT, 1995, p. 

243) 

 

Consideramos, portanto, que no conselho de classe não haja consentimento. Os sujeitos 

não abnegam o livre-arbítrio e tampouco cedem a outro algum direito. Cabe reforçar que a 

relação de poder vista neste conselho não surge necessariamente de atitudes consensuais, mas 

a falta de consenso pode gerar um cenário de disputas e contradições. Neste cenário de 

incongruências os sujeitos do conselho ocupam posições diferentes, pois cada um faz uso do 

poder que lhe é delegado por outro e se manifesta. O posicionamento dos participantes se baseia 



57 
 

na relação que tem com o objetivo do conselho, ou seja, rever o processo de ensino e 

aprendizagem e decidir pela aprovação ou reprovação daqueles estudantes que não obtiveram 

notas fundamentais para não precisar passar por esta avaliação coletiva. Desta forma, as 

posições da professora, da coordenadora pedagógica e da mãe de aluno se perpetuam em meio 

às divergências, porque cada uma delas percebe o conselho num viés diferente. Trataremos com 

uma discussão mais minuciosa acerca das posições-sujeito que se desenham no conselho de 

classe no capítulo seguinte. 

 É interessante pontuar que na tentativa de melhor avaliar a aprendizagem dos estudantes, 

o conselho de classe aparece nos estabelecimentos de ensino como uma proposta de discutir 

pedagogicamente o ensino e a aprendizagem, considerando a obtenção de melhores resultados. 

Com o intuito de atingir este objetivo, alguns documentos fortalecem a importância da 

sociedade se fazer presente no andamento da escola. Neste sentido, o art. 206 da CF/88 

estabelece como um princípio a gestão escolar democrática e participativa no ensino público, 

atendendo à necessidade de inserir no espaço escolar mecanismos que provoquem a 

participação da sociedade na escola e, sobretudo, garantir ao estudante uma avaliação plena do 

processo de ensino e aprendizagem. O Estado, na verdade, sugere que a sociedade civil se 

organize com o intuito de romper com o planejamento centralizado e avance com a 

flexibilização do processo de gestão, assim nos diz Vasconcellos (1999) e Lück (2004).  

 Ainda nesta vertente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 20 de 

dezembro do ano de 1996, última versão deste documento, apresenta em seus artigos 14 e 15 

as seguintes determinações: 

Art. 14 Os sistemas de Ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios:  

I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II -  Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (...)  

Art. 15 Os sistemas de Ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica 

e administrativa e da gestão financeira, observadas as normas de direito 

financeiro público. (BRASIL, 1996, p.6) 

 

 Diante disso, torna-se perceptível que para concretizar o anseio do Estado, a nova 

organização da escola parte para a busca da democracia, onde esta instituição seja de caráter 
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inclusiva, buscando a universalização do ensino com qualidade e assegurando a maior 

participação das esferas sociais. Sendo assim, novos princípios democráticos surgem em prol 

da qualidade da aprendizagem como, a gestão democrática e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. Então, o conselho de classe aparece com 

mais ênfase na educação brasileira após a promulgação da LDBEN 9.394/96 e, desde então este 

tema vem sendo discutido de ainda de maneira tímida no campo científico. 

 Vimos nesta seção que o conceito de Estado é modificado ao longo dos momentos 

históricos do país e assim assume seu papel conforme os seus interesses e as urgências da 

sociedade atual. É visto, portanto, que as identidades e singularidades de um povo, 

considerando as características do tempo e do espaço, acentuam e fazem com que a noção de 

Estado seja inconstante. No decorrer desta parte do trabalho, percebemos que a sociedade tem 

se articulado e enfrentado lutas em prol das necessidades de cada época e, isso inclui a 

educação. Desta maneira, políticas públicas educacionais aparecem na tentativa de romper ou 

minimizar os problemas vistos no sistema de ensino brasileiro.  

 A nossa pesquisa é desencadeada na perspectiva de adentrar este assunto com foco nos 

partícipes do conselho de classe, considerando as posições-sujeito que estes assumem a 

depender das vozes discursivas que manifestam. Os sujeitos investigados neste trabalho foram 

uma professora, uma coordenadora pedagógica e uma mãe de aluno. Cada um destes apresenta 

um discurso que parte de sua relação com o conselho de classe, ponderando os seus interesses 

na eficiência do processo de ensino e aprendizagem e a decorrência deste. 

 Cabe registrar que discutimos com mais propriedade acerca do conselho de classe em 

outras seções e no capítulo seguinte, dando ênfase às posições-sujeito dos participantes desta 

pesquisa, mencionadas anteriormente. Na próxima seção abordamos algumas considerações a 

respeito da conjuntura histórica do conselho de classe, elencando de maneira sucinta as origens 

desta prática no mundo e, mais respectivamente no Brasil. 

 

3.2 A conjuntura histórica do conselho de classe 

 

Discutir acerca do conselho de classe requer conhecer a sua história e as concepções que 

deram início a esta ação educativa no processo de ensino e aprendizagem. O conselho de classe 

surgiu no Brasil a partir de visitas e estágios de educadores do Rio de Janeiro ao Instituto de 
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Pesquisas Educacionais de Sévres, França, fazendo com que as discussões acerca deste 

elemento se fizessem presentes em nosso sistema educacional.  

Com relação a isso, Rocha (1982) nos escreve que o conselho de classe teve origem na 

França em 1945, através de classes experimentais, na tentativa de nortear o acesso dos 

estudantes ao ensino clássico ou técnico. Então, no ano de 1959, houve uma reforma na 

educação francesa, em que três conselhos foram estabelecidos: o Conselho de Classe, o 

Conselho de Orientação e o Conselho Departamental de Orientação. A referida reforma teve o 

intuito de tornar o sistema de ensino do país democrático, sustentado na observação mais 

minuciosa dos estudantes e, assim, dar orientações para a entrada às modalidades diferenciadas 

de ensino deste período. Assim sendo, os estudos históricos confirmam que os conselhos de 

classe surgiram com o intuito de responder à necessidade de um trabalho voltado para 

interdisciplinaridade com as classes experimentais. Sobre isso, torna-se relevante apresentar a 

fala de Dalben (2004) quando assegura que, 

 

[...] Por ocasião da reforma de ensino francesa de 1959, foram instituídos três 

tipos de conselhos; o Conselho de Classe, no âmbito da turma; o Conselho de 

Orientação, no âmbito do estabelecimento; e o Conselho Departamental de 

Orientação, em esfera mais ampla. Essa reforma almejava declaradamente 

organizar um sistema escolar fundado na observação sistemática e contínua 

dos alunos, com vista a oferecer, a cada um, o ensino que corresponda a seus 

gostos e aptidões. (DALBEN, 2004, p.22) 

 

O conselho de classe francês apresentava um caráter específico, objetivado encaminhar 

o aluno à seleção e a sua distribuição no sistema dualista, princípio implantado naquela época 

na França. Deste modo, os pareceres advindos do conselho dariam base para nortear os alunos 

nas modalidades de ensino apresentadas no período, ou seja, clássica ou técnica, partindo das 

aptidões vistas nos mesmos. 

Em meio a este contexto, muitos estudiosos começaram a analisar a educação brasileira 

e as responsabilidades de cada esfera, seja federal, estadual ou municipal e, assim, discutir 

estratégias que priorizassem o êxito no ensino público do país. Diante disso, aspectos como, o 

baixo índice de aprovação nas escolas foi e ainda é algo que tem sido focado constantemente 

em registros de variados teóricos. Com esta preocupação surge o conselho de classe como um 

órgão colegiado que tem o intuito de redemocratizar o emaranhado de relações que se perpetua 

no espaço escolar. 
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Os estudos de Moignard (2008), apresentados por Burgos (2014, p.2), tecem uma 

comparação da escola francesa com a brasileira ressaltando que “[...] no caso francês, o 

ambiente escolar é de ‘barricada’, sendo sempre iminente o conflito decorrente de uma escola 

que insiste em ignorar as singularidades de seu público”. Burgos (2014) compreende, segundo 

a visão de Moignard (2008), que o espaço educativo no Brasil é permeado por ações que geram 

formas de exclusão e violência. Na verdade, o ambiente escolar no país é visto como um lugar 

de amistoso, onde algumas formas subjetivas são regidas.  

Desta maneira, cabe salientar que os interlocutores do conselho de classe são sujeitos 

que contornam conflitos, uma vez que esta prática é marcada pelas tensões. As discussões 

provocadas no conselho refletem certos tumultos que são inevitáveis, pois cada participante 

defende uma visão diferente da atividade e faz uso do poder que tem para interferir na realização 

do mesmo. É comum que professores culpem o sistema pelas condições inadequadas de 

trabalho e isso influencia no processo de ensino e aprendizagem; por outro lado, os 

coordenadores pedagógicos podem acrescer outras questões como, o pouco acompanhamento 

da família nas atividades escolares; e os pais podem acentuar uma possível falta de motivação 

dos professores no desencadear do processo educativo e/ou da equipe gestora. São diversas as 

questões que podem ser apontadas por estes sujeitos no desenvolvimento do conselho e a 

incompatibilidade de posicionamentos gera os conflitos. 

É válido salientar que a condição de vincular o sentido à interpretação, considerando 

que esta é basicamente construída, o nosso enfoque é compreender que os sujeitos, diante dos 

conflitos vistos no conselho de classe, são interpelados de forma inconsciente por formações 

discursivas. Vale o destaque de que esta interpelação provoca o assujeitamento, ou seja, a 

ideologia presente na constituição dos sujeitos. Neste ponto, Althusser (1992, p.93) compreende 

que “toda ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos.” Em se tratando, pois, de AD não 

há como ignorar a inspiração deste autor, uma vez que em sua perspectiva o tratamento da 

subjetividade requer reflexões acerca da ideologia. 

A ideologia, indissociável do sujeito e da discursividade construída por este, é apreciada 

no conselho de classe. Isso ocorre devido ao fato das questões ideológicas provocarem a 

manifestação de sentidos diversos no discurso que compreende esta atividade e, assim, fazer 

com o consenso seja evidenciado. O referido consenso parte dos conflitos gerados por meio do 

antagonismo presente nos posicionamentos de cada partícipe do conselho. Neste viés, 

escolhemos a AD para elucidar nosso problema de pesquisa, pois este dispositivo trabalha 

justamente com os imbricamentos que tornam possível um entendimento. As opiniões, muitas 
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vezes opostas no conselho de classe, apresentam sujeitos ideológicos que, inconscientemente, 

produzem efeitos de sentido que lhe são próprios e, desta maneira, fazem com que ocupem 

posições diferentes nesta ação educativa. 

Nesta investigação partimos das formações discursivas para compreender as posições 

que os sujeitos ocupam no conselho de classe, considerando que estes não são livres e soberanos 

em suas interpretações. Deste modo, a análise se pauta no registro da formação discursiva 

inscrita pelos investigados. Diante mão sabemos que o campo da AD não adentra o universo 

das palavras, mas da posição-sujeito com a qual o sujeito se identifica e, com isso, constrói sua 

interpretação. Estas posições são delineadas, portanto, através do movimento que conduz o 

sujeito de uma formação discursiva a outra. 

Torna-se interessante pontuar que esta interpelação, que resulta no assujeitamento, faz 

com que o sujeito produza discurso em um lugar, interditando outros possíveis lugares. A nossa 

análise se ancora nesta interdição, ou melhor, nas possibilidades de o sujeito assumir posições 

a depender do lugar em que constrói o seu discurso. Neste caso, as investigadas foram 

analisadas na perspectiva de compreender o lugar que o discurso está sendo produzido no 

conselho de classe e os limites da inserção do sujeito em outros espaços. A partir disso teremos 

condições de compreender como se configuram as posições ocupadas pelos sujeitos do conselho 

de classe. 

Mediante este contexto percebemos que esta conjuntura histórica já delimita lugares no 

nível das formações ideológicas vistas que formam o discurso. Como vimos anteriormente, a 

ideologia se manifesta no discurso e provoca efeitos diversos de sentidos, resultando na 

ocupação de posições diferentes no conselho. O panorama histórico interfere, portanto, nos 

lugares onde o discurso é produzido e, assim, influencia na determinação de posições-sujeito.  

Retomando o contexto histórico do conselho de classe, cabe frisar que na década de 

1960, a conjuntura política e educacional do país firmou acordos por meio do Ministério da 

Educação com a United States Agency for International Development – MEC/USAID,  em que 

o sistema de ensino brasileiro se comprometeu às determinações dos técnicos americanos. Com 

isso, a escola americana impôs novos modelos de consumismo, mas também apresentou moldes 

que valorizavam a cultura e, assim implantou uma doutrina pedagógica chamada de Escola 

Nova. Com relação ao anteposto, Ghiraldelli Jr. (1990) afirma que, 
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[...] entre junho de 1964 e Janeiro de 1968 foram firmados doze acordos MEC-

USAID, o que comprometeu a política educacional do país às determinações 

dos técnicos americanos. O imperialismo americano impôs não só padrões 

novos de consumo de bens materiais, mas também padrões novos de consumo 

de bens culturais que trouxeram ao país as teorias pedagógicas do Movimento 

da Escola Nova (GHIRALDELLI JR, 1990, p.125). 

 

Vale lembrar que uma das atividades resultantes da prestação de serviços da USAID ao 

MEC foi a criação do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio – PREMEM, por 

meio do decreto 63.914 de 27 de dezembro de 1968. Este programa sugeriu que o conselho 

atuasse como órgão constituinte da escola, por isso o Ministério da Educação – MEC financiou 

a nova proposta e a mesma foi aceita significativamente pelos professores. As salas 

experimentais funcionaram com sucesso e, por isso foram estendidas as outras turmas do 

colégio.  

O PREMEM apresentou um modelo de escola no qual o conselho de classe era visto 

como um órgão colegiado do estabelecimento de ensino, cuja função era de caráter 

fundamentalmente avaliativo, no viés de atingir uma visão mais ampla ou global do aluno e, 

assim, ter maiores condições de atender as necessidades individuais deste e desenvolver melhor 

as suas potencialidades. Dalben (1995) escreve que, 

 

Ao mesmo tempo, a mística do capital humano e a ideologia meritocrática, 

calcada nas supostas oportunidades iguais a todos para educar-se e daí 

aumentar o seu poder de barganha sobre os salários, traziam toda a dimensão 

ideológica da dissimulação de uma sociedade dividida em classes (DALBEN, 

1995, p.30). 

 

Desta maneira percebemos que as manifestações ideológicas permeiam o universo do 

capital humano12, no momento em que vemos as oportunidades aparentes de igualdade a todos 

no campo da educação, fortalecendo o poder de troca sobre salários. Este fato elucida a questão 

da ideologia do disfarce de uma sociedade que se mostra dividida em classes. Assim sendo, 

notamos que a formação discursiva que predomina professa um caráter mais social e de cunho 

democrata, devido ao fato de articular ações em prol de dar chances para que todos possam 

                                                           
12 O conceito de capital humano surgiu na década de 1950, e foi formulado pelo economista norte-

americano Theodore W. Shultz. Este termo se refere à capacidade de conhecimentos e competências 

para produzir valor econômico. 



63 
 

adentrar os espaços educativos ampliando a possibilidade obter boas remunerações e, 

concomitantemente confirma a existência de uma sociedade desmembrada em grupos. 

Em se tratando de ideologia, Pêcheux (1997, p. 161) afirma que “os indivíduos são 

‘interpelados’ em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas 

que representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes.” Deste 

modo, vemos que as formações ideológicas são manifestadas nas formações discursivas, uma 

vez que para a AD não há discurso onde se ausente a ideologia. É nesta conjuntura ideológica 

que se forma uma rede de sentidos diferentes e as posições dos sujeitos se apresentam em 

conflitos umas com as outras em um dado momento. 

Referente, pois, ao entrelaçamento das formações discursivas com o universo das 

formações ideológicas, torna-se pertinente destacar a fala de Pêcheux (2010) quando nos 

assegura que, 

O próprio de cada formação discursiva é dissimular, na transparência do 

sentido que aí se forma, a objetividade material e contraditória do 

interdiscurso, determinando essa formação discursiva como tal, objetividade 

material que reside no fato de que ‘isto fala’ sempre antes, alhures, ou 

independentemente, isto é, sob a denominação do complexo das formações 

ideológicas (PÊCHEUX, 2010, p.93).  

 

De acordo com Pêcheux, a formação discursiva cobre a objetividade e a contradição 

presentes no interdiscurso por meio da transparência de sentido que se constitui. Este processo, 

por sua vez, ocorre sob a designação das formações ideológicas de maneira intricada, porque a 

ideologia se manifesta todo o tempo no discurso e sustenta sentidos divergentes. Sendo assim, 

as formações ideológicas, que se perpetuam nas formações discursivas, esboçam as posições-

sujeito.  

Seguindo esta linha de raciocínio, cabe registrar que novas posições políticas se 

desenham e o conselho de classe surge com um olhar mais firme na educação brasileira. Com 

a implantação da Lei 5.692/71 e, em meio às propostas de organização escolar seguidas 

conforme o modelo MEC/USAID (DALBEN, 1992), os conselhos de classe passaram a ser 

vistos como órgãos oficiais de avaliação da aprendizagem dos estudantes, sendo assim 

normatizados pelos regimentos das instituições de ensino. Estes conselhos adquiriram formas 

e modelos de orientação pedagógica diferentes e, com o tempo os seus objetivos e metas eram 

delineados nos projetos escolares e seus coordenadores. 
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Acreditamos, então, que a introdução dos ideais da escola francesa no cenário educativo, 

segundo Rocha (1982), só foi possível devido ao fato de já haver um processo de ideário 

pedagógico sendo desenvolvido em nosso país, que fora impregnado através da Escola Nova 

que, por sua vez, foi defendida pelo Manifesto de 1932. Esta organização valorizava questões 

como, a discussão, o trabalho coletivo e a construção de novas metodologias de ensino. 

Conforme Dalben (1995) estes elementos podem ser reparados no Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova como nos afirma a seguir: 

 

A educação nova [...] se propõe ao fim de servir [...] aos interesses do 

indivíduo, e que se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o 

meio social atual, [...] de solidariedade, [...] de cooperação (p.42). A escola 

[...] passará a ser um organismo vivo, com uma estrutura social organizada à 

maneira de uma comunidade palpitante pelas soluções de seus problemas 

(p.55). [...] à aproximação dos homens, a sua organização em uma 

coletividade unânime, a extensão do raio visual do homem e o valor moral 

educativo conferem certamente à arte uma enorme importância social 

(DALBEN, 1995, p.59). 

 

O Manifesto apresenta, pois, indícios da importância de valorizar os interesses 

individuais, pautando-se no ideal do atrelamento da escola com o contexto social moderno e 

nos princípios de solidariedade e cooperação. Além disso, percebemos a preocupação da Escola 

Nova em organizar a estrutura social, de forma que a comunidade possa dar sugestões de como 

os problemas podem ser solucionados, respeitando as questões individuais e também as 

coletivas. Partindo do anteposto, o conselho de classe se configura como uma tentativa de 

fortalecer o debate trazido pelo Manifesto. 

Discutir conselho de classe é falar sobre as variadas concepções de avaliação da prática 

educativa dos professores, uma vez que estes fatores correspondem a ações coletivas que 

analisam o rendimento do processo de ensino e aprendizagem. Nos dias de hoje a avalição tem 

focado o desempenho cognitivo dos estudantes, todavia nem sempre o processo avaliativo foi 

visto desta forma. Avaliar é uma atividade antiga das instituições escolares, existe desde a sua 

criação e, embora haja diversas formas de desenvolver uma tarefa avaliativa, ela manteve, ao 

longo dos tempos, um certo caráter punitivo, presente, ainda, hoje nas escolas que valorizam a 

verificação em detrimento da avaliação, conforme nos afirma Luckesi (2003). 

Como foi registrado o conselho de classe começa a ganhar respaldo no cenário educativo 

brasileiro a partir da promulgação da Lei nº5.692, de 11 de agosto de 1971, no instante em que 
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a avaliação do rendimento escolar defende que os pontos qualitativos deverão sobrepor os 

quantitativos e, os resultados oriundos no decorrer no ano letivo preponderarão aqueles obtidos 

na prova final. Além disso, assevera que o estudante poderá alcançar a aprovação por meio de 

estudos de recuperação que serão ofertados de maneira obrigatória pelas instituições de ensino. 

Estas questões reforçam a necessidade da realização do conselho de classe, uma vez que esta 

prática se baseia nestes princípios. Segundo a referida lei em seu Art.14, a verificação do 

rendimento escolar dos alunos ficará na responsabilidade dos estabelecimentos, considerando 

que a avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, sobressairão os aspetos 

qualitativos diante dos quantitativos e os resultados alcançados no decorrer do período letivo 

por meio de prova final. Em seguida, ainda salienta que o aluno de aproveitamento insuficiente 

poderá ter aprovação mediante estudos de recuperação proporcionados obrigatoriamente pela 

escola. 

Vale registrar, pois, que anterior à Lei 5.692/71, o conselho de classe não era uma prática 

instituída nos estabelecimentos de ensino como uma instância do colegiado. Na verdade, o 

referido conselho, como acentua Rocha (1986), era exercido de forma livre apenas nos espaços 

escolares que valorizavam a realização do mesmo.  

O conselho de classe é percebido como uma fase no processo avaliativo escolar, ou seja, 

uma atividade de teor psicopedagógico e interdisciplinar. Sendo assim, Rocha (1982, p.26) diz 

que “a influência que a Lei 5.692/71 exerceu sobre a criação dos conselhos de classe e exerce 

sobre seu funcionamento é, portanto, indireta, e pode ser constatada através da preocupação 

com a avaliação global, diagnóstica, formativa e somativa” 

A concepção de ensino e a sua organização, partindo do contexto da implementação da 

Lei 5.692/71, são construídas num clima sustentado pelo autoritarismo, onde exclui a 

participação de setores que representavam a sociedade na época. Isso provocou uma certa 

desconfiança por parte de alguns profissionais da educação n que tange às possibilidades do 

conselho de classe, como instrumento que pode ou não intensificar a constituição de um 

processo educacional democrático de gestão. 

Diante disso, a lei acima expôs dispositivos para a reformulação de critérios avaliativos 

e, ainda indicou o mínimo de frequência na escola para que o aluno seja promovido. Ao longo 

dos anos novas urgências surgiram na educação brasileira e outra reformulação foi feita nesta 

lei, ocasionando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394de 20 de dezembro de 

1996. Assim, o intuito desta prática, que seria o de proporcionar a articulação coletiva dos 
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profissionais em um processo de vozes discursivas em prol do avanço no processo de ensino e 

aprendizagem, perde sua relevância no acordo das questões pedagógicas. Então, Dalben (2004) 

nos assegura que, 

 

O Conselho de Classe, como uma instância coletiva de avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem, reflete essas concepções, assim como as limitações 

e contradições próprias a elas, já que o posicionamento dos profissionais é que 

dará seu contorno político. No contexto (...), o Conselho de Classe não 

conseguirá desempenhar seu papel original de mobilizar a avaliação escolar 

no intuito de desenvolver um maior conhecimento sobre o aluno, a 

aprendizagem, o ensino e a escola, e especialmente, de congregar esforços no 

sentido de alterar o rumo dos acontecimentos, por meio de um projeto 

pedagógico que visa ao sucesso de todos. (DALBEN, 2004, p. 38). 

 

Deste modo, uma visão mais concreta de ruptura da escola tradicional surge com a Lei 

de Diretrizes e Bases da educação Nacional nº 9.394/96, isto é, a reformulação da lei acima. 

Com a implantação desta lei, novos princípios apareciam nos contextos sociais e isso repercutiu 

no campo educativo. A partir do ano de 1996 o trabalho pedagógico é entendido numa 

perspectiva de teor democrático, priorizando a atividade em equipe. Com isso, o conselho de 

classe se torna numa ação que participa dos órgãos colegiados que formam a gestão democrática 

da escola da rede pública. 

O processo avaliativo, que tinha em vista apenas a aprovação e a reprovação do sujeito 

baseado em registro numérico, tornava este sistema equivocado, uma vez que não mostrava o 

resultado de todo o processo educativo, mas sim o desempenho da cognição do mesmo. Assim 

sendo, a educação em nosso país mais uma vez ideia de rever as variadas formas do processo 

de avaliação é confirmada na legislação Considerando o disposto na LDBEN 9.394/96, em seu 

art. 24, inciso V, alínea a, onde diz que “a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos, e dos resultados ao longo do período sobre 

eventuais provas finais”, foi visto que o conselho de classe é uma alternativa significativa para 

efetivar o que assegura a lei.  

 As normas advindas da política nacional de educação veem o conselho de classe como 

uma ação educativa, que precisa atuar como um critério para que a avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem seja feita considerando o todo e não simplesmente um ato isolado. Deste 

modo, o conselho de classe deve ofertar chances de que ocorra uma análise a respeito do 

progresso do processo educativo do estudante, sem deixar de ponderar a prática docente e as 
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condições oferecidas pela escola para o desenvolvimento da aprendizagem. Todavia, não 

podemos deixar de mencionar que o conselho de classe realizado nos estabelecimentos de 

ensino, desperta constantemente possibilidades, em que a participação dos sujeitos nas reuniões 

do conselho é diversificada. 

 É interessante frisar que o conselho de classe se configura como uma ação que 

oportuniza o debate entre os conceitos que permeiam o processo avaliativo da escola. Escreve 

Dalben (2004, p.69) que “quando se discute o Conselho de Classe, discutem-se também as 

concepções de avaliação escolar presentes nas práticas dos professores e discutem-se também 

a cultura escolar e a cultura que as vem produzindo.” Neste sentido torna-se necessário 

reconhecer os sujeitos formadores do conselho e os interesses de cada um deles neste processo. 

 É notório que há uma mudança no que entendemos por gestão e também por democracia. 

Isso ocorre devido ao fato da gestão, nos dias de hoje, defender uma visão mais técnica e 

burocrática pois gerir, mediante às urgências de uma sociedade moderna e capitalista, exige 

conhecimentos técnicos para atender um sistema baseado em princípios de burocracia. Com 

relação a tais princípios, Mota e Vasconcellos (2002, p.139) ressaltam “a exigência de funções 

definidas e competências rigorosamente determinadas por leis ou regulamentos.” A requisição 

de funções estabelecidas e as competências apontadas com severidade mostram que o 

atendimento ao mundo burocrático não é tão simples, todavia provoca a configuração de um 

indivíduo psicológico, que faz uso do livre-arbítrio. 

 Em se tratando de livre-arbítrio vale registrar que este ocorre quando o sujeito escolhe 

o rumo, toma decisões. Todavia, estas ações acontecem seguindo limitações, pois condições o 

sujeito está diante de condições outrora preestabelecidas. Seria, então, uma liberdade maquiada, 

uma vez que não há o arbítrio, de fato, livre. Desta forma, o sujeito anula mais a sua 

singularidade, no instante em que acredita usufruir de liberdade para suas escolhas, quando o 

contexto em que está inserido já lhe cerca de restrições.  

Partindo disso, o conselho de classe se configura numa instância coletiva de avaliação 

na qual, como disse Dalben (2004), permeiam limitações e contradições próprias a elas. 

Aparentemente, este conselho é visto como uma reunião, cujos participantes expõem seus 

posicionamentos frente ao processo de ensino e aprendizagem e têm direito ao voto. Até onde 

esta prática dá autonomia para reflexão e voto? As decisões do conselho favorecem a que 

grupo? Ao governo que, por meio de legislações, impõe regras e normas no exercício do 
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mesmo? À escola diante das exigências da secretaria municipal de educação? Ou à efetividade 

de um processo educativo de mais qualidade? 

 É visto que a Constituição Federal de 1988 normatiza o processo de gestão democrática, 

quando nos diz que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI – 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (Art. 206). Uma das incumbências da 

gestão escolar é conduzir o conselho de classe, logo esta ação necessariamente tem que ser 

baseada na democracia. E o que é democracia? O que ela implica? 

Com relação à democracia, Veiga (1995, p.18) aponta que “a ação administrativa 

democrática aconteça é necessária a ampla participação dos representantes dos diferentes 

segmentos da escola nas decisões e nações administrativas e pedagógicas ali envolvidas.” Nesse 

sentido, o conceito de democracia está envolvido com a participação das diversas partes da 

instituição de ensino nas deliberações realizadas por este espaço. A participação, dessa forma, 

já garante a presença da democracia nas ações da escola? Quais os limites e/ou condições para 

esta participação? Em que contexto a democracia, de fato, se concretiza na escola? 

Considerando os sentidos que constituem o discurso advindo do conselho de classe que, 

por sua vez, é uma ação desenvolvida sob a coordenação da gestão escolar, no qual a CF/88 

assegura que deve ser democrática; o nosso estudo perpassa nos conflitos provocados nesta 

prática educativa, baseando nos não-ditos dos enunciados analisados no corpus da pesquisa. 

Estes dizeres implícitos desenharão no decorrer deste trabalho as posições que os sujeitos 

tomam para si a depender da circunstância, uma vez que a linguagem está em constante 

transformação histórica, política e social. 

 O conselho de classe se constitui por diversos atores e, isso faz com que uma rede de 

sentidos seja produzida. De acordo com Orlandi (2003, p. 275) “o sentido está sempre no viés. 

Ou seja, para se compreender um discurso é importante se perguntar: o que ele não está 

querendo dizer ao dizer isto? Ou: o que ele não está falando, quando está falando disso?”. A 

análise das mensagens ocultas que constituem as manifestações discursivas é o interesse deste 

estudo, logo precisamos considerar que o sentido surge por meio das determinações impostas 

por ideologias. Assim, os sujeitos estão envolvidos em redes de sentidos e, o objeto de estudo 

da AD, definida por Pêcheux (1997, p.82), se refere ao “[...] efeito de sentido entre 

interlocutores”. 

 Pêcheux (2010, p.122) explica “a existência e os efeitos, na ideologia, do sistema 

acoplado de dois mecanismos: encaixe a articulação”, considerando uma teoria não subjetivista 
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da subjetividade. Na verdade, esta teoria compreende os processos de imposição que forma o 

sujeito e, também a dissimulação. No caso da imposição, este procedimento significa para ele 

(o sujeito) o que ele é; na dissimulação acontece o assujeitamento pela ilusão da autonomia que 

acredita em ter. É sob este campo de uma teoria subjetivista da subjetividade que Pêcheux 

constrói uma teoria de análise de discurso, tendo como base o estudo de Althusser sobre o 

assujeitamento ideológico.  

 Esta pesquisa se constitui, portanto, na busca da análise das vozes discursivas 

dissonantes que configuram posições-sujeito do conselho de classe. Para tanto, torna-se 

fundamental considerar as redes de sentidos que constituem esta prática, marcadas pelo 

assujeitamento pautado nas manifestações ideológicas. Além disso, reconhecemos que o 

conselho de classe é uma ação escolar organizada pela gestão da escola que, segundo a CF/88, 

deve ser democrática. Desse modo, percebemos que discutir este conselho significa repensar 

que democracia dá respaldo a esta prática e a que grupo, de fato, atende. Quem se beneficia 

com a realização deste conselho? O grupo de alunos, de professores, da gestão escolar, da 

secretaria municipal de educação, outro? 

 Partindo destes questionamentos percebemos que o conselho de classe assume um lugar 

de significação onde a ideologia age como um mecanismo imaginário que provoca o efeito do 

óbvio, retirando assim o caráter obscuro da linguagem que, por sua vez, rompe a materialidade 

do sentido. O discurso, na verdade, surge como um espaço de mediação, pois é nele que os 

sentidos são elaborados por seus enunciadores.  

 Buscamos mostrar, portanto, de que maneira o conselho de classe, enquanto objeto 

simbólico, produz sentidos e como ele está marcado por interpretações investidas de uma ilusão 

de transparência. Assim, a elucidação de nosso problema de pesquisa, de que forma as vozes 

discursivas dissonantes configuram posições-sujeito do conselho de classe, compreende uma 

linha de estudo que perpassa a produção de sentidos pelos sujeitos e, com isso as posições que 

estes ocupam. Os diferentes sentidos elaborados são resultado das interpelações ocorridas no 

transcorrer das formações discursivas e formações ideológicas. Estes sentidos são analisados 

através da discursividade que inclui como aspecto determinante a ideologia. Na verdade, 

Pêcheux e Fuchs (1993, p.166) afirmam que, mais que afirmação anterior, a ideologia age no 

discurso como um “conjunto de atitudes e representações que não são nem individuais, nem 

universais, mas se relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito 

umas com as outras.” 
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 A partir dessas considerações, compreendemos que o sentido é construído nas 

formações discursivas sob a influência das formações ideológicas. Diante disso, percebemos 

que o discurso é materializado através da ideologia, tese esboçada por Althusser, contudo não 

foi posta em prática. Vale ressaltar, ainda, que neste cenário atitudes conflituosas surgem e a 

conjuntura ideológica determina o lugar de significação do conselho de classe e, por 

conseguinte delineia as posições-sujeito que o constitui.  

 Acreditamos que cada partícipe deste processo elabora um sentido diferente nesta ação 

educativa, considerando o seu papel e a sua importância para si. É importante pontuar, ainda, 

que a dinâmica da produção de sentidos acontece por meio de interações dialógicas, respeitando 

o tempo e as relações entre os sujeitos - estudantes, professores, coordenador pedagógico, gestor 

escolar, pais. No caso de nosso estudo, analisamos a figura de uma professora, uma 

coordenadora pedagógica e uma mãe de aluno, que mais adiante serão exploradas aqui. 

 Nesta vertente, cada um destes participantes da pesquisa elabora e manifesta o seu 

discurso que, por sua vez, constitui a ação. Este discurso está imbuído de sentidos e, a visão 

que carregam do conselho de classe, da aprovação e reprovação escolar, os benefícios e 

malefícios do resultado do conselho fazem com que olhares diferentes surgem. Portanto, cada 

participante desta ação escolar contribui com seus posicionamentos individuais e isso faz com 

que o conselho de classe não apresente o consenso. Com relação à falta de consenso vale o 

respaldo de que, 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente 

suas identidades pessoais e singulares, e assim se apresentam ao mundo 

humano, através da cena pública que nunca é consensual, pois tem espaço para 

o dissenso. (ARENDT, 1983, p.188 apud CAZARIN, 2011) 

  

Assim sendo, os homens se mostram na ação e no discurso, considerando que ambos 

estão atrelados todo o tempo e, isso ocorre por meio da atividade de exposição das identidades 

particulares, provocando a falta de consenso. Rancière (1996, p.19) acentua que a criação de 

dissensos acontece “ao tornar visível o que não é; transformando-os ‘sem parte’ [aqueles que 

não contam em uma comunidade] em sujeitos capazes de se pronunciar a respeito de questões 

comuns”.  

Referente à questão do dissenso citado, podemos dizer que o conselho de classe é uma 

ação educativa que vem ganhando novas discussões no campo da ciência, pelo fato de 

compreender uma possibilidade de rever a vida escolar do estudante, partindo de um olhar mais 
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amplo do processo de ensino e aprendizagem. Com isso, todos os participantes desta prática 

contribuem com posicionamentos que intentam um resultado mais significativo, isto é, onde 

conhecimentos são reconstruídos todo o tempo e a formação do educando seja reflexiva e 

crítica. 

Sabemos que o dissenso surge do imbricamento de manifestações ideológicas, onde a 

sociedade se divide em classes e estas fortalecem disputas. Cabe citar, diante deste contexto, a 

fala de Pêcheux (1997), quando argumenta que, 

 

A dominação da ideologia (da classe) dominante, que é caracterizada, 

no nível ideológico, pelo fato de que a reprodução das relações de 

produção “subjuga” sua transformação (opõe-se a ela, a freia ou a 

impede, conforme os casos), corresponde, pois, menos à manutenção 

do idêntico de cada “região” ideológica considerada em si mesma do 

que a reprodução das relações de desigualdade-subordinação entre 

essas regiões. (PÊCHEUX, 1997, p. 146) 

 

De acordo com o registro, notamos que a ideologia daqueles que dominam se dá pela 

representação de arrolamentos que reprimem a transformação, satisfazendo, assim, a 

permanência deste sistema de ideias. Na verdade, esta ideologia não considera as 

especificidades de cada grupo e, com isso reproduz analogias onde uma minoria submete a 

maioria aos seus posicionamentos, tornando o grupo maior desigual e subordinado. Toda esta 

rede de sentidos construída pelo sistema educativo reproduz relações com falta de igualdade 

entre quem está no poder e os dominados. 

Partindo disso, percebemos que o discurso lida com sentidos implícitos, pois estes não 

surgem necessariamente de um desejo brusco do enunciador. Na verdade, o discurso 

compreende uma memória, ou seja, ele se configura por meio de discursos anteriores que se 

repete e/ou se altera. Sendo assim, a AD se preocupa em estudar os fatores subentendidos da 

manifestação da língua. Este tipo de análise tem a pretensão de compreender os sentidos ocultos 

na discursividade. O não-dito perpassa as diferentes facetas que constituem a linguagem e, desta 

maneira, ultrapassam o dito; “[...] é subsidiário ao dito. De alguma forma, o complementa, 

acrescenta-se (ORLANDI, 2005, P.82). 

Por fim, ressaltamos que na seção posterior abordamos alguns pormenores que 

compreendem o conselho de classe de Bom Jesus da Lapa – BA, dando ênfase à configuração 

desta prática na atualidade. Dados são expostos a respeito de nosso objeto de estudo com a 
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intenção de facilitar a compreensão do leitor frente à discussão proposta neste trabalho, ou seja, 

analisar as vozes discursivas dissonantes que configuram posições-sujeito do conselho de classe 

na rede de ensino do município citado, considerando as políticas públicas que lhe asseguram. 

  

3.3 O conselho de classe em Bom Jesus da Lapa – BA 

 

 Nesta seção apresentamos alguns dados do município de Bom Jesus da Lapa no que se 

refere às questões pedagógicas que acentuam o sistema educacional da rede pública. Para tanto 

iniciamos com um breve histórico da cidade, objetivando situar melhor a localização do espaço 

de investigação. Na verdade, esta parte do trabalho foi escrita com base em informações cedidas 

pelas Secretaria Municipal de Educação e, também em pesquisa realizada no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, o que facilitará a compreensão da análise feita das posições-

sujeito ocupadas pelos participantes do conselho de classe de uma escola da rede pública do 

município citado. 

 A princípio cabe registrar que Bom Jesus da Lapa, localizado a uma distância de 796km 

da capital estadual Salvador, é intitulada de capital baiana da fé. Foi elevada à condição de 

município por meio da lei estadual Nº 1682, de 31 de agosto do ano de 1923 e o seu 

desenvolvimento se deu por meio de uma gruta situada no interior de um dos morros que a 

formam e, recebe todos os anos, principalmente durante os meses de julho, agosto e setembro, 

muitos romeiros e turistas. Estes visitantes vêm movidos pela fé cristã e outros pela curiosidade 

em conhecer o município mencionado. Cabe frisar que, no censo demográfico desenvolvido 

pelo IBGE no ano de 2010, a sua população conta com 63.480 habitantes; sendo assim o 

trigésimo mais populoso do estado da Bahia.  

 

Figura 01 – Localização de Bom Jesus da Lapa - BA 
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_da_Lapa 

 

No que diz respeito à educação formal nesta cidade, vale fixar que nela há cerca de 65 

escolas distribuídas na sede e no campo. Estas instituições de ensino ofertam as seguintes 

modalidades de ensino: Educação Infantil (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental I e II e 

Educação de Jovens e Adultos, cumprindo o que a LDBEN 9.394/96 orienta.  

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

[...] V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de 

sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. [...]  

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 

básica. (BRASIL, 1996, p.13 e 14) 

 

 De acordo com a referida lei o Município deve ofertar a educação infantil, 

compreendendo creches e pré-escolas e o ensino fundamental, que desde 2006 constitui 9 anos 

através da Lei 11.274, de 6 de fevereiro, alterando a redação da LDBEN nos Arts. 29, 30, 32 e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jesus_da_Lapa
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87. Além disso, os Municípios podem integrar ao sistema estadual de ensino e, desta forma, 

constituir com ele apenas um sistema de educação básica. No caso de Bom Jesus da Lapa, o 

sistema estadual oferece o ensino médio em três unidades escolares. 

 Interessante salientar que a Secretaria Municipal de Educação não consta de um 

regimento, uma diretriz ou outro documento que oriente as escolas na realização do conselho 

de classe. Há num plano de ações, elaborado pela responsável da parte pedagógica junto a uma 

equipe, onde garante a necessidade e o cumprimento do conselho com base em legislações 

como, a LDBEN 9.394/96. Sendo assim, as instituições escolares não desenvolvem a prática 

do conselho de maneira completamente alinhada, pois cada uma delas constrói critérios para 

sua execução.  

 Sabemos que a responsabilidade pela efetivação da LDBEN 9.394/96 e demais 

legislações que asseguram a educação pública de qualidade é o governo articulado pelas 

instâncias federal, estadual e municipal. As relações entre estes poderes sinalizam a concretude 

do discurso das leis que constituem as políticas públicas educacionais e, junto com as famílias 

e comunidade, buscam validar os princípios registrados nestes documentos. Assim, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica expõem que, 

 

[...] faz-se necessária a institucionalização de um regime de colaboração que 

dê efetividade ao projeto de educação nacional. União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, cada qual com suas peculiares competências, são 

chamados a colaborar para transformar a Educação Básica em um conjunto 

orgânico, sequencial, articulado, assim como planejado sistemicamente, que 

responda às exigências dos estudantes, de suas aprendizagens nas diversas 

fases do desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social. (BRASIL, 

2013, P.19) 

 

Partindo do dito pelas Diretrizes, a intenção da União, Estados e Municípios concerne 

em contribuir com a Educação Básica, no sentido de elaborar ações em conjunto que tenham 

em vista cumprir com as exigências dos alunos. É notório que as necessidades dos estudantes 

são transformadas junto com a sociedade, no entanto reconhecemos que o desenvolvimento 

pleno destes nas mais variadas etapas da vida é primordial para atingir tais exigências. 

Interessante salientar, pois, que o alinhamento de atividades pode ser um fator favorável ao 

processo de ensino e aprendizagem, pois tornará mais possível o trabalho em equipe e o alcance 

de objetivos. A busca por iniciativas alinhadas no espaço escolar pode partir da Secretaria de 
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Educação, seja estadual ou municipal, no instante em que orienta as instituições de ensino a 

seguirem planos que contemplam os mesmos fins.  

Considerando o fato de que não há um plano que alinhe a realização do conselho de 

classe nas escolas da rede municipal de Bom Jesus da Lapa, cabe a equipe gestora da instituição 

definir critérios, que respeitem à legislação, e organize a atividade do conselho de classe. Muitas 

vezes a gestão busca orientação na Secretaria Municipal de Educação e, assim, estrutura esta 

prática. 

 Nesse capítulo buscamos abordar algumas questões relacionadas ao nosso objeto de 

estudo, ou seja, o conselho de classe. Expusemos, desta maneira, informações sobre o contexto 

histórico e legal deste conselho e, para isso apresentamos a configuração do papel do Estado e 

a criação de políticas públicas educacionais. Diante deste cenário, ressaltamos a conjuntura 

histórica que fomentou o surgimento do conselho de classe em nosso país e, em seguida, 

registramos algumas especificidades que formam esta prática no cenário educativo de Bom 

Jesus da Lapa – BA. O referido estudo teceu uma breve compreensão acerca de questões 

implícitas que norteiam o universo do conselho de classe como, o seu papel e a sua importância 

na educação formal; e sua contribuição na reflexão das relações de sentido do conselho com 

base na legislação. 

 No capítulo IV deste trabalho detalhamos as análises do corpus da pesquisa na tentativa 

de investigar as posições-sujeito inseridas na constituição do discurso que habita o conselho de 

classe. Dessa forma, vale ponderar que as posições destes sujeitos se desdobram de acordo com 

o contexto social-histórico e ideológico que, por sua vez, vive em constante transformação. 

Sendo assim, estas posições se desenham a depender destas mudanças, pois com base nelas os 

sentidos se perpetuam no discurso. 

 

CAPÍTULO 4. SITUANDO AS VOZES DISCURSIVAS DO UNIVERSO DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo apresentamos questões relacionadas às vozes discursivas que constituem 

o conselho de classe de uma escola da rede pública municipal de Bom Jesus da Lapa – BA. A 

partir disso, discussões surgem a respeito das posições que os sujeitos ocupam na prática 

educativa estudada neste trabalho, considerando a análise do corpus formado por entrevista e 

documento escolar.  
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 Este debate é sustentado por meio das noções da Análise de Discurso Pecheutiana que 

lhe servem de anteparo: sujeito, discurso, ideologia e sentido. Os conceitos citados fazem parte 

do dispositivo teórico-analítico que, por sua vez, deram base à análise do corpus desta 

investigação. Compreendemos que não há neutralidade no discurso, uma vez que este é 

marcado por manifestações políticas e ideológicas, fazendo com que haja trechos de discursos 

que se confrontam e que admitem/apreendem possibilidades de interpretação. Deste modo, cabe 

reforçar que os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são três participantes do conselho de classe: 

docência, coordenação pedagógica e família. Outros sujeitos não participaram deste estudo pelo 

fato de considerarmos o tempo de pesquisa curto para contemplar mais vozes. Mais adiante 

seguem quatro seções que correspondem a proposta do referido capítulo. 

 Na seção, 4.1 As vozes discursivas do universo de pesquisa, discutimos a respeito das 

noções de voz discursiva com base em autores como Orlandi (2007), dando destaque ao capítulo 

“Para quem é o Discurso Pedagógico” em seu livro “A linguagem e seu funcionamento”, e 

ainda a alguns registros de Bakhtin (1997) e Pêcheux (1997, 2008). Deste modo, adentramos 

as vozes que compreendem o discurso que perdura na atividade do conselho de classe da escola 

pesquisada. Este debate possibilitou um entendimento mais consistente acerca das vozes 

discursivas que compõem o conselho de classe e as relações existentes entre discurso, ideologia 

e sentido na formação destas vozes. 

 Na próxima seção, 4.2 Universo de pesquisa, mostramos de modo sucinto algumas 

informações relacionadas ao espaço investigado. Neste sentido, utilizamos dados oriundos do 

Projeto Político Pedagógico, a fala de um dos sujeitos desta investigação, a LDBEN 9.394/96 

e a contribuição de autores como, Althusser (1992), Fernandes (2008), Lück (2010), Orlandi 

(1994), Pêcheux (1995) e Veiga (1995). Desta maneira, foi possível compreender algumas 

especificidades que constituem o cenário da pesquisa e a configuração do objeto de estudo, isto 

é, o conselho de classe. 

 Na seção 4.3 As posições-sujeito que constituem o conselho de classe abordamos com 

mais detalhes as particularidades de cada sujeito que compreendem esta ação educativa e, então 

buscamos desenhar as posições que estes ocupam. Dessa maneira, a princípio fazemos uma 

breve apresentação acerca das posições-sujeito que são investigadas na pesquisa. Mais adiante, 

a seção é dividida em três subseções que são: 3.3.1 A posição-sujeito “docência”; 3.3.2 A 

posição-sujeito “coordenação pedagógica”; e, 3.3.3 A posição-sujeito “família”. Neste 

momento, apresentamos um debate a respeito das posições ocupadas pelos sujeitos do conselho 

de classe e para isso a fala de teóricos contribuem com o desenho das posições assinaladas 
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como, Althusser (1992), Demo (1999), Indursky (2000), Lacan (2008), Lück (2010), Luckesi 

(1998), Marcuschi (2002), Mussalin (2003), Orlandi (1987, 1994, 1996, 2005, 2007), Paro 

(1986, 2014), Pêcheux (1988, 1993, 1995, 1997), Pereira e Lena Tfouni (2015), Fábio Tfouni 

e Pereira (2016), dentre outros. 

 Na última seção deste capítulo, 4.4 Vozes discursivas dissonantes, construímos uma 

discussão acerca das dissonâncias percebidas com a sustentação da análise do corpus. Deste 

modo, refletimos sobre as vozes discursivas dissonantes que compreendem as posições-sujeito 

do conselho de classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa, ponderando os efeitos 

de sentidos que asseguram a configuração dessas posições.  

 

4.1 As vozes discursivas do universo de pesquisa 

 

A linguagem se fundamenta através do dialogismo e a sua relação com o outro. Bakhtin 

afirma que “a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo” 

(BAKHTIN, 1997 apud VARGAS, 2013). Isso quer dizer que o enunciado é um elo em uma 

cadeia ilimitada de enunciados, sendo então um ponto onde posicionamentos se encontram. O 

discurso é, portanto, essa rede de diálogos que constitui inúmeros sentidos que, por sua vez, 

estão em permanente evolução.  

A iniciativa de trazer no presente trabalho discussões feitas por Bakhtin deve-se, 

principalmente, à riqueza das noções deste filósofo russo ao campo das vozes discursivas, 

influenciando no conceito e estudo destas vozes. Nesta esteira, torna-se importante observar 

que o dialogismo é crucial à natureza da linguagem e, onde a mesma se constitui por discursos 

elaborados por sujeitos, o que chamamos de vozes discursivas. Sendo assim, as vozes 

discursivas se configuram sob as condições de interação dialógica (BAKHTIN, 1997). 

Cabe acentuar, pois, que o campo das vozes discursivas tem muita influência dos estudos 

bakhtinianos. Na verdade, esta expressão deriva de pesquisas relacionadas ao discurso, outrora 

desenvolvidas por Bakhtin. Este pesquisador teve a iniciativa de trazer o plurilinguismo para o 

debate acerca do discurso, realizando estudos linguístico-discursivos. De acordo com Di Fanti 

(apud BAKHTIN, 1997, [1934-1935] p.102) o pluralismo linguístico, também nomeado de 

heteroglossia e de plurilinguismo, “é o verdadeiro meio da enunciação.” Essa noção nos mostra 

que o plurilinguismo na teoria dialógica do discurso, diferente das abordagens conservadoras, 
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não se limita à diversidade de línguas, mas também preserva a variedade de vozes discursivas. 

Neste ponto, as vozes discursivas são cruciais às posições que instituem o discurso, tornando 

uma particularidade de relevância na concepção de linguagem. 

Neste contexto, a concepção bakhtiniana é a que em AD fundamentou a noção de 

posição-sujeito, uma vez que constitui o sujeito por meio de uma realidade em que se perpassam 

vozes sociais que constantemente evidenciam diversas relações dialógicas e, assim assumem 

papéis. Esse movimento de vozes sociais torna evidente que o sujeito ocupa lugares no discurso. 

A AD concebe o discurso como um elemento construído sócio-historicamente e 

marcado pela presença de ideologias, sendo visto como inconstante e não transparente. De 

acordo com Orlandi (2007) o discurso não se refere a uma transmissão de informações. Isso 

decorre do fato de não se tratar de um processo linear, onde um fala e o outro assimila, 

compreendendo uma sequência. Deste modo, para o analista de discurso, o seu objeto de estudo 

é o discurso.  

 Nessa perspectiva, a teoria discursiva nos diz que o discurso se configura nos efeitos de 

sentidos entre as vozes que lhe formam. Este processo não se dá por meio simplesmente da 

transferência de informações, mas principalmente da interlocução existente nos sujeitos que se 

constituem todo o tempo. Como a AD é uma disciplina de interpretação, torna-se perceptível 

que esta dá abertura para que a análise ultrapasse a ideia de difundir dados, possibilitando uma 

visão mais minuciosa das relações existentes entre as vozes discursivas.  

 A respeito das disciplinas de interpretação, Pêcheux (2008) nos aponta que, 

 

E é neste ponto que se encontra a questão das disciplinas de interpretação: é 

porque há o outro nas sociedades e na história, correspondente a esse outro 

próprio ao linguajeiro discursivo, que aí pode haver ligação, identificação ou 

transferência, isto é, existência de uma relação abrindo a possibilidade e 

interpretar. E é porque há essa ligação que as filiações históricas podem-se 

organizar em memórias, e as relações sociais em rédea de significantes. 

(PÊCHEUX, 2008, p.54) 

 

 

 

As disciplinas de interpretação dão, portanto, abertura à interpretação do outro, 

enquanto sujeito histórico e social. As interpretações se desencadeiam através das possíveis 

ligações, identificações ou transferências de sentidos no discurso. Estes fatores são vistos nas 

vozes discursivas, ou seja, nos enunciados construídos pelos sujeitos. Com base nestas 
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considerações, a AD se propõe à análise das vozes discursivas que constituem os diversos 

enunciados. 

Ressaltamos que o nosso trabalho tem o intento de apresentar as vozes discursivas que 

compõem o conselho de classe, considerando as influências de Bakhtin nesta área de estudo. 

Com base no desenho destas vozes traçamos as posições-sujeito que formam o nosso objeto de 

estudo, isto é, o conselho de classe. Desta forma, o nosso estudo se propôs a analisar as vozes 

discursivas de três sujeitos, que são: uma professora, uma coordenadora pedagógica e uma mãe 

de estudante, contudo preocupando-se em analisar as posições-sujeito. Deste modo quem fala 

não é este sujeito empírico, mas o efeito de sentido (interpretação) que subjaz ao que é 

enunciado de uma dada posição. 

Considerando, portanto, que o objeto de estudo que compreende esta pesquisa é o 

conselho de classe, podemos ressaltar que a referida prática escolar é constituída por marcas 

que assinalam a evidência do confronto de vozes, do conflito. Sobre isso, vale citar Pêcheux 

(1997) quando nos afirma que, 

Cada formação ideológica constitui desse modo um conjunto complexo de 

atitudes e de representações que não são nem “individuais” e nem 

“universais”, mas que se relacionam mais ou menos diretamente a posições de 

classes em conflito umas em relação às outras (PÊCHEUX et al, 1997, p.26, 

grifos do autor) 

 

Observamos que a perspectiva pecheutiana defende que as formações ideológicas 

compõem uma reunião de representações que estabelecem relações dando abertura a posições 

de classes em conflito umas com as outras. Dessa maneira, entendemos que o conselho de classe 

é como um campo simbólico que lida com muitas vozes que se confrontam, o que sinaliza 

pontos que dão respaldo à pesquisa proposta. 

Em linhas gerais, nesta subseção são refletidas algumas questões relacionadas à 

influência dos estudos de Bakhtin no campo das vozes discursivas e, em seguida, apresentamos 

as vozes que compreendem a presente pesquisa. Diante mão cabe o registro de que para nós o 

importante aqui não é o entendimento de discurso para este filósofo russo em si, mas trazer a 

sua contribuição no conceito de vozes discursivas. 

 

4.2 Universo de pesquisa 
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O espaço investigado é uma escola da rede pública de Bom Jesus da Lapa – BA. Está 

localizada no centro da cidade e atende uma clientela de cunho heterogêneo, pois circunda as 

diferentes camadas sociais. Antes de adentrarmos o universo da pesquisa, torna-se 

interessante conhecer alguns aspectos históricos deste.  

De acordo com informações trazidas pelo Projeto Político Pedagógico (PPP), a 

instituição de ensino tratada aqui foi fundada pela Diocese de Bom Jesus da Lapa, com a 

contribuição da Associação de São Vicente de Paulo e do Santuário local no ano de 1967. De 

início era uma escola profissional, onde havia um curso técnico em Letras e, ainda oferecia aos 

alunos cursos como: marcenaria, pintura, mecânica, tecelagem, modelagem, artefatos, corte e 

costura, bordado e datilografia. O caráter de ensino era educativo, beneficente, cultural e de 

assistência social. 

 Mais adiante, a escola profissional passou a ser uma escola de 1º grau por meio da 

portaria Nº 13, Diário Oficial 04/01/1994, oferecendo o Ensino Fundamental com turmas de 1ª 

a 8ª série. O primeiro convênio foi firmado entre a Secretaria de educação do Estado da Bahia 

e a Diocese de Bom Jesus da Lapa, com a disponibilidade de cinco salas de aula distribuídas 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. Atualmente, esta instituição funciona sob as 

orientações e recursos do governo municipal desde o ano de 2015, quando houve a sua 

municipalização. 

 A escola desenvolve suas atividades nos turnos matutino, vespertino e noturno, 

atendendo aos alunos do 6º ao 9º ano, ou seja, o Ensino Fundamental II no período diurno e a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no noturno. Muitos estudantes são filhos de pessoas que 

cursaram apenas as séries iniciais do Ensino Fundamental e residem em alguns bairros 

periféricos.  

 Conforme relato da direção escolar e coordenação pedagógica, a escola todos os anos 

recebe alunos vindos de outros estabelecimentos de ensino apresentando uma série de 

dificuldades em leitura, interpretação e resoluções das operações lógico-matemáticas. Estes 

entraves são motivados muitas vezes pelo alto índice de reprovação, em face da necessidade 

dos alunos, sobretudo oriundos do Ensino Fundamental I, se adaptarem a uma nova realidade. 

Devido a este fator, o documento mencionado aponta que, 

 

No decorrer do ano letivo, através de análise dos dados, foram discutidos em 

Conselho de Classe os avanços e possíveis soluções encontradas para os 
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problemas diagnosticados. Essas discussões foram encetadas em debates, 

leitura crítica e análises de textos – LDB, PCN, metodologias, etc – contando 

com a presença do diretor, vice-diretores, professores, palestrantes convidados 

e Conselho Escolar, na tentativa de buscar soluções para as dificuldades 

verificadas e melhorar a qualidade do trabalho educativo na escola, através de 

um trabalho participativo, integrando escola/família/comunidade dentro de 

um processo de planejamento participativo, efetivando de forma crítica, 

consciente para que o trabalho docente ganhe a força e a confiança de todos 

que, direta ou indiretamente, trabalham na escola. (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2016, p.3) 

 

Segundo o PPP, o nosso universo de pesquisa percebe o conselho de classe como uma 

prática que motiva a discussão acerca dos progressos e dos encaminhamentos prováveis para 

rever os problemas encontrados. Assim sendo, documentos como a LDBEN 9.394/96 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) direcionam esta atividade e, com o apoio do diretor, 

vice-diretores, professores, palestrantes e partícipes do Conselho Escolar o debate se concretiza. 

Para o espaço em investigação, o conselho de classe é um trabalho participativo, pois envolve 

a escola, a família e a comunidade num processo onde seja possível fortalecer a prática docente 

e, fazer com que todos confiem no trabalho do professor (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2016, p.3, 4).  

Sendo assim, notamos que esta escola, com base no PPP, defende um lugar pautado na 

democracia, pois garante em documento que os sujeitos inseridos no processo educativo são 

importantes e a participação destes é de grande valia. Com relação às ações pensadas na 

coletividade podemos mencionar que, 

 

Ao se referir às escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão participativa 

envolve além dos professores e funcionários, os pais, os alunos e qualquer 

outro representante da comunidade que esteja interessado na escola e na 

melhoria do processo pedagógico. (LÜCK, 2010, p. 17). 

 

 A referida autora ainda acrescenta que o entendimento do conceito de gestão já 

pressupõe a ideia de participação, ou seja, do trabalho realizado considerando as situações 

decididas em conjunto (LÜCK, 2010). Somente desta forma os encaminhamentos se tornam 

mais resistentes e contribuem para que os inseridos se unam em prol da melhoria da qualidade 

da educação oferecida pelo estabelecimento escolar. É visto, portanto, que na medida em que 

os sujeitos refletem a respeito de seu papel na escola e, consequentemente se articulam na 
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realização das práticas escolares, a educação formal se configura com efetividade e mais 

eficácia. 

 A partir desse recorte do PPP e a reflexão deste, entendemos que há uma relação entre 

a educação no contexto da escola e a participação. A ideia de participação, por sua vez, adentra 

os princípios da democracia, devido ao fato de um ato democrático se consolidar através de 

discussões e decisões realizadas de maneira coletiva. 

 Observamos, portanto, que neste trecho do documento da escola há uma afirmação 

referente à importância da participação de todos os envolvidos no processo educativo na prática 

do conselho de classe. O ato de participar engloba o fazer democrático no universo de pesquisa, 

pois a expressão “integrando escola/família/comunidade” pressupõe que os partícipes diretos e 

indiretos do processo de ensino e aprendizagem discutam a respeito dos avanços e entraves na 

escola e possibilitem ações coletivas. Mais adiante o anteposto é confirmado com a expressão 

“processo de planejamento participativo”, onde o termo “participativo” reforçaria o sentido de 

democracia subentendido no PPP. 

 Na verdade, o PPP fixa que as discussões no decorrer do conselho de classe, amparadas 

por leis como a LDBEN 9.394/96 e os PCNs e realizadas através da participação de todos os 

envolvidos no processo educativo, têm em vista rever saídas para empecilhos vistos na escola 

e fortalecer o trabalho do professor. Além disso, o referido recorte do documento aponta a 

necessidade de todos confiarem no desenvolvimento das tarefas docentes. Afinal, se defendem 

a relevância de todos os participantes do processo de ensino e aprendizagem, porque a ênfase 

no trabalho apenas do docente? As atribuições do diretor, vice-diretor, pais, estudantes e demais 

que compõem o Conselho Escolar não são tão relevantes como a princípio aparenta? 

 A partir destas considerações, torna-se interessante registrar uma das falas da professora 

relacionadas ao PPP do universo de pesquisa, quando afirma que: 

 

O PPP desta escola foi construído no ano de 2016, mas apenas pelos 

coordenadores pedagógicos. Aqui a diretora evita a liberação dos alunos para 

reuniões, então não participei da elaboração do PPP e nem meus colegas. De 

que adianta sentar todos para realizar o conselho de classe, se o PPP que é o 

documento que norteia a escola não foi feito com a participação de todos? Às 

vezes dou uma olhada no documento, que fica numa gaveta da secretaria da 

escola, pois não tenho tanto tempo para ler e realmente conhece-lo por 

completo. Nossa carga horária é de 32 aulas em 40h semanais. Não é fácil. No 

fim do ano a equipe gestora junto com os professores se reúne para rever o 
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PPP, mas o tempo é curto e, por isso o foco é reconstruir as metas para o ano 

letivo seguinte. (DOCÊNCIA) 

 

 O sujeito enunciador desse recorte apresenta uma mobilização em seu discurso, em que 

as expectativas referentes à participação na construção do PPP não foram alcançadas. Segundo 

a professora, isso ocorre porque há uma resistência da direção da escola em dispensar os alunos 

para que a classe docente se reúna e contribua com a elaboração do documento. Nessa 

materialidade discursiva entendemos que a formação imaginária ganha movimento no instante 

em que a perspectiva de participar se rompe e, com isso o sentido de participação se 

desnaturaliza. Cabe o registro de que a desnaturalização citada se evidencia ao compreendermos 

que reunir nem sempre pressupõe indício de participação, uma vez que pode haver reunião sem 

que alguns participem mesmo estando presentes. Esta não participação acontece quando, 

embora o sujeito fale o seu discurso não é ponderado, não é considerado dentro do que se 

propõe. 

Ainda com base na fala da professora percebemos uma contradição com o texto trazido 

pelo PPP. Segundo o documento, a escola prioriza o trabalho que integra 

escola/família/comunidade na tentativa de contemplar um processo de planejamento 

participativo. Em contrapartida, a elaboração do PPP, conforme alega a professora, não se deu 

por meio da coletividade, partindo do pressuposto de que esta não contribuiu com a preparação 

deste artefato.  

Como a nossa pesquisa se fundamenta em princípios na AD, vale o respaldo de que para 

este dispositivo não existe descrição neutra do corpus, pois toda descrição já é em si uma 

interpretação. Deste modo, percebemos a necessidade de refletir acerca da questão da 

participação implícita e/ou explícita nos enunciados apresentados.  

O primeiro recorte indica que a escola defende as ações coletivas no andamento das 

atividades que permeiam este espaço, quando usa duas marcas linguísticas: “integrando 

família/escola/comunidade” e “planejamento participativo”. No segundo recorte, a fala da 

professora evidencia um conceito de participação que vai de encontro com o texto apresentado 

no documento. Isso pode ser comprovado com algumas marcas linguísticas como: “mas”, 

“apenas” e “não participei”. As duas primeiras marcas apontadas tendem a registrar no “não-

dito” que o PPP deve ser construído também pelos professores, todavia este foi elaborado pelos 

coordenadores pedagógicos. A expressão “mas” indica uma contradição, quando afirma que o 

documento foi elaborado no ano de 2016, subentendendo em seguida que todos deveriam ter 
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participado deste processo quando, de acordo com a professora, não foi o que aconteceu. Este 

ponto pode ser comprovado com o trecho do PPP que segue: 

 

O Projeto Político Pedagógico desta unidade de ensino entende a necessidade 

da participação coletiva, pois percebe a importância de registrar o 

posicionamento de todos que constituem a comunidade escolar. Então, 

professores, demais funcionários, pais, alunos, coordenação pedagógica e 

gestão devem articular e participar da elaboração e revisão deste documento. 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p. 5) 

 

Notamos que o PPP aponta a participação da comunidade escolar na construção e 

revisão do mesmo, em contrapartida a professora afirma anteriormente que não fez parte, assim 

como os colegas docentes, destas atividades sobre o documento. Até que ponto a participação, 

de fato, se faz importante no PPP do universo de pesquisa? Qual o sentido de participação nesta 

prática educativa? Acreditamos, que o ato de participar seja atribuído a aqueles que, 

possivelmente, não ameacem os resultados esperados pelos sujeitos que articulam o PPP na 

escola em investigação. Mais adiante discutimos melhor acerca do ato de participar em algumas 

instâncias como, PPP, processo de avaliação da aprendizagem e conselho de classe que, vale 

lembrar, é o nosso objeto de estudo. 

 Logo após, a marca “apenas” reforça que outras pessoas do contexto educativo 

deveriam ter participado da elaboração do documento, no entanto uma parte pequena se 

responsabilizou por isso.  Para ratificar o anteposto, surge a próxima marca linguística “não 

participei” com o intuito de avigorar que não houve participação dos professores na construção 

do objeto tratado. Desse modo, cabe salientar que o sentido atribuído pela professora de 

participação é direcionado a se fazer presente no ato de elaborar / redigir o documento. 

 Nesta perspectiva, notamos que a fala da professora, vista no segundo recorte, se filia 

ao sentido de participação apontado no registro do PPP, observado no primeiro recorte. Isso 

decorre do fato de a participação ser vista como princípio fundamental ao desenvolvimento de 

ações coletivas, por isso democráticas, no espaço escolar. Sobre isso, Veiga (1995) reforça a 

importância de uma instituição de ensino cujo projeto político pedagógico seja construído na 

coletividade, pois fortalece a participação do conjunto no alcance pelos objetos outrora 

propostos. Além disso, todos percebem o seu compromisso e responsabilidade ética em prol da 

identidade da escola. 
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Entendemos, ainda, que no enunciado “sentar todos...” e “participação de todos?”, por 

exemplo, existe um pré-construído, ou seja, há algo que está implícito e que assegura o sentido 

do todos. Neste viés, muito mais que uma ordenação de expressões na frase interrogativa, 

marcada pela conveniência de um pronome indefinido, notamos um significado no “não-dito” 

do termo em debate. Na verdade, no corpus analisado, o todos se refere aos participantes diretos 

e indiretos do processo de ensino e aprendizagem que, por sua vez, está nas entrelinhas deste 

recorte. Na verdade, esta análise parte do campo do imaginário e também da ideologia. A 

tentativa de parecer que todos participam de maneira unívoca, como se fosse haver um consenso 

e, assim apresentasse uma voz única, é evidente.  

Para a AD, o que é sentido por um sujeito ou pela coletividade não pode ser pensado ou 

compreendido como sentido único, uníssono ou unívoco (FERNANDES, 2008). Frente a isso, 

Pêcheux (1995) nos afirma que, 

 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc, não 

existe “em si mesmo” [...] mas, ao contrário, é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico no qual as 

palavras, expressões e proposições dão produzidas. (PÊCHEUX, 1995, p.160, 

grifo do autor) 

 

Deste modo, o analista do discurso precisa extinguir as estruturas da língua com o 

intento de encontrar o discurso existente na exterioridade. Para tanto, faz-se necessário 

ultrapassar as ideias específicas da área de linguística, conhecer outros espaços para investigar 

e descortinar o que está entre a língua e a fala e, fora delas (FERNANDES, 2008). Então, a 

compreensão do princípio de participação, notado no corpus desta análise, contribui para a 

análise das vozes discursivas que compreendem o conselho de classe e também a definição das 

posições-sujeito. 

Neste contexto, sabemos que há um confronto entre as vozes discursivas que constituem 

o espaço em investigação, ou seja, uma escola da rede pública municipal. Isso implica, portanto, 

entendermos que as posições-sujeito tratadas aqui se enfrentam e o sentido dado à participação 

por cada um é muito importante para a análise que propomos. Sendo assim, no decorrer do 

trabalho compreenderemos com mais clareza de que maneira essas posições se confrontam e se 

inscrevem nas formações imaginárias. 
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Em síntese, há uma retomada dos estudos de Althusser (1992) que discutiu a respeito da 

materialidade da ideologia no discurso, no momento em que propõe que o discurso é uma das 

maneiras de realização do ideológico. Os sujeitos, diante da ideologia, possuem uma relação 

imaginária com o mundo real no que se refere às condições reais de existência. Sendo assim, a 

ideologia é percebida como uma imposição aos sujeitos, sem necessariamente acontecer de 

modo consciente. Este fato é comprovado quando observamos que, conforme a professora a sua 

não participação se refere à sua ausência no ato de contribuir com posicionamentos, elaborar 

e/ou redigir o texto que compreende o PPP, atividades que podem ter acontecido na escola 

através de reuniões. Pressupomos, então, que participar se assemelha a reunir, todavia 

reconhecemos que é possível alguém estar numa reunião, mas não participar com evidência do 

propósito de reunir. 

Na perspectiva althusseriana, a ideologia se configura como exterioridade. Ou seja, esta 

é construída por meio de um referencial onde o sujeito vive, age, pensa, etc., podendo se 

perceber diante deste referencial, jamais fora dele. Desta forma, o sujeito é visto como um ser 

natural, onde se reconhece e é reconhecido num contexto social e histórico marcado pelas 

manifestações ideológicas. 

Limitamo-nos, neste instante, a esclarecer o imaginário, porque é através desse que o 

sujeito assume a sua posição em uma manifestação de discurso. Para reforçar as ideias de 

Althusser mostradas acima, Orlandi (1994, p.56) acentua que a ideologia é “vista como 

imaginário que medeia a relação do sujeito com suas condições de existência.” A ideologia é, 

portanto, uma condição para que a sociedade e a linguagem se relacionem, uma vez que as 

relações sociais são constituídas com base nas formações imaginárias. 

Retomando a discussão a respeito dos enunciados analisados, vale lembrar que a ênfase 

circunda na participação como uma ação que fortalece a democracia no espaço escolar. Esta 

discussão se torna interessante para um trabalho investigativo sustentado pela AD, pois este 

dispositivo busca evidenciar no corpus, neste caso o PPP e a fala da professora, o acontecimento 

discursivo e as suas relações com as contradições, as falhas, os conflitos, os dissensos, a 

ausência de neutralidade nos enunciados, os efeitos de sentido e, por fim, delinear as posições-

sujeito que se configuram em nosso objeto de estudo.  

 Para enriquecer a discussão a respeito da construção do PPP, vale considerar que a 

LDBEN 9.394/96, em seu Art. 12, nos diz que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar 
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sua proposta pedagógica”. No discorrer da lei, o Art. 13 trata os profissionais da educação que 

devem participar da construção da proposta pedagógica da instituição de ensino. Com relação 

a isso, torna-se relevante confirmar que, 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:I - participar da elaboração da 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;II - elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino;III - zelar pela aprendizagem dos alunos;IV - estabelecer estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento; [...] (BRASIL, 1996, p.9) 

  

Em linhas gerais, percebemos uma sequência de prescrições da LDBEN 9.394/96 por 

meio de verbos que se apresentam no infinitivo, como: participar, elaborar, cumprir, zelar e 

estabelecer. Interessante pontuar ainda que estas etapas a serem cumpridas representam uma 

divisão cartesiana. O PPP, por sua vez, ressalta a participação coletiva em sua elaboração e 

revisão no espaço escolar investigado. Neste cenário, podemos destacar o sentido atribuído a 

participar da LDBEN, no momento em que entende que o referido sistema deve seguir etapas, 

marcadas processualmente. Sobre isso, a lei ampara que elaborar, cumprir, zelar e estabelecer 

são prerrogativas para que a participação se efetive. Ainda sobre o sentido de participar, 

podemos mencionar o PPP, quando assegura a participação coletiva na elaboração e revisão do 

documento. Neste viés, as vozes discursivas tratadas neste trabalho marcam um lugar mediante 

aos efeitos que surgem como resultado do sentido conferido pelos sujeitos ao ato de participar. 

Para eles como se configura a participação nas práticas escolares? Reflexões a respeito desta 

questão serão vistas no decorrer da pesquisa, nas seções reservadas à análise das posições-

sujeito assumidas pela docência, coordenação pedagógica e família. 

 Na próxima parte teceremos um debate referente as vozes do discurso que compreendem 

o universo de pesquisa apresentado aqui. Para tanto, abordamos algumas considerações acerca 

do conceito de voz discursiva e o emaranhado de aspectos que perdura neste campo. Logo após, 

discorremos de forma breve, mas consistente, sobre as vozes do discurso que sustentam esta 

pesquisa. 

 

4.3 As posições-sujeito que constituem o conselho de classe 
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 Partindo da premissa de que todo sujeito se constitui enquanto sujeito falante, 

percebemos que é pela e na fala que este se forma e é interpelado em sujeito que constrói 

enunciados (PÊCHEUX, 1993, MONTE-SERRAT, 2012). Neste viés, Pêcheux (1993) afirma 

que o universo da língua não é neutro, pois a linguagem é influenciada todo o tempo pela 

história e também pelo inconsciente. No âmbito da AD, a interpretação está no sujeito, pois a 

interpelação deste pela ideologia é o que interessa a esse dispositivo. 

 Dessa maneira, uma mesma base legal, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) – 

parte do corpus desta pesquisa – pode ser interpretado de absolutamente diversas formas, com 

muitos deslizamentos de sentido, conforme as formações discursivas e as posições-sujeito 

diferentes. Isso significa que os olhares sobre quaisquer respaldos legais são interpretados de 

diversos modos e, em muitas ocasiões, pode se perceber oposição, contrastes e furos. 

 Neste processo onde o discurso é elaborado por sujeitos falantes, salientamos que o 

conselho de classe é uma prática educativa constituída por vozes de sujeitos como, estudante, 

professor, gestor escolar, coordenador pedagógico, pai e representantes de conselho escolar. 

Todavia, analisamos neste trabalho o discurso construído por três sujeitos – a docência, a 

coordenação pedagógica e a família - e, por conseguinte, as posições assumidas por estes. Vale 

ressaltar que nossa análise parte de ir além da superfície linguística, que compreende o corpus 

(entrevista e PPP), para a formação discursiva, indo de encontro à formação ideológica, 

permitindo apresentar que o conselho citado perpassa intensamente pelo viés ideológico. 

 Deste modo, as subseções seguintes expõem vinte e seis sequências discursivas que 

compreendem o corpus da pesquisa, com o intuito de analisar as posições do sujeito investigado 

que, por sua vez, se inscrevem de forma inconsciente e variável. Para tanto, destacamos algumas 

marcas linguísticas que corroboraram com o intento do trabalho, na perspectiva de perceber os 

efeitos de sentido existentes nas formações discursivas. É importante o registro de que, após a 

realização da entrevista os dados coletados foram lidos atentamente e recortes foram feitos 

objetivando responder a temática proposta.   

 

4.3.1 A posição-sujeito da docência 

 

 Nessa parte do trabalho apresentamos em nove sequências discursivas, falas da 

professora e trechos do Projeto Político Pedagógico que constituem o corpus da pesquisa e, 

assim materializam a produção de efeitos de sentido. Buscamos recortes que podem nos 
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favorecer na configuração das posições assumidas pela docência, enquanto partícipe do 

conselho de classe, ação escolar investigada aqui. Lembramos que para a AD não existe 

enunciado “neutro” do corpus, portanto toda descrição apresentada já é uma interpretação. 

 A professora em questão tem 38 anos de idade, tendo como naturalidade a cidade de 

Campinas – SP. Graduada em Pedagogia, especialista em Gestão e políticas públicas da 

educação básica e docente na rede pública municipal há 17 anos. Trabalhou maior parte de sua 

carreira na zona rural, onde exerceu algumas funções em sua trajetória como: coordenadora 

pedagógica, gestora escolar e professora. Interessante salientar que a referida professora leciona 

no universo de pesquisa estudado desde 2015, isto é, ano em que a instituição de ensino foi 

municipalizada. 

As palavras e/ou expressões em destaque são marcas linguísticas nos enunciados da voz 

discursiva que, de alguma forma, evidenciam a posição do sujeito em estudo. Faz-se necessário 

elencar que cada sujeito está inserido em formações imaginárias baseadas em formações 

discursivas cujos sujeitos são interpelados. Percebemos, então, a importância das manifestações 

ideológicas neste processo de análise dos enunciados, pois reconhecemos que a ideologia, nesse 

caso, é um efeito inerente ao processo discursivo. Pelas formações ideológicas nas devidas 

posições do sujeito, criam-se as imaginárias evidências dos sentidos (PÊCHEUX, 1995).  

Sabemos que compreender o discurso sobrepõe o ato de interpretar, pois o seu 

entendimento requer uma abrangência da forma como as interpretações funcionam. Interpretar 

significa já estar preso a um sentido e, diante disso a compreensão busca a elucidação dos 

processos de significação vistos na linguagem. Sendo assim, temos a oportunidade de figurar 

outros sentidos que perduram ali e, também a forma como eles se configuram. É neste processo, 

portanto, que ocorre a compreensão das interpretações que resultam das relações entre o sujeito 

e o sentido. A AD trabalha nesta perspectiva, procurando compreender a produção de sentidos 

existentes no campo do simbólico. O nosso trabalho aqui é entender a rede de sentidos 

construída pelo sujeito-enunciador, considerando que este não é soberano e livre em suas 

manifestações discursivas, já que as formações ideológicas interferem e desenham as posições-

sujeito. 

 Diante do exposto, acreditamos que seja relevante registrar a primeira Sequência 

Discursiva – SD1, um trecho do Projeto Político Pedagógico que acentua as competências do 

corpo docente. 

Compete ao professor: 
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I – comparecer as reuniões ou cursos relacionados com a atividade docente 

que lhes sejam pertinentes; 

II – buscar aperfeiçoamento profissional e/ou atualização com vistas à 

melhoria do desempenho docente; 

III – utilizar-se dos recursos disponíveis na escola para atingir seus objetivos 

didático-pedagógicos; 

IV – ter autonomia na escolha do método de ensino a ser adotado, na 

formulação das questões adotadas na verificação de aprendizagem; [...] (SD1 

– PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p.24) 

 

No recorte do PPP notamos a presença de uma formação ideológica, quando evidencia 

um conjunto de representações capaz de intervir como uma força em confronto com outras na 

conjuntura permeada por ideologia em uma determinada formação discursiva. O referido 

documento compõe formações discursivas que, por sua vez, especificam o que o docente deve 

fazer. Pêcheux e Fuchs ([1975] 1993) discutem a noção de formação ideológica, sustentados 

pela tese de Althusser de que a ideologia interpela indivíduos em sujeitos. Segundo os autores, 

essa lei “constitutiva da Ideologia nunca se realiza em geral, mas sempre através de um conjunto 

complexo determinado de formações ideológicas” (p.167). 

Prosseguindo a análise da SD1, cabe fixar que a mesma traz como marcas linguísticas 

os verbos inscritos no infinitivo “comparecer”, “buscar” e “utilizar”. Estes termos apresentam 

ações que devem ser cumpridas pela docência, mostrando a importância de ter em vista o bom 

desempenho desta classe para o processo de ensino e aprendizagem. Observamos uma presença 

de relações no campo simbólico que marcam o sujeito como aquele que precisa procurar meios 

de se aperfeiçoar profissionalmente e fazer uso de materiais didáticos à disposição na escola 

para alcançar seus intentos. Até que ponto o universo investigado contribui para a formação 

docente? Há formação continuada neste espaço? Os recursos oferecidos pela escola atendem às 

necessidades do professor diante de seus objetivos no processo de ensino e aprendizagem? São 

questões que permeiam esse debate, no entanto o nosso intento é compreender as posições 

tomadas pela docência no conselho de classe. Entretanto, julgamos pertinente discutir as 

competências do professor garantidas no PPP, partindo da premissa de que este documento é 

norteador da instituição de ensino. 

Dando continuidade à análise desse enunciado destacamos a expressão “ter autonomia” 

também como uma marca linguística. A mesma é constituída por um verbo no infinitivo e um 

substantivo abstrato, instaurando um possível chamado à democracia, no sentido de contemplar 
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as legislações. Afirmar que o professor deve ter autonomia na escolha pela metodologia de 

ensino e, na elaboração de questões para avaliar a aprendizagem do aluno é um sinal que este 

sujeito pode estar inserido numa rede democrática. Em contrapartida, compreendemos que o 

sistema governamental muitas vezes insere os professores num jogo de submissão, servidão, 

quando exige alguns fatores que podem não fomentar a independência apresentada no PPP. 

Com relação a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, em seu artigo 13º - 

inciso V, expõe que uma das incumbências do professor é “ministrar os dias letivos e horas-

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

à avaliação e ao desenvolvimento profissional” (BRASIL, 1996, p.9). 

Ainda referente à figura da docência no universo de pesquisa, notamos que a mesma é 

vista como peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem e, o PPP aponta alguns 

fatores que centraliza este sujeito numa rede de responsabilidades. A próxima SD desenha mais 

uma formação discursiva apreciada em uma formação ideológica que, neste instante, fortalece 

a discussão proposta. 

 

Confiança no Educador, como alguém que gosta do educando, da escola e 

que acredita na força de seu trabalho como alavanca propulsora do 

desenvolvimento e da escola como instrumento político de transformações. 

(SD2 – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p.3) 

 

As palavras grifadas são marcas linguísticas, pois inscrevem efeitos de sentido no 

enunciado e contribuem para um estudo fundamentado na AD, que é o nosso foco na 

investigação. A primeira delas é o substantivo “Educador”, redigida no documento com a letra 

inicial maiúscula apontando, então, uma forma de chamar atenção a este sujeito, enquanto um 

personagem de destaque no processo educativo, que se configura campo simbólico. O realce 

direcionado ao professor demarca um esquecimento, onde Pêcheux (1988) afirma que há dois 

tipos de esquecimento. Neste recorte identificamos o “esquecimento nº 2”, em que este autor 

nos diz que, sob um caráter semiconsciente, o sujeito privilegia algumas formas e “apaga” 

outras, no momento em que seleciona determinados dizeres em detrimento de outros. Desse 

modo, observamos que o “Educador” é privilegiado dentre os demais partícipes do processo de 

ensino e aprendizagem. O coordenador pedagógico, o gestor e demais funcionários da escola 

foram apagados, levando-nos a tecer a seguinte indagação: Estes sujeitos não precisam gostar 

do educando, da escola e acreditarem em seu trabalho? 
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 Pressupomos ainda que o uso da marca “Educador” apaga a pluralidade de vozes que 

compreendem o conselho de classe, no momento em que faz parecer que todos são educadores. 

No entanto, esta pesquisa deve ser feita com cuidado, pois não podemos também ter a ilusão de 

que a figura do “Educador” é neutra, por isso o mesmo legitima seu papel no universo estudado 

apagando outras vozes e tornando evidente que todas elas circunscrevam a voz de educador. 

Não devemos esquecer que a voz da docência é uma em meio a tantas outras presentes na escola, 

onde apresenta formações discursivas permeadas por ideologias que habitam o campo do 

simbólico. 

Prosseguindo a análise, apresentamos mais algumas marcas que são: “como” e “que”. 

A palavra “como” é uma conjunção que aparece em três momentos, indicando neste recorte 

uma função comparativa. A outra marca, a conjunção “que”, se insere na SD2 anunciando de 

que forma o professor deve ser, ou seja, uma pessoa que gosta do educando, da instituição de 

ensino e também que acredita em seu trabalho. Neste sentido, observamos que essas duas 

marcas antecipam os ditos que especificam como deve ser um professor para esta escola, 

conforme alega o PPP. 

Diante desta formação discursiva, observamos que o interdiscurso jamais se recupera 

diretamente. Entretanto, há duas maneiras de torna-lo recuperável que são por meio do discurso 

transverso e do efeito de pré-construído (PEREIRA e TFOUNI, 2015). Sobre isso, Pêcheux 

(1993) acentua que, 

 

O “pré-construído” corresponde ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica 

que fornece-impõe a “realidade” e seu “sentido” sob a forma da universalidade 

(o “mundo das coisas”), ao passo que a “articulação” [transversa, 

acrescentamos] constitui o sujeito em sua relação com o sentido, de modo que 

ela representa no interdiscurso, aquilo que determina a dominação da forma-

sujeito. (PÊCHEUX, 1993, p. 164) 

 

 Considerando o pré-construído, a construção ideológica estabelece a realidade e seu 

sentido conforme a universalidade, ao ponto de formar o sujeito em sua relação com o sentido. 

Assim, a ilusão do “sempre-já-aí” se apresenta no instante em que todos os participantes do 

conselho de classe reivindicam da mesma maneira, constituindo uma formação discursiva não 

linear; afinal esta prática não é regrada severamente por leis. 
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É mister salientar que o objeto de estudo desta pesquisa é o conselho de classe, todavia 

é um campo que implica a avaliação da aprendizagem. Partindo dessa premissa, perguntamos 

em entrevista à professora investigada o seu posicionamento acerca do processo avaliativo que 

circunda a sua prática docente. A resposta obtida compreende a SD3 que segue abaixo: 

 

Avaliar é importante, até porque o sistema nos exige notas. Então, procuro 

fazer avaliações qualitativas e quantitativas em minhas disciplinas. 

Infelizmente, muitas vezes a escola não nos oferece condições de avaliar 

melhor os alunos. Falo isso pelo fato de algumas vezes precisar fazer uma 

atividade fora da sala, pois sou professora de Educação Física, mas a diretora 

não permite. Isso dificulta na avaliação dos alunos. (SD3 – DOCÊNCIA) 

 

As expressões em destaque “até porque”, “então”, “infelizmente” e “não permite” nos 

ajudam a compreender com mais clareza os não-ditos evidenciados na formação discursiva. A 

princípio, a marca linguística “até porque” se apresenta como uma falha, no instante em que 

quebra a ideia apresentada anterior. A professora afirma que “avaliar é importante”, mas em 

seguida sugere que a importância do processo avaliativo seja focada na exigência do sistema. 

Mais adiante, o advérbio “então” antecede uma justificativa do sujeito em pontuar que busca 

fazer as avaliações de cunho qualitativo e quantitativo, pelo fato de avaliar ser um ato relevante 

e o sistema cobrar notas. Com isso, percebemos mais uma vez um furo nesta sequência, pois a 

professora pressupõe que faz as avaliações com a finalidade de atender o sistema. 

Outras duas marcas também nos auxiliam nessa análise, são elas: “infelizmente” e “não 

permite”. A primeira é um advérbio de modo que demonstra a insatisfação do sujeito em 

perceber que a escola em muitas ocasiões não proporcionar condições mais adequadas para 

avaliar os alunos. Conforme a entrevistada, esse fato é decorrente de algumas atividades 

exigirem um espaço fora do contexto de sala de aula, considerando o fato da mesma ser 

professora de Educação Física. Após esse relato, a expressão “não permite” apresenta o motivo 

das avaliações não acontecerem segundo a necessidade da professora, quando afirma que a 

diretora não consente o fato. O advérbio de negação “não” seguido do verbo “permite” formam 

um discurso que não condiz com o posicionamento de uma gestão escolar sustentada pela 

democracia, no sentido de atender o discurso legislativo. 

Neste contexto, entendemos que a docência na SD3 se instaura em uma formação 

discursiva sob o autoritarismo, assim sendo, este sujeito assume uma posição de controlada pelo 

sistema, que exige notas, e também pela diretora, no momento em que, conforme a entrevistada, 
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não permite avaliação fora do cenário de sala de aula. Esta identificação se baseia no fato de 

que, há uma submissão de poder e controle em evidência, marcando ideologicamente o lugar 

em que a docência ocupa no campo simbólico da avaliação. 

Adentrando mais ao nosso campo de pesquisa, conselho de classe, indagamos à 

professora sobre a sua ideia acerca dessa prática educativa e, obtivemos o registro que 

compreende a sequência discursiva 4. 

 

 

O conselho de classe às vezes não faz sentido, porque a diretora da escola 

convida quem ela quiser pra participar e ainda por cima tem direito a voto 

como nós, professores. Isso não é certo, mas o grupo não reclama da diretora 

e ela faz o que quer. No final disso, a maioria dos alunos é aprovado. (SD4 - 

DOCÊNCIA) 

 

Nesta sequência discursiva se configurou sentidos de oposição, pois a professora afirma 

que a diretora do espaço escolar convida a participar do conselho quem ela julga pertinente, 

acentuando assim um papel superior à diretora, onde aos demais este poder não é conferido. 

Em contrapartida, os convidados têm direito ao voto como a professora e os demais. Salientar 

que todos podem votar significa que o seu primeiro indício de oportunidades diferenciadas – 

quem pode e não pode convidar outros à participação do conselho – se destitui quando todos os 

compartes podem votar de maneira igual. 

Podemos destacar algumas marcas linguísticas que formam este enunciado, na tentativa 

de compreender o posicionamento da docência. O trecho “porque” demarca uma confirmação 

do “já dito”, quando ratifica o motivo do enunciador em considerar que em alguns momentos o 

conselho de classe não tem fundamento pelo fato da diretora convidar aqueles que julga 

pertinente participar desta atividade. Mais adiante, a marca linguística “e ainda por cima” 

acentua um posicionamento com mais incongruência (por cima), uma vez que demonstra uma 

inquietação maior quando registra que estes convidados têm participação com direito ao voto.  

Estes registros nos permitem compreender que há implícitos pré-construídos 

localizáveis que, por conseguinte, desencadeiam efeitos de sentido. O que está em jogo é uma 

disjunção, isto é, ou a diretora convida e o seu convidado tem direito ao voto ou ela cerceia esse 

direito pelo fato de que não houve convite. Sendo assim, há um furo no significante 

“democracia”, porque fica à margem das regras instituídas. Por que convidar uns e excluir 
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outros? Esta arbitrariedade do “certo” e do “errado” é uma forma de lidar com as formações 

ideológicas e também com a naturalização: quem deve estar em que lugar e de que modo? 

Diante disso, notamos que o conselho de classe vai sendo formado no universo pesquisado a 

partir dos compartes que já têm participação garantida pelo PPP e pelos participantes desta 

prática que são convidados pela diretora.  

No discorrer do enunciado a docência afirma que o fato da diretora convidar pessoas de 

seu agrado para o conselho não é uma atividade correta. Isso é evidenciado quando o enunciador 

afirma “isso não é certo”. Esta marca linguística nos permite algumas indagações: Isso não é 

certo para quem? Quem define o que é certo ou errado neste campo simbólico? Qual a noção 

de certo e errado para o enunciador? Repensar estas questões é, sobretudo, entender que o 

mecanismo ideológico, que sustenta o “não-dito” pelo sujeito-professor, resulta em pistas que 

fortalecem os sentidos determinantes à sua posição no conselho. Até porque, todo discurso é 

marcado por ideologia, então para a AD a materialidade da ideologia é o discurso e a 

materialidade do discurso é a língua (ORLANDI, 1996). 

Ainda vale sinalizar outras marcas linguísticas neste recorte como, a conjunção 

adversativa “mas”. Esta aponta uma contradição na linguagem. O enunciador afirma que o ato 

da diretora convidar pessoas de seu agrado à participação no conselho não é certo e, em seguida, 

registra que o grupo não reclama. Desta forma, o segundo dito contesta o primeiro, pois se opõe 

à atitude passiva do grupo frente ao caso. Neste sentido, o final do posicionamento em análise 

confirma que o resultado destas evidências é a aprovação da maioria dos estudantes no conselho 

de classe. 

Estas marcas linguísticas nos mostram que os sentidos se desenham com base em outros 

sentidos, porém não estão engessados e fadados sempre e, isso decorre à movimentação 

discursiva provocada pelas diferentes condições em que estes são produzidos (CANGUILHEM, 

1994 apud MARIANI, 1998). Notamos um sentido de superioridade e, em seguida, de 

igualdade entre a figura da diretora e da professora. E estes fatores estão associados à questão 

do sujeito e do sentido não serem inacabados, pois estão em construção todo o tempo, tendo 

como propulsores disso o processo histórico e social que se modifica constantemente. 

Vale frisar que a fala da docência mostra a possibilidade de reconhecer não-ditos. No 

momento que ela pontua que “não é certo” a diretora convidar “quem ela quiser” para participar 

do conselho de classe, notamos sentidos ocultos nestes recortes. A atitude da diretora em 

convidar quem quiser ao conselho não é certo para quem? Por quê? O que seria o certo para a 
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professora? Considerando a inconformidade diante do convite estendido da diretora a quem ela 

julgasse pertinente, a professora mostra que o correto talvez fosse convidar quem o grupo de 

professores concordasse ou que houvesse no Projeto Político Pedagógico descrito de forma 

clara quem deve participar desta atividade, pois não consta isso não consta no referido 

documento. A ausência de critérios para formação do conselho de classe na escola investigada 

pode ser atribuída à facilidade de atender aos interesses da equipe gestora e/ou da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED). 

Mediante o exposto percebemos que a equipe de gestão da escola junto à SEMED 

assume o lugar do grande Outro. Cabe o registro de que o Outro, aqui grafado com maiúscula, 

designa o que Lacan, afirma que “o Outro possui uma natureza simbólica” (SILVA, 2017 apud 

LACAN, 1955-56 e 2008, p.71) e pode ser definido como “o sistema de referenciação” (p.92). 

O Outro, para este autor, confere à estrutura da linguagem, ou seja, o terreno que coloca e 

delimita o campo em que se inscreve a experiência da psicanálise. 

Em tese, do ponto de vista lacaniano, a palavra Outro grafada com inicial maiúscula tem 

o intento de diferenciar esse Outro como lugar da palavra que nos define dos “outros” (com 

inicial minúscula) que, por sua vez, são as pessoas com quem convivemos, relacionamos, 

identificamos e algumas vezes nos confundimos. O Outro possui autonomia que faz com que 

não se limita ao que os pequenos outros enunciam nas formações discursivas. Sendo assim, a 

equipe gestora da escola investigada e/ou a SEMED se constituem como o grande Outro, pois 

abarcam em um único movimento teórico uma maneira de se apresentarem com liberdade na 

tentativa de organizarem ou alinharem as ações educativas.  

Neste contexto, o Outro e os outros formam um campo simbólico arbitrário, pois aponta 

indícios de autoritarismo, onde o Outro (gestão da escola e SEMED) impõe medidas como 

convidar sem critérios alguns funcionários e pais de alunos para participarem do conselho de 

classe. Este fato motiva, conforme visto na entrevista, um dissenso no desenrolar desta prática 

porque a docência, que compreende os “outros”, não concorda com a medida citada.  
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Figura 02 – O grande Outro e outros no campo simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             Fonte: Elaborada pela autora em 14/11/2018. 

 

 A figura acima nos apresenta a formação de um campo simbólico, em que emerge em 

formações ideológicas e formações discursivas, onde a primeira submete a segunda. O campo 

mencionado é povoado por dois grupos: grande Outro e outros, conforme a tese de Lacan (1955 

– 56 / 2008). O “grande Outro” é um grupo menor constituído pela gestão escolar e a Secretaria 

Municipal de Educação; o segundo grupo “outros” é marcado pela docência, coordenação 

pedagógica, pais e alunos. Estes dois grupos estabelecem relações todo o tempo, entre si e com 

os demais do grupo alheio. A partir das manifestações da ideologia no discurso produzido por 

estes sujeitos, efeitos de sentidos são construídos e estes determinam o lugar tomado por cada 

um deles, ou seja, as posições assumidas no conselho de classe. 

 

 

outros: docência,  

coordenação pedagógica,  

alunos e pais. 

grande Outro: 

gestão escolar e 

SEMED. 

Formações Ideológicas 

Formações Discursivas 
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Prosseguindo com a análise da SD4, notamos que o convite feito pela diretora a alguns 

para o conselho é um fato atrelado ao personalismo. Na verdade, vimos a presença da 

subjetividade num lugar público, isto é, moldado e organizado pelo poder do Estado e 

consequentemente do Município. O espaço investigado, escola pública, é regido pela imposição 

de leis, regras e normas que, decerto, definem aquilo que os sujeitos devem ou não fazer. O 

episódio da diretora, como nos relata o enunciado da professora, convidar “quem ela quiser” 

para participar da atividade do conselho causou um efeito de inconformidade na professora, 

talvez por acreditar que isso não condiz com a legislação que assiste esta prática educativa. 

Torna-se perceptível, portanto, que a diretora tratou uma questão de caráter público com 

apreciação personalista. 

Ainda salientando sobre a conexão do convite feito pela diretora a alguns para 

participação no conselho com o personalismo, vale fixar que algumas vezes a formação 

discursiva expõe a necessidade de um personagem, um lugar social que provoque uma 

veiculação. Com relação a este debate, Barbosa (1992) nos assegura que, 

 

Concebido como a personificação do espírito que permeia o jeitinho (...) o 

personagem malandro como o ritual do jeitinho reproduzem e atualizam 

aspectos ambíguos da sociedade brasileira (...) e promovem a interseção entre 

dois mundos diferentes: o legal, o honesto, positivo com o ilegal, desonesto e 

negativo. (BARBOSA, 1992, p. 44) 

 

A respeito dessa noção que retomamos partes da formação discursiva, SD4, em torno 

dos efeitos de sentido provocados pela atitude da diretora em convidar sem critérios algumas 

pessoas para participarem do conselho de classe. Cabe salientar também que o momento em 

que a professora afirma que a diretora do ambiente escolar convida quem quiser para participar 

da atividade do conselho de classe, elucida a falta de critérios para tal convite. Perguntamos 

sobre que pessoas seriam convidadas e a mesma nos respondeu dizendo que “o porteiro, a 

merendeira e o guarda participam e votam” evidenciando, deste modo, a sua insatisfação diante 

disso. No entanto o grupo se cala mediante ao fato e isso a inclui. Este posicionamento 

demonstra que no conselho de classe há uma reprodução de sentidos que se configura numa 

luta de classes, onde há aquele que está no poder, no caso a diretora da escola, e os dominados, 

isto é, professores e demais. 
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De acordo com a professora, a equipe gestora não tem parâmetros que definam aqueles 

que devem participar da atividade do conselho de classe, como nos mostra a próxima sequência 

discursiva: 

 

 

 

 

Acho importante haver esse conselho (de classe), pois tem alunos com muitas 

habilidades e competências que, infelizmente, não atingem a nota necessária 

para a aprovação. Mas, às vezes, é difícil levar o conselho a sério... é... é...por 

que até o porteiro e merendeira votam na decisão do conselho no final do ano. 

Como eles podem saber se o aluno tem condição de ser aprovado? (SD5 - 

DOCÊNCIA) 

 

 Diante da SD 2 selecionada, notamos que a docência reforça a importância do conselho de 

classe, no sentido de rever o caso de estudantes que não obtiveram a nota precisa para 

aprovação, mas que possuem habilidades e competências que não são favorecidas nas 

atividades avaliativas. Em contrapartida, alega que não é fácil considerar esta prática educativa 

com tamanha seriedade, uma vez que alguns de seus participantes desconhecem a vida escolar 

dos alunos. Nesta ocasião, a professora cita o caso de dois funcionários do estabelecimento de 

ensino, que são: o porteiro e a merendeira. Por conta disso, ela assegura que nem sempre é fácil 

ver o conselho realizado com seriedade e, no momento em que justifica o dito a mesma titubeia 

quando faz uma pausa “... é... é...”. Esta hesitação pode ser resultado das relações de poder 

interpostas no espaço escolar, onde o diálogo entre a equipe gestora e os professores não deve 

ser necessariamente tranquilo no que tange ao conselho. Diante disso, a professora pode ter 

hesitado em tratar sobre o assunto. Este fato interfere no andamento do conselho, contribuindo 

para o fortalecimento da falta de consenso durante as discussões a respeito do processo de 

ensino e aprendizagem e seus envolvidos e, também nas decisões sobre a aprovação e 

reprovação escolar dos alunos. 

 Para nós o importante na fala da professora são os dados para discutirmos e analisarmos 

o “não-dito” que, por sua vez, possibilita a reconfiguração de sentidos que formam o discurso 

do conselho de classe e, desse modo sustenta o lugar que esta prática assume no momento. O 

enunciado em discussão nos remete a considerar a marca linguística “até”, onde aponta dois 

vieses. O primeiro deles evidencia que o porteiro e a merendeira não devem votar no conselho 

de classe e, o segundo assinala que esta prática é voltada apenas aos alunos com competências 
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que não atingem as notas exigidas pelo sistema para garantir aprovação. A este contexto, 

chamado interdiscurso, notamos que o universo das formações ideológicas é complexo, pois 

“fornece a cada sujeito sua realidade” (PÊCHEUX, 1993, p. 149) no momento em que um 

sistema de significações forma sua materialidade. 

 Neste trajeto, a marca linguística citada está inserida na formação discursiva em questão 

redimensionando o sentido do conselho de classe, quando alega uma possível participação 

indevida do porteiro e da merendeira na votação e também o direcionamento do conselho 

simplesmente aos estudantes com competências, mas que não atingiram a nota cobrada pelo 

sistema para sua aprovação.  

 Além da expressão “até” podemos citar outras marcas linguísticas na SD2, como por 

exemplo: “que”. No enunciado analisado, o recorte “que até o porteiro e a merendeira votam” 

retrata que estes não devem participar do conselho. Na verdade, este ponto retoma um já dito, 

ou seja, comprova que estes não teriam o que acrescer na atividade, sendo invisíveis no 

momento. Isso é visto mais adiante, quando o sujeito-professor questiona: “Como eles podem 

saber se o aluno tem condição de ser aprovado?”. A marcação deste sujeito em seu discurso nos 

faz repensar questões a respeito da participação no conselho e, por conseguinte, o papel da 

gestão e o exercício da democracia e da cidadania no espaço escolar defendida por lei. Com 

relação a isso vale frisar a lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE) quando nos garante em seu Art. 2º que, 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: I – erradicação do analfabetismo; II – 

universalização do atendimento escolar; III – superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação; IV – melhoria da qualidade da educação; V – 

formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade; VI – promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública; [...] (BRASIL, 2014, p. 42) 

  

 Nesse contexto, o recorte do PNE evidencia mais uma formação discursiva apontada em uma 

formação ideológica, pois registra diretrizes voltadas à educação e, com isso sinaliza prioridades para 

este campo. Dessa maneira, o documento apresenta uma realidade a ser alcançada pelo grupo que 

constitui o universo educativo. Uma das diretrizes abrange o princípio da democracia na escola pública, 

tornando um significante para esta pesquisa. No decorrer do estudo mais algumas questões serão 

discutidas a partir da busca pela democracia garantia em leis e a interferência deste quesito nas posições 

tomadas pelos sujeitos investigados. 
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É válido salientar ainda que há defesa pelo fim do analfabetismo e pela escola universal, 

portanto notamos a preocupação de uma base legal em assegurar a democracia e a cidadania 

nas instituições de ensino. Torna-se importante o registro de que a participação das 

comunidades interna e externa da escola nas atividades ratificam o registro na legislação. 

Contudo, as marcas linguísticas apreciadas no enunciado produzido pela professora apresentam 

contradições. Assim, a contradição surge no momento em que a docência faz algumas 

interrupções antes de justificar o porquê de em alguns momentos encontrar dificuldade em 

perceber o conselho de classe como uma prática com seriedade. As pausas são vistas em “... é... 

é...”, onde as reticências sinalizam uma certa preocupação em considerar o “já dito” em leis 

como, o PNE. Contestar a falta de austeridade do conselho pelo fato do porteiro e da merendeira 

votarem seria não ir de encontro com a democracia e a cidadania defendidas na lei. 

 Aliás, quando o voto é colocado em questão, já indiciamos uma tentativa de tornar 

democrático o espaço escolar, uma vez que a votação evidencia a participação do porteiro e da 

merendeira no conselho de classe. Sabemos, portanto, que porteiros, merendeiras, motoristas, 

auxiliares operacionais observam o processo educativo todo o tempo e contribuem com o 

mesmo, no instante em que chamam atenção, comentam e avaliam. Neste caso, a ação “votar” 

corresponde a uma participação implícita no conselho. Diante disso, cabe salientar que o sentido 

da participação por meio da votação deste recorte não condiz com o mesmo numa eleição 

política. Isso decorre do fato destas participações (votação em conselho de classe e votação em 

eleição política) não tomarem o mesmo destino, pois cada uma delas consolida um resultado 

diferente.  

 Essa argumentação demonstra que a inquietação do sujeito-enunciador, frente aos 

discursos apresentados nas políticas públicas educacionais voltadas aos princípios de 

democracia e cidadania, perdura em sua produção de enunciados que, por sua vez, resulta em 

sentidos que se movimentam. Mediante, pois, estas movimentações este sujeito assume 

posições transitórias no conselho de classe. 

Ainda cabe destacar nesta sequência discursiva, a presença de pronomes pessoais que 

também se configuram como marcas linguísticas. A princípio a apresentação do verbo “acho”, 

conjugado na 1ª pessoa do singular, onde pressupõe o pronome pessoal “eu” e, mais adiante o 

pronome “eles”, também pessoal – 3ª pessoa do plural, que se direciona aos sujeitos porteiro e 

merendeira. A marcação destes pronomes no pronunciamento pode assinalar que o enunciador, 

ou seja, a professora demarca a prática do conselho de classe, inicialmente, com base no que 

acredita e depois acentua a presença dos participantes citados inadequada à votação. Sendo 
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assim, este percurso mostra a centralidade do enunciador no conselho e, por conseguinte, 

evidencia a reprovação de que os citados votem, pelo fato de não saberem se o estudante tem 

os requisitos adequados à aprovação escolar. 

Mediante o exposto, notamos que a apreciação de marcas linguísticas no enunciado 

elaborado pela professora adentra em conceitos de democracia e participação no espaço escolar. 

Entender, pois, os sentidos expostos na fala desta participante da pesquisa corrobora com a 

delineação das posições-sujeito que se configuram no conselho de classe. Na verdade, a 

referência que fazemos aqui a estes conceitos nos remete à necessidade de pontuar algumas 

considerações feitas pela legislação. A gestão democrática da educação nos estabelecimentos 

de ensino é assegurada pela Constituição Federal de 1988, no art. 206, citado neste trabalho 

(páginas 43 e 58) e, também pela Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional 9.394/96, 

também registrado aqui (página 48). Partindo, portanto, da premissa de que a democracia 

pressupõe a participação e que ambas são princípios constitucionais, citaremos a meta 19 do 

Plano Nacional de Educação que aponta o seguinte: 

 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnico de méritos e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. (BRASIL, 

2014, p.59) 

 

Percebemos que na pergunta feita “Quais são as suas dificuldades e satisfações enquanto 

professora desta escola?”, há uma formação ideológica e imaginária do seu contexto de 

trabalho. Essa formação é formada com base em um discurso jurídico a respeito da gestão 

democrática, visto que a resposta dada à pergunta é finalizada com uma certa cobrança 

assegurada no conhecimento que o sujeito tem da legislação. Para ratificar o anteposto, 

verifiquemos a sequência a seguir: 

 

A principal dificuldade é gerada pela falta de diálogo por parte da gestão. A 

gestora acha que só acontece aprendizagem se o aluno estiver na sala de aula, 

quando vamos realizar algumas atividades que é preciso tirar o aluno desse 

espaço, ela já fala: “Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é 

minha!”. Cadê a gestão democrática que a lei defende, né? (SD6 - 

DOCÊNCIA) 
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O sujeito sempre fala de um determinado lugar social, onde é afetado pelas diversas 

relações de poder sustentadas muitas vezes por recortes jurídicos, e isso torna evidenciado em 

seu discurso. Sendo assim, o lugar social se estabiliza através da prática discursiva. No caso da 

professora, é a forma como ela discursa os diferentes conhecimentos acerca da educação escolar 

(tantos aqueles de seu senso comum com base em sua prática docente cotidiana, quanto os de 

ordem legislativa) que sustenta e legitima o seu lugar social enquanto professora, que participa 

da atividade do conselho de classe e apresenta cobranças referentes a questões assistidas por 

leis.  

Na sequência discursiva 3 vemos como a posição-sujeito da professora se coloca diante 

de um discurso jurídico, onde afirma que há lei que assegura a gestão democrática e, diante 

disso percebe a ausência de ações de democracia no andamento das atividades da equipe 

gestora. Na entrevista a professora relata a ausência de diálogo por parte da gestora e este fato 

fortalece uma gestão antidemocrática.  

É válido ressaltar que ao abordarmos sobre o funcionamento do discurso construído pela 

professora, devemos ponderar que as falas já estão dadas, ou seja, já foram formadas a partir 

do lugar social ocupado por esta. Trata-se, de acordo com os estudos de Pêcheux (1995, p.164) 

do “’sempre já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e ‘seu sentido’ 

sob a forma da universalidade.” 

Neste caso, há uma evidência que remete a uma organização lógica da linguagem na 

marca “se”, pressupondo que é o único rumo interpretativo possível. No entanto, nos momentos 

em que esta expressão se instaura podemos entender que a ideologia age segundo a perspectiva 

do esquecimento, pois controla a distribuição de sentidos e também a tomada de consciência 

apresentada por Pêcheux. O trecho “que só acontece aprendizagem se o aluno estiver na sala de 

aula” indica que a professora inscreve uma situação, em que para a gestão a única possibilidade 

de fomentar o conhecimento é interior de uma sala de aula. A palavra “só” sugere um 

esquecimento, pois anula a existência de outras alternativas. 

Conforme este autor, o primeiro esquecimento é de tom semiconsciente no qual o sujeito 

privilegia determinadas formas em detrimento de outras. O sujeito elege uma maneira de 

construir seu enunciado, apagando outra e traz seu discurso numa determinada formação 

discursiva de modo que se opta por essa e não por aquela forma, “esquecendo”, assim, as demais 

chances de que o discurso reflete o único e possível conhecimento. O sujeito tem a ilusão de 
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que aquilo que enuncia possui apenas um significado, o que ele almeja, que ele quis dizer e que 

não poderia ser dito de outro modo (PÊCHEUX, 1988). 

 Mediante o exposto, notamos que as formações ideológicas estão enredadas nas 

relações sociais, e este fator dá abertura ao esquecimento citado por Pêcheux. Os esquecimentos 

são fundamentais para que o sujeito seja constituído e perpassam todo o processo de produzir 

enunciado. O sujeito ideológico é determinado por meio dos lugares em que pode ocupar 

através das formações discursivas a qual se filiam, interpelado pelas manifestações ideológicas 

e resgatado pelos esquecimentos. Neste sentido, ao ser interpelado pela ideologia a professora 

é afetada pelas relações de poder, principalmente pelas institucionais, estando inscrita num 

lugar social já determinado. 

Ainda adentrando a fala da docência, cabe destacar algumas marcas linguísticas que 

reforçam a ideia de que a mesma é atingida pelas relações de poder advindas das normas da 

instituição e menciona a lei com a intenção de sustentar a sua fala. As expressões “que”, “só”, 

“vamos”, “se” e “já” nos ajudam a compreender melhor os efeitos de sentido existentes no 

discurso ideológico elaborado pelo sujeito analisado.  

Ainda vale ponderar que o recorte “que só acontece aprendizagem” explica, por meio 

da conjunção “que”, algo mencionado anteriormente, ou seja, o que a gestora acha. O acréscimo 

da marca “só” salienta que para a gestora a aprendizagem simplesmente ocorre no ambiente de 

sala de aula, por isso a professora frisa que no momento em que os professores buscam 

desenvolver atividades em outro local a diretora se isenta de qualquer responsabilidade. Cabe 

o registro de que a marca “vamos” indica uma ação futura, em que os colegas docentes da 

professora investigada são inseridos.  

Sendo assim, o sujeito no discurso ocupa um lugar de onde enuncia, sempre assumindo 

posições diferentes. Todo o tempo as relações entre a parte e o todo são estabelecidas e muitas 

vezes a professora se filia em formações discursivas que fazem com que se movimente 

atualizando ditos e não-ditos. Estas filiações permitem, portanto, que o sujeito investigado em 

alguns momentos se posicione como parte no processo linguístico e em outros como todo. Na 

verdade, compreendemos que nem toda parte constitui um todo e, isso acontece quando o 

sujeito tem uma participação “restrita” em algum espaço. Este ato de participar não forma a 

ideia do todo, uma vez que não inscreve significado que corrobore com a constituição deste 

todo. Sendo assim, o sujeito se movimenta todo o tempo entre ser parte e todo, observamos que 

o mesmo toma diversas posições em manifestações de seu discurso. 
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Dando continuidade à discussão da SD6, chamamos atenção à isenção de 

responsabilidade da diretora, diante de atividades realizadas com os alunos fora da sala de aula. 

Este fato pode ser comprovado com a intermediação do advérbio de negação presente no 

referido recorte: “a responsabilidade não é minha”. Diante do dito, a docência apresenta a sua 

insatisfação e questiona sobre o cumprimento da legislação que assegura a gestão democrática.  

Um aspecto central neste momento é a percepção de que mais que veicular sentidos 

naturalizados por intermédio de um discurso social-democrata, em que basta o esforço 

individual para conseguir determinado fim (atravessado por clichês), a posição-sujeito também 

apresenta a ilusão de igualdade de oportunidades. Na verdade, essa ilusão transforma modifica 

uma realidade social complicada em um reducionismo com caráter individualista. Desse modo, 

notamos que apenas o esforço não basta, faz-se necessário considerar as especificidades de toda 

uma conjuntura. O trecho “a responsabilidade não é minha”, dito pela professora que 

corresponde a uma fala da diretora da escola, mostra-nos que a gestão defende que a 

responsabilidade/culpabilidade individual pode esclarecer os contrastes que circundam a 

realidade. 

Dando continuidade, ao citar sobre a gestão pautada na democracia a professora indaga 

sobre a ausência da mesma afirmando “que a lei defende”. A marca “que” principia o dito que 

a gestão democrática é um fato garantido por lei. O final deste enunciado apresenta uma 

continuidade do descontentamento da professora diante da falta de diálogo advinda da gestão. 

Ainda vale frisar que na pergunta feita “cadê a gestão democrática que a lei defende, né?” 

observamos a existência de uma formação imaginária do que é e não é uma gestão pautada na 

democracia. Essa formação imaginária é formada com base em discurso jurídico sobre a gestão 

democrática, considerando que o sujeito responde a própria pergunta demonstrando 

conhecimento da legislação e concluindo sua fala com o termo “né”. 

 Outro desagrado apontado pela professora no decorrer da entrevista se refere à ausência 

dos pais na escola, mostrando falta de interesse na caminhada escolar dos filhos. Isso é visto no 

seguinte enunciado:  

 

Outro fato que me deixa insatisfeita também é a falta de participação da 

família na vida escolar do aluno, muitos pais ou responsáveis depositam o 

aluno na escola e só aparecem no final do ano. (SD7 - DOCÊNCIA)  
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Mediante essa formação discursiva, compreendemos que a docência abandona o campo 

simbólico da culpabilidade individual e destina a culpa à família.  

As marcas “que”, “me, “depositam” e “só” ajudam a entender a posição da docência 

enquanto um sujeito insatisfeito no lugar social em que está inscrito. No recorte “que me deixa 

insatisfeita”, a palavra “que” inicia uma explicação de uma nova razão que provoca 

aborrecimento. O pronome pessoal do caso oblíquo “me” centraliza o sujeito, dando ênfase ao 

que lhe incomoda. Em sequência, a entrevistada, ao se referir aos pais ou responsáveis, faz uso 

de duas marcas linguísticas, que são verbos: “depositam” e “aparecem”. O primeiro deles 

mostra que os pais ou responsáveis se isentam do processo educativo, no instante em que veem 

a escola como um local de depósito. Este dito se confirma com o segundo verbo – “aparecem” 

no final do ano – quando estes não se fazem presentes na escola no decorrer do ano letivo, 

apenas em seu término. 

Observamos que a professora chama atenção em suas falas às insatisfações em seu lugar 

social, no que tange à ausência/pouca democracia na gestão escolar e à falta da participação dos 

pais ou responsáveis na vida escolar do aluno. Nestes enunciados, verificamos a menção ao 

discurso jurídico, quando a professora cobra a garantia da gestão democrática por lei e, ainda 

reclama a inexistência da participação de muitos pais no andamento das tarefas escolares.  

Os enunciados produzidos pelo sujeito da pesquisa produzem efeitos de sentido que, por 

sua vez, são sustentados pelo já-dito. Isso ocorre diante das formações ancoradas pela ideologia 

e as relações de poder. É válido citar que “[...] todo discurso remete a outro discurso [...]” 

(Orlandi, 1994, p.56), pois vimos as relações mantidas entre o conhecimento jurídico do sujeito 

e sua prática docente. Sendo assim, percebemos que o discurso jurídico se materializa nos 

enunciados da professora em alguns momentos, porém aponta que a legislação em si não 

determina para que certas questões como, a gestão democrática e a participação de pais e 

responsáveis na escola, sejam efetivadas. 

Sabemos que são muitos os fatores que envolvem o universo educativo, mas como a 

nossa pesquisa está relacionada ao conselho de classe, perguntamos na entrevista sobre o 

conceito de avaliação. De acordo com a professora, a avaliação escolar é “como um instrumento 

necessário no processo de ensino.” Cabe salientar que a palavra grifada é uma marca linguística 

utilizada para comparar avaliação realizada na escola (avaliação da aprendizagem) com um 

instrumento necessário no processo de ensino. Desta maneira, a avaliação é vista pela 

professora como uma ferramenta fundamental ao andamento das atividades educativas. 
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Quando indagada sobre a realização do conselho de classe no universo de pesquisa, a 

professora nos disse que: 

 

Nos anos de 2017 e 2018 vem sendo realizado na escola um pré-conselho, 

euconsidero como a única participação produtiva do professor no conselho de 

classe nesta unidade escolar. Pois é quando os professores se reúnem com a 

coordenadora pedagógica e discutem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. Percebo que somos ouvidos. Por outro lado, considero a minha 

participação no conselho de forma inútil, porque nessa unidade escolar quem 

aprova o aluno ou não no conselho é a diretora. Não sei como, mas ela 

consegue levar mais pessoas para o conselho do que o número de professores. 

Ou seja, os professores são voto vencido. Enquanto educadora fico angustiada 

com a atual situação dos alunos, pois a escola/município só quer números de 

aprovação e não aprendizado. Outra coisa, depois que termina a reunião do 

conselho e tem os aprovados ou não, levam a ata para a secretaria de educação. 

Caso eles achem que o número de reprovados é muito, fazem uma outra 

reunião para conseguirem uma porcentagem de aprovação desejada por eles. 

Nós, professores, só ficamos sabendo desta reunião depois. (SD8 - 

DOCÊNCIA) 

 

Antes de adentrarmos numa análise mais minuciosa deste recorte, precisamos ressaltar 

que o universo de pesquisa realiza um pré-conselho e, após um determinado tempo, desenvolve 

a atividade do conselho de classe. No pré-conselho participam professores e coordenadora 

pedagógica, no conselho de classe o número de participantes é maior, abarcando, além dos 

anteriores, gestora, pais, merendeiras, porteiros, auxiliares da limpeza, dentre outros 

convidados.  

Há algumas marcas linguísticas que contribuíram para a nossa análise do enunciado 

construído pela docente. A princípio, vale pontuar que há muitos atores envolvidos nesta fala e 

isso é notório através do uso dos pronomes pessoais do caso reto “eu”, “ela”, “eles” e “nós”. 

Neste caso, percebemos a existência de um jogo em que se forma dois conjuntos: “nós” e “eles”. 

A partir destes grupos notamos que relações de alienação são mantidas, considerando a 

configuração de manifestações onde a presença de intersecção e separação se torna dicotômica. 

Este retrato significa, portanto, que a formação discursiva tratada aqui tenta apagar as 

contradições.  

Na SD8 há, portanto, o entrelace de questões relativas às intersecções que discursivizam 

na linguagem, no instante em que a professora se percebe dentro da ação apresentada. Em 

contrapartida, também notamos que este sujeito se observa anulada em situações vivenciadas 

na escola. Tais considerações nos mostram que a formação discursiva da professora se inscreve 
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em movimentação, fazendo com que a mesma faça parte de um jogo de ir e vir sustentado por 

um viés ideológico e alienado.   

Notamos que diante de todos os envolvidos, a docência se apresenta insatisfeita com a 

atividade de conselho de classe realizada na escola pesquisada. Isso ocorre pelo fato desta não 

se perceber importante no andamento do conselho, partindo do fato de que, segundo a mesma, 

o seu voto é vencido no que concerne à aprovação ou reprovação de alunos. Algumas atitudes 

tomadas pela equipe gestora causam um desapontamento na professora, assumindo uma 

posição de sujeito inquieto e descontente frente às questões que evidenciam uma atividade 

escolar tão importante, como o conselho de classe, que não pesa as suas considerações. 

É interessante pontuar também que a marca linguística “única” indica a exclusão de 

quaisquer outras possibilidades da professora sentir sua participação válida nas atividades que 

constituem o conselho de classe. Assim, ela fixa que não se percebe útil na atividade do 

conselho de classe, apenas no pré-conselho. Outra marca que merece destaque neste enunciado 

é o advérbio de tempo “depois”. Nos recortes “depois que termina a reunião” e “só ficamos 

sabendo desta reunião depois” a professora elenca ações futuras que se referem ao pós conselho. 

A professora, inicialmente, afirma que após acontecer o conselho de classe, a ata deste é 

encaminhada à secretaria municipal de educação e, se porventura não houver o número desejado 

de aprovados, a equipe gestora junto à secretaria realiza uma outra reunião e registra um novo 

resultado. Com relação a esta reunião, o sujeito investigado da pesquisa fixa que os professores 

só têm conhecimento da mesma depois de ocorrida. 

Em se tratando ainda do desenvolvimento do conselho de classe, a professora foi 

perguntada se há uma figura central nesta prática educativa e obtivemos a seguinte resposta: 

 

O aluno, ou melhor, dizendo a aprendizagem do aluno. Pois o foco principal 

do conselho de classe é decidir se o aluno tem competência mesmo diante de 

suas fragilidades de avançar para o ano seguinte ou permanecer no mesmo ano 

(fazendo referência ao ano letivo). No conselho também é avaliado o trabalho 

do professor, da escola de um modo geral. (SD9 – DOCÊNCIA) 

 

Nessa SD9 observamos que é evidenciada a amplitude do conselho de classe, uma vez 

que é pontuado que a avaliação realizada nesta atividade considera a aprendizagem do aluno, o 

trabalho do professor e de toda a escola. Contudo, o sujeito investigado frisou que a ênfase do 
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conselho é direcionada ao aprendizado construído pelo estudante, partindo das fragilidades para 

que haja possíveis progressos. 

Há algumas marcas linguísticas que corroboram com a análise do enunciado acima. As 

expressões “pois”, “foco principal” e “também” reforçam a ideia de que para a professora a 

tarefa principal do conselho de classe é rever a aprendizagem do aluno. Este ponto é elucidado 

com o uso da conjunção explicativa “pois”, quando o sujeito afirma após esta marca a 

importância no conselho de classe de decidir se o aluno tem competência para avançar no ano 

letivo ou não. Com o intuito de fortalecer o anteposto, a docência afirma que a decisão pela 

aprovação ou reprovação do aluno é o “foco principal” do conselho de classe, todavia não deixa 

de mencionar através da marca “também” que o conselho avalia ainda o trabalho docente e de 

todo o corpo da escola. 

Diante do posicionamento da professora, a SD9 apresenta um discurso pautado na 

compreensão de que o conselho de classe é uma prática educativa que tem em vista a avaliação 

de das diversas esferas que compreendem um estabelecimento de ensino, seja o trabalho 

docente, a aprendizagem do aluno, dentre outras. Porém, frisou que o quesito mais relevante 

neste conselho é o processo de conhecimento do estudante, percebendo o mesmo como figura 

central na atividade. 

Ainda na mesma perspectiva, acreditamos que seja pertinente citar o pensamento de 

Paro (2014) de que, a finalidade do trabalho pedagógico na escola é o ensino destinado a 

compreender a educação como forma de mediar um projeto maior, cujo centro é o sujeito-

estudante e toda a comunidade escolar. Dessa maneira, podemos considerar o sentido do 

registro deste autor, compreendido pelo modo como se pronunciou a professora nesta sequência 

discursiva. O enunciado da professora registra que o foco do conselho de classe é a 

aprendizagem do aluno, todavia acentua também que há outras avaliações realizadas no que se 

refere ao trabalho docente, etc. 

Em suma, notamos que as sequências discursivas reverberadas pela professora, sujeito 

em evidência, emergem como um conjunto que perpassa nas noções de democracia e de 

participação. Neste contexto, é visto a recorrência do discurso jurídico quando o sujeito cobra 

uma gestão democrática que é assistida por lei, mas não ganha contornos reais no dia a dia da 

escola. Desse modo, o sujeito nos transmite o sentido de “incoerência”, onde as atividades 

desenvolvidas pela equipe gestora não correspondem com a gestão democrática pregada em 

legislação. Este fato faz com que a professora ocupe uma posição de defensora da democracia 
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como condição básica à escola, no instante em que salienta a necessidade de uma gestão 

democrática. Além disso, a mesma acentua a importância da participação dos pais ou 

responsáveis na vida escolar dos alunos, considerando que este fator interfere no andamento do 

processo de ensino e aprendizagem que, por sua vez, é foco do conselho de classe.  

Vale frisar, pois, que o sentido de democracia vai se transformando conforme a situação 

histórico-social da sociedade que forma o país. Entretanto, o cenário dessa pesquisa é uma 

escola da rede pública municipal que é/deveria desencadear ações na perspectiva da 

democracia. O significante “democracia”, que percorre todo o nosso estudo, tem como base a 

exigência vista na legislação. É garantido por lei que a instituição de ensino deve ser um 

ambiente democrático, isso pressupõe alguns quesitos como, o diálogo e a participação. Em 

contrapartida, não podemos ignorar o movimento da democracia no campo do simbólico da 

escola provocado pela interpelação. 

Sobre a interpelação, Pêcheux (1993) nos afirma que é uma forma de constituir o sujeito, 

de tornar em evidência o mecanismo de designação “eu sou”, pelo qual um lugar da 

interpretação está sujeito a um sentido e não a outro. Assim, observamos que a democracia 

interpelada favorece à naturalização do sentido de culpabilidade individual, perdendo de vista 

o alcance dos efeitos desta defesa. 

A partir destas considerações, podemos afirmar que o conselho de classe é muito 

importante na gestão democrática, pois é uma oportunidade de estreitar relações entre a escola 

com a comunidade e possibilitar uma ruptura da visão autoritária do diretor e de uma gestão 

verticalizada. Além disso, este conselho viabiliza uma avaliação dos diversos seguimentos da 

escola em prol de uma aprendizagem mais exitosa. Para tanto, percebemos a relevância em 

desenvolver tarefas que promovam ações de participação na instituição de ensino. Sobre isso, 

Paro (1986) pontua que, 

 

Tendo em conta que a participação democrática não se dá espontaneamente, 

sendo antes um processo histórico em construção coletiva coloca-se a 

necessidade de se preverem mecanismos institucionais que não apenas 

viabilizem, mas também incentivem práticas participativas dentro da escola 

pública. (PARO, 1986, p. 46) 

 

Diante disso, observamos que a gestão participativa é um processo com efeitos em longo 

prazo, devido ao fato de não ser simples e tampouco rápido romper com os velhos hábitos de 
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uma gestão que centraliza o diretor e não favorece atitudes onde todos do contexto educativo 

participem. 

Com base nos recortes apresentados, notamos que o sujeito investigado não se apropria 

de forma individual da linguagem, mas sim de uma forma histórica e social, ficando em 

evidência a interpelação ideológica no sujeito. Seguindo essa lógica, apontamos que a docência 

suscita inquietações e faz-nos buscar referências de sentido de democracia direcionados aos 

elementos antidemocráticos. Nesta perspectiva, ressaltamos que as formações discursivas, nas 

quais se inscreve a docência, apresentam uma posição de sujeito resistente aos interesses da 

gestão da escola, pelo fato de acreditar que estes não estejam pautados na democracia. Assim, 

não percebe a sua participação no conselho de classe significativa, pois diante dos conflitos 

gerados, este sujeito demonstra um descontentamento frente ao desenrolar desta prática 

educativa. 

Na seção seguinte, apresentaremos recortes de falas da coordenação pedagógica do 

universo de pesquisa e, uma análise será feita na tentativa de compreender as posições 

assumidas por esta na atividade do conselho de classe.  

4.3.2 A posição-sujeito da coordenação pedagógica 

 

Conforme Orlandi (1987, p. 139-140), “o recorte é uma unidade discursiva: fragmento 

correlacionado de linguagem – e – situação [...], os recortes são feitos na (e pela) situação de 

interlocução, aí compreendido um espaço menos imediato, mas também de interlocução, que é 

o da ideologia.” Dessa maneira, seguem mais adiante os recortes discursivos que dão suporte à 

análise feita na tentativa de definir as posições assumidas pela coordenação pedagógica no 

conselho de classe, considerando as situações em que há manifestações ideológicas. 

 Nesse momento da pesquisa exibimos, portanto, mais oito sequências discursivas, 

registros da coordenadora pedagógica e trechos do Projeto Político Pedagógico do nosso 

universo de pesquisa, que constituem o corpus do estudo e instauram efeitos de sentidos, 

contribuindo à definição de posições. Vale lembrar que as SDs apresentadas em seguida 

fortalecem o intento de analisar a voz discursiva da coordenação pedagógica sob a perspectiva 

da Análise de Discurso proposta por Pêcheux e, desse modo desenhar as posições assumidas 

por esta. 

 A princípio, torna-se interessante registrar que a coordenadora pedagógica investigada 

tem 32 anos de idade e é natural da cidade de Santa Maria da Vitória – BA. A mesma é graduada 
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em Pedagogia e presta serviço à Educação há 6 anos no município de Bom Jesus da Lapa – BA, 

considerando que a sua atuação no campo de coordenação pedagógica se configura num tempo 

de 8 meses. Cabe registrar ainda que a referida coordenadora trabalha no campo em pesquisa 

desde 2016 e cumpre uma jornada de 40h semanais nos turnos matutino e vespertino. Na 

verdade, a escola conta com duas coordenadoras pedagógicas, onde uma contempla os 

estudantes do Ensino Fundamental II e a outra a Educação de Jovens e Adultos. A escolha por 

esta coordenadora pedagógica se deu ao fato dela cobrir um número maior de alunos, o que 

equivale a 12 turmas de Ensino Fundamental II. 

 Nesse viés elencamos no momento um posicionamento do Projeto Político Pedagógico 

no que se refere ao papel da coordenadora pedagógica. Inicialmente, o documento mencionado 

afirma que a coordenação pedagógica tem “a função de proporcionar apoio técnico aos docentes 

e discentes relativo à elaboração, desenvolvimento e avaliação do Plano de Desenvolvimento 

da Escola – PDE e Projeto Político Pedagógico – PPP” (2016, p. 19). Considerando, portanto, 

a função descrita o PPP vê como competências do coordenador as seguintes: 

 

I – Orientar, acompanhar, controlar e avaliar o processo ensino-

aprendizagem interativamente com a Direção e Corpo Docente; II – 

Coordenar e assessorar as atividades pedagógicas durante o ano letivo; III – 

Assessorar a direção da unidade escolar na elaboração da Proposta Pedagógica 

do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, em projetos interdisciplinares 

e no que se fizer necessário para o bom andamento da ação educativa; IV – 

Acompanhar a execução do calendário escolar; V – Desenvolver atividades 

interativas juntamente com professores e funcionários com a finalidade de 

promover um relacionamento saudável entre todos os agentes educativos; VI 

– Promover atividades de capacitação para o desenvolvimento de 

habilidades/competências dos docentes, visando a boa prática de sala de aula; 

VII – Planejar e participar das reuniões de pais e mestres, juntamente com a 

direção e corpo docente, visando o envolvimento e a participação da 

comunidade escolar no comprometimento das ações educativas; VIII – 

Elaborar junto ao Colegiado escolar o diagnóstico da realidade da unidade 

escolar nos aspectos sócio-econômico-cultural, visando a adequação e/ou 

elaboração do currículo pleno; IX – Estimular a integração 

escola/família/comunidade, envolvendo-as em atividades de ordem educativa 

e cultural, facilitando a troca de informações, experiências e serviços; X – 

Levantar e analisar, junto ao corpo técnico-administrativo e pedagógico, os 

índices de evasão e repetência, tendo em vista a melhora do processo 

ensino/aprendizagem. (SD1 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, 

p. 19 - 20) 

 

 Antes de adentrarmos a análise do recorte acima, julgamos pertinente assinalar que o 

mesmo compreende o campo das formações discursivas, em que se configura a posição-sujeito. 
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Entendemos que as formações discursivas se desenvolvem num espaço permeado pelo discurso 

e ideologia, fomentando as relações de subordinação, de alienação e de contradição. Neste caso, 

a SD acima e outras que constituem o corpus deste estudo no campo das FDs, onde a posição-

sujeito é submetida ou resistida. Além disso, a posição-sujeito também pode reproduzir a FD e 

com isso dominar o sujeito. Interessante pontuar ainda que o discurso ao se submeter em uma 

determinada FD não lida com evidências e estabilidades, porém com regiões de confronto que 

causam efeitos de sentido.  

Com relação à SD1 destacamos algumas marcas linguísticas que nos auxiliam na 

formação de uma visão acerca do papel do coordenador pedagógico defendido no PPP e, assim 

compreender ao longo desta parte do trabalho as posições assumidas pela coordenação 

pedagógica presente na instituição de ensino investigada. No início do recorte em análise 

percebemos quatro verbos que indicam ação relacionando o vínculo da coordenadora com a 

direção e os docentes, no que tange ao processo de ensino-aprendizagem. Os dois últimos, 

“controlar” e “avaliar”, remete-nos a observar a atribuição de atividades que denotam a 

existência de poder. Isso se dá ao fato de perceber que o controle e a avaliação são atividades 

que permeiam a manifestação da ideologia. No momento em que alguém controla e avalia um 

processo de ensino-aprendizagem percebemos que há o intento de corresponder com as 

expectativas de um grupo superior em uma escala hierárquica. Podemos salientar, portanto, que 

o controle e a avaliação deste processo feito pela coordenadora pedagógica junto à direção e 

aos professores têm em vista o cumprimento de exigências feitas pela Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, que por sua vez busca atender as conformidades apontadas pelo 

Ministério da Educação – MEC.  

Em síntese, a figura da coordenação pedagógica se forma de acordo com as requisições 

apresentadas pela SEMED e instituições governamentais superiores. Nessa perspectiva, a 

ideologia é imprescindível na constituição do sujeito e de seus papéis assumidos nos diversos 

contextos. Althusser (1992, p.85) reforça que “é pela representação imaginária com suas 

condições de existência que o sujeito se institui”. A ideologia, então, seria “como imaginário 

que intermedeia a relação das pessoas com suas condições de existência” (Ibidem, 2009, p.159). 

Sendo assim, as pessoas são interpeladas pela ideologia todo o tempo de maneira inconsciente 

e, isso faz com que as mesmas assumam diversos papéis. 

Ainda se tratando da função da coordenadora pedagógica vista no PPP, destacamos o 

desenvolvimento de atividades interativas ao lado dos professores e demais funcionários com 

o objetivo de possibilitar um relacionamento “saudável” entre “todos”. Focalizamos mais duas 
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marcas linguísticas para discorrer a respeito do que propusemos aqui, isto é, a posição-sujeito 

da coordenação pedagógica. A primeira delas é formada por um adjetivo: “saudável”, que 

acompanha o substantivo abstrato relacionamento. Este adjetivo tem o papel de classificar o 

relacionamento que se busca. Dando continuidade a este trecho em análise, separamos o 

pronome indefinido “todos”. O intento de desenvolver um relacionamento saudável visa atingir 

a todos. Conjecturamos que a expressão “todos” se refira aos envolvidos no processo educativo. 

Partindo disso, surge-nos algumas inquietações: Quem determina o que seria, de fato, um 

relacionamento saudável? Quem é o maior interessado neste tipo de relacionamento? Por que 

os alunos, os pais e demais da comunidade não estão incluídos neste processo de desenvolver 

atividades que favoreçam esse relacionamento sadio?  

Importante salientar que, diante do debate a respeito de se buscar um relacionamento 

saudável a todos, percebemos a incursão da significante democracia. Isso ocorre porque o fazer 

democrático perpassa na participação de os inseridos em um processo, neste caso o educativo, 

e a ideia de ser democrático se fortalece com o termo “todos”.  

Para a Análise de Discurso, a noção de falha é foco de estudo, contudo vale salientar 

que a mesma não é vista como um problema que deve ser sanado ou curado. Ainda dando ênfase 

à marca “saudável”, podemos inscrever a mesma em um sentido voltado ao campo clínico, 

quando associamos a origem do discurso médico, ou seja, de normalidade. Desse modo, 

notamos um sentido instaurado de equilíbrio como pressuposto da concordância, contudo 

compreendemos que a democracia se consolide justamente com base na existência da 

discordância, da contradição. Percebemos, então, que há um efeito neste recorte que aponta o 

rompimento do consenso como indício de patologia, doença, desordem social. Neste caso, a 

escola é um espaço social onde o relacionamento “saudável” entre todos é fundamental, uma 

vez que a ausência deste fator implica a desordem citada. 

Dando continuidade às reflexões acerca da democracia vale registrar que, 

 

O fazer democrático no interior da escola realiza-se pela transformação das 

práticas sociais que ali se constroem, tendo como foco a necessidade de 

ampliar os esforços de participação e de debates, preservando as diferenças de 

interesse entre os diversos sujeitos e grupos em interação, criando condições 

concretas para a participação autônoma dos vários segmentos, viabilizando, 

nesse processo, horizontalidade das relações de força entre eles (HORA, 2007, 

p.31) 
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Assim, compreendendo a importância do diálogo e da participação na escola 

democrática, entendemos que a marca linguística “todos” nos mostra que a sua inscrição na 

formação discursiva aponta uma possibilidade de o universo de pesquisa atender aos princípios 

de democracia. Cabe o respaldo de Hora (2007), quando assinala que se deve criar condições 

adequadas para que haja uma participação independente advinda dos diversos segmentos, pois 

desse modo tornaria mais fácil tornar horizontal as relações de força no contexto escolar. 

 Além destas marcas linguísticas, ainda acrescentamos a palavra “capacitação”, no 

momento em que o recorte do documento menciona que uma das funções da coordenação 

pedagógica é promover tarefas que capacitem o desenvolvimento de habilidades/competências 

dos docentes, com o intuito de tornar melhor a prática de sala de aula. O uso do substantivo 

abstrato “capacitação” constrói o juízo de que apenas os professores precisam dessa reciclagem 

em sua prática. Esta formação discursiva nos mostra a responsabilidade atribuída aos 

professores no processo de ensino-aprendizagem, ausentando a importância do refazer da 

prática dos demais envolvidos na educação. Neste sentido, o diretor escolar não necessita de 

capacitação? Quem capacita a coordenadora pedagógica? Estas questões não são respondidas 

no texto do PPP analisado. 

 Diante disso, a posição discursiva é evidenciada nesta investigação conforme duas 

vertentes. A Posição 1 é a democracia x saúde, no momento em que o PPP do universo 

investigado percebe o coordenador pedagógico como aquele que deve desenvolver atividades 

com o fim de um relacionamento saudável, isto é, onde predomina a concordância e o consenso. 

Portanto, a falta de assentimento e o desacordo seriam uma manifestação sem perspectiva 

democrática, pois não contemplariam a relação assegurada pelo documento como saudável. 

Com relação à Posição 2, percebemos que democracia x avaliação também se desenha nessa 

análise, uma vez que a democracia se consolida com ações que fomentam o consentimento e a 

avaliação ser uma prática escolar caracterizada pelo discurso pautado no dissenso. Isso se dá 

devido ao fato de o ato de avaliar nem sempre acontecer seguindo critérios que, realmente, 

valorizem a aprendizagem construída pelo aluno. 

 Nesse tocante, sabemos que o planejamento de aulas é um instante onde normalmente a 

coordenação pedagógica dialoga com a classe docente, procurando as melhores estratégias 

didáticas para desenvolver com maior êxito o processo educativo. Com relação a isso, Luckesi 

(2003) pontua que, 

[...] o ato de planejar é um ato decisório da maior importância e efetivado 

dentro de um projeto coletivo institucional. O planejamento isolado e 
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diversificado de cada professor impossibilita a formação de um corpo senão 

único ao menos semelhante de atuação dentro da mesma escola. Uma ação 

isolada possibilita que cada professor aja de uma maneira e o educando fica a 

mercê das variabilidades perspectivas de cada professor e a aprendizagem 

torna-se esfacelada. (LUCKESI, 2003, p.30) 

 

 Como assegura Luckesi o planejamento é uma atividade de grande relevância dentro de 

um projeto que visa a instituição como um conjunto. Quando o ato de planejar acontece de 

modo individual impossibilita a realização de ações mais parecidas ou ainda alinhadas. No 

entanto, o planejamento coletivo viabiliza o desenvolvimento de um trabalho de ensino 

participativo, favorecendo o alcance de objetivos e metas da instituição. Vale ainda o respaldo 

de que a articulação deste planejamento precisa perpassar por todos os envolvidos no processo, 

como direção, pais, alunos e funcionários da escola e, não restringir à coordenação pedagógica 

e aos docentes. 

 É importante registrar que o nosso objeto de estudo é o conselho de classe, porém 

observamos a necessidade de falar de forma breve sobre as funções atribuídas à coordenação 

pedagógica do universo de pesquisa, pois nesta parte do trabalho elencamos as posições que 

esta assume no universo desta prática escolar. Por isso, apresentamos este registro do PPP e 

mais adiante discutimos algumas falas da coordenadora pedagógica obtidas por meio de 

entrevista e outros recortes do documento citado, para realçarmos o papel deste sujeito e as suas 

ideias no que se refere ao conselho. 

 Sabemos que o conselho de classe adentra o campo da avaliação da aprendizagem, pelo 

fato de ter a preocupação em refletir e avaliar os processos que reconfiguram o conhecimento, 

revendo possíveis alternativas para o melhor andamento das práticas educativas. Partindo dessa 

premissa, perguntamos à coordenadora pedagógica sobre o conceito de avaliação da 

aprendizagem e obtivemos a seguinte resposta: 

 

Entendo que a avaliação da aprendizagem é um instrumento a serviço da 

aprendizagem do aluno onde deve contribuir para qualquer análise e para 

qualquer decisão de ações pedagógicas que deverão ser tomadas durante todo 

o processo de ensino. (SD2 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 
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 A SD acima indica que a coordenadora percebe a avaliação como ferramenta importante 

ao desenrolar do processo educativo, considerando que a mesma é uma oportunidade de 

corroborar com possíveis ações. Além disso, notamos que o foco da avaliação no universo de 

pesquisa é direcionado pelo sujeito à servidão do conhecimento construído pelo aluno. 

 Ainda se tratando deste enunciado, cabe ponderar que algumas marcas linguísticas nos 

auxiliam a compreender a fala da coordenadora, bem como o seu posicionamento diante da 

avaliação da aprendizagem. As expressões “deve”, “qualquer” e “todo” se inscrevem nesta 

formação discursiva materializando sentidos que, decerto, são constituídos com base em 

formações ideológicas. Deste modo, acreditamos que o verbo no modo imperativo “deve” 

apresenta um elemento central que, ao ser acionado, atribui à avaliação o encargo de ajudar no 

desenrolar de atividades pedagógicas. Este não-dito aponta uma possível inibição de haver 

outras ações impostas no processo educativo com o intuito de contribuir com o andamento de 

ações pedagógicas ou destaca a avaliação neste aspecto.  

 Mais adiante o pronome indefinido “qualquer” surge em dois momentos. No primeiro 

trecho “qualquer análise” e no segundo “qualquer decisão”, o referido pronome antecede 

substantivos (análise, decisão) indicando imprecisão ao tipo de análise e de decisão que se trata. 

Desta forma, o sujeito aponta uma falta de exatidão no que diz respeito à colaboração da 

avaliação da aprendizagem na análise e na decisão de ações de cunho pedagógico, uma vez que 

amplia as possibilidades para quaisquer tipos de análises e decisões no cenário escolar.  

 Vale acrescentar também a marca “todo” presente no trecho “durante todo o processo 

de ensino”. O uso de mais um pronome indefinido circunscreve na SD apresentada, neste caso 

“todo”, apontando uma referência à universalidade, de maneira tal que este termo abrange a 

completude do processo de ensino citado posteriormente. Observamos, do ponto de vista 

discursivo, que o pronome indefinido “todo” produz um efeito de reforço ao pronome também 

indefinido acentuado anteriormente “qualquer”. Ambos nos permitem evidenciar que a 

coordenadora pedagógica atribui à avaliação da aprendizagem muita responsabilidade, e junto 

a isso acentua uma falta de exatidão no que se refere às atividades que corroboram com o 

sistema avaliativo no decorrer do processo de ensino por completo. 

 A AD considera a produção de enunciado do sujeito dentro de uma conjuntura sócio-

histórica, podemos destacar que a análise da fala da coordenadora parte da palavra em 

movimento e as relações que consistem entre a linguagem e os mecanismos do imaginário. 

Sendo assim, a AD busca entender a forma como um objeto simbólico constrói sentidos “como 
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um procedimento que desvenda a historicidade contida na linguagem, em seus mecanismos 

imaginários” (ORLANDI, 1987).  

 O nosso objeto de estudo é o conselho de classe, todavia acreditamos que discutir 

algumas questões que permeiam a avaliação da aprendizagem de uma forma mais ampla seja 

fundamental, pois nos dará subsídios para desenhar com mais propriedade as posições 

assumidas pelos sujeitos pesquisados no referido conselho. Sabemos, pois, que o conselho de 

classe é uma atividade que tem em vista a reflexão da aprendizagem do aluno e do processo 

educativo, ponderando a participação de todos os envolvidos no contexto escolar. Nesta 

perspectiva, compreender a avaliação que circunda o universo de sala de aula é imprescindível 

à discussão a respeito do conselho tratado no presente estudo. 

 Partindo da premissa de que o debate acerca do conselho de classe pressupõe uma 

análise da avaliação da aprendizagem e que ambos estão assegurados no Projeto Político 

Pedagógico, perguntamos em entrevista à coordenadora pedagógica se havia participado da 

construção deste documento e como essa prática se deu. Obtivemos, portanto, a seguinte 

resposta que trazemos aqui como a SD3: 

 

Sim, participei da elaboração do PPP da escola. Mas no ano da construção 

deste documento eu não estava atuando como coordenadora pedagógica, na 

época era apenas professora nesta instituição. Todos participaram e isso foi 

importante, porque o PPP é necessário no andamento das atividades da 

escola. (SD3 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 

 O enunciado acima se trata de uma formação discursiva, mas quem fala é a posição-

sujeito professor. O fato citado decorre do trecho em que a coordenadora menciona o tempo em 

que “era apenas professora” no espaço de pesquisa. Nesse caso, a coordenação pedagógica sai 

de seu lugar no campo simbólico e toma o lugar da docência, retomando uma época se situar 

no contexto real. Percebemos, portanto, que há um confronto entre ser “mais” (ser 

coordenadora) e ser “apenas” (professora). Essa movimentação de sentidos se perpetua na FD 

e consolida o jogo de conflitos que, até então, é visto no cenário escolar. 

 De início a SD3 nos mostra que o sujeito confirma a sua participação na elaboração do 

PPP do universo de pesquisa, mas não atuou como coordenadora pedagógica. No momento da 

construção deste documento a mesma estava professora na unidade de ensino. Interessante o 
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respaldo de que o enunciado registra ainda a importância da contribuição de todos os partícipes 

do processo de ensino na criação do PPP. 

 Uma das questões a se discutir com relação à produção de sentidos nesta SD é a presença 

de algumas marcas linguísticas como, “mas”, “apenas”, “todos”, “importante” e “necessário”. 

A primeira delas, uma conjunção adversativa, se inscreve nesta formação discursiva como um 

conector que quebra a expectativa de evidência de que a participação do sujeito na elaboração 

do PPP tenha se dado enquanto coordenadora pedagógica, sua função atual, e sim como 

professora. Em seguida, a palavra “apenas” propõe no não-dito que o sujeito percebe a figura 

do coordenador pedagógica mais relevante que a do professor no processo de construção do 

PPP. Este termo demarca uma possibilidade da coordenadora pedagógica se sentir numa 

posição superior da professora, o que mais adiante pode ser desdito. A contradição é apontada 

a partir do trecho “todos participaram e isso foi importante”. As marcas “todos”, no instante em 

que universaliza, e o adjetivo “importante”, referente à participação dos envolvidos no cenário 

educativo na construção do PPP, sustentam um contrassenso. Se a participação de todos é 

importante, porque o professor é apontado como peça menos relevante que o coordenador 

pedagógico neste processo? Mediante esses posicionamentos observamos que ao professor é 

atribuído o sentido de parte que, embora também compreenda o todo, é apresentado no recorte 

como separada dos demais no instante em que é apontado pela coordenadora pedagógica numa 

posição menor. 

 Nesta perspectiva, observamos que a incursão da marca todos subscreve novamente o 

significante democracia, considerando que o intuito do uso deste pronome é tornar universal a 

participação dos envolvidos no processo educativo da construção do Projeto Político 

Pedagógico. Em se tratando, pois, da contribuição de todos na elaboração do referido 

documento, notamos um indício de que o universo de pesquisa busca mostrar a valorização de 

ações democráticas. Todavia, a fala da coordenadora pedagógica aponta um não-dito, em que 

determina que a figura do professor é inferior no plano simbólico referente à elaboração do 

documento mencionado.  

 A partir desses pressupostos, cabe-nos o respaldo de que, 

 

 

Há um efeito de encaixe entre algo já dito e os dizeres. Nunca perfeitamente 

ajustável, porque esta relação entre sujeito, linguagem e realidade não é linear. 
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Há lacunas. As palavras não recobrem totalmente o que pretendem designar. 

Sendo assim, há efeitos de pré-construído, de modo que parte do que é dito 

fica ocultado, apagado, pois não se diz tudo. (TFOUNI; PEREIRA, 2016, p.2) 

 

 Num viés discursivo, notamos que os arrolamentos entre sujeito, linguagem e o mundo 

real não são alinhados, considerando a existência de vazios, ditos que não se mostram 

explicitamente, mas dizeres nas entrelinhas dos ditos. Na verdade, as palavras não exprimem 

tudo o que objetivam, fazendo com que haja efeitos de um discurso pré-construído. Desse 

modo, o conselho se configura como uma prática que identifica metas e finalidades, tendo em 

vista a previsão da realidade. As formações imaginárias, então, são regidas sob controle, não 

admitindo o debate, a discórdia, o imponderável da discussão. 

 Esta SD apresenta em seu discurso, indícios, pistas de sentidos que reforçam a ideia de 

que o PPP do universo da pesquisa traz recortes que indicam a valorização do fazer 

democrático, assim como apontam algumas falas da coordenadora pedagógica. A busca pela 

democracia no espaço escolar acontece quando o documento em análise e registros da 

coordenadora apontam a participação como uma forma de fazer acontecer uma educação na 

perspectiva democrática. Sobre isso, Camargo (1997) nos assegura que, 

 

[...] participar é um aspecto constituinte da democracia, mas não o único, o 

elementar, o essencial. Além do mais, é preciso compreender a partir de quais 

condições de produção falamos em participação? Em quais filiações 

discursivas o significante participação se encontra? Que sentido possui o 

significante participação para determinado sentido de democracia? [...] Faz-se 

necessário construir sócio-politicamente o sentido de participação, assim 

como seus mecanismos de ação. (CAMARGO, 1997, p.125) 

 

 O autor citado tece essas reflexões em sua dissertação, A gestão (democrática) da escola 

pública: (re)produção dos sentidos de democracia nas vozes de seus sujeitos-gestores e sujeitos-

professores, no que se refere ao fazer democrático da gestão escolar. Acreditamos, porém, que 

haja pertinência em trazer este registro e provocar as mesmas observações a respeito da 

participação de todos os envolvidos no processo educativo do universo de pesquisa na 

construção de seu Projeto Político Pedagógico. 

Em contrapartida, percebemos rastros que nos conduzem a sentidos diferentes do que 

as palavras esperam assinalar em alguns recortes apresentados e analisados até o momento. Isso 

se dá pelo fato da coordenadora pedagógica afirmar que a participação de todos na elaboração 
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do documento é importante, contudo salienta no não-dito que a posição da coordenação 

pedagógica é superior à docência neste quesito. 

 Dando continuidade a esta pesquisa a respeito do conselho de classe, na entrevista 

perguntamos à coordenadora sobre a sua concepção acerca desta prática educativa e obtivemos 

o seguinte registro: 

 

Entendo que o conselho de classe é um momento de reflexão coletiva de todo 

trabalho pedagógico durante a unidade, onde os problemas e as dificuldades 

no ensino aprendizagem serão solucionados. Sei que não é uma tarefa fácil, 

pois é difícil agradar o povo. Muitas vezes os professores não entendem as 

dificuldades dos alunos e isso gera conflito com a direção da escola. No meio 

de tudo isso eu fico tentando conduzir a reunião e fazer o certo. (SD4 - 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 Na SD acima selecionamos algumas marcas linguísticas que, sem dúvida, ajudam-nos a 

compreender as nuances que perpetuam na figura da coordenadora pedagógica no contexto da 

pesquisa. A primeira delas é o adjetivo “coletiva”, que se refere ao substantivo abstrato reflexão. 

Neste trecho notamos que o sujeito investigado fortalece em seus discursos o trabalho em 

conjunto, mostrando ao longo da entrevista a valorização pela participação efetiva do grupo. 

Neste sentido, o uso do termo “coletiva” se instaura tendo em vista o reforço de atividades 

realizadas em prol da democracia neste espaço. 

 Mais adiante destacamos o termo todo que faz relação ao trabalho pedagógico. Esta 

marca engloba o trabalho desenvolvido na instituição de ensino, anulando a possibilidade de 

excluir qualquer atividade pedagógica. Em seguida, o adjetivo “fácil” também é classificado 

como marca linguística. A incursão desta marca surge com a tarefa de caracterizar a tarefa de 

refletir com os envolvidos da educação o trabalho pedagógico no decorrer da unidade. O intento 

desta reflexão é, segundo a coordenadora pedagógica, solucionar entraves no processo de 

ensino-aprendizagem, entretanto a mesma percebe como algo complexo de se realizar. Diante 

do exposto de que o exercício desta tarefa não ser simples, o sujeito instaura em seu discurso 

outra marca que justifica a dificuldade apresentada. A marca linguística “agradar o povo” 

constituída por três palavras (verbo de ação, artigo definido e substantivo) aponta a preocupação 

da coordenadora pedagógica em satisfazer os envolvidos no conselho de classe, os quais ela 

chama de o povo. Por outro lado, a entrevistada pode utilizar a expressão o povo para se referir 

aos professores e à direção, pois mais adiante no recorte é expresso que muitas vezes há conflito 
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entre os mesmos no conselho. Isso se dá, pois, pelo fato dos professores não compreenderem, 

segundo a coordenadora, as dificuldades dos alunos, o que gera um descontentamento por parte 

da direção da escola.  

 A expressão “agradar o povo” nos faz retomar a discussão acerca da marca “saudável” 

vista na SD1, quando estas se instauram de forma alinhada. Agradar significa, neste recorte, 

evitar ou contornar uma desarmonia, uma falta de consenso, o que podemos perceber como a 

possibilidade de um desequilíbrio nada saudável. Este embate é um indício para a concretude 

de atitudes conflituosas e entendemos o conselho de classe, objeto de estudo desta pesquisa, 

como um momento em que a discussão seja posta em exercício. A marca linguística tratada 

apresenta um sentido implícito de democracia, no momento em que tenta agradar, buscando o 

consenso e enfrentar as contradições.  

 Em se tratando de conflito, vale relembrar que o conselho de classe é uma prática escolar 

marcada por possíveis enfrentamentos. Na verdade, sabemos que este conselho se constitui por 

diversas vozes discursivas onde o objetivo central é refletir acerca do processo de ensino e da 

aprendizagem dos alunos, resultando em alternativas que viabilizem a melhoria no desencadear 

das atividades educativas.  

 Outra expressão que assinalamos como marca linguística é “fico tentando conduzir”, 

onde a coordenadora se refere ao andamento do conselho de classe. Essa marca é uma locução 

verbal formada por três verbos que registram a tentativa deste sujeito em dirigir a atividade do 

conselho, mesmo diante do conflito ocorrido entre professores e direção citado anteriormente 

nesta formação discursiva.  

 Ao enunciar o recorte fica tentando, a coordenadora apresenta uma ação contínua, pois 

a tentativa é constante. Desse modo, percebemos que o sujeito investigado expressa que media 

a atividade do conselho mesmo diante do conflito, outrora causado pela falta de entendimento 

entre os professores, que não compreendem os problemas de aprendizagem dos alunos, e a 

direção da escola. Essa busca, por sua vez, é uma atividade frequente e o referido fato nos leva 

a perceber que o conflito nesta prática escolar não é algo incomum. 

 Para finalizar a análise desta sequência discursiva grifamos mais uma marca linguística: 

“fazer o certo”. A escuta atenta à fala da coordenadora nos mostra um possível interesse da 

mesma em agir conforme o que assegura o Projeto Político Pedagógico e as leis que, decerto, 

garantem o exercício do conselho de classe enquanto prática, ou ainda seguir as orientações da 
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direção do universo de pesquisa e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED). A sua 

preocupação consiste em “fazer o certo”. O que é certo e para quem é certo?  

Dando prosseguimento à esteira do questionamento acerca do que é certo e para quem 

é certo, notamos a existência de relações entre o discurso e a ideologia. Sabemos que a Análise 

de Discurso trata do não-dito, ou seja, do implícito no discurso, colocando em questão a falta 

de completude no registro – fala ou escrito – buscando possíveis equívocos e falhas. Quando a 

coordenadora afirma fazer o certo, pressupõe-se que busca cumprir as exigências feitas em 

documentos e, por conseguinte, por superiores na instância escolar e governamental. Desse 

modo, acreditamos que o público privilegiado com o certo aqui mencionado é a direção da 

escola, talvez os professores, e a SEMED. 

Partindo do anteposto, Orlandi (2005) afirma que a AD, 

 

[...] consiste em considerar o que é dito em um discurso e o que é dito em 

outro, o que é dito de um modo e o que é dito de outro modo, procurando 

escutar o não-dito naquilo que é dito, como uma presença de uma ausência 

necessária [...] porque [...] só uma parte do dizível é acessível ao sujeito pois 

mesmo o que ele não diz (e que muitas vezes ele desconhece) significa em 

suas palavras. (ORLANDI, 2005, p.34) 

 

 Nessa perspectiva, o não-dito presente no dito é visto como necessário, uma vez que 

apenas um fragmento do dizível é atingível ao sujeito, pois muitas vezes no discurso deste há 

dizeres implícitos que, normalmente, ele não diz e nem conhece. Assim, podemos dizer que o 

discurso incompleto apresenta exterioridades que nem sempre o sujeito tem conhecimento. A 

coordenadora, ao dizer que faz o certo no instante em que tenta conduzir a reunião do conselho 

de classe, pode imprimir de forma subentendida que o certo se resume em cumprir o que rege 

o PPP e as legislações que garantem a existência e o desenrolar democrático desta prática 

educativa. 

 As reflexões sobre o não-dito pela coordenadora possibilitam um debate a respeito do 

jogo de forças manifestado entre os sujeitos que constituem o conselho de classe e o controle 

que de alguma forma sustenta esse jogo. A princípio, o conselho acontece sob a amostra de um 

jogo de regras construídas por outros sujeitos, ou seja, o PPP é um documento legal da escola 

que é elaborado, ou pelo menos deve, com base em orientações da Secretaria Municipal de 

Educação e do Ministério da Educação. Estas instâncias se sustentam no cumprimento das 

legislações que garantem a atividade do conselho de classe. Desse modo, o controle é exercido 
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verticalmente, onde num dado sistema de regras, a coordenadora pedagógica busca fazer o certo 

e, assim torna evidente a presença do conselho no universo de pesquisa. 

 As relações de poder apontadas neste jogo e o controle verticalizado cristalizam a 

formação de dois grupos: os dominantes e os dominados. O primeiro se configura por aqueles 

que constroem os documentos que garantem o conselho de classe; e o segundo por quem 

participa diretamente desta atividade, isto é, professores, alunos, coordenador pedagógico, 

diretor e partícipes do conselho escolar.  

 Dando continuidade ao estudo das posições assumidas pela coordenação pedagógica no 

conselho de classe, apresentamos outra sequência discursiva. Indagamos, no discorrer da 

entrevista, se há uma figura central nesse conselho. Como nos foi dito que sim, solicitamos uma 

justificativa para a resposta e, obtivemos a seguinte fala: 

 

No conselho a pessoa principal é o... o... o... aluno, porque o conselho de classe 

é a oportunidade de reunir professores com o objetivo de refletir sobre a 

aprendizagem dos mesmos e do processo de ensino. Então, toda a reunião é 

voltada para a melhoria da aprendizagem dos alunos, porém às vezes acontece 

de mudarem o assunto. (SD5 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 A SD5 indica uma formação discursiva onde, para o sujeito investigado, o conselho de 

classe traz uma figura em seu centro, o aluno. Isso se dá pelo fato desta prática ter o intento de 

refletir a aprendizagem construída por este e do processo de ensino. Neste sentido, a reunião 

tem como foco o êxito mais considerável no que tange ao conhecimento ressignificado pelos 

alunos na instituição escolar. 

 Com base nesse enunciado retomamos ao estudo proposto no trabalho e chamamos 

atenção a algumas marcas linguísticas, como “o... o... o...”, “toda” e “porém”. A primeira delas 

indica uma interrupção momentânea, em que o artigo definido o foi pausado por três vezes o 

que podemos supor que a coordenadora apresenta uma incerteza no que se refere à pessoa 

principal do conselho de classe. Além desta constatação, outras expressões destacadas nos 

auxiliam a ter uma visão mais desenhada da coordenadora na realização do conselho. A palavra 

“toda”surge nesta frequência antecedendo o substantivo reunião, e assim assegura que o 

conselho é direcionado por completo ao progresso da aprendizagem dos alunos. A inteireza do 

conselho voltada ao conhecimento do aluno ratifica o início da fala da coordenadora, quando 

menciona que a figura central desta prática educativa é aluno. Em contrapartida, mais adiante a 
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conjunção adversativa “porém”, mostra-nos um contraste; porque por mais que o intuito da 

reunião do conselho seja apontado à aprendizagem dos alunos, às vezes assuntos diferentes 

surgem. Esta marca pressupõe um descontentamento por parte da coordenadora, uma vez que 

aponta o aluno como principal sujeito do conselho, espera-se que a reunião aconteça 

circundando apenas o assunto sobre a aprendizagem do mesmo, todavia há desvios na conversa 

durante o conselho.  

 Na tentativa, pois, de tornar a reunião do conselho de classe mais centrada no processo 

de ensino e aprendizagem, a coordenação pedagógica utilizou um formulário (consta nos 

anexos) para ser preenchido pelos professores e discutido num pré-conselho. O referido 

formulário constitui questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem percebidas nas 

turmas escolares, onde cada professor aponta os entraves observados e possíveis estratégias 

para reverter a situação. Este momento, segundo a coordenadora pedagógica, ainda não é 

contemplado pelo Projeto Político Pedagógico, pois este instante de pré-conselho surgiu no ano 

de 2017 e foi sugerido, desde o formulário, pela Secretaria Municipal de Educação.  

 Referente ao pré-conselho a coordenadora nos afirma que, 

 

O pré-conselho é uma novidade para a escola. Recebemos um formulário da 

SEMED para os professores responderem e discutirmos antes do conselho. 

Então, começou a ser realizado na nossa escola ano passado. Todos 

participaram. Juntos falamos sobre as dificuldades dos alunos e o que 

poderíamos fazer para resolver alguns problemas. O objetivo da gente se 

preparar, de alguma forma, para o conselho é muito bom. Mas, ainda acho 

difícil discutir sobre avaliação da aprendizagem em grupo, porque há muitas 

opiniões diferentes e nem todos mostram interesse em mudar sua prática em 

sala de aula. (SD6 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 A SD acima traz alguns termos, como marcas linguísticas, que fazem alusão aos 

princípios que norteiam à escola democrática. Sentir-se parte da escola, como indica o pronome 

possessivo nossa, quando antecede o substantivo escola é um reforço no enunciado, em que a 

coordenadora frisa que os envolvidos no processo educativo fazem parte da escola. Este recorte 

é ratificado mais adiante quando a mesma afirma que “todos participaram”. Apontar a 

importância da participação de todos neste pré-conselho torna evidente a preocupação da 

coordenadora em apresentar a necessidade de haver democracia no andamento das atividades 

propostas na escola. O termo todos, neste caso, sinaliza uma universalização, excluindo a 

possibilidade de algum partícipe do processo educativo não se fazer presente nesta prática. 
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 Além da participação como fator preocupante nesta atividade de pré-conselho, a 

coordenadora mostrou uma atenção direcionada ao trabalho coletivo. Pressupomos o anteposto 

com sustento na marca linguística “juntos”, pois é uma maneira de reafirmar que a discussão 

acerca dos itens respondidos no formulário se realizou em conjunto. Sendo assim, a 

coordenadora pedagógica e os professores participaram do pré-conselho.  

Interessante salientar, portanto, que há uma contradição em evidência. Na SD5 a 

coordenadora acentua que a figura principal do conselho de classe é o aluno, uma vez que a 

intenção deste se consolida em rever a aprendizagem do aluno e o processo de ensino, buscando 

alternativas para tornar o conhecimento mais significativo. Contudo, observamos que o aluno, 

visto outrora como pessoa principal no conselho de classe pela coordenadora, não participa do 

pré-conselho. Dessa forma, no momento em que se instaura as marcas “nossa”, “todos 

participaram” e “juntos”, na verdade a coordenadora se refere apenas aos professores e a si 

mesmo. Qual o sentido da não participação dos alunos? Por que a voz deste sujeito não é ouvida 

neste momento?   

Dando continuidade à análise do enunciado cabe ressaltar que a coordenadora registrou 

sua satisfação frente ao pré-conselho, pois este é um momento em que se preparam para o 

conselho. Em contrapartida, a conjunção adversativa “mas” aponta um certo desagrado nesta 

ação do pré-conselho, afirmando que ainda percebe dificuldade na discussão acerca da 

avaliação da aprendizagem. Esta justificativa é elucidada posteriormente e a marca que 

comprova isso é a conjunção explicativa “porque”. A referida unidade nos permite extrair um 

conteúdo de justificativa do dito anterior, em que a coordenadora aponta que o entrave no debate 

a respeito de avaliação da aprendizagem se dá pelo fato de haver diversos posicionamentos 

divergentes. Além deste, apresenta outro motivo para tal quando inscreve na SD a conjunção 

aditiva e, que une as razões apresentadas pelo sujeito para explicar um dito anterior. Assim, 

além das opiniões diferentes, acrescenta-se o fato de alguns professores não demonstrarem 

empenho em rever sua prática de ensino.  

Outro ponto importante a ser destacado nesta SD é a possível dissonância no enunciado 

elaborado pela coordenadora, visto que a princípio ela aponta de maneira satisfatória que “todos 

participaram” da atividade do pré-conselho e, mais adiante afirma de modo pesaroso que “nem 

todos mostram interesse” ao referir à mudança de prática docente. Sendo assim, a coordenação 

pedagógica assume uma posição-sujeito meio perdida entre a preocupação com o cumprimento 

das exigências do Projeto Político Pedagógico, demais documentos e orientações da Secretaria 

Municipal de Educação e, ainda os desafios de talvez lidar com um grupo de professores 
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resistente à mudança. Nesse sentido, acreditamos que a coordenadora apresente uma certa 

ansiedade para atender requisições de seus superiores e um descontentamento em perceber que 

a presença de todos não significa uma participação ao que se propõe.  

Partindo desta constatação, surge-nos algumas indagações, como: Até que ponto a 

presença configura a participação em uma prática educativa? Que sentidos se instauram na 

participação, enquanto princípio da democracia?  

Diante disso, percebemos um não-dito na formação do discurso da coordenadora 

pedagógica. Sabemos que o não-dito se refere às diversas facetas da linguagem, pois perpassa 

e transpassa o dito pelo sujeito. Compreendemos que o dito e o não-dito formam o discurso e, 

por conseguinte, são apontados pelas formações discursivas. As relações existentes entre estes  

dão lugar à produção de sentidos, fazendo com que diversas posições sejam assumidas pelos 

sujeitos.  

Considerando que o nosso estudo faz referência ao conselho de classe, na perspectiva 

de analisar as posições-sujeito que se configuram nesta prática, buscamos nesta parte do 

trabalho um desenho acerca da figura da coordenadora pedagógica. Para tanto, indagamos ao 

sujeito entrevistado sobre a participação do aluno no conselho de classe e obtivemos o seguinte 

parecer: 

Cada turma tem um líder, que é escolhido pelos colegas. Esses líderes se 

reúnem com a coordenação e a direção da escola e conversamos sobre as aulas, 

os professores e o comportamento e interesse da turma. Tentamos ver os 

principais problemas de cada turma e da escola em geral e, buscamos falar 

sobre isso no conselho de classe. Mas, o aluno nunca participou da reunião 

do conselho. (SD7 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

A SD acima apresenta uma formação discursiva, cuja coordenadora percebe a 

interferência do aluno na atividade do conselho de classe. Para melhor compreender este 

artefato, marcamos alguns termos que inscrevem no enunciado do sujeito e contribuem para 

uma melhor análise a respeito da figura deste na prática escolar estudada aqui. A primeira delas 

é a conjunção “que” onde anuncia uma explicação de um dito anterior. A coordenadora afirma 

que em cada turma há um líder e a forma como surge o mesmo é apresentada em seguida, tendo 

como base esta marca linguística. 

Outro ponto que nos chama atenção é a expressão “é escolhido pelos colegas”. Esta 

marca se instaura no enunciado como uma forma de elucidar o surgimento dos líderes das 
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turmas. Observamos a presença de um não-dito neste recorte, pois o fato de afirmar que a 

presença do líder se dá por meio de escolha dos colegas, faz-nos pressupor que a coordenadora 

pedagógica esteja reforçando a ideia das ações de cunho democrático na escola. Sendo assim, 

ela nos mostra que o líder da turma não é indicação da coordenação pedagógica e nem da 

direção escolar, mas sim resultado da vontade dos colegas. Sobre isso, reiteramos que a 

participação é um princípio da democracia em qualquer espaço. Desse modo, vale registrar 

Gadotti (1996, p.170) no momento em que assegura que “uma escola sem participação é o 

espelho e a origem de uma sociedade civil vazia de valores e perspectivas.” 

Ainda neste recorte apontamos a conjunção adversativa “mas” como marca linguística, 

pois percebemos que a mesma estabelece um contraste, uma oposição ao anteposto. No início 

do enunciado, a coordenadora pedagógica afirma que o líder da turma é escolhido através dos 

colegas. Registra uma ação participativa dos alunos, mostrando talvez a importância destes no 

processo educativo. Entretanto, mais adiante o termo “mas” inscreve um não-dito, onde 

notamos que o aluno não participa da reunião do conselho, o que desfaz o posicionamento 

apontando anteriormente a importância da participação dos alunos na escola. Este dado ainda 

se fortalece com o advérbio de negação “nunca”, que constitui o seguinte trecho: Mas, o aluno 

nunca participou da reunião do conselho. Dessa forma, as marcas “mas” e “nunca” quebram a ideia 

de que a participação do aluno no conselho de classe é evidenciada, no instante em que se diz 

que o mesmo jamais participou desta prática educativa. 

Observamos que o aluno é escolhido por outros alunos para ser líder da turma. Assim, 

a participação do aluno no conselho de classe acontece de forma indireta, ocupando um lugar 

que não é legitimado. Esta falta de legitimidade se dá pelo motivo de não ter o mesmo valor 

simbólico, talvez porque o sentido de democracia reforce que o aluno não é tão saudável para 

que possa ocupar um lugar mais autêntico.  

Com relação à participação, Demo (1999) pontua que, 

 

Participação é conquista. Todavia esta participação muitas vezes é limitada. 

Entretanto, aos poucos, atores interessados em vivenciar o exercício da sua 

cidadania, vão ocupando o seu lugar na sociedade, contribuindo para a 

construção dessa cidadania, e a escola é um dos locais, dessa construção. 

(DEMO, 1999, 75.) 
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Demo retrata basicamente o que acontece no universo de pesquisa, em que a 

participação dos alunos nas atividades educativas se torna moderada. Contudo, o referido autor 

acrescenta que as pessoas preocupadas em viver sua cidadania, ocupam o seu lugar nos diversos 

contextos sociais e isso inclui a escola. Acreditamos, então, que o ato de participar no espaço 

investigado se consolida sob limites, pois o aluno participa de algumas ações e de outras é 

vetado. Isso foi visto na SD7 onde a coordenadora pedagógica afirmou que o aluno nunca 

participou do conselho de classe. 

Partindo da premissa de que o conselho de classe é o objeto de estudo desta pesquisa, 

apresentamos as suas competências em registro no Projeto Político Pedagógico com o intento 

de melhor discutir acerca do papel da coordenadora pedagógica diante desta prática e as 

posições assumidas por esta.  

 

Compete ao Conselho de Classe: 

I – Acompanhar e avaliar o desempenho anualmente dos professores e do 

grupo dos alunos como um todo, adotando as medidas necessárias; 

II – Definir sobre a organização, adequação e aplicação de planos e programas 

indispensáveis ao processo ensino-aprendizagem; 

III – Dar parecer a respeito de alunos sobre os aspectos psicopedagógicos; 

IV – Opinar nos processos relativos à matrícula, suspensão e cancelamento de 

matrícula de alunos; 

V – Analisar as notas obtidas pelos alunos nas diversas disciplinas, áreas de 

estudos ou atividades; 

VI – Decidir sobre a aprovação de cada aluno que não tenha atingido nota 

para promoção, na forma deste regimento; 

VII – Identificar os alunos de aproveitamento insuficiente; 

VIII – Analisar o aproveitamento da classe, confrontando o seu 

relacionamento com os diferentes processos; 

IX – Lavrar ata das reuniões realizadas, registrando-as em livro próprio e 

assinada por todos os presentes; 

X – Replanejar, evidenciando os resultados da avaliação. (SD8 - PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p.16) 

 

 O referido projeto tem em vista a execução do que é estabelecido nele, portanto parte de 

uma formação ideológica do que deve competir ao conselho de classe construindo um 

imaginário discursivo. Neste sentido, a formação discursiva se inscreve no cumprimento literal 

do que assegura o documento, embora não exista sentido literal, mas na verdade efeitos de 



130 
 

sentidos. O anteposto nos mostra que não há um único sentido na linguagem, até porque quando 

se refere ao ensino e à apreensão da língua fazendo com que os sujeitos tenham a ilusão de 

único sentido do que é falado (PÊCHEUX, 1997). 

Na SD acima notamos quais ações competem ao conselho de classe no universo de 

pesquisa. Destacamos, portanto, algumas marcas linguísticas que nos permitem analisar melhor 

as atribuições deste conselho no referido contexto de investigação. Na primeira competência 

assinalamos a expressão “avaliar o desempenho” como uma marca linguística, que insere uma 

indicação de controle sobre os professores e os alunos. O objetivo, segundo o PPP, é avaliar 

para adotar as medidas necessárias.  

 Dando continuidade à análise do recorte do documento, apontamos outras marcas que 

inscrevem no discurso ratificando o controle mencionado. Os ditos “dar parecer”, “analisar as 

notas” e “decidir sobre a aprovação de cada aluno” dão prosseguimento ao não-dito referente 

ao controle exercido sobre os professores e os alunos. No instante em que se configuram ações 

como, dar parecer sobre alunos, analisar notas obtidas por estes e decidir sua aprovação, 

observamos que as mesmas têm em vista controlar os sujeitos que participam diretamente do 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, professores e alunos. Estar sendo avaliado pela 

coordenação pedagógica, direção, pais, Secretaria Municipal de Educação e demais instâncias, 

remete-nos a supor que professores e alunos podem se sentir controlados. Sabemos que são 

muitos os partícipes do cenário educativo, entretanto o PPP aponta nas competências assumidas 

pelo conselho de classe apenas os professores e os alunos como envolvidos nesta prática. 

 Mediante o exposto, pressupomos que a coordenação pedagógica assuma uma posição 

de detentora de poder, em que exerce a atividade de controle junto a outros sobre a classe 

docente e discente no discorrer do conselho de classe. Neste sentido, Riscal (2014) nos permite 

refletir a respeito do quão abrangente é a função do coordenador pedagógico. A coordenação 

pedagógica se torna a grande articuladora do Projeto Político Pedagógico, pois garante as 

discussões conjuntas que dão consistência ao documento. Vale pontuar, porém, que o referido 

documento é uma síntese de um debate coletivo construído e desenvolvido por toda a 

comunidade escolar.  

Tendo como base a SD6 e a SD7, notamos que a coordenadora pedagógica apresenta 

um discurso sustentado de que o pré-conselho é uma boa atividade, pois é uma preparação para 

o conselho de classe que, por sua vez, acontece no final do ano letivo no universo de pesquisa. 

Foi sinalizado ainda nestes enunciados que todos participaram deste momento, porém mais 



131 
 

adiante é visto que o aluno não se faz presente. Partindo disso, supomos que a coordenadora, 

com o intuito de assegurar a presença de ações democráticas na escola, cita que o aluno 

contribui com o pré-conselho de forma indireta. Esta contribuição se dá por meio do 

preenchimento de um formulário referente às aulas, aos professores e ao comportamento e 

interesse da turma. 

 Notamos que as sequências discursivas citadas inscrevem a coordenação pedagógica 

numa posição em que mantém o controle sobre alguns andamentos do conselho de classe, onde 

ela junto à direção da escola acompanha e avalia o desempenho do grupo de professores e 

alunos. Além disso, este conselho, segundo o PPP na SD8, visa a construção de parecer sobre 

alunos, análise de notas e decisão por aprovação ou reprovação desses sujeitos, logo a 

coordenação pedagógica, como articuladora deste documento, participa e supervisiona estas 

ações. 

 Com base nessas considerações, podemos fixar que o conselho de classe é uma ação 

educativa em que perdura relações de poder de cunho verticalizado, uma vez que há um grupo 

sendo acompanhado e avaliado e outro que acompanha e avalia. Referente a isso, a coordenação 

pedagógica se inscreve numa posição de acompanhadora e avaliadora daqueles que participam 

diretamente do processo de ensino e aprendizagem, isto é, professores e alunos. Vale citar que 

o conselho de classe tem o objetivo de rever e avaliar todo o processo educativo, na tentativa 

de buscar estratégias para sanar ou minimizar algumas questões que dificultam a aprendizagem. 

Entendemos que este processo abrange todos os envolvidos da comunidade escolar, entretanto 

as competências deste conselho focam apenas em ações direcionadas ao docente e ao discente.  

 Neste contexto, surgem em nós indagações como: O trabalho da coordenadora 

pedagógica e da diretora escolar não implicam no processo de ensino e aprendizagem? A 

interferência dos pais na formação escolar dos filhos não é significativa? O acompanhamento e 

a avaliação do trabalho da coordenadora pedagógica, da diretora escolar e dos pais não é 

importante para o desencadeamento do conselho de classe? Estas questões retomam o discurso 

apresentado na SD8 com o intuito de refletir com mais afinco as possíveis posições tomadas 

pela coordenação pedagógica. 

 Para a compreensão das posições assumidas pelo sujeito tratado nesta parte do trabalho, 

trazemos também um ponto observado na SD5 em que o aluno é apontado como figura central 

no conselho de classe. A princípio, percebemos uma incerteza neste dito, partindo das pausas 

que antecedem esta afirmação. Além disso, no discorrer da análise dos enunciados elaborados 
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pela coordenadora, notamos que o aluno não participa diretamente desta prática escolar. Neste 

caso, é cedida ao aluno uma participação limitada nesta atividade.  

 É notório, portanto, que o aluno é bem aceito na prática do conselho de classe, desde 

que não apresente ameaça de não cumprir com o estipulado por aqueles que estão no controle. 

A inclusão do aluno implica a certeza de não fará com que o conselho de classe apresente 

resultados diferentes daqueles esperados pelo grupo controlador, ou seja, a Secretaria Municipal 

de Educação, a gestão escolar e a coordenação pedagógica. Vale salientar, pois, que o papel de 

controlador é assumido em momentos específicos por cada um destes, não necessariamente 

estão sempre nesta condição. Em um momento estes sujeitos também assumem a posição de 

controlados, quer seja pelo sistema governamental ou não. Neste contexto, percebemos que a 

participação do aluno no conselho de classe ocorre de forma ameaçadora, podendo ser vista 

como um fator que não seja saudável. 

Sendo assim, entendemos este contraste como uma inscrição da coordenação 

pedagógica em uma posição em que se assume controlada pelo sistema de governo municipal 

e federal uma vez que, inicialmente, a mesma procura atender às exigências de leis. Sobre isso, 

podemos citar a Constituição Federal de 88 quando prima pela gestão democrática no ensino 

público em seu art. 206, inciso VI e, também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96 em seu art. 24 onde assegura que a avaliação do rendimento escolar observará alguns 

critérios, dentre eles destacamos “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais” (1996, p.18). 

De acordo com as legislações citadas, em que garantem a gestão democrática e a 

verificação do aproveitamento escolar cujos aspectos qualitativos sobressaiam os quantitativos, 

notamos a preocupação da coordenação pedagógica cumprir estes apontamentos quando, 

embora demonstre incerteza, afirma que o aluno é o partícipe principal do conselho de classe e 

ainda garanta a participação deste, mesmo limitada, nesta atividade. Compreendemos também 

que a incerteza mencionada e a participação restrita podem ser resultado de orientações da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e da gestão escolar que, por sua vez, divergem 

das leis. O anteposto pode ser comprovado pelo fato da ficha encaminhada ao aluno para 

preenchimento e participação reduzida no pré-conselho ser encaminhada pela SEMED. 

Outro fator que reforça a posição assumida pela coordenação pedagógica sob controle 

do sistema governamental é a presença de enunciados com marcas linguísticas que indicam o 
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poder existente nas relações entre estes. Na SD1 e na SD3 o pronome todos indica 

universalização, implicando a ação democrática no universo de pesquisa. Na primeira sequência 

discursiva, que se configura num recorte do PPP, observamos que uma das funções da 

coordenadora é desenvolver atividades que primem pelo relacionamento saudável entre os 

envolvidos na comunidade escolar. Junto a isso, a próxima sequência se refere a uma fala da 

coordenadora onde afirma que todos participaram da construção do PPP. Em contrapeso, o 

sujeito entrevistado salienta que o aluno não participou da reunião do pré-conselho. Mediante 

o contraste, percebemos que a coordenação pedagógica procura atender às orientações presentes 

em leis, manifestando o controle do sistema; porém em alguns momentos tal atendimento não 

ocorre. 

Por fim, a SD6 instaura a coordenação pedagógica em uma posição de mediadora de 

conflito. Esta afirmação é feita com base na SD 6, em que o sujeito entrevistado fixa que em 

muitos momentos os professores não compreendem as dificuldades de aprendizagem dos alunos 

e este fato gera conflito com a direção da escola. Neste retrato, a coordenadora afirma que tenta 

conduzir a atividade do conselho, salientando que não é fácil agradar o povo, isto é, os 

envolvidos na mesma. A tentativa de dirigir a reunião do conselho e contentar a todos demonstra 

a inserção da coordenação pedagógica em uma posição de mediadora de conflitos. 

Após a reflexão feita acerca das posições assumidas pela coordenação pedagógica no 

conselho de classe, apresentaremos na seção seguinte algumas sequências discursivas que 

contribuirão para uma análise sobre as posições instauradas pela família nesta prática educativa. 

Cabe reforçar, portanto, que o conselho citado é o objeto de estudo do presente trabalho e o 

intento destas análises de corpus é o desenho das posições assumidas por alguns de seus 

partícipes.  

 

4.3.3 A posição-sujeito da família 

 

 Conforme Orlandi (2005) o sujeito só tem acesso a parte do que diz, sendo atravessado 

pela linguagem e pela história, sob o modo do imaginário. Sendo assim, ele é sujeito à língua e 

também à história, pois é afetado por elas no momento em que produz sentidos. Desse modo, 

sabemos que o sujeito necessita da produção de sentidos para que, de fato, se constitua sujeito 

e assim assuma as mais diversas posições. De acordo com a Análise de Discurso (AD), as 
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manifestações ideológicas movimentam essas posições, imbricando a existência de grupos de 

dominantes e de dominados.  

 Nessa vertente, a autora salienta a ideia de posição que um sujeito assume diante dos 

sentidos produzidos em seu discurso, dando ênfase ao fato de que é o lugar que o sujeito ocupa 

que o coloca como sujeito de sua fala. Com base, portanto, nos enunciados proferidos pelo 

sujeito, este assume posições que, por sua vez, não são instaurados com consciência e 

estabilidade. Diante disso, torna-se interessante considerar que, 

 

O modo como o sujeito ocupa seu lugar, enquanto posição, não lhe é acessível, 

ele não tem acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que o constitui. Da 

mesma maneira, a língua também não é transparente nem o mundo 

diretamente apreensível quando se trata da significação pois o vivido dos 

sujeitos é informado, constituído pela estrutura da ideologia. (PÊCHEUX, 

1975 apud ORLANDI, 2005, p. 49) 

 

 Posto isso, percebemos que os sujeitos são permutáveis, visto que conseguem 

intercambiar quando se inscrevem em uma determinada posição e ocupam para ser sujeito do 

que dizem. Por conseguinte, podemos fixar que um mesmo indivíduo, interpelado pela 

ideologia, toma diversas posições-sujeito em diferentes formações discursivas. Nessa 

perspectiva, a AD apresentada por Pêcheux se configura no intento de analisar os elos que 

compõem a trama teórica que o sujeito ocupa enquanto enunciador de discursos. 

 Considerando o anteposto, esta parte do trabalho apresenta mais nove sequências 

discursivas, registros da mãe de uma aluna e trechos do Projeto Político Pedagógico da escola 

investigada, que formam o corpus do estudo e, assim torna possível perceber os efeitos de 

sentidos instaurados. Interessante nos ater ao fato de que a ideologia presente no discurso faz 

com sentidos sejam produzidos e, desse modo posições são definidas pelo sujeito. Cabe lembrar 

que as SDs exibidas mais adiante fortalecem a intenção de analisar a voz discursiva da família 

sob o viés da AD e, dessa forma desenhar as posições assumidas por esta. 

 Compreendemos que o conselho de classe é uma ação escolar que envolve uma série de 

participantes, pois se refere a uma prática que visa a avaliação da aprendizagem partindo de 

muitas facetas e, com isso buscar em conjunto novas estratégicas para tornar o processo 

educativo cada vez mais consistente e exitoso. Neste sentido, o nosso trabalho traz como 

objetivo analisar as vozes discursivas dissonantes que configuram posições-sujeito do conselho 

de classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – BA, considerando as políticas 
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públicas que lhe asseguram. Anteriormente, apresentamos a análise de duas vozes discursivas 

que formam o conselho de classe, são elas: a docência e a coordenação pedagógica. Nesta parte 

do trabalho, exibimos mais uma voz que compreende esta prática: a família. Para tanto, 

solicitamos da equipe gestora do universo de pesquisa que nos indicasse um pai ou uma mãe 

de aluno que participe do conselho de classe para colaborar com a investigação proposta aqui 

e, assim foi feito.  

Inicialmente, torna-se válido registrar que a mãe investigada tem 36 anos de idade, 

formada como técnica de enfermagem e trabalha em uma clínica de saúde da rede pública 

municipal, que funciona como um centro para exames laboratoriais. A mesma tem uma filha 

que estuda na escola pesquisada desde 2015, ano em que foi municipalizada, cursando o último 

ano do Ensino Fundamental. O sujeito tratado neste momento participa do conselho escolar e, 

por sua vez forma o grupo do conselho de classe observado no referido trabalho.  

 Antes de adentrarmos algumas questões referentes à relação entre a família e a escola, 

citaremos o art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 quando nos 

assevera que, 

 

Art.2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996, p.8) 

  

O trecho da legislação aponta que, além do Estado, a família também carrega o dever 

de contribuir com a formação do educando, ponderando a preparação deste para a sua inserção 

no mercado de trabalho e à prática da cidadania. Interessante assinalar que a nossa pesquisa tem 

como objeto de estudo o conselho de classe, um órgão responsável pela análise e reflexão de 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem e a busca por melhorias. A participação da 

família no conselho de classe se torna uma possibilidade de exercer a cidadania, princípio que 

pressupõe a democracia. 

 Neste sentido, a escola apresenta uma preocupação em atender o exposto na lei, no 

momento em que afirma a necessidade em tornar este espaço um local reflexivo e construído 

por conhecimentos e que o conjunto de partícipes do processo educativo seja valorizado. Além 

disso, pontua que a participação da comunidade escolar tem a pretensão de corroborar com a 

formação plena do estudante, assegurando a este a sua capacitação para o ingresso ao trabalho 

e uma postura crítica diante da sociedade.  
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Mediante o exposto trazemos um recorte do Projeto Político Pedagógico, como a 

primeira sequência discursiva desta parte da pesquisa, em que registra o objetivo geral da 

escola. Vale reforçar que as palavras em destaque são marcas linguísticas que, por sua vez, 

ajudam a analisar a voz discursiva da família. 

 

Oportunizar um espaço de reflexão e construção coletiva de saberes a partir 

da contribuição dos diversos segmentos que compõem todo o universo escolar 

(docentes, pessoal de apoio, pais, discentes e comunidade escolar), porque é 

mais fácil acontecer o desenvolvimento integral do educando com garantia de 

seu acesso e permanência, sua preparação para o mundo doe o exercício crítico 

da cidadania. (SD1 – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2016, p.6) 

  

 A SD acima marca a presença de uma formação discursiva e também formação 

ideológica. A primeira se dá por se tratar de quem pode falar no conselho de classe e sobre o 

quê a partir de um lugar dado em uma conjuntura dada. Por conseguinte, notamos uma formação 

ideológica pelo fato de percebemos a manifestação da ideologia interpelando o sujeito no 

discurso. Desse modo, o recorte em análise apresenta a discursividade da linguagem e a 

revelação ideológica movimentando um jogo de sentidos que será melhor descrito mais adiante. 

 De acordo com o documento da escola, este espaço prioriza ações reflexivas e a 

colaboração do grupo no andamento das atividades. Algumas expressões grifadas nos auxiliam 

a perceber fatores que configuram a escola como uma instituição que visa a inserção futura do 

educando no mercado e a prática cidadã. O primeiro termo em destaque é “coletiva”, um 

adjetivo que caracteriza o substantivo abstrato “construção” dando ênfase à importância do 

trabalho feito pelos participantes da instituição de ensino. Logo após, este ponto é fortalecido 

com o uso do pronome “todo”, que mais uma vez se inscreve como um recurso que, 

antecedendo a expressão “o universo escolar”, dá consistência ao dito anterior a respeito da 

necessidade da participação do grupo, ou seja, docentes, pessoal de apoio, pais, discentes e 

comunidade escolar.  

 Além destas marcas, ainda destacamos mais duas. A conjunção explicativa “porque” 

aparece como uma forma de justificar o anteposto referente à escola ser uma local de reflexão 

e construção coletiva de saberes. De acordo o PPP, isso se dá pelo fato de facilitar o 

desenvolvimento integral do educando, garantindo assim o seu acesso e permanência na escola, 

e também a sua inclusão no mundo do trabalho. Cabe citar ainda que a escola prevê a 

importância de o estudante cumprir o exercício crítico de sua cidadania. Desse modo, grifamos 
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o substantivo abstrato “cidadania” como marca linguística, apresentando uma prerrogativa à 

democracia neste espaço. Notamos o interesse de a escola garantir ações conjuntas, como uma 

forma de exercer a cidadania por meio da participação dos envolvidos no processo educativo, 

e por fim celebrar a preparação do educando para desempenhar o seu papel social na condição 

de cidadão. 

 No discorrer da entrevista, perguntamos à mãe qual a participação dela na vida escolar 

de sua filha e se este fator corrobora com a boa performance da filha diante dos estudos. Neste 

quesito, a resposta colhida foi a seguinte. 

 

Eu procuro sempre está presente na vida escolar de minha filha. Ela é filha 

única. Tento estar presente nos eventos realizados pela escola. Sempre que 

posso passo na escola para saber do comportamento da minha filha e 

conversar com professores sobre o desempenho dela, onde pode melhorar, 

mas às vezes não dá. Ajudo nas tarefas de casa quando tenho tempo e cobro 

bons resultados dela. (SD2 – FAMÍLIA) 

 

 As expressões grifadas na SD2 são as marcas linguísticas selecionadas para a análise 

desse recorte. As primeiras marcas “procuro sempre”, “tento estar” e “sempre que posso” se 

referem à presença do sujeito na instituição de ensino, na tentativa de acompanhar a vida escolar 

de sua filha. Nestes termos, o sujeito entrevistado apresenta interesse em participar do 

desenvolvimento da filha no espaço educativo, embora algumas vezes não consiga. Através 

desses registros notamos que a mãe percebe a sua importância no processo de formação de sua 

filha, no momento em busca estar presente no ambiente de ensino e, assim não atribui a 

responsabilidade de educar apenas à escola. Em seguida, a conjunção adversativa “mas” mostra 

uma contrariedade, pois o sujeito diz buscar meios de ter uma boa participação na vida escolar 

de sua filha, no entanto nem sempre tem êxito. Por fim, alguns verbos de ação assinalados como 

marcas linguísticas, “ajudo” e “cobro”, sugerem a preocupação da mãe com relação ao 

desempenho da filha.  

 Neste contexto, vale ponderar o registro de Lück quando escreve a respeito da relação 

família e escola na vida escolar dos alunos. De acordo com essa autora, 

 

A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em pesquisas, 

como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade 

do ensino, isto é, aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida 

da escola. (LÜCK, 2010, p.86) 
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 Segundo algumas pesquisas um dos fatores mais relevantes à concretude de um ensino 

eficiente é a participação dos pais na vida escolar dos filhos. Isso significa, portanto, que os 

alunos, cujos pais participam com mais constância de seu cotidiano educativo, acentuam uma 

aprendizagem mais exitosa. Sendo assim, o sujeito investigado demonstra se atentar com o 

crescimento de sua filha no que se refere ao desenvolvimento escolar. 

 É mister salientar que o nosso objeto de estudo é o conselho de classe, todavia 

acreditamos trazer a discussão que antecede referente as relações que circundam a família e a 

escola no processo de ensino e aprendizagem, considerando importante destacar a participação 

dos pais na vida escolar dos filhos. O nosso intuito nesta parte da pesquisa é analisar as posições 

assumidas pela família do aluno diante do conselho de classe, que se configura como uma 

atividade que permeia a área da avaliação da aprendizagem. Na verdade, o conselho citado 

oportuniza que todo o processo educativo seja avaliado e, em seguida novas estratégias sejam 

traçadas e concretizadas em prol de uma aprendizagem mais significativa.  

 Acrescentamos que, neste momento, o que está em pauta é a possibilidade de o sujeito 

poder assumir diferentes papéis, a depender das “várias posições que pode ocupar no espaço 

interdiscurso” (MUSSALIM, 2003, p.133). Na AD o sujeito não é visto como livre, partindo 

da premissa de que lida todo o tempo com as manifestações ideológicas na formação discursiva 

da qual enuncia.  

 Dando continuidade às discussões acerca da avaliação da aprendizagem e do 

posicionamento da mãe da aluna a respeito, perguntamos como a filha é avaliada no universo 

de pesquisa. A resposta à pergunta feita segue abaixo como sequência discursiva 4. 

Minha filha é avaliada através de avaliações quantitativas e qualitativas. Essa 

forma que é avaliada aumenta mais o interesse dela em estudar e tirar boas 

notas. Além disso cobro muito dela que estude, por isso tem resultados 

ótimos no boletim. Eu gosto muito da maneira como ela é avaliada na escola. 

(SD3 – FAMÍLIA) 

 

 As marcas acentuadas apontam alguns furos que, de alguma forma, ajudam-nos a 

perceber o posicionamento da mãe frente à forma como a filha é avaliada no universo de 

pesquisa. A expressão “aumenta mais” manifesta que a filha já carrega o empenho diante dos 

estudos, no entanto as avaliações de caráter quantitativo e qualitativo despertam 

significativamente o interesse da mesma em estudar. Isso se torna visível com o uso da marca 

linguística mencionada. Adiante, destacamos a marca “boas notas” constituída por um adjetivo 



139 
 

e um substantivo, denotando uma possível falha no discurso. A referida falha se evidencia no 

instante em que mãe mostra uma relevância no fato da escola avaliar por meio de atividades 

quantitativas e qualitativas, todavia em seguida pontua a satisfação por sua filha obter boas 

notas. Ao se referir a notas, o sujeito apresenta uma contradição, pois sobrepõe os aspectos 

quantitativos sobre os qualitativos.  

 A nossa pesquisa tem como base a AD, por isso acentuamos anteriormente uma falha 

na língua. Sabemos que esse dispositivo francês admite que o discurso constitua o furo, a falta, 

a falha, considerando que este não é uma estrutura fechada e homogênea. Pelo contrário, 

notamos que nesta perspectiva de análise a língua traz incompletudes, isto é, os ditos são 

formados por não-ditos que, por sua vez, são sustentados por efeitos de sentidos (ORLANDI, 

2007). 

 Prosseguindo com a análise da SD3 expusemos a conjunção conclusiva “por isso” 

também como marca linguística. Este termo exibe um acabamento do anteposto “além disso 

cobro muito dela que estude”, mostrando que além das avaliações quantitativas e qualitativas 

favorecerem ao êxito da filha na escola, esta cobrança também contribui para este quesito. Logo após, 

trazemos a expressão “resultados ótimos no boletim” ainda como uma marca, pois reforça nosso dito 

anterior. A mãe afirma, inicialmente, a relevância da filha ser avaliada conforme atividades quantitativas 

e qualitativas, contudo aponta “resultados ótimos no boletim” como um destaque. Nesse instante 

observamos que, embora o sujeito investigado cite a importância também das avaliações qualitativas, 

na verdade sugere um foco às notas. 

 Neste sentido, cabe ponderar que as notas são uma maneira de classificar os alunos em 

bons e ruins, para isso existe uma média. Aqueles que estão abaixo da média são os ruins, ou 

seja, não atendem às expectativas ou metas de uma determinada disciplina do ano que cursa. 

Sendo assim, os alunos que obtiverem notas acima da média estipulada pelo sistema são vistos 

como os bons, isto é, aqueles que mostram condições de seguir adiante na matéria. Com relação 

a este ponto, Luckesi (1998) nos assegura que,  

 

As provas e exames são realizados conforme o interesse do professor ou do 

sistema de ensino. Nem sempre se leva em consideração o que foi ensinado. 

Mais importante do que uma oportunidade de aprendizagem significativa, 

avaliação tem sido uma oportunidade de prova de resistência do aluno aos 

ataques do professor. As notas são operadas como se nada tivessem a ver com 

a aprendizagem. As médias são médias entre números e não expressões de 

aprendizagens bem ou mal-sucedidas. (LUCKESI, 1998, p.23) 
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 De acordo com Luckesi as notas surgem como se não houvesse relação com a 

aprendizagem. Neste caso, as médias representam apenas médias entre números, não 

direcionam na verdade expressões do conhecimento com ou sem sucesso. Retomando à fala da 

mãe na SD4 notamos a importância atribuída às boas notas e aos resultados apresentados no 

boletim da filha, o que contradiz o seu dito inicial a respeito de estar satisfeita com as avaliações 

quantitativas, mas também qualitativas realizadas pela escola.  

 É válido exibir, pois, o que o Projeto Político Pedagógico defende acerca do sistema de 

avaliação desenvolvido do universo investigado. De acordo com este documento, que também 

compõe o corpus desta pesquisa, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem está pautada nas 

seguintes bases: 

I – ação diagnóstica de caráter investigativo, buscando identificar avanços e 

dificuldades do aluno no processo de ensino e de aprendizagem; 

II – ação processual contínua, identificando a aquisição de conhecimentos e 

dificuldades dos alunos no processo, permitindo a correção dos desvios e 

intervenção imediata; 

III – ação cumulativa considerando o aspecto progressivo do conhecimento; 

IV – ação participativa e emancipatória, assumindo caráter democrático em 

que os agentes envolvidos, analisam e manifestam sua autonomia no 

exercício de aprender e ensinar. 

A avaliação do aproveitamento do Ensino Fundamental será expressa através 

de uma escala de notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando aprovado o aluno 

que obtiver 20 (vinte) pontos no somatório das 04 (quatro) unidades o que 

equivale à média 5 (cinco). (SD4 – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 

2016, p.23) 
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 A SD4 traz um recorte do PPP em que nos apresenta as bases que sustentam o sistema 

avaliativo da escola pesquisada. Assinalamos algumas expressões que contribuem com a nossa 

proposta de análise que consiste em perceber as posições assumidas pela família. A primeira 

marca linguística é “caráter investigativo”, expressão formada por um substantivo e um 

adjetivo. Em se tratando de investigar percebemos uma ação com ênfase no controle, uma vez 

que a avaliação, neste aspecto, tem em vista procurar conhecer os progressos e entraves do 

aluno no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, cabe fixar que este posicionamento 

se ratifica mais adiante com o termo “correção dos desvios”. Dessa maneira, inicialmente o ato 

de avaliar se configura em investigar para mais adiante corrigir desvios, que no texto do PPP 

não é mencionado quais seriam eles.  

 Em contrapartida, mais adiante o PPP observa a avaliação como uma atividade de cunho 

participativo e emancipatório. As marcas linguísticas “caráter democrático” e “autonomia” 

pressupõem que a escola busque priorizar a avaliação como uma tarefa que viabilize a 

democracia. Isso se dá, conforme o documento, no instante em que os envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem, ou seja, professores e alunos revelam a sua liberdade no ato de 

ensinar e aprender. 

 Ao fim deste enunciado destacamos mais uma marca que pressupomos um rompimento 

da ideia de perceber a avaliação sob uma perspectiva democrática. A democracia se faz presente 

no processo avaliativo de aprendizagem no momento em que os dados qualitativos sobrepõem 

os aspectos quantitativos, assim como garante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96 (BRASIL, 1996). De acordo com a lei referendada o ato de avaliar que considera o 

fazer democrático não deve se fundamentar na classificação ou seleção. No entanto, 

reconhecemos que o sistema governamental exige uma nota ou um conceito por parte das 

instituições de ensino para apontar aqueles que serão aprovados e reprovados pelo sistema.  

 Neste contexto, a última marca grifada na SD4 “escala de notas” vem acentuar o 

anteposto, em que por mais que a escola sugira atividades de caráter qualitativo, no final da 

unidade, bimestre e ano letivo a avaliação final, que resulta em nota, é o centro do processo de 

ensino e aprendizagem. É visto, pois, que o controle é uma ação central no processo de 

industrialização, que fortaleceu o capitalismo e o neoliberalismo.  

 Nessas considerações, observamos a avaliação da aprendizagem como um instrumento 

de controle. Sobre isso, Caprioglio afirma que a educação, 
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[...] é neoliberal, define responsabilidade, mas é vaga quanto aos direitos. 

Onde a relação do neoliberalismo com a educação se dá em diversos aspectos, 

tais como: as concepções pedagógicas, a avaliação escolar; a municipalização 

da educação, a exclusão violenta dentro das escolas; a ideologia dos 

conteúdos: qualidade, quantidade e distribuição, privatização da educação. 

(CAPRIOGLIO et al, 2000, p. 26) 

 

 É notório, pois, que as escolas carregam um discurso neoliberal e a imposição do 

controle é uma marca que define bem um espaço social que segue os princípios desse sistema 

capitalista. No universo de pesquisa não é diferente, percebemos a presença de atitudes 

baseadas no controle, uma vez que o PPP apresenta um sistema avaliativo que exige a 

classificação dos alunos através de uma escala de notas. Entretanto, entendemos que o governo 

neoliberal se instalou no país e se manifesta nos mais variados contextos sociais, e a escola é 

um deles.  

 Neste cenário, surge o conselho de classe, nosso objeto de estudo, como mais uma 

representação do controle advindo do neoliberalismo nas instituições de ensino. Isso se verifica 

pelo fato deste conselho carregar o intento de avaliar o processo de ensino e aprendizagem e 

rever estratégias para obter mais êxito. Muitas vezes a consistência e a eficácia desta prática 

são percebidas quando o número de aprovados sobrepõe o de reprovados. Pela lógica faz todo 

sentido, contudo nem sempre a aprendizagem significativa é priorizada, considerando que há 

alguns fatores que apontam a realização deste conselho ainda de maneira distorcida. Muito se 

se faz crítica dos participantes do processo educativo, mas pouco intervém. Dessa forma, o 

conselho se torna uma reunião em que se discute vários pormenores referentes ao ensino e à 

aprendizagem, porém são poucas as estratégias construídas e realizadas em prol do 

conhecimento significativo. 

 Para melhor compreendermos o conselho de classe na escola pesquisada, indagamos 

através de entrevista à mãe da aluna sobre o seu posicionamento acerca desta prática. 

Obtivemos o seguinte dito, que se configura na SD5. 

 

O meu conceito de conselho de classe é que seja participativo, que 

tenha a colaboração coletiva dos pais, alunos, direção, professores e 

todos que fazem parte da escola. E a escola desde o primeiro ano da 

minha filha está fazendo isso, e a cada ano vem melhorando. É visível 

a mudança e isso é bom pois visa uma melhor aprendizagem dos 

alunos. Após cada conselho de classe tem-se a oportunidade de 
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melhorar o que está dificultando a aprendizagem dos nossos filhos. 

Essa melhoria a gente pode ver. (SD5 – FAMÍLIA) 

 

 A formação discursiva acima nos exibe duas questões importantes frente ao conselho de 

classe realizado no universo investigado. As marcas linguísticas “participativo”, “coletiva” e 

“todos” fortalecem a ideia de que a mãe percebe a necessidade dos envolvidos no processo 

educativo participarem do conselho. Os primeiros termos em destaque são adjetivos que, por 

sua vez, caracterizam substantivos. “Participativo” se refere ao conselho e, “coletiva” diz 

respeito à colaboração das pessoas que compõem a escola nesta prática. Estes grifos ainda são 

reforçados com a inscrição do pronome indefinido “todos”, em que o sujeito entrevistado 

descreve quem deve participar do conselho, são eles: “pais, alunos, direção, professores e todos 

que fazem parte da escola”. Com isso, verificamos a insistência da mãe em mencionar que o 

conselho de classe precisa acontecer com a presença de todos que formam a escola.  

 Segundo a entrevistada o conselho de classe tem acontecido na escola em que sua filha 

estuda de forma significativa e, este ponto se confirma com o uso repetitivo de termos que 

derivam do primitivo “melhor”. Temos no enunciado em análise as seguintes marcas: 

“melhorando”, “melhorar” e “melhoria”. Todas estas expressões se relacionam com a mudança 

no conselho, vista pela mãe como um fator exitoso. Afirma-se que em cada ano o conselho vem 

“melhorando”, a mudança visa uma “melhor” aprendizagem dos alunos, é a oportunidade de 

“melhorar” as dificuldades deparadas pelos filhos e a “melhoria” é algo visível. Mediante tudo 

isso, notamos a necessidade do sujeito em ressaltar que vê o conselho de classe acontecendo na 

escola de forma consistente e eficaz. 

 Entendemos, portanto, que a repetição no enunciado pode não sinalizar o mesmo dito. 

Com relação a isso, cabe salientar o registro de Marcuschi (2002) no momento em que postula 

que “há uma grande diferença entre repetir elementos linguísticos e repetir o mesmo conteúdo. 

Porque repetir as mesmas palavras num evento comunicativo não equivale a dizer a mesma 

coisa.” 

 Ainda sobre este contexto, Oliveira (1998) se posiciona afirmando que, 

 

Se a conversação é uma modalidade discursiva em contínua elaboração, se 

cada expressão, então, aponta para um conteúdo específico, só se pode falar 

em repetição no sentido estritamente formal. Ela é uma estratégia utilizada na 

interação para a expansão de novos e crescentes significados; a retomada se 

dá no plano formal e não no do significado. Repetir não é dizer o mesmo. 

(OLIVEIRA, 1998, p. 41) 



144 
 

 

 A SD5 nos mostra que as repetições de termos com o mesmo radical (melhorando, 

melhor, melhorar e melhoria) podem não fazer equivalência ao mesmo sentido, como afirmou 

Marcushi. Podemos acrescentar ainda que este artefato sugere uma tática usada no intento de 

intercambiar o crescimento de outros significados. Todavia, como escreve Oliveira, a repetição 

não significa dizer o mesmo. Dessa maneira, pressupomos que a mãe da aluna, ao afirmar de 

modo insistente a sua satisfação a respeito do conselho de classe pode estar dizendo o oposto 

em um não-dito ou ainda demonstrando que a realização desta prática na escola não corresponde 

tanto com as suas expectativas. 

 Prosseguindo a análise da voz discursiva da família de aluna no conselho de classe, 

indagamos ao sujeito entrevistado sobre a sua participação nesta atividade, com o intento de 

compreender o contexto que vai se desenhando nesta parte do trabalho. Frente a isso, a mãe nos 

afirmou que, 

Participo do conselho de classe desde 2015, quando minha filha começou a 

estudar nessa escola. As reuniões poderiam ter sido melhores, senão fosse a 

falta de respeito de alguns professores com os pais, chegando até perguntar o 

que a gente estava fazendo ali. (SD6 – FAMÍLIA) 

 

 Na SD6 verificamos mais uma vez a utilização de um termo que corresponde à estrutura de 

formação de palavras pontuada na sequência anterior. A marca linguística “poderiam ter sido melhores” 

é constituída por uma locução verbal e um adjetivo. A locução apresenta o primeiro verbo no tempo 

futuro do pretérito “poderiam”, portanto denota um acontecimento que deveria / poderia ter acontecido 

no passado, mas não se concretizou. Nesta marca temos ainda o adjetivo “melhores” que faz referência 

às reuniões do conselho de classe. A expressão “poderiam ter sido melhores” contradiz o dito na SD6, 

em que a mãe acentua que o conselho tem melhorado com o passar dos anos, quando afirma que as 

reuniões não atendem aos anseios da entrevistada. 

 Partindo do pressuposto de que a AD, dispositivo de análise desta pesquisa, trabalha com a ideia 

de que o discurso é composto por particularidades de manifestos ideológicos, contradições e falhas, já 

podemos observar nesse preâmbulo marcas de incompletude e incongruência. Isso se dá ao fato da 

entrevistada apontar na SD5 uma satisfação diante do conselho de classe que, conforme a mesma, tem 

melhorado com o passar do tempo; e na SD6 afirmar que esta prática educativa poderia ser melhor. 

 No decorrer desse recorte grifamos a expressão “se não” também como marca linguística, em 

que se apresenta com uma conjunção condicional “se” seguida de um advérbio de negação “não”. O 

termo destacado se inscreve no enunciado antecipando a exposição do porquê as reuniões do conselho, 
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conforme a entrevistada, poderiam ter sido melhores. Dessa maneira, a marca apontada apresenta um 

não-dito sugerindo uma condição, onde se afirma que o conselho de classe seria mais satisfatório se não 

houvesse o desrespeito por parte de alguns professores aos pais. É perceptível o descontentamento da 

mãe ao sinalizar esta questão durante a entrevista e, isso pode ser observado por meio da palavra em 

destaque “até”, no momento em que instaura um limite de aceitabilidade do sujeito frente à reunião do 

conselho. Em sua fala “chegando até perguntar o que a gente estava fazendo ali”, a mãe da aluna 

apresenta a ação de alguns professores que, para ela, constitui uma falta de respeito.  

 Partindo da fala do sujeito relacionada ao desrespeito de professores com os pais durante a 

realização do conselho de classe, cabe-nos frisar que esta prática é imbuída de dissenso. Esse cenário 

nos mostra que o conselho é uma prática onde se instaura discursos marcados pelas manifestações 

ideológicas e, por isso percebemos a luta de classes que, neste caso se evidencia entre pais x alguns 

professores. A falta de respeito, citada pela família na SD7, revela uma produção de sentidos que 

reproduz a luta no conselho. Sobre esta questão Pêcheux (1997) afirma que, 

 

A “indiferença” da língua em relação à luta de classes caracteriza a autonomia 

relativa do sistema linguístico e que, dissimetricamente, o fato de as classes 

não serem “indiferentes” à língua se traduz pelo fato de que todo processo 

discursivo se inscreve numa relação ideológica de classes. (PÊCHEUX, 1997, 

p.92) 

 

 Dando ênfase, pois, à questão de que “todo processo discursivo se inscreve numa relação 

ideológica de classes”, conforme pontuou o autor acima, observamos que no universo de pesquisa o 

conselho de classe apresenta discursos que, por sua vez, se filiam em relações de ideologias de grupos, 

ou seja, pais e professores. Por meio da manifestação das formações ideológicas o conselho de classe é 

percebido como uma atividade onde não permeiam ações de consenso, mas sim de conflito. O impasse 

apresentado na última sequência discursiva analisada – a falta de respeito de alguns professores com os 

pais – apresenta uma situação conflituosa que delineia a definição das diferentes posições dos sujeitos 

enunciadores. 

É sabido que as leis garantem a participação dos pais e demais da comunidade escolar nas 

atividades propostas pela instituição de ensino. Neste sentido, pressupomos que a mãe investigada tenha 

este fator como base e demonstre sua insatisfação mediante a atitude de alguns professores na realização 

do conselho de classe. Considerando que o Projeto Político Pedagógico é o documento que define a 

identidade da escola e indica os caminhos a serem percorridos, procuramos neste a sua orientação acerca 

da composição do conselho no universo de pesquisa. Referente a este quesito, o mesmo nos assegura 

que,  
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O conselho de classe será composto dos professores, do coordenador 

pedagógico, do representante de pais e de alunos, da diretoria, que preside o 

conselho, com a finalidade de acompanhar e avaliar os resultados do 

processo de ensino e de aprendizagem. O conselho de classe reunir-se-á: 

a) Ao fim de cada unidade didática; 

b) Ao fim do ano letivo regular; 

c) Ao fim dos estudos obrigatórios de recuperação; 

d) Extraordinariamente, quando convocado. (SD7 - PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO, 2016, p.15, 16) 

 

O recorte do PPP acima se trata de uma formação ideológica que suscita uma formação 

discursiva, em que aponta como deve ser constituído e em que momento do ano letivo o 

conselho de classe precisa acontecer no universo pesquisado. Na verdade, o não-dito se desenha 

nas relações com a formação imaginária, permitindo a concretude de algo visto como crucial a 

ser dito ou impedindo um dito em uma determinada formação discursiva.  

De acordo com este enunciado, a prática escolar discutida aqui será formada por 

professores, coordenador pedagógico, representante de pais e de alunos e, por fim pela diretoria 

– gestão escolar – que articulará o conselho. Interessante percebermos que o texto aponta a 

participação de representante de pais e de alunos, o que significa que estará presente apenas um 

pai/mãe e um aluno/aluna representando a categoria. No entanto, conforme o registro da mãe 

na SD7 há mais de um pai/mãe participando do conselho e isso é questionado por alguns 

professores. Pressupomos, então, que a indagação destes professores seja sustentada pelo o que 

rege o PPP.  

Neste contexto, observamos a importância de a gestão da escola, junto à coordenação 

pedagógica, buscar o alinhamento das ações da escola conforme o PPP ou reavaliar o 

documento com os envolvidos no processo educativo dando novas definições. Feito isso e 

elucidando aos envolvidos no conselho sobre a sua composição, acreditamos que evitará cenas 

como a descrita pelo sujeito entrevistado com relação à falta de respeito de alguns professores 

aos pais durante o conselho. 

Retomando a discussão sobre a SD7 sinalizamos algumas marcas linguísticas que nos 

ajudarão a compreender melhor este recorte. A primeira marca é a conjunção explicativa “que”, 

inscrita no enunciado com o intento de anunciar a função da diretoria no conselho, isto é, 

presidir a atividade. O objetivo desta articulação feita pela direção da escola é apresentado em 

seguida e, nesta parte grifamos mais duas marcas, são elas: “acompanhar” e “avaliar”. Segundo 

o documento da escola a direção, ao presidir o conselho, tem a “finalidade de acompanhar e 
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avaliar os resultados do processo de ensino e aprendizagem.” Os verbos no infinitivo denotam 

o controle deste grupo – direção da escola – sobre os demais – professores, coordenador 

pedagógico e representante de pais e de alunos. Considerando, pois, a existência de duas classes, 

a dominante e a dominada, percebemos que a família, representada aqui pela mãe que compõe 

o conselho de classe, se instaura numa posição de dominada.  

Outro ponto que merece ser destacado é referente à realização do conselho de classe. A 

SD7 afirma que estas reuniões devem acontecer ao fim de cada unidade didática, porém só 

acontecerá no final do ano letivo regular e dos estudos de recuperação. Na escola investigada, 

ao final de cada unidade é realizado o pré-conselho, ou seja, reuniões separadas da direção e 

coordenação pedagógica junto com os alunos e em outro momento da direção e coordenação 

pedagógica com os professores. Neste caso, os pais apenas participam do conselho de classe no 

final dos estudos de recuperação, onde é desenhado em ata os alunos aprovados e reprovados. 

Na tentativa de melhor compreender a voz discursiva da família no conselho de classe, 

perguntamos ao sujeito entrevistado se considera a sua participação necessária nesta prática 

educativa. Diante disso, a família registra que:  

 

Não só a minha participação é importante, mas também a dos outros pais, 

pois é a oportunidade que temos de conhecer a história de cada aluno, as suas 

dificuldades e o que o levou ao conselho de classe. (SD8 – FAMÍLIA) 

  

Segundo a mãe a sua participação no conselho é relevante, assim como a de outros pais. 

A importância da presença destes, conforme a investigada, se dá ao fato de terem a chance de 

tomar conhecimento da história de vida de cada aluno e os entraves que motivaram o mesmo a 

estar fazendo parte do conselho de classe. Vale frisar que se o conselho acontecesse no final de 

cada unidade, como é proposto pelo PPP, e os pais participassem, sem dúvida, estes indivíduos 

teriam uma oportunidade mais evidente de conhecerem particularidades dos alunos e as razões 

destes estarem envolvidos nesta atividade. A participação no conselho de forma anual limita os 

pais a um posicionamento mais consistente nas discussões e também na votação que decide 

pela aprovação ou reprovação dos alunos. Acreditamos que este fator pode causar mais conflitos 

no conselho de classe, o que fortalece a luta de classes entre pais e professores.  

 Dando prosseguimento à análise da SD8 destacamos algumas expressões que se 

inscrevem neste enunciado como marcas linguísticas. As duas primeiras “não só” e “mas 
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também” são locuções conjuncionais que se apresentam com o intuito de estabelecer uma 

adição entre esses dois termos e, assim exibir uma relação de graduação. A soma é percebida 

quando é salientado que não apenas a participação da mãe entrevistada é importante no 

conselho, como também a dos outros pais. Logo após a conjunção explicativa “pois” surge 

como a terceira marca, apontando a razão da importância da presença de pais no conselho. A 

palavra  “pois” antecipa a explicação de que a relevância deste fato se dá devido à oportunidade 

de conhecerem melhor os alunos que estão inscritos no conselho e as suas motivações para tal. 

Este esclarecimento é feito com a ajuda da conjunção também explicativa “que”, corroborando 

com uma maneira pausada do sujeito explicar o porquê de ser importante sua participação no 

conselho.  

 Partindo da premissa de que o aluno é uma figura fundamental no conselho de classe, 

garantido pelo PPP do universo pesquisado e também citado muitas vezes durante as entrevistas 

com a docente, a coordenadora pedagógica e a família, indagamos a mãe sobre a participação 

de sua filha e demais alunos nesta prática. A resposta a essa pergunta compreende, portanto, a 

SD9 que diz:  

 

A minha filha nunca participou do conselho de classe. Mas também nunca 

vi aluno participando do conselho, no sentido de estar presente na reunião. 

Na verdade, só são citados e aí se conversam sobre eles. (SD9 – FAMÍLIA) 

  

Esta formação discursiva retrata ainda a questão da participação no conselho de classe. 

Antes de discutirmos acerca deste recorte, cabe citar que a SD9 expõe um trecho do PPP que 

acentua como este conselho deve ser constituído, frisando que os alunos precisam ser 

representados. De acordo com este documento, faz-se necessário que haja representante de pais 

e também de alunos. Ao perguntarmos à mãe sobre a possível participação da filha nas reuniões 

do conselho, afirmou-se que a mesma nunca participou e em seguida registrou que aluno não 

participa desta atividade. 

 Para melhor compreendermos o enunciado construído pela família na última SD, 

sinalizamos algumas marcas linguísticas que nortearão a nossa análise. As primeiras expressões 

grifadas “nunca participou” e “mas também nunca” indicam a anulação evidente da participação 

do aluno no conselho de classe. A evidência é percebida com o uso do advérbio de negação 

“nunca” por duas vezes, fortalecendo a ausência do aluno nesta prática educativa. Em seguida 

a expressão “no sentido de estar presente” mostra a preocupação da mãe em explicar a respeito 
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da não participação do aluno no conselho. Quando a entrevistada fixa que nunca viu aluno 

fazendo parte das reuniões do conselho, a mesma justifica que se refere à presença física. Logo 

após, este ponto é mais uma vez explicado, no instante em que o termo “na verdade”, locução 

adverbial, antecipa que os alunos são citados no conselho e os presentes falam sobre estes.  

 Dando continuidade à análise do enunciado, observamos que a família, representada 

aqui pela mãe de uma aluna, mostra insatisfação com relação à não participação física do aluno 

no conselho de classe. Este dito pode ser confirmado através da inscrição da marca linguística 

“só”, advérbio que exclui outras possibilidades. Acreditamos que a mãe perceba a importância 

da participação dos alunos nas reuniões, por isso afirma que estes “só são citados e aí conversam 

sobre eles”. Há um não-dito neste recorte acentuando que, para a família, o aluno deve participar 

do conselho de classe e discutir com os demais acerca das questões que forem levantadas no 

decorrer da reunião.  

 Com base nessas ponderações, notamos que o conselho de classe no universo de 

pesquisa em alguns momentos considera o Projeto Político Pedagógico e em outros talvez faça 

vista grossa. Percebemos no decorrer das análises das sequências discursivas que o aluno não 

participa diretamente desta prática educativa, embora seja assegurado por lei, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, e também pelo PPP da escola investigada. 

A este grupo (alunos) é permitida a participação no chamado pré-conselho, ou seja, em reuniões 

que acontecem no final de cada unidade de ensino juntamente com a coordenação pedagógica 

e a gestão escolar. Interessante o respaldo de que nos momentos de pré-conselho os atores 

diretos do processo de ensino e aprendizagem, isto é, professores e alunos não se encontram e 

a família não participa. 

 Diante deste cenário, surgem em nós algumas questões como: Qual o verdadeiro 

objetivo do conselho de classe? A quem ele interessa? Por que o aluno não participa diretamente 

deste conselho? Qual o motivo da família não participar das reuniões do pré-conselho? O pré-

conselho, realmente, facilita o conselho de classe? O encontro entre professores, alunos e 

família no final de cada unidade de ensino não é fundamental para que o processo educativo 

seja revisto e melhorado? Estas indagações retomam pontos que foram elencados nas 

sequências discursivas desta parte do trabalho e, que contribuíram para o melhor entendimento 

acerca da temática proposta nessa pesquisa. 

 Com relação às posições assumidas pela família no conselho de classe, retomaremos 

algumas discussões arroladas aqui. A SD1 fortalece o discurso de que é importante a 
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participação de todos os envolvidos no processo educativo nas ações da escola e, esse fato inclui 

o conselho de classe. Ainda referente a participar das atividades propostas pela instituição de 

ensino, na SD2 a família se posiciona como um sujeito ativo no processo educativo. Desse 

modo, inscreve-se numa posição de participante da vida escolar da filha, considerando que a 

família está representada por uma mãe neste trabalho. Isso acontece porque a mãe busca estar 

presente na escola, contribuir com as tarefas de casa requisitadas pela escola e em conversa com 

os professores para ter conhecimento do andamento escolar da filha.  

 Na SD3 a família afirma que a escola desenvolve avaliações de caráter quantitativo e 

qualitativo e, que este aspecto lhe satisfaz por perceber a evolução significativa na 

aprendizagem da filha. Mais adiante, notamos um furo no discurso, quando o sujeito 

entrevistado aponta a preocupação com as notas e os resultados registrados no boletim. Desse 

modo, essa sequência discursiva instaura a família numa posição de sujeito que tem como foco 

na vida escolar os altos registros numéricos advindos das avaliações. Vale fixar que a SD4, 

correspondente a uma parte do PPP, contempla essa valorização do aspecto quantitativo nas 

avaliações por meio da escala de notas que, por sua vez, compreende uma exigência do sistema 

educativo nacional.  

 Ainda discutindo acerca da família, é importante ressaltar que a SD5 e a SD6 marcam 

uma contradição no discurso construído por este sujeito. Na primeira SD, a mãe tece elogios ao 

desenvolvimento do conselho de classe desde o primeiro ano da filha nessa escola até os dias 

presentes, frisando a melhoria desta prática e a evolução dos alunos mediante o dito. Na 

próxima SD, este sujeito afirma que as reuniões do conselho poderiam ser melhores, uma vez 

que alguns professores tratam os pais com falta de respeito, questionando a presença destes. 

Nesta situação a família se situa na posição de aderência à não aceitação da postura tomada por 

alguns professores. Observamos, portanto, que a família assume uma posição de rejeição à 

atitude de professores que não concordam com a participação de pais ou alguns pais no 

conselho.  

 Outro fator que merece destaque é a SD7 mostrar que a diretoria da escola preside o 

conselho de classe com o intuito de acompanhar e avaliar os resultados do processo de ensino 

e aprendizagem, assumindo assim o controle da atividade. Nesta perspectiva, a família, assim 

como os professores e a coordenação pedagógica, se instaura numa posição de controlada pela 

gestão da escola que, segundo o PPP, é quem comanda as reuniões do conselho.  
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 Por fim, a SD8 e a SD9 expõem a família como sujeito que percebe o seu papel 

importante no desencadeamento do conselho de classe e, também significativa a participação 

direta dos alunos. O anteposto pode ser comprovado através de um não-dito presente na última 

sequência apresentada nesta parte do trabalho e evidenciado com a marca linguística “só”. A 

família relata que no momento em que os alunos se ausentam das reuniões do conselho, os 

mesmos não têm a oportunidade de discutirem o processo educativo com os demais e tampouco 

repensar estratégias que favoreçam a aprendizagem significativa. Sendo assim, a família 

assume uma posição de insatisfeita com a não participação direta dos alunos na atividade do 

conselho de classe do universo de pesquisa.  

 Em linhas gerais, entendemos que cada lugar discursivo concebe maneiras diversas de 

estabelecer relações com a forma-sujeito e também com as diferentes posições que este sujeito 

pode tomar. Neste sentido, Indursky (2000, p.77) afirma que “cada posição-sujeito representa 

diferentes modos de se relacionar com a forma-sujeito.” Portanto, o nosso trabalho teve como 

sustentação a análise das posições assumidas pelo sujeito considerando o lugar discursivo em 

que este se faz presente. Faz-se necessário destacar que o sujeito muda seu lugar discursivo 

constantemente, logo assume posições distintas. 

 Após a análise feita do corpus desta pesquisa, entrevista com docência, coordenação 

pedagógica e família e trechos do Projeto Político Pedagógico, a próxima parte do trabalho 

corresponde a uma discussão acerca dessas vozes discursivas que constituem o conselho de 

classe (objeto de estudo dessa investigação). Sendo assim, tecemos algumas considerações 

sobre as dissonâncias evidenciadas nestas vozes e as suas implicâncias no desenvolvimento do 

referido conselho. 

 

4.4 Vozes discursivas dissonantes 

 

 Os sujeitos do universo de pesquisa constroem discursos em diversos contextos e o 

conselho de classe é um deles. A linguagem, por sua vez, é compreendida como uma prática 

social, em que os indivíduos são situados sócio-historicamente e, assim estabelecem relações 

baseadas em manifestações ideológicas. Dessa maneira, o indivíduo, ao se submeter aos 

aparelhos de estado, é interpelado pela ideologia e se consolida sujeito. Segundo a AD francesa, 

dispositivo que sustenta nossa investigação, a constituição do sujeito envolve a chamada à 
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existência por meio da interpelação, pois este fato assujeita o indivíduo no momento em que o 

identifica como sujeito de seu discurso. 

 Esse trabalho baseia-se, portanto, na análise das vozes discursivas que formam o 

conselho de classe de uma escola da rede pública municipal, sendo elas: a docência, a 

coordenação pedagógica e a família. Atentamo-nos a apenas três vozes, partindo do pressuposto 

de que a AD requer uma compreensão minuciosa do corpus e o tempo direcionado à 

investigação, análise e registro do estudo não nos possibilitou analisar mais vozes. O estudo 

nos permitiu observar algumas posições assumidas por estes sujeitos e, com isso pudemos tecer 

um diálogo a respeito da dissonância que permeia o universo dessas três vozes do discurso.  

 Vale destacar que no decorrer da análise do corpus compreendemos que há um 

embaraço e, concomitantemente um entrelace entre as vozes da docência, da coordenação 

pedagógica e da família na constituição do discurso.  Este cenário fomenta a inscrição de 

posições variáveis entre os sujeitos, fazendo com que perdure um jogo de ir e vir no desenrolar 

do conselho.  

 Entendemos que a AD nos permite ir além dos recortes que formam o nosso corpus, 

apontando que a linguagem não tem apenas um sentido, porém que ela atravessa por um 

percurso social, histórico e ideológico que admite vários sentidos. Essa diversidade de sentidos 

apresenta efeitos que, por sua vez, instaura o sujeito em diferentes posições. Após a análise das 

entrevistas e do Projeto Político Pedagógico do universo de pesquisa, evidenciamos a presença 

de algumas posições assumidas variavelmente pelos sujeitos investigados que constituem o 

conselho de classe.  

 Interessante apontar que os recortes apresentados da legislação, como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9.394/96, o Plano Nacional de Educação e o Projeto Político 

Pedagógico apresentam Formações Ideológicas (FIs) que, por sua vez, projetam as Formações 

Discursivas (FDs) que fortalecem o que pode e deve ser dito pelo sujeito inserido em um lugar 

social e histórico. Sendo assim, as leis vistas aqui comportam de forma mais significativa na 

delimitação de FIs e FDs, pondo à mostra que as posições-sujeito nem sempre coincidem com 

o fato de um discurso ter sido produzido pela docência, coordenação pedagógica ou família. 

Sobre isso, notamos em alguns momentos falas da professora na posição da coordenadora e 

vice-versa, ou ainda da família na posição da professora. Na verdade, esse processo é o que 

apresentamos aqui de naturalização ideológica, isto é, quando a ideologia naturaliza ações 

humanas com o intento de que uma dada realidade seja aceita. 
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 A docência admite as posições de controlada e controladora, assim como a coordenação 

pedagógica. Os efeitos de sentido que circunscrevem as formações discursivas produzidas por 

estes sujeitos nos mostram que uma posição tomada é variável e depende do contexto social e 

histórico em que estão inseridos. Além disso, as manifestações ideológicas são determinantes 

para que o movimento conduza o sujeito de uma formação discursiva a outra. 

 É interessante destacar que o conselho de classe é uma prática escolar em que se permeia 

o dissenso, partindo da premissa de que a existência de conflitos entre os participantes é um 

fator evidente. As formações discursivas submetidas às formações ideológicas determinam o 

lugar social ocupado pelo sujeito, isto é, apresentam posições inconscientes e variáveis 

assumidas. Diante da falta de consenso no conselho, a coordenação pedagógica toma o lugar de 

mediadora de conflitos, procurando um ambiente menos hostil e mais dialógico. No decorrer 

da entrevista, este sujeito afirmou que “busca agradar a todos”. Na verdade, este dito pode nos 

mostrar um não-dito referente à sua preocupação em apenas agradar os participantes do 

conselho e, perder o real objetivo desta atividade. 

 Mediante alguns confrontos observamos embaraços entre os sujeitos da pesquisa como: 

docência x gestão escolar; docência x família; coordenação pedagógica x docência; família x 

docência. Estas questões são melhor discutidas mais adiante, momento em que apresentamos 

com mais detalhes as posições assumidas por cada um dos sujeitos investigados e, por 

conseguinte as dissonâncias existentes entre elas. 

 Desse modo, percebemos durante a pesquisa que um sujeito toma a posição de outro em 

uma dada formação discursiva, pois produz um discurso tomando como base o lugar social do 

outro. Isso pode ser comprovado por meio da sequência discursiva 3 produzida pela 

coordenação pedagógica (p. 118), em que este sujeito toma a posição da docência e discursiviza 

apresentando o papel da coordenadora pedagógica superior à professora neste campo simbólico, 

ou seja, na elaboração do Projeto Político Pedagógico. Isso é comprovado através de um não-

dito presente na marca linguística “apenas”, onde compreende o seguinte recorte: “na época eu 

era apenas professora”. Diante disso, o conselho de classe é visto como uma prática constituída 

por vozes que, inseridas em formações discursivas são submetidas pelas formações ideológicas. 

Este processo faz com que efeitos de sentidos sejam produzidos, o que favorece a 

movimentação de formações discursivas e também de posições assumidas pelos sujeitos. 

Com o intuito, pois, de melhor explicitar as posições indicadas pelos sujeitos no decorrer 

da investigação, apresentamos um quadro que tece algumas considerações acerca dos sujeitos 
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aqui tratados e, mais adiante engendramos uma breve discussão referente à dissonância que 

circunscreve as vozes discursivas analisadas. Vale destacar que as informações trazidas no 

quadro exemplificam as conclusões notificadas nesta pesquisa, mas não limitam todo o debate 

em torno do objeto de estudo, ou seja, o conselho de classe. Na verdade, buscamos neste 

momento uma forma mais concisa de apresentar algumas questões observadas no estudo para 

fortalecer a dissonância que permeia neste campo. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 01 – Posições dos sujeitos da pesquisa 

Posição-sujeito da 

Docência 

Posição-sujeito da 

Coordenação Pedagógica 

Posição-sujeito da Família 

Assume posição de 

controladora ao elaborar 

avaliações e submeter 

notas aos alunos. 

Admite posição de 

controladora ao 

acompanhar e avaliar 

professores e alunos. 

Não apresenta evidência de 

estar no controle. 

Apropria da condição de 

controlada pelo sistema, 

gestão escolar e 

coordenação pedagógica. 

Atende a condição de 

controlada pelo sistema. 

Assume condição de 

controlada pelo sistema, 

docência, coordenação 

pedagógica e gestão escolar. 

Admite o lugar de 

insatisfeita devido a 

conflitos com a gestão 

escolar e descontentamento 

com pais e/ou responsáveis 

pelos alunos. 

Apropria o lugar de 

insatisfeita diante de 

conflitos com professores e 

confrontos entre estes e a 

gestão escolar. 

Assume o lugar de insatisfeita 

perante conflitos com 

professores. 

Não exibe destaque na 

tentativa de resolver ou 

amenizar conflitos. 

Atende a posição de 

mediadora de conflitos. 

Não expõe realce na busca por 

sanar ou diminuir conflitos. 

Fonte: Elaborado pela autora em 17/11/2018. 

 

Conforme a análise das posições-sujeito tomadas pela docência, coordenação 

pedagógica e família no conselho de classe, observamos que estas vozes assumem papéis 

sustentados pelo controle admitido por meio do sistema governamental e/ou escolar. É 
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interessante o respaldo de que este controle acolhe a configuração de dois grupos: aqueles que 

dominam e aqueles que são dominados. Os sujeitos investigados em alguns momentos se 

inscrevem no primeiro grupo e, noutros se percebem no segundo.  

De acordo com o anteposto, citaremos situações em que os referidos sujeitos assumem 

posições de controlador e de controlado. A princípio, a docência indica posição de controladora 

quando elabora avaliações e submete aos alunos gerando notas. Em contrapartida, torna-se 

controlada pelo sistema que exige notas de alunos, e também pela gestão escolar no instante em 

que não consente a realização de atividades avaliativas fora do contexto de sala de aula. Ainda 

sobre isso, a coordenação pedagógica aponta uma posição de controladora no conselho de 

classe, uma vez que, junto à direção, acompanha e avalia o desempenho do grupo de professores 

e alunos. Sob este acompanhamento e avaliação, a docência e a família se inscrevem numa 

posição de controladas pela coordenação pedagógica. 

É válido considerar também que a coordenação pedagógica, conforme o Projeto Político 

Pedagógico, é quem deve articular este documento e supervisionar ações. Considerando esta 

incumbência, compreendemos que este sujeito toma uma posição de controlada pelo sistema 

escolar que exige o encadeamento e inspeção do PPP. Cabe acrescentar, portanto, que no 

momento em que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (BRASIL, 1996, 

p.8), em seu art. 12, determina que toda unidade de ensino elabore e execute sua proposta 

pedagógica notamos o controle do sistema governamental sobre a coordenação pedagógica, a 

docência e a família, pois cobra a participação de todos estes sujeitos. Sendo assim, todos eles 

se inscrevem na posição de controlados pelo governo.  

Dando continuidade à reflexão acerca das posições apresentadas no quadro, 

evidenciamos a insatisfação de todos os sujeitos no que tange ao desenrolar do conselho de 

classe. Inicialmente, a docência se inscreve como insatisfeita diante desta prática educativa ao 

acentuar a ausência ou a pouca democracia na gestão escolar, percebendo atitudes de 

autoritarismo da diretora e a falta de participação dos pais ou responsáveis na vida escolar do 

aluno. Outro fator que fomenta a insatisfação na docência é a participação de muitos pais na 

atividade do conselho e o direito a voto de funcionários como, merendeira e porteiro. 

Além da docência, a coordenação pedagógica também se situa na posição de insatisfeita 

por perceber que a presença dos professores no conselho de classe não evidencia uma 

participação diante do que propõe a referida prática educativa. Na verdade, este sujeito 

(coordenação pedagógica) cita durante a entrevista a sua visão a respeito de uma certa 
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resistência da classe docente à mudança. Considerando, pois, que o conselho tem o intento de 

repensar o processo de ensino e aprendizagem, a coordenação pedagógica apresenta uma 

insatisfação diante do suposto ato de resistir dos professores.  

É válido destacar que outro fator que inscreve a coordenação pedagógica nessa posição 

é o desenrolar de conflitos entre professores e gestão no discorrer do conselho de classe. Isso é 

decorrente, segundo a coordenação pedagógica, do fato da docência não compreender as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, o que desperta um confronto com a direção do 

universo pesquisado. 

Foi visto em nosso estudo também que, mediante o enfrentamento citado, a coordenação 

pedagógica assume a posição de mediadora de conflitos, pois é esta que dirige, junto à gestão, 

a reunião do conselho e busca contentar a todos que participam desta ação escolar. Esta tentativa 

de “agradar a todos” (expressão utilizada pelo sujeito em questão) faz com que a coordenação 

pedagógica tome a posição mencionada. Todavia, entendemos que os termos expõem sentidos 

diferentes, a depender do lugar ocupado pelo enunciador na sociedade. Nesse sentido, Mariani 

(1999, p.108) nos diz que “os sentidos das palavras podem mudar conforme a situação em que 

são usadas e conforme o lugar social ocupado pelo sujeito que fala”. Sendo assim, a expressão 

“agradar a todos” fomentou a inscrição da coordenação pedagógica na posição de mediadora 

de conflitos, devido ao momento em que foi feito uso do termo e ainda pelo lugar social que 

este sujeito toma. Entretanto, isso significa que em outras circunstâncias esta expressão pode 

instaurar sujeitos em outras posições. 

Retomando a posição de insatisfeita cabe frisar que além da docência e da coordenação 

pedagógica, a família assume a mesma posição diante do conselho de classe. Este fato é 

comprovado quando este sujeito afirma que a docência não concorda com a participação de pais 

ou alguns pais no conselho. Na verdade, a situação descrita causa um descontentamento à 

família, pois percebe a não valorização de sua participação nesta atividade pelos professores, 

acentuando a presença de uma falta de respeito destes.  

Contudo, ao longo da pesquisa descortinamos a posição sustentada na satisfação da 

família diante do conselho. Isso se deu de algumas evidências provocadas por marcas 

linguísticas presentes em sequências discursivas resultantes de recortes da fala da família 

durante a entrevista. Inicialmente, é apontado que a escola tem contribuído muito ao 

crescimento coletivo e individual da filha, estudante da escola investigada, o que deixa o sujeito 

família muito feliz. Nesta vertente, a entrevistada acrescenta que a maneira como é 
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desenvolvida a avaliação da aprendizagem lhe faz gosto, pois aprecia os aspectos quantitativos 

e qualitativos. E por fim, afirma que o conselho de classe tem melhorado bastante, uma vez que 

mudanças nesta atividade têm contribuído a uma aprendizagem mais significativa para os 

alunos. Ditos como estes indicam a uma posição da família enquanto satisfeita com o 

desenvolvimento do conselho de classe. 

Observamos, então, que a docência e a coordenação pedagógica assumem posições de 

controladora e controlada diante do conselho, situações de contraste, oposição. Ser controladora 

e controlada nesta atividade nos mostra que o ir e vir de posições do sujeito no campo do 

simbólico, ou seja, do conselho de classe. Ainda seguindo esta vertente, podemos citar que a 

família toma as posições de insatisfeita e satisfeita perante a prática educativa investigada, 

sinalizando também a movimentação de ocupações contrárias. Esta discordância entre as 

posições assumidas pelo mesmo sujeito em momentos diferentes (controladora e controlada, 

insatisfeita e satisfeita) é um fator que corrobora à dissonância vista entre as vozes discursivas 

do conselho.  

Um ponto que merece destaque é o fato de todas os sujeitos investigados tomarem a 

posição de insatisfeitos. Pressupomos, pois, que a insatisfação seja motivadora do confronto em 

evidência no conselho, o que decerto fortalece a instauração do sujeito num campo simbólico 

alienado e ideológico constituído por vozes dissonantes. A posição-sujeito, segundo Pêcheux 

(1988), configura-se como um objeto imaginário que ocupa seu espaço no processo discursivo. 

Dessa maneira o sujeito não é um, mas assume diferentes posições, variantes conforme as 

formações discursivas e ideológicas em que se inscrevem o mesmo. 

Alinhando esta questão à pesquisa com base nas análises, entendemos que as vozes da 

docência, da coordenação pedagógica e da família quando inscritas em formações discursivas 

apresentam dissonância e, assim, sustentam as manifestações de conflito. Neste viés, 

observamos que o conselho de classe é crivado por discursos que permitem a movimentação 

das posições sustentadas pela ideologia embutida na linguagem, provocando efeitos de sentidos 

que, por sua vez, determinam os lugares assumidos pelos sujeitos. 

 

CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os caminhos até aqui percorridos mostram-nos o cenário de uma escola a partir da qual 

analisamos falas dissonantes sobre o conselho de classe, nas quais pontuamos Formações 
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Discursivas (FDs) e Formações Ideológicas (FIs). Desse modo, o discurso ocupa um espaço 

marcado pelas tramas ideológicas de outros discursos que dele surgem. Portanto, esta pesquisa 

se baseou no sujeito que, submergido em FDs e FIs, enuncia de um lugar e de uma posição pela 

qual se constituiu e foi constituído no conselho. 

Antes de tudo, cabe lembrar que o conselho de classe, nossa questão de análise, é uma 

instância de estrutura administrativo-pedagógica da escola, que tem em vista a avaliação de 

ações educacionais e a indicação de alternativas que garantam a efetivação do processo de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, o conselho é um momento em que participantes do universo 

escolar se reúnem para discutir o trabalho docente, a metodologia adotada pelo professor nas 

aulas, os avanços obtidos pelos alunos, a participação dos pais na aprendizagem dos filhos, 

situações de exclusão, instrumentos de avaliação adotados pelos docentes, dentre outras 

questões. 

 É importante registrar que no momento em que o conselho constitui um debate bem 

articulado, o mesmo se torna uma boa oportunidade para se analisar o processo de ensino e 

aprendizagem sob múltiplas perspectivas e também apresenta o cuidado com o que é público, 

no sentido de valorizar o grupo. Entretanto, se esta atividade não é bem planejada e conduzida 

pode se tornar uma confissão coletiva, em que sobressaia uma série de reclamações. Desse 

modo, podemos perceber o conselho no sentido de punição, considerando que em uma 

sociedade disciplinar o sujeito emerge por meio de ações punitivas. O ato de confessar e/ou 

reivindicar indica uma resposta a uma disciplina imposta. Sendo assim, o conselho de classe é 

muitas vezes visto como um espaço marcado por confrontos, onde se prioriza um julgamento 

acerca do aluno e do professor e ignora o seu real objetivo. 

 Diferente de muitas pesquisas acadêmicas, esta investigação teve como foco a análise 

das posições do sujeito no conselho, considerando a Análise de Discurso Pecheutiana. Neste 

sentido, partindo da premissa de que esta prática educativa é um lugar marcado por confrontos, 

pesquisamos as posições em que os sujeitos assumem diante dos conflitos percebidos nesse 

conselho. O estudo foi desenvolvido através de entrevistas e recortes do Projeto Político 

Pedagógico do universo de pesquisa. Cabe frisar ainda que as leituras e discussões realizadas 

no Grupo de Investigação sobre Narrativas, Práticas Letradas e Discurso (GRINPRALED), 

coordenado pelo Dr. Anderson de Carvalho Pereira, corroboraram com a sustentação da 

pesquisa proposta aqui. 
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 Por meio das falas dos sujeitos: docência, coordenação pedagógica e família, assim 

como os recortes do Projeto Político Pedagógica do universo de pesquisa, foi possível 

percebemos discursos (ditos e não-ditos) e sentidos filiados às manifestações ideológicas que 

compreendem o conselho de classe. É importante destacar, pois, que a ideologia ocupa um 

espaço central na Análise de Discurso, principalmente pelo fato que Pêcheux tentou re-

significar a concepção de ideologia com base na consideração da linguagem (ORLANDI, 

2003). Ou seja, a ideologia constrói evidências no campo simbólico e insere o sujeito nas 

relações imaginárias, partindo de suas condições existenciais. Diante disso, o sujeito pode 

ocupar posições de sujeito diversas, que se manifestam de maneira inconsciente e variável. 

 Na esteira deste mesmo comentário, observamos que os sujeitos investigados assumem 

posições distintas no conselho e, algumas vezes ocupam lugares outrora tomados por outro. 

Conforme Courtine (1999, p.20), “são posições de sujeito que regulam o próprio ato de 

enunciação: o interdiscurso, sabe-se, fornece, sob a forma de citação, recitação ou 

preconstruído.” Sendo assim, vimos em nosso estudo as posições dos sujeitos investigados 

desenhadas em enunciados preconstruídos, a partir das materialidades linguísticas que tomamos 

como corpus desta pesquisa. Sendo assim, a princípio, vislumbramos as formações discursivas 

presentes em nossas sequências discursivas (SDs), para, em seguida, identificarmos tais 

posições. 

Um fator importante na definição das posições-sujeito no conselho de classe foi a 

observação do significante “democracia” ao longo da análise de dados Cabe considerar ainda 

que, no decorrer das entrevistas, os sujeitos indicaram a participação como pré-requisito a um 

processo educativo democrático. O princípio da democracia está inscrito na Constituição 

Federal de 1988 e na LDBEN 9.394/96, desse modo, ele deve ser desenvolvido em todos s 

sistemas de ensino e escolas públicas do Brasil. 

 Diante disso, percebemos que a escola, por meio de trechos do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) – parte do corpus desse estudo, manifesta uma preocupação em garantir 

ações democráticas em muitas atividades. Com relação ao ato de participar do conselho é 

assegurado pelo PPP aos professores, à coordenação pedagógica, à gestão, aos representantes 

de pais e alunos e membros do conselho escolar. Em contrapartida, algumas formações 

discursivas produzidas pela docência e família desenharam efeitos de sentidos cravados por 

insatisfação. Isso se confirma ao observar a docência questionando o fato da gestão convidar 

“quem quiser” (expressão utilizada pelo sujeito entrevistado - docência) para participar do 

Conselho discutido aqui, pressupondo a ausência de democracia nesta atitude. Além disso, a 
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família aponta que a docência questiona a presença de tantos pais no conselho de classe, 

afirmando ainda uma “falta de respeito dos professores” (expressão usada pelo sujeito 

entrevistado – família). 

 As formações discursivas citadas são marcadas por formações ideológicas no instante 

em que definem quem deve participar do conselho de classe. Esta e outras questões 

apresentadas ao longo da investigação nos mostram que esta prática educativa é caracterizada 

por conflitos. A falta de consenso acentua a dissonância entre as vozes discursivas que 

compreendem o conselho. Dessa maneira, propusemos no discorrer da Dissertação uma análise 

acerca das posições assumidas pelos sujeitos investigados mediante aos efeitos de sentidos 

construídos a partir dos conflitos que se perpetuam no campo simbólico. A democracia não tem 

sentido em si e não pressupõe consenso, mas formas de lidar com contradições. Nesta linha, 

observamos que a concordância total no conselho é ilusória. 

 Neste momento, cabe apontar o conselho de classe é visto como um órgão colegiado 

constituído pelos professores da turma, por representantes dos alunos e em alguns casos, dos 

pais. Sendo assim, é uma instância que permite o acompanhamento dos alunos, com a intenção 

de ter um conhecimento mais minucioso da turma e de cada um, analisando o desempenho do 

professor partindo dos resultados alcançados. Esta atividade tem a responsabilidade de formular 

propostas relacionadas à ação educativa, facilitar e ampliar as ações mútuas entre professores, 

alunos e pais, motivando os projetos investigativos (LIBÂNEO, 2004). 

 Dentro do aporte teórico de Libâneo, os alunos têm um papel importante no conselho, 

uma vez que são sujeitos que compreendem o processo educativo e contribuem para a promoção 

de um debate acerca das questões que permeiam o conhecimento e incentivam, junto aos 

professores e pais, a realização de projetos de investigação. Todavia, observamos durante as 

entrevistas que o aluno não participa diretamente da atividade do conselho de classe, apenas do 

pré-conselho. 

 Assim, com base nas entrevistas realizadas com os sujeitos e ainda nos recortes do PPP 

é possível notar, por meio de indícios, pistas e vestígios no corpus da pesquisa (entrevista e 

PPP) as posições destes configuradas no conselho. Vale reafirmar que estas posições são 

tomadas pela docência, coordenação pedagógica e família de maneira inconsciente e variável, 

apresentando muitas vezes contradições que fortalecem a mudança de posição pelo mesmo 

sujeito. 
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 Orlandi (2003, p.30) nos afirma que “o sentido não existe em si, mas é determinado 

pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras 

são produzidas.” Essa reflexão nos traz como foco, pela via do objeto da pesquisa, mostrar que 

o conceito central em toda a investigação discursiva é a de ressaltar a maneira como o discurso 

foi construído, às vezes, no sentido de fortalecer o controle no conselho de classe. Contudo, há 

em evidência a tentativa de apresentar uma conformidade ao discurso apresentado na legislação 

que assegura a democracia no espaço escolar. 

 Nos procedimentos de análises sempre caminham juntas a descrição de sequências 

discursivas e a interpretação com base em marcas linguísticas grifadas, na tentativa de garantir 

a investigação das posições do sujeito assumidas em nosso objeto de estudo, isto é, no conselho 

de classe. Dessa forma, apresentamos recortes das falas da docência, da coordenação 

pedagógica e da família e, ainda trechos do PPP que dão sustentabilidade à pesquisa. Vale o 

respaldo de que a leitura de teóricos que discutem este conselho e também a Análise de Discurso 

no viés francês fortaleceram o debate que constitui o trabalho. 

 Os capítulos da Dissertação foram determinados e distribuídos na intenção de melhor 

desenhar a discussão acerca do conselho. Para tanto, o primeiro capítulo traz algumas 

considerações a respeito da Análise de Discurso que, por sua vez, corresponde ao caminho 

metodológico. Pressupostos da AD são apontados no discorrer desta parte, elencando aspectos 

de corpus, paradigma indiciário, discurso e ideologia, além de apreciar o processo das 

manifestações ideológicas no campo discursivo e o processo de configuração das posições-

sujeito. Acreditamos que iniciar o trabalho com esse debate, proporciona ao leitor um 

entendimento mais eficaz do percurso metodológico realizado ao longo da investigação. 

 Em seguida, o segundo capítulo reúne algumas ponderações referentes ao contexto 

histórico e legal do conselho de classe, o que nos permitiu exibir de maneira mais detalhada o 

nosso objeto de estudo. Expusemos, então, o papel do Estado diante do cenário educativo e a 

conjuntura histórica do conselho em contexto mais amplo e também nacional. Partindo disso, 

mostramos alguns dados e reflexões desta prática educativa no município de Bom Jesus da 

Lapa, denotando o universo da investigação. 

 Por fim, após uma maior compreensão de Análise de Discurso e também de conselho 

de classe, o terceiro capítulo expõe a análise de dados, em que situa as vozes discursivas do 

universo de pesquisa. Sendo assim, mostramos vinte e seis sequências discursivas que são 

analisadas a partir de fundamentos teóricos e, com isso as posições dos sujeitos investigados 
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são delineadas. É importante frisar que a ideologia é um marco relevante nas formações 

discursivas, pois a linguagem não é percebida como um artefato neutro e imparcial. Na AD o 

sujeito “não é o ser real, o indivíduo, o sujeito empírico, mas o sujeito do discurso, carregado 

de marcas sócio-histórico-ideológicas que se imagina como fonte de sentido” (SANTOS, 2013, 

p.229).  

 Considerando que o discurso, na AD francesa, é visto como resultado de um contexto 

social, histórico e ideológico, o conselho de classe é percebido no trabalho como um espaço 

caracterizado por conflitos. Verificamos alguns confrontos no discorrer das formações 

discursivas e formações ideológicas que, por sua vez, instauraram os sujeitos em lugares 

diversos nesta prática educativa. Com isso, observamos que o conselho de classe na rede pública 

municipal de Bom Jesus da Lapa é crivado por discursos de caráter legislativo, os quais são 

citados no trabalho a partir de falas dos sujeitos que cobram o exposto na Constituição Federal 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 e, ainda no Projeto Político 

Pedagógico, documento escolar assegurado pela LDBEN. Este fato se confirma quando a 

docência exige ações democráticas por parte da gestão da escola, partindo da premissa de que 

os documentos citados asseguram a gestão democrática; e ainda no momento em que a família 

reclama a postura da docência ao indagar sobre a quantidade de pais que participa do conselho, 

questão assistida por lei quando cita que a educação escolar também é um dever da família. 

 Podemos observar também que a presença desses confrontos no conselho de classe 

dificulta que essa atividade, de fato, corrobore com o processo de ensino e aprendizagem e, 

assim, rompa a ideia de julgamento do comportamento dos alunos. Os atritos no decorrer do 

conselho apresentam uma arena em que as relações de poder definem em instantes distintos os 

detentores do controle e os subordinados a ele. Entretanto, sabemos que esse conselho precisa 

ser democrático, perdurando o diálogo e avaliação permanente e coletiva dos processos 

educativos, pois somente desse modo será provável reconfigurar saberes e rever ações 

pedagógicas alternativas.  

 No processo escolar onde a democracia se faz presente, o conselho de classe é visto 

como fundamental, porque assiste a possibilidade de articular os diversos segmentos da 

instituição de ensino e tem por objeto de estudo o ensino que é o eixo central em torno do qual 

desenvolve-se o trabalho escolar (DALBEN, 1994). Essa afirmação dá ênfase a duas questões 

básicas, que são: a primeira, referente ao caráter articulador das várias partes que compreendem 

a escola, procurando uma gestão democrática efetiva; e a segunda, voltada às relações entre o 

ensino e a aprendizagem que abrangem o campo didático-pedagógico. 
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 Notamos ainda, através das falas dos sujeitos, que o aluno não participa do conselho de 

classe diretamente, embora seja visto em formações discursivas apresentadas que este é uma 

peça fundamental na atividade, tendo garantida a sua participação no PPP. Assim, pressupomos 

que a escola em alguns momentos demonstra interesse em cumprir com o discurso legislativo, 

no momento em que registra a participação de alunos no conselho, mas em contrapartida 

apresenta o oposto quando limita o mesmo a participar apenas do pré-conselho. 

 Diante deste cenário, o significante “democracia” é evidenciado nas SDs, pois os 

sujeitos cobram o exercício de determinados ditos em leis. Notamos, então, o embaraço das 

formações discursivas e formações discursivas, uma vez que trechos do PPP asseguram o que 

deve ou não ser feito no conselho de classe e, assim lugares são tomados pelos sujeitos em seus 

enunciados. Conforme a docência, a mesma se percebe controlada pela gestão, uma vez que 

age em alguns momentos de forma antidemocrática; e a família exige participação na atividade, 

demonstrando insatisfação mediante atitudes contrárias a isso por parte da docência. Estes fatos 

são exemplos de questões baseadas na democracia, no sentido de cumprimento de leis, que se 

refletem no discurso constituinte do conselho investigado.  

 Como vimos, o discurso é o lugar de contato entre a língua e a ideologia, partindo da 

premissa de que a materialidade da ideologia forma o discurso. Neste sentido, o discurso é uma 

construção social, não individual, por isso a sua análise requer ponderações acerca do contexto 

histórico-social e das suas condições de produção. Portanto, as formações discursivas 

apresentadas na pesquisa refletem uma visão de mudo determinada, basicamente, vinculada 

àqueles que formam o conselho de classe. Cabe salientar que essas formações estão em 

movimento, por isso as posições assumidas pela docência, coordenação pedagógica e família 

são diversas, inconscientes e variáveis. 

 Nessa rede de sentidos construída pelo sujeito histórico, vimos que o discurso diz mais 

que os ditos que apresenta, pois há uma série de efeitos marcados nos não-ditos. Analisar os 

discursos não é uma atividade simples, porém através de nossas análises verificamos os crivos 

nos discursos do conselho de classe e neles a tomada de posições dos sujeitos que formam esta 

prática. Os sujeitos envolvidos assumem lugares muitas vezes contrários, pois se espelham na 

legislação para cobrar que cada um ocupe sua posição no discurso, admitindo-se ser Outro/outro 

nas relações que se estabelecem e pelas quais são determinados, segundo a teoria de Lacan 

(2008). Nessa linha de raciocínio, vale registrar que o aprofundamento destas questões pelo 

viés da Psicanálise é um outro caminho possível para novas pesquisas. Afinal, o conselho de 

classe ocupa lugar de grande Outro muitas vezes e, também pode indiciar o Outro do Outro.  
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 Em linhas gerais, discutir a respeito do conselho de classe, enquanto prática 

administrativa e pedagógica da escola, continua sendo um desafio. Reconhecemos a 

importância desta atividade no cenário educativo quando a sua realização acontece de forma 

bem articulada e conduzida com fins na avaliação do processo de ensino e aprendizagem e, 

também nas estratégias que rompam possíveis dificuldades na busca pelo conhecimento.  

 Torna-se necessário salientar que o conselho de classe é um espaço crivado por 

confrontos, em que relações de poder perduram todo o tempo. Em contrapartida, percebemos 

que a existência de um regimento na Secretaria Municipal de Educação é primordial para que 

este conselho aconteça em obediência de critérios outrora estabelecidos, isto é, cumprido a 

partir de normas mais precisas. Desse modo, a prática do conselho se desenrolará no ambiente 

educativo de forma alinhada, amenizando os conflitos tão constantes entre os sujeitos. 

 Por fim, tendo em vista a especificidade do propósito deste trabalho, acreditamos que 

foi possível analisar as vozes discursivas dissonantes que configuram posições-sujeito do 

conselho de classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa - BA. A Análise de 

Discurso apresentada por Pêcheux foi fundamental para explorarmos as posições assumidas 

pela docência, coordenação pedagógica e família no conselho de classe, isto é, no campo 

simbólico de estudo. No mais, esperamos que esta Dissertação possa contribuir para a geração 

de novas discussões acerca desta prática de natureza democrática no sentido de compreendê-la 

como uma possibilidade de avaliar o processo educativo e rever procedimentos na perspectiva 

de tornar o ensino e a aprendizagem mais eficazes, principalmente na rede pública.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Rita Lee Lopes Vieira de Jesus, RG 13648357 70, estudante do Mestrado em 

Educação do Programa de Pós–Graduação em Educação (PPGED), da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), venho por meio deste convidá-lo/a a participar de uma pesquisa 

científica que será realizada para a dissertação do meu trabalho de conclusão de curso, com o 

título “O Conselho de Classe nas escolas públicas: vozes discursivas dissonantes”. Nesta 

pesquisa tenho como objetivo analisar as vozes discursivas dissonantes que configuram 

posições-sujeito do conselho de classe na rede municipal de ensino de Bom Jesus da Lapa – 

BA, considerando as políticas públicas que lhe asseguram. 

Participarão desta pesquisa um gestor escolar, um professor e um pai de estudante de 

uma instituição de ensino da rede pública municipal de Bom Jesus da Lapa – BA. Caso haja 

necessidade de esclarecimentos, o telefone de contato é (77) 99116-5105 ou pelo email: 

ritalee18@hotmail.com. 

Informo que em momento algum o (a) senhor (a) será identificado, podendo retirar o 

referido consentimento em qualquer etapa de sua participação. Trata-se de um estudo que não 

trará nenhuma forma de gastos financeiros, nem mesmo eventuais ressarcimentos ou 

indenizações. Cabe registrar que não haverá riscos, uma vez que se trata de uma pesquisa em 

mailto:ritalee18@hotmail.com
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âmbito social, não havendo riscos de identificação do entrevistado, nem outras maneiras que 

possam constranger o mesmo mais adiante. 

Dentre os pontos positivos deste trabalho encontra-se a ampliação e debates a respeito 

do Conselho de Classe e as políticas públicas que o garantem no município onde será realizada 

a pesquisa. 

Deste modo, convido o (a) senhor (a) a colaborar com esta pesquisa; mais 

especificamente, por meio do registro de imagens e gravação de entrevista. 

Para tanto, caso o convite seja aceito, preciso de sua colaboração, porém será necessário 

concordar com uma declaração, por escrito, se aceita as condições abaixo especificadas, 

assinando em duas vias, onde uma ficará com o (a) senhor (a). 

1. Todas as informações prestadas serão gravadas e mantidas em sigilo, pois serão utilizadas 

somente em prol deste estudo; estas informações serão veiculadas (sob anonimato) em revistas 

científicas, lembrando que a gravação e a transcrição das informações serão arquivadas pelo 

pesquisador por um prazo de cinco anos. 

2. A participação poderá ser interrompida em qualquer momento, sem acarretar nenhum tipo 

de prejuízo ao senhor (a) e/ou seus familiares. 

3. Caso concorde com este convite de participação, peço por gentileza para assinar este Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, onde uma ficará com o (a) senhor 

(a) e a outra ficará sob minha guarda, Rita Lee Lopes Vieira de Jesus. 

 

Caso aceite estas condições, solicito assinar o Termo de Consentimento abaixo. 

 

Eu,________________________________________, RG ________________________, 

aceito participar voluntariamente deste estudo e estou livre para, em qualquer momento, desistir 

de continuar, sem nenhum prejuízo para mim.  

 

 

 

_______________________________________________________ 

     Nome e Assinatura do participante (ou impressão digital) 

                                                                                                                    Polegar direito 
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Local: ______________________________________________ Data: _____/_____/_______ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

 

APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu _____________________________________, depois de conhecer e entender os objetivos, 

procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, a 

pesquisadora Rita Lee Lopes Vieira de Jesus do projeto de pesquisa intitulado “O Conselho de 

Classe nas escolas públicas: vozes discursivas dissonantes” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes.  

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).  

 

 

 

Bom Jesus da Lapa, ____ de ______________ de _______ 

 

 

 

 

 



174 
 

_____________________________  __________________________________________  

      Participante da pesquisa                            Pesquisador responsável pelo projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

➢ Docência 

 

1 – Dados pessoais: 

Nome: 

Idade:         Naturalidade: 

Tempo de docência: 

Formação: 

 

 

2 – Questões: 

✓ Fale acerca de sua trajetória docente. 

✓ Há quanto tempo trabalha nesta escola? Está satisfeita com seu trabalho neste ambiente? 

✓ De que maneira você planeja seu trabalho anual? Há empecilhos no exercício deste 

planejamento? Caso haja, cite-os. 

✓ Quais são as suas dificuldades e satisfações enquanto professor/a desta escola? 

✓ Há formação continuada na escola? Quais os temas abordados na mesma? 

✓ Como você define avaliação escolar? Quais instrumentos utiliza para avaliar seus 

estudantes? 
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✓ O Projeto Político Pedagógico contempla o conselho de classe? Você participou desta 

construção? 

✓ De que forma você concebe a sua participação nas atividades do conselho de classe? 

Fale um pouco sobre isso. 

✓ Acredita que a sua participação no conselho de classe seja importante? Fale a respeito. 

✓ Para você há uma figura central no conselho de classe? Se sim, quem? Comente um 

pouco sobre isso. 

 

➢ Família 

 

1 – Dados pessoais: 

Nome: 

Idade:                                           Naturalidade: 

Formação: 

 

2 – Questões: 

✓ Fale um pouco sobre a presença da escola na vida de seu/s filho/s. (É um ambiente 

favorável? Em que contribui?) 

✓ Por que escolheu esta escola para matricular seu/s filho/s? Está satisfeito/a com o 

rendimento escolar de seu filho? 

✓ Você sabe como seu filho é avaliado na escola? Se sim, o que pensa a respeito disso? 

✓ Qual o seu conceito de conselho de classe?  

✓ Já participou de conselho de classe? O que achou desta reunião? 

✓ O que pensa a respeito de sua participação no conselho de classe? Acredita que a sua 

participação seja importante neste processo? Fale a respeito disso. 
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✓ O seu filho ou filha já participou de conselho de classe? Esta ação o/a ajudou na 

aprendizagem escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Coordenação pedagógica 

 

1 – Dados pessoais: 

Nome: 

Idade:                                     Naturalidade: 

Tempo de serviço na educação: 

Tempo de coordenação: 

Formação: 

 

 

2 – Questões: 

 

✓ Fale um pouco acerca de sua trajetória enquanto coordenadora pedagógica escolar. 

✓ Há quanto tempo trabalha nesta escola? Este período compreende o seu tempo de 

coordenação neste espaço? 

✓ De que forma planeja seu trabalho anual? Há empecilhos no exercício deste 

planejamento? Caso haja, cite-os. 

✓ Quais são as suas dificuldades e satisfações enquanto coordenador desta escola? 

✓ Há formação continuada na escola? Quais os temas abordados nesta? 
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✓ O que você pensa a respeito da avaliação no processo de ensino e aprendizagem? 

✓ O Projeto Político Pedagógico contempla o conselho de classe? Como o mesmo foi 

construído? 

✓ O que você entende por conselho de classe? Você participa do mesmo? Caso participe, 

acredita que sua participação seja importante nesta ação educativa? Fale sobre isso. 

✓ Para você há uma figura central no conselho de classe? Se sim, quem? Comente um 

pouco sobre isso. 

 


