
 
Currículo sem Fronteiras, v. 14, n. 1, p. 76-91, jan./abr. 2014 

 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                      76 

 
 
 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
NA CIDADE DE CLÁUDIA-MATO GROSSO: 

“a carreira de professor começou”1
 

 
Cristinne Leus Tomé 

Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT, Brasil 
Campus Universitário de Sinop 

 
 

Resumo 

Em meados dos anos 80, do século passado, iniciou-se o processo de implantação das escolas 

públicas na cidade de Cláudia, no estado de Mato Grosso. Este artigo tem como objetivo 

apresentar reflexões sobre o trabalho dos profissionais da educação envolvidos neste processo, de 

como eles se designam professor e quais os efeitos de sentido que se constituem a partir de suas 

enunciações entre os anos 1978 e 1988. A teoria de análise para as formulações verbais do corpus 

foi a Análise de Discurso. Os resultados destacam que professor era o profissional que atuava 

junto às comunidades rurais nos projetos de criação e manutenção física (predial) das escolas; um 

profissional alfabetizador, mas também o cozinheiro e o zelador nas escolas multisseriadas, e o 

profissional-modelo para os alunos por representar uma nova possibilidade de trabalho dentre as 

recorrentes madeireiras ou na terra. 

Palavras-chave: Designação professor; efeitos de sentidos; Análise de Discurso. 

 

 

Abstract 

The process of implementation of rural state and municipal public schools in Claudia city, in the 

state of Mato Grosso began in the mid 80s of last century. This article aims to present reflections 

about the work of educational professionals involved in this process. It also presents as they were 

called teacher and what the effects of which are felt from their utterances between 1978 and 1988. 

The theory of analysis for the verbal formulations of the corpus was the Discourse Analysis. The 

results highlight that teacher was a professional who worked with rural communities in the 

projects of creating and maintaining physical (building) schools. The teacher was not only the 

literacy, but also the cook, the janitor in multigrade schools, and professional model for students 

by represent a new opportunity to work among the applicants (timber or on the ground). 

Keywords: Designation teacher; sense effects; Discourse Analysis. 
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“A gente criou uma escola lá”2: mas para isso, era preciso ter um professor 
 

O estudo sobre a profissão professor no interior do Mato Grosso é um tema de pesquisa 

cujas investigações ainda se encontram em um momento incipiente. No norte mato-

grossense, e na cidade de Sinop, mais especificamente (Gleba Celeste), o primeiro curso de 

Pedagogia remonta ao ano de 1990 na Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT). Sinop, uma cidade projetada pela Colonizadora Sociedade Imobiliária do 

Noroeste do Paraná S.A. (SINOP), foi construída em 1972 com o traçado inicial de suas 

ruas e avenidas, desmatamento da Floresta Amazônica para o aproveitamento da madeira 

nas construções, para o plantio e criação de animais, recebeu seus primeiros imigrantes 

vindos da Região Sul principalmente. Entre 1972 e 1990 as escolas da cidade mantiveram 

um quadro de professores leigos, sendo os professores qualificados somente aqueles que já 

migravam com formação na área. 

A cidade objeto de estudo neste artigo é Cláudia (Gleba Celeste, projeto da 

Colonizadora SINOP S.A.), uma cidade que iniciou a qualificação de seus professores na 

década de 90, do século passado, por intermédio de convênios estabelecidos entre a 

Prefeitura, a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e a Universidade do Estado de 

Mato Grosso (UNEMAT). O primeiro convênio (1995) foi com a UFMT, sendo ofertadas 

cinco vagas para o curso de Pedagogia com as aulas ministradas no município vizinho de 

Sorriso. Nesse mesmo ano, começaram as negociações com a UNEMAT para a formação 

de uma turma especial no curso de Pedagogia, com as aulas no Campus Universitário de 

Sinop. A primeira turma se formou em 1999 e, a partir desta data, mais um acordo foi 

firmado entre a UNEMAT e a Secretaria de Estado de Educação-MT (SEDUC), através do 

Programa Interinstitucional de Qualificação Docente (PIQD). Entre 2000 e 2004, o curso de 

Pedagogia de qualificação de docentes seguiu o mesmo currículo de disciplinas e manteve 

o mesmo corpo de professores de Sinop. As aulas eram ministradas em Cláudia durante os 

meses de férias escolares, em caráter modular, com dois turnos diários, sendo cada semestre 

dividido em dois blocos: a Fase de Dedicação Intensa, com 75% da carga horária destinada 

aos conteúdos, e a Fase Interposta, com 25% da carga horária destinada às avaliações.  

Durante esses anos de qualificação dos professores a nível superior iniciou-se o 

processo sobre o pensar de sua profissão em disciplinas que envolvessem investigação 

teórica e de campo. Com a formação dos primeiros professores pedagogos tivemos também 

os primeiros trabalhos monográficos de pesquisa nesta área e o estudo voltado para o 

próprio fazer: o estudo de si como aluno, de si como professor, de si como profissional de 

uma coletividade. A pesquisa torna-se, pois, uma constante na agenda acadêmica e no 

cotidiano do professor. 

O objetivo deste artigo é apresentar e analisar os sentidos construídos pelos professores 

de Cláudia ao falarem sobre o seu trabalho nos anos iniciais de fundação da cidade. A 

constituição do discurso sobre o trabalho nas escolas compreende um processo que 

comporta três noções: o corpus, o enunciado e o sujeito. Definindo-se as noções, na Análise 

de Discurso compreende-se corpus como “um conjunto de sequências discursivas 
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estruturadas, de acordo com um plano definido em referência a um certo estado de 

condições de produção de discurso” (Courtine, 2006, p. 64), enunciado como “um simples 

objeto empírico, uma proposição, uma frase ou sequência de frases” (Ibid., p. 71) e sujeito 

como “aquele que enuncia um discurso, está realmente assujeitado a um todo de muitas 

condições de produção e recepção de seu enunciado” (Ibid, p. 64). Por discurso é 

considerado aquilo que é:  
 

[...] pensado como uma relação de correspondência entre linguagem e as 

questões que emergem desse exterior, na situação de todo discurso concreto: 

quem fala, qual é o sujeito do discurso, como sua emergência pode ser 

caracterizada? Sobre o que o discurso fala, como se pode discernir a existência 

de temas distintos? Finalmente, quais são as condições de produção do discurso, 

mas também de sua compreensão e interpretação? (Courtine, 2006, p. 64). 

 

A análise às questões sobre quem fala, sobre o que fala e as condições de produção de 

dado discurso evidencia uma prática histórica que se estendia nos anos 80 e 90 em que 

pessoas pudessem atuar como professores leigos. Estes professores iniciaram suas 

atividades como profissionais da educação sem uma qualificação específica na área e, ao 

longo de sua atuação, foram estudando em cursos formadores, como o LOGOS II
3
, cursos 

didáticos e temáticos em educação, até a graduação em Pedagogia e especializações na 

área. Como corpus de análise, separou-se algumas sequências discursivas nas entrevistas 

em que os professores contam suas experiências nesses anos iniciais, discorrendo sobre o 

contexto histórico, avaliando as condições existentes e se auto-avaliando enquanto 

profissionais, possibilitando discorrer sobre os sentidos constituídos pela perspectiva do 

discurso ao designarem-se professores.  

O estudo apresentado neste artigo acompanha o período de 1978 a 1988, entre o ano da 

implantação da cidade de Cláudia (município de Chapada dos Guimarães) e da chegada dos 

imigrantes e o ano da criação do município de Cláudia e seu consequente desmembramento 

do município de Sinop. Isso deu início a uma nova etapa em Cláudia com o 

estabelecimento de uma Secretaria de Educação própria. 

Em17 de setembro de 1979 ocorreu a emancipação política de Sinop e Cláudia passou 

a fazer parte deste novo município. O núcleo urbano contava, então, com a Sala Escolar 

Estadual Extensão Nilza de Oliveira Pipino de Sinop, uma sala multisseriada, sendo 

ministrada pela professora Roseli de Moura Maldonado. Posteriormente, com prédio 

próprio, a Escola Estadual foi contemplando as outras séries escolares, o que culminou com 

o 1º. e 2º. graus completos, sempre atuando no centro urbano e atendendo a crianças, jovens 

e adultos de Cláudia.  

A implantação de Escolas Municipais multisseriadas de 1ª a 4ª séries iniciou-se em 

1982, na zona rural, onde as madeireiras se confirmavam como a base econômica da 

comunidade. As madeireiras estavam distribuídas ao redor do núcleo urbano de Cláudia e 

empregavam um grande número de funcionários com filhos em idade escolar. Praticamente 

toda a grande empresa tinha uma escola por perto para os filhos de seus funcionários, sendo 
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que, às vezes, era disponibilizado espaço para a sua construção dentro da propriedade.  

Assim, dividia-se o espaço rural e urbano da cidade de Cláudia entre as escolas 

municipais e a escola estadual, como mostra o mapa a seguir. No núcleo urbano, retangular, 

a localização da escola estadual e, ao redor, distribuídas pelas estradas da cidade, as escolas 

municipais.  

 

Figura 1 - Distribuição da Escola Estadual e Escolas Municipais Rurais de Sinop - Localidade Cláudia 
Fonte: MAPA GLEBA CELESTE – 5ª. PARTE (DETALHE); Vilson Vollbrecht (Depoimento Oral). 

Organizado e Adaptado por CristinneLeus Tomé, 2008. 

 

Este estudo termina em 1988 com a criação do município de Cláudia desmembrando-se 

do município de Sinop, o que deu início a uma nova etapa em Cláudia com o 

estabelecimentos das próprias Secretarias de Educação. 

 
 
“Não sei, parece que funcionou até bem”4: as primeiras aulas na cidade de 

Cláudia 
 

Pesquisar sobre a história da educação em Cláudia parte da ideia de que, conforme 

Jacques Le Goff (2007, p. 245), 
 

[...] a História é uma disciplina completa: A dificuldade vem do duplo sentido da 

palavra história em francês: História é, primeiramente a disciplina histórica, a 

historiografia, e esse é o nosso ofício. Mas é também o desenvolvimento dos 

acontecimentos que o historiador tenta explicar por meio da sua disciplina. 

 

Essa dupla significância do conceito de História, “como história-realidade e história-

estudo desta realidade” (Le Goff, 2003, p. 21), remete para dois campos distintos: um por 

meio de todo o elenco literário sobre a realidade do professor pioneiro em Claudia, e outro, 

quando explicamos tal realidade. Os professores, como historiadores, explicam a história da 

educação de Cláudia por meio de um discurso sobre o próprio fazer que eles construíram. 
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Esse quadro de discursos sobre o fazer será nosso arquivo para análise (Pêcheux,1997). 

Para a Análise de Discurso, ao construirmos nosso corpus de análise, estamos nos movendo 

por duas frentes concomitantemente. Primeiramente, o arquivo pode ser entendido “no 

sentido amplo de ‘campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão’” 

(Ibid, p. 57) (grifo do autor). Teríamos, então, o arquivo como documentos dessa memória 

do real que nos contorna, do que dizemos sobre esse real, como se fosse um banco de 

dados. Num segundo momento, colocamos a pergunta: Como ler o arquivo? Com uma 

“leitura literal (enquanto apreensão-do-documento) ou numa leitura interpretativa” (Id.)? 

Ler a partir da “apreensão de um sentido unívoco” ou pelo “trabalho sobre a plurivocidade 

do sentido”? (Ibid, . 59). Para a análise de discurso, a interpretação sobre essa materialidade 

se concretiza desde a constituição do corpus para análise.  

Os professores em situação de enunciação, por um gesto seletivo no seu próprio campo 

de documentos, selecionam aquilo que podia ser dito naquele momento. A memória 

discursiva implica em articular um “saber discursivo que possibilite que nossas palavras 

façam sentido. Algo fala antes, em outro lugar, independente” (Furlanetto, 2000, p. 4), isto 

é, palavras já-dadas, já-ditas, que continuam afetando o sujeito. Pêcheux (1999, p. 52) 

discorre que: 
 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 

ao próprio legível. 

 

Estudar o discurso desses professores que se constitui a partir de uma memória, em que 

os sentidos se estabelecem na relação com outros sentidos, proporciona a elaboração de um 

gesto interpretativo histórico a partir de seus enunciados produzidos na situação de 

enunciação das entrevistas concedidas. 

Como um acontecimento discursivo, o professor Orlando de Alécio remonta ao seu 

próprio passado de alfabetizador quando, em 1983, aos 25 anos, e com 2º grau incompleto, 

iniciou sua profissão na Escola Municipal Rural Rohdenorte
5
. Depois, já formado em 

Pedagogia pelo PIQD, ao avaliar-se sobre sua prática docente na escola rural naqueles anos 

iniciais, sua fala oscila entre um momento de indecisão (“não sei”), com certa 

probabilidade (“parece que”) para um momento positivo (“funcionou até bem”). Vejamos a 

fala de Orlando de Alécio: 
 

É sempre aquele tradicional, mesmo, né, o silábico, né. O BA, BE, BI, BO, BU. 

[...] E aí tinha, depois criava um desenho, para eles colocar nome, e tal, né, mas 

sempre era, tradicional que... Não sei, parece que funcionou até bem. [risos] É, 

porque a gente percebe que hoje, existe muita mudança, né, e percebe-se que se 

aprende tão pouco, né. Então, eu não sei...  

 

Um acontecimento histórico que, ao inscrever-se nos limites da memória, sofre a 
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pressão de movimentos contraditórios “sob uma dupla forma-limite”. Segundo Pêcheux 

(1999, p. 50): “o acontecimento que escapa à inscrição, que não chega a inscrever-se; o 

acontecimento que é absorvido na memória, como se não tivesse ocorrido” (PÊCHEUX, 

1999, p. 50). Dentro desse labirinto discursivo, em que os sujeitos inscrevem/não inscrevem 

em sua memória acontecimentos que ocorrerem/não ocorreram como seus ou de outrem, 

em que as possibilidades são aritméticas, tentaremos desenrolar o novelo de lã que nos 

conceda situar-nos nessa memória que se nos apresenta como real, o real de uma época. 

“Não sei, parece que funcionou”, diz o professor Orlando, uma inscrição nos limites da 

memória que demonstra todo esse movimento de oscilação de um acontecimento. 

 
 
“Minha carreira de professor”6: a produção de sentidos à designação 

professor 
 

Para Guimarães (2002), designação é:  
 

[...] o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não enquanto 

algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de 

linguagem, mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, 

exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história (p. 9). 

 

Designar é significar um objeto (algo) em sua relação com a história. O sujeito 

professor, esse profissional da educação, ao designar-se como professor o inscrevemos na 

relação com a história. É no espaço da história em que acontecem as cenas enunciativas e 

as expressões utilizadas nas práticas discursivas que os designam como sujeitos na posição 

de professores. Como entendemos que o sentido é produzido no funcionamento da 

linguagem, estudar a designação professor é estudar o seu lugar social e sua significação. 
 

Assim, uma cumplicidade primeira com o mundo fundaria para nós a 

possibilidade de falar dele, nele; de designá-lo e nomeá-lo, de julgá-lo e de 

conhecê-lo, finalmente, sob a forma de verdade. Se o discurso existe, o que pode 

ser, então, em sua legitimidade, senão uma discreta leitura? As coisas 

murmuram, de antemão, um sentido que nossa linguagem precisa apenas fazer 

manifestar-se; e esta linguagem, desde seu projeto mais rudimentar, nos falaria 

já de um ser do qual seria como a nervura. (Foucault, 1970, p.48). 

 

Ao designarem-se professores, esses imigrantes que se mudaram para Cláudia e 

encontraram na profissão professor um modo de sobrevivência econômica, significam-se 

para partir de uma situação histórica. As condições de produção do discurso, esse “tecido 

histórico-social que o constitui” (Maldidier, 2003, p. 23), descrevem um contexto de 

imigração, em que as opções de trabalho estavam associadas à terra, em sua grande 

maioria, com pouca mão-de-obra qualificada, na cidade ainda constavam poucas 

instituições públicas. Os professores são “cumplices” neste “mundo”, e “falam dele, nele” 
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designando-se professores.  

Nas sequências discursivas selecionadas neste artigo, selecionaram-se alguns 

enunciados que se mostraram frequentes em todas as entrevistas, uma regularidade 

discursiva: as condições físicas e as condições pedagógicas no espaço escolar, as condições 

sociais entre a interação escola/comunidade e as condições sociais intraescolares. 

Analisar as regularidades discursivas dentro de uma dispersão de enunciados, segundo 

as regras dadas de uma prática discursiva em um certo espaço e tempo, é problematizar a 

partir da noção de formação discursiva. Segundo Orlandi (1999a, p. 43), “as formações 

discursivas podem ser vistas como regionalizações do interdiscurso, configurações 

específicas dos discursos em suas relações”. É em dada formação discursiva que podemos 

compreender os dizeres, “determinando, pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação 

discursiva em relação a outra” (Idem, p. 44). Recorrendo a Foucault (1997, p. 57), no 

capítulo A Formação das Modalidades Enunciativas, o autor destaca que ao analista “seria 

necessário encontrar a lei de todas essas enunciações diversas e o lugar de onde vêm” para 

compreender os discursos, e destaca três situações:  
 

A) Primeira questão: quem fala? Quem, no conjunto de todos os sujeitos 

falantes, tem boas razões para ter esta espécie de linguagem” [...] B) É preciso 

descrever também os lugares institucionais [...]. C) As posições do sujeito se 

definem igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em relação aos 

diversos domínios ou grupos de objeto [...], sujeito que questiona [...] sujeito que 

observa [...]. (Foucault, 1997, p. 57-59). 

 

Os sujeitos que participaram do processo de implantação das escolas rurais municipais 

e da escola estadual em Cláudia, falam como professores que estiveram comprometidos 

nesse processo (quem fala?), tomando para si a posição-sujeito de professor como 

pertencente a uma instituição em dado espaço e tempo histórico. 

A entrevista com o professor João Olegário dos Santos em que discorre sobre as etapas 

de seu trabalho junto à educação começa por apresentar que, ao chegar, observou que não 

havia escola em uma determinada localidade e foi atrás dos requisitos necessários para a 

sua implantação. O efeito de sentido do professor como aquele que cria/funda uma escola, 

como o sujeito que observa a vida ao seu redor, e faz a ação de transformar essa realidade 

onde pretende construir a sua vida. Veja o que diz João Olegário dos Santos: 
 

[...] em 1981, [...] eu vim embora para Sinop, interior de Cláudia, [...] e, por faltar 

professor, na época, nós tinha um sítio, retirado da cidade, onde construímos uma 

escola; e foi ali que comecei. [...] Interior de Cláudia, aproximadamente, 6 a 8 km 

dentro do mato. Aí, nós criamos uma escolinha ali e, como tinha, um grupo de 

alunos, e dava pra formar uma escola, eu vim até Sinop, conversei com, com a 

Diretora Pedagógica, na época, era a Dona Olga Ribeiro Gomes
7
, e nós fundamos 

uma escola na estrada Santa Elizabeth
8
. E eu fiquei sendo professor, porque não 

tinha ninguém que se interessava para pegar as aulas, e achei, assim, por bem, que 

tinha que fazer alguma coisa, pela comunidade. [...] Na época eu estava 21 anos. 
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[...] Então, a minha carreira de professor começou nessa escola. 

 

Aos 21 anos, em 6 de abril de 1982, João Olegário dos Santos iniciou sua carreira de 

professor na Escola Municipal Rural Elizabeth, tendo apenas o 1º grau completo. Ao contar 

sobre essa vivência como docente, João Olegário se identifica com esse objeto discursivo 

que é a profissão de professor, ele constitui um arquivo de enunciações sobre a mesma: o 

que a envolve, o que se pode fazer, o que a ela faz parte e, ao final, se designa professor. 

“E achei por bem” – o professor considera uma situação dada, analisa as partes 

componentes e interessadas, e decide-se pela nova profissão. Ao “achar por bem” o 

professor propõe sentidos pela busca de uma mudança. O sujeito professor posiciona-se 

como aquele que busca um empreendimento social, procura recursos financeiros junto aos 

órgãos oficiais, recursos materiais junto à comunidade e mão de obra junto aos interessados 

diretamente com a construção do projeto.  

O eu versus nós (“eu vim até Sinop” versus “nós fundamos uma escola”) diferencia o 

particular do coletivo: para criar/fundar uma escola, era necessário participar e agir junto 

com a comunidade; participar de todas as etapas do processo, desde a assinatura junto à 

prefeitura até a colocação das portas e janelas. O eu ressalta a característica desse sujeito 

professor que se anuncia como profissional da educação: “minha carreira de professor 

começou”.  

Ao enunciar-se como professor, o sujeito filia-se à memória discursiva da educação, 

significando-se em seus enunciados. De acordo com Pêcheux (1990, p. 53) “Todo 

enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma 

série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à 

interpretação. É nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso.” O verbo 

começar, enunciado logo após apresentar a pessoa do discurso (minha – eu), e o objeto 

(carreira de professor) dimensiona um sujeito que deixa de discursar-se em uma posição 

outra para discursar-se professor. 

Construída a escola, vem o segundo efeito de sentido em seu trabalho pedagógico. 

Surgem elementos que apontam à definição clássica do conceito de professor, como aquele 

responsável pelo ensino de outros, o papel do professor que transmite conhecimentos, o 

papel dos alunos que aprendem. O professor como organizador da sala de aula, que lista os 

conteúdos a serem trabalhados, providencia o material didático-pedagógico a ser estudado, 

assim como notamos na fala de João Olegário dos Santos: 
 

E eu não tinha material, que na época, quando eu comecei, em 6 de abril de 

1982, a gente começou, assim, o núcleo, sem material, sem nada de material. Aí, 

eu consegui, peguei livros que os meus irmãos usavam na escola, e na verdade, 

aqueles livros que eles estudavam na escolinha deles, eu montava a aula e dava, 

porque não tinha material. Aí, no final do mês, eu vim para Sinop, aí consegui 

mais alguns livros, com a professora Olga, e ela me repassou esses livros. Aí eu 

comecei, aquela carreira de professor [...]. 

 



 
CRISTINNE LEUS TOMÉ 
 
 

 
84 

Outro sentido que se destaca é o trabalho de um profissional que exerça mais de uma 

atividade didático-pedagógica ao mesmo tempo, com diferentes graus de operações 

intelectuais e domínio de conteúdos mesmo sem qualificação adequada. Veja como se 

manifesta o professor João Olegário dos Santos: “E na verdade, eu tinha uma sala 

multisseriada, eu tinha primeira, segunda, terceira e quarta série, dentro de uma única sala, 

para você desenvolver a atividade do professor. E, na verdade, eu não tinha experiência 

como professor.” 

O professor João Olegário, que “não tinha experiência” ao “desenvolver a atividade” 

como professor, também destaca o sentido paradidático para professor na enunciação a 

seguir. Levanta os sentidos para professor como aquele momento em que o professor 

realiza atividades com os alunos que não estão diretamente relacionadas com as ementas 

das disciplinas a seguir. Na sala de aula onde ministrava suas aulas, o professor era o 

responsável pela limpeza (zelador) e pela cozinha (merendeiro), com ou sem a ajuda dos 

alunos ou comunidade. Recebendo ou não a ajuda de terceiros, a responsabilidade pelo 

asseio do ambiente e pela alimentação dos alunos era do professor, como lembra “Então, eu 

tinha ali, aproximadamente 16 alunos e, na época, eu era professor, zelador e merendeiro da 

escola. Então, a gente fazia um lanche para as crianças ali, dentro da própria escola. A 

gente limpava a escola antes de começar a aula. E durante o período que eu dava a aula, eu 

fazia o lanche.” 

Buscar a ajuda da comunidade era uma constante na época, sendo a relação escola-

comunidade muito próxima. De certa maneira, representantes da comunidade entravam nas 

salas de aulas para ajudarem os professores em suas atividades. A comunidade, sabedora de 

que os professores não eram profissionais qualificados, mas sitiantes como todos, 

reconhecia o trabalho exercido por eles na condução do ensino dos filhos e, sempre que 

possível, faziam o possível para ajudá-los. Conforme verificamos na fala de João Toninato: 

“Sempre conseguia com alguma mãe quando a gente não sabia fazer aquela merenda, 

procurava a mãe, explicava, às vezes, vinha até ajudar a fazer, né. Tinha as pessoas que 

ajudavam, que colaboravam.” 

João Toninato é outro professor que trabalhava em sua escola junto com a comunidade: 

“tinha pessoas que ajudavam”. Aos 22 anos e com o 2º grau incompleto, ele começou a 

trabalhar na Escola Municipal Rural Maringá
9
, em 1984, após ser abordado pelos 

representantes da comunidade para contribuir na nova escola.  

Ao mesmo tempo em que os jovens professores se propunham a trabalhar nesse novo 

campo do saber, eles também vislumbravam a possibilidade de manterem-se 

economicamente em um segundo ofício. Ser professor no início da cidade de Cláudia 

também designava uma dupla jornada de trabalho: à atividade de professor acrescentava-se 

uma outra profissão, independentemente desse professor ser homem/mulher, 

adulto/adolescente. 

Vejamos a fala de João Olegário dos Santos: “E, então, dava minhas aulas e voltava, 

retornava pra casa, e, depois dali, ia exercer outra função, que era, na agricultura, trabalhar 

na roça, puxar madeira, que era uma outra atividade que a gente executava na época. Então, 

trabalhava como professor de manhã, e de tarde eu fazia outras atividades.” 
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Os efeitos de sentidos de ser professor também perpassam por momentos 

reivindicatórios. Momentos estes que partem de uma observação prévia, associada a uma 

dificuldade para o exercício da profissão, sempre visando o grande grupo, o social e não o 

particular e que é liderado/representado por alguém que toma tal iniciativa. As melhorias 

alcançadas nas reivindicações serão desfrutadas por toda a comunidade, como discorre o 

professor João Olegário dos Santos: 
 

Aí eu consegui, brigando e conversando, já tinha mais professores na escola, que 

também ajudavam, e já era o representante da turma, consegui uma merendeira 

para a escola. Uma mulher que cozinhava e limpava para a gente na escola. 

Então, já facilitou o nosso serviço na sala, nossa, 100%. Porque daí a gente 

tinha, totalmente, as 4 horas dentro da sala de aula para os meninos.  

 

Ser professor também é ser um profissional que sofre com as dificuldades que se 

apresentam. Sua profissão está associada a situações de penas, sofrimentos, tormentos, 

aflições, desde o translado para o trabalho até na precariedade da construção da escola. 

Destacamos aqui a dificuldade apontada de o professor ser leigo, sem preparação 

acadêmica para exercer a profissão. Para João Olegário dos Santos a distância entre a casa e 

a escola é apresentado como uma das dificuldades enfrentadas: “Então, era no meio do 

mato, no sertão. [...] nossa, uma dificuldade imensa, porque eu andava, aproximadamente, 

12 km, que era6 km para ir e 6 km para voltar, 12 km, de bicicleta, para ir à escola.” Já para 

João Toninato, os sentidos para dificuldades comporta a falta de uma estrutura física (o 

prédio da escola) aliada à inexperiência dele próprio na profissão professor (leigo) com 

alunos de 1ª a 4ª séries: “Eu, sendo professor leigo, né, com só o primeiro ano do ensino 

médio para começar com a sala de aula multisseriada, quatro séries, com 18 criança, sem 

experiência nenhuma de uma sala de aula e, ainda, a estrutura da... não tinha sala de aula.”  

A experiência como profissional docente para a professora Leila Aparecida dos Santos 

é diferente da dos rapazes. Leila era uma adolescente de 13 anos quando começou a 

lecionar, em 1983, na Escola Municipal Rural Magali
10

. Estudava pela manhã na Escola 

Estadual Manoel Soares Campos e à tarde trabalhava como professora na escola municipal. 

Aos 16 anos ela passou a estudar e a trabalhar como professora na escola estadual. Leila foi 

uma professora adolescente que resistia às pressões sociais estabelecidas pelos professores 

mais velhos, não se conformando nem se adequando às imposições dadas e abrindo 

possibilidades para novos relacionamentos entre os membros de uma escola. Assim 

relembra a professora: 
 

 

[...] eu gostava muito de mostrar a barriga, sabe... [risos]. [...] Eu lembro que ela 

[Roseli de Moura Maldonado] chegava, ela me abraçava, aquele jeitão dela: 

‘Mas Leila’, chamava numa salinha, ‘assim, oh minha filha, mas você sabe que 

não pode vir assim, minha filha, porque, você sabe, né, as crianças vão te ver’. 

Aí eu lembro que eu falava assim: ‘Mas, professora’, porque eu chamava de 
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professora, ‘se eles me veem na rua assim, como que eu vou vir santinha, dar 

aula para eles?’ [risos]. Tão novinha, tinha dezesseis anos sabe, eu não tinha 

ideia... E continuava vindo, e ela olhava para mim e fazia: ‘Na-não, ei Leila, 

você não tem jeito!’. Aquele jeitinho dela, assim. E não vinha! E não vinha 

discreta, sempre mostrando a barriga. Coisa de menina, né, não tem muito...  

 

Para as alunas meninas, ela era o exemplo de mulher e passou a ser um parâmetro para 

moda, o modelo a ser seguido. Na década de 80, a grande maioria das pessoas que 

habitavam em Cláudia tinham como trabalho os ofícios nas madeireiras, pequenas 

plantações em sítios ou como peões em grandes propriedades rurais. Ocorria também que a 

maioria do município não tinha luz elétrica que permitisse o acesso aos meios de 

comunicação e, assim, acompanhar as notícias do mundo e da moda. Dentro do quadro 

apresentado, o fato das alunas meninas se espelharem nas roupas e penteados diferentes da 

professora adolescente era um motivo de querer pertencer a outro contexto discursivo que 

não representasse a mulher trabalhadora no sítio ou na madeireira. Leila é vista pelas alunas 

como a única figura feminina que despertava esse desejo pelo modelo de vestimenta 

alternativo ao padrão do profissional já-dado, um espelho como uma nova possibilidade de 

leitura para o papel feminino na sociedade. Eis a fala da professora: 
 

Eles [os alunos] gostavam muito de mim. [...] porque as meninas... Eu tinha um 

cabelão, eu lembro até hoje, eu amarrava de rabo de lado de cavalo, as 

menininhas iam tudo de rabo de cavalo de lado, sabe. Eu puxava o cabelo, não 

sei que jeito, assim, e elas puxavam igual, sabe, faziam. Se vestiam igual, eu era 

um espelho, eu nunca vi, tudinho!  

 

A profissão da prática docente gera outros momentos discursivos quando a professora 

Leila narra o carinho recebido pelos alunos e a relação que ela tinha com os pais e com os 

professores com os quais trabalhava. Para os pais, ela era a professora que entrava em 

choque na disputa pelo carinho e pelo amor dos filhos. Para Leila Aparecida dos Santos, 
 

Aí eu tenho uma aluninha que esses dias eu encontrei no mercado, a Sheila, 

disse assim: ‘Ah professora, que época boa!’ Daí a mãe dela disse assim: ‘Mas 

eu tinha um ciúmes de você, Leila, danado! Porque, minha filha, era professora 

Leila prá cá, professora Leila prá lá e levava chocolate, levava bicho de pelúcia.’ 

Sabe... Eu vivia ganhando, eles me adoravam. [...] Eu conhecia todos os alunos, 

sabe, eu ensinava dança para meninas menores, sabe, eu fiz uma revolução na 

escola. 

 

E para os colegas professores, a relação de amizade fora do ambiente da sala de aula 

estabelecida pela professora Leila e os alunos gerava momentos de conflitos quando as 

atividades ou momentos escolares eram relacionados somente aos professores.  
 

Eu lembro, eu me lembro, que as professoras mais antigas ficavam morrendo de 
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ódio porque... dava a hora do intervalo, as crianças ficavam tudo na porta [sala 

dos professores], me chamando, sabe. [...] Então eu não podia ficar na sala dos 

professores, porque elas me xingavam... tinha que ficar lá fora com eles, 

porque... Eles gostavam muito de mim.  

 

Os sentidos para a profissão professor produzem os efeitos também para representar 

uma pessoa idealizada, como aquela que inspira a outros pelo seu comportamento. Este 

sentido encontrava-se associada às lembranças da vida escolar como sendo uma pessoa bem 

vista pela sociedade, merecedor de cumprimentos e de prestígio na comunidade. E desse 

ideal nasce a situação de exemplo, de buscar/querer alcançar um padrão de qualidade 

profissional igual àquele modelo da lembrança passada e repetir seus atos/posturas, 

buscando a mesma perfeição. Para Orlando de Alécio, 
 

Primeiro, eu não conseguia, ainda, achar que eu era um professor, né, puxa! 

Porque em São Paulo, um professor era aquele, era aquilo tudo, né. [...] Olha, até 

hoje os pais gostam, porque quando vou fazer matrícula, eles, muitos falam 

assim: “Eu quero que ponha na sua sala porque você cobra. Você é mais rígido, 

né.” Eu não sei o que que eles entendem por rígido. Porque a gente cobra 

mesmo, de verdade, né, eu acho que eles têm que aprender. Porque, quando eu 

estudava era assim, tudo era norma, né. Se você entra na escola tal hora, sai tal 

hora, tal hora a gente vai tomar água junto, né, voltamos para a sala de aula, né.  

 

“Um professor era aquilo tudo” produz efeitos de sentidos que remetem a uma 

educação perfeita, adequada, para uma profissão gratificante: o professor é reconhecido 

pela comunidade, e esse reconhecimento está baseado na empatia que tem com as pessoas 

com as quais trabalha. O professor João Olegário dos Santos também destaca, abaixo, o 

respeito e afeto dos alunos pelo professor usando a palavra “carinho”, comparando a 

relação estabelecida entre professor e aluno ao de um filho pelo pai (“queriam que eu fosse 

o pai deles”): “Então, nossa! A gente brincava muito, era, assim, uma questão, alunos, e eu 

tive alunos que falavam, queriam que eu fosse o pai deles, pela forma que, que eu atuava 

com eles, a forma, o carinho que eles tinham do professor.” 

O professor sente-se também gratificado por exercer uma profissão que está 

diretamente relacionada com o ato de aprender, e o aprendizado é constante para todos. Em 

todos os momentos da vida, estamos aprendendo, significando e ressignificando definições 

pré-estabelecidas e já-dadas. A professora Aleixa Kowal de Prá, com o 1º grau completo, 

começou a lecionar em 10 de agosto de 1979, na Sala Escolar Nilza de Oliveira Pipino, 

extensão da Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino de Sinop, e ao avaliar sua trajetória de 

professora, reforça a ideia de que aprender é um processo constante como pessoa e como 

profissional. 
 

Aprendi, desde o início que coloquei os pés dentro de uma sala de aula, aprendi 

muito, mas acredito que eu tenha muito mais que aprender, como ser humano, 

como pessoa, como professor, profissional. Como profissional a gente tem, tem 
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muitas, muitas coisas a aprender, e muitas coisas, também, a se doar, né. Então, 

eu acho que ainda tenho muita coisa a aprender. [...] E o que eu tenho, eu passo 

para os outros, para os demais, para quem precisa. 

 

Retomando, os efeitos de sentido vinculados à designação de professor quanto à sua 

posição são: 

Professor: Pessoa que funda/constrói escola; pessoa que ensina algum conhecimento a 

alguém (dentro ou fora da sala de aula); pessoa que limpa a escola e faz a merenda dos 

alunos; pessoa que reivindica melhorias para a escola; pessoa que suporta privações por 

exercer sua profissão; pessoa que trabalha na escola e em outro lugar para suprir seus 

gastos pessoais; pessoa que busca a idealização em seu trabalho; pessoa que se sente 

gratificada no exercício profissional. 

Por tornar-se uma constante na representatividade das narrativas estudadas até aqui, 

esta regularidade na prática social do papel do professor no início de colonização, entramos 

no universo do conceito de forma-sujeito. “Todo indivíduo humano, isto é, social, só pode 

ser agente de uma prática se se revestir da forma de sujeito. A ‘forma-sujeito’, de fato, é a 

forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais.” (Althusser 

apud Pêcheux, 1995, p. 183, grifo do autor). Quando entendemos essa prática social desse 

sujeito professor (forma-sujeito) em nível de prática linguística, na tese de que o real se 

marca no discurso, estaremos nos filiando ao princípio de que a ideologia interpela o 

indivíduo em sujeito, em sua forma simbólica discursiva, somente quando, afetado pelo 

simbólico, o sujeito assujeitado pela língua, “pode ser sujeito de” (Orlandi, 1999b, p.60). 

Ao narrarem-se como professores, ao discursivamente colocarem-se e identificarem-se 

como representantes de uma formação discursiva dada, a de indivíduos que repensaram sua 

prática social anterior à migração e reencaminharam a velha prática para um novo real que 

se abria como possibilidade de nova posição-sujeito, numa nova hierarquia social, 

construíram esta nova unidade discursiva forma-sujeito professor. O sujeito ao significar a 

realidade, ele próprio se significa, e se posiciona dentro de uma nova forma-sujeito; 

significando e discursando sobre este real, posicionando-se dentro desta formação 

discursiva e assujeitando-se pelo/ao seu próprio (ato de) significar. 

Quando Pêcheux (1995, p. 160, grifo do autor) conceitua formação discursiva, o faz 

articulando a posição do sujeito ao seu dizer, à questão do sentido:  
 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica 

dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada 

pelo Estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado 

sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, 

de um programa, etc.)  

 

O sujeito, como falante / portador/ representante e dominado pela formação discursiva 

que o constitui como tal, se filia aos sentidos já dados (sempre já-lá), é interpelado por estes 

sentidos; simbolicamente mergulhado ao sentido pré-existente. Em novas conjunturas, 
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novos sentidos são explorados pelos sujeitos, que poderão permanecer na memória 

discursiva caso haja identificação do sujeito a esse novo sentido. A posição-sujeito do 

professor se mostra quando ele adere ao sentido novo como fonte do seu dizer. Ao se filiar 

a este sentido, o sujeito é acometido por dois tipos de “esquecimentos”, uma “ilusão” de 

não ser assujeitado: o sujeito, seccionado entre suas várias posições assumidas,  
 

ao se filiar a esse sentido, é acometido por dois tipos de “esquecimentos”, uma 

“ilusão” do sujeito de não ser assujeitado: na ordem do interdiscurso, “[...] o 

‘esquecimento nº. 1’, que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por 

definição se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina.”; na 

ordem do intradiscurso, “[...] o ‘esquecimento nº. 2’ pelo qual todo sujeito-

falante ‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no 

sistema de enunciados, formas e seqüências que ela se encontram em relação de 

paráfrase [...].” (Pêcheux, 1995, p. 173).  

 

No campo do interdiscurso, nessa conjuntura de saberes já constituídos, de sentidos já-

dados, de memórias da ordem da língua do que pode e deve ser dito, é que vislumbramos a 

afinidade entre este conceito e o de memória social, coletiva – por estar representada por 

um grupo de pessoas, e histórica – por significar o passado dentro de um sentido coletivo.  

Se por um lado temos o interdiscurso, a memória do dizer, por outro temos o 

intradiscurso, e é aqui que se encontra a materialidade linguística, o fio discursivo, onde 

temos acesso às marcas discursivas – lugar materializado. Ao estudar o discurso produzido 

sobre a história da educação de Cláudia pelos professores, estaremos estudando esse 

discurso como “[...] acontecimento, no ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória do dizer.” (Pêcheux, 1990, p. 17). 

É por meio da enunciação que o sujeito movimenta as redes de memória já construídas 

coletivamente, abrindo um espaço para registro do sentido historicizado. A realidade 

inóspita encontrada na região onde surgiu a cidade de Cláudia demandou um sentido 

educacional peculiar. Como significar essa realidade a partir de uma memória pedagógica 

já pronta, tal qual se constituiu em outras condições de produção? Esses sentidos, porém 

não são esquecidos simplesmente; eles retornam, mas sua retomada é diferente. Nessa 

mexida, nesse intervalo entre as memórias, surge a singularidade de uma nova memória, 

para a educação em Cláudia, a qual se vai estabilizando e constituindo história. 
 

 

Notas 

 
1
 Fala de João Olegário dos Santos. Este artigo retoma pesquisas realizadas para a Tese de Doutorado “EU NÃO SOU 

PROFESSOR, NÃO”: a presença do professor na cidade de Cláudia entre 1978 e 1988, sob orientação da Professora 

Dra. Regina Maria Varini Mutti (PPGEdu/UFRGS). 
2
 Fala de João Olegário dos Santos, professor entrevistado para a pesquisa. 

3
 LOGOS II – “O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, unidade da Fundação Brasileira de Educação - 

FUBRAE, desde 1973 tem desenvolvido projetos de educação semi-direta, notadamente para a formação e 

aperfeiçoamento de professores em serviço. Foi responsável pela execução do Projeto LOGOS II, do Ministério da 



 
CRISTINNE LEUS TOMÉ 
 
 

 
90 

Educação, para a qualificação de professores leigos, iniciado em 1976 em 19 Estados brasileiros. Esse programa de 

formação de professores foi organizado com base em materiais impressos (módulos) entregues aos professores (alunos), 

que recebiam supervisão de um orientador de aprendizagem local e podiam tirar dúvidas também através de cartas, 

telefonemas ou diretamente, quando recebiam as visitas de professores do CETEB. A partir de 1982 esse curso foi 

operacionalizado de forma descentralizada, cabendo a cada Estado definir o modo de execução do mesmo.” (In: 

Buarque; Nunes. Universidade Permanente. Disponível em:  

< http://www.abmes.org.br/Seminarios/110901_Pos_Univer/universidade_permanente_seminario.htm> Acesso em: 06 

mar. 2006). 
4
 Fala de Orlando de Alécio que, ao ser referido como professor, estranhava por não se perceber na imagem de professor, 

uma vez que ele se via na imagem de funcionário da madeireira que existia na cidade naquela época. 
5
 ROHDENORTE – Escola Municipal Rural. Distante da sede 10 Km. Localizada na Madeireira Rohdenorte – Estrada 

Gladys. Portaria nº. 117 de 11 de outubro de 12. 
6
 Fala de João Olegário dos Santos que, à época, representava a comunidade junto ao Município de Sinop. 

7
 OLGA RIBEIRO GOMES – Coordenadora (Diretora) Pedagógica de Sinop antes da emancipação de Cláudia. Este 

cargo seria o similar ao de Secretária de Educação.  
8
 ELIZABETH – Escola Municipal Rural [Santa] Elizabeth. Distante da sede 10 km. Na Estrada Elizabeth.Portaria nº. 

117 de 11 de outubro de 1982: 
9
 MARINGÁ – Escola Municipal Rural Maringá. Distante da sede 9 km. Na Estrada Maringá com Alessandra. Decreto 

Municipal de criação nº 10 de 22 de março de 1985. 
10 MAGALI – Escola Municipal Rural Magali. Distante da sede 10 km. Localizava-se na Estrada Magali. Portaria nº. 117 

de 11 de outubro de 1982. 
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