
 

A FORMA(TA)ÇÃO DO DIZER SOBRE O SUJEITO-PROFESSOR A 

PARTIR DO CONCEITO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

ABREU, Matheus Aranha² 

BATISTA, Fernando¹ 

SANTOS, Vitor Galvão
3
 

LINCK, Ieda Márcia Donati
4
 

1
 

 
 
Resumo: Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre a evolução dos estudos 

linguísticos, entre os conceitos de linguagem, ao longo da história, relacionando-os ao 

adotado pelo curso de Letras da Universidade de Cruz Alta – Unicruz. Ainda, uma reflexão 

sobre a escolha do termo “guardião da língua”, forma como é nomeado o 

professor/profissional presente em textos de apresentação dos Cursos de formação de 

professores para o ensino de línguas.  

 

Palavras-Chave: Linguística. Linguagem. Análise do Discurso (AD). Curso de Letras. 

Guardião.  

 

Abstract: This paper presents results of research on the development of language studies , 

between language concepts , throughout history , relating them to the one adopted by the 

University of Letters course of Cruz Alta - Unicruz . Still , a reflection on the choice of the 

term " guardian of the language," how is named the teacher / professional in this presentation 

texts of teacher training courses for language teaching . 
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Introdução 

 

A imagem constitutiva do sujeito professor de língua portuguesa tem sido objeto 

desse percurso de reflexão, que busca compreender o modo como ele é discursivizado nos 

documentos oficiais, que dizem respeito ao processo de disciplinarização do Estágio 

Supervisionado nos Curso de Letras, a partir de 1960, considerando que esses estão inseridos 
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em “um domínio vasto e ainda pouco explorado para a história das disciplinas” (SCHERER, 

2005, p. 14).  

Para tanto, toma-se como base teórica o Corte Saussuriano, bem como a Análise do 

Discurso (AD) de linha pecheutiana, tal como vem sendo desenvolvida no Brasil, na sua 

articulação com a História das Ideias Linguísticas (HIL). Nesse percurso, busca-se 

compreender as relações que se estabelecem entre a língua, o sujeito e a história na política de 

escolarização, ou seja, os efeitos da história, da ideologia e do político nas práticas 

linguísticas e pedagógicas propostas pela atual política de escolarização da língua nacional, 

que acabam constituindo a imagem do sujeito professor, a partir da formação discursiva em 

que ele se inscreve. 

A ligação com a HIL mostra que a história das ideias envolve três tipos de 

elementos: as instituições, os acontecimentos nas instituições que organizam as práticas de 

produção de conhecimento, as obras que formulam este conhecimento, que resultam do 

conhecimento produzido (Guimarães, 2004). Cada um desses elementos pode ser objeto de 

análises específicas. Nessa perspectiva, segundo Scherer (2005), a história das disciplinas 

pode ser efetuada a partir de textos instrucionais; publicações (boletins informativos de 

associações de professores, revistas dessas associações, anais de congressos, ementários 

universitários); manuscritos de cursos e materiais de ensino, como manuais e gramáticas, 

entre outros. Além disso, conforme Scherer (2005), não há como pensar o discurso sem a sua 

relação com a história, não a história cronológica, mas aquela que é constitutiva quando da 

implantação dos cursos no país e no estado, pois é isso que vai estar imbricado na constituição 

dos sentidos ao ser estabelecida uma proposta ao ensino. 

No corpus do presente artigo é proposta uma reflexão sobre a escolha do termo 

“guardião”, forma como é nomeado o professor/profissional presente no texto de apresentação 

do Curso de Letras
 
de uma universidade do noroeste do estado. Nessa relação, busca-se uma 

análise mais aprofundada sobre o valor semântico do termo, visto que constitui o imaginário 

social sobre/da língua e do professor, a partir dessa forma sujeito. Isso porque “os dizeres não 

são, como dissemos, apenas mensagens decodificadas. São efeitos de sentidos que são 

produzidos em condições determinadas” (ORLANDI, 2007, p. 30). 

1 Discutindos sobre  o imaginário de língua 

 

A definição de língua é ampla e complexa, considerando as inúmeras linhas teóricas 

que a tomam como objeto. Em Ferdinand de Saussure, a língua é percebida como um sistema 



 

estável, fechado, ordenado logicamente, totalizante, composta de uma estrutura abstrata; logo, 

não aprofunda a questão do sujeito, da historicidade e suas marcas.  

Com base em Saussure, parte-se do princípio de que é o ponto de vista que cria o 

objeto, o que o autoriza a fazer uma crítica a observadores que veem na palavra um objeto 

linguístico concreto. Para Saussure, a língua é a norma de todas as manifestações da 

linguagem: “A língua é um todo por si e um princípio de classificação” (SAUSSURE, 2006, 

p. 17). A língua é social, na medida em que é algo apreendido e convencionado. 

Na perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa com base em Pêcheux, a 

língua é constitutiva do sujeito e historicamente determinada; é elemento de base material, 

heterogêneo por excelência, instável, imprevisível, não fechado e, assim, com autonomia 

relativa. Pretendemos, com isso, reafirmar que o sentido não nasce com a palavra, mas com a 

junção da língua com a história. Em relação à historicidade, os sentidos se realizam num 

determinado contexto, mas não se limitam a ele, considerando que são partes de um processo 

que têm um passado e uma projeção de futuro. Com esse contraponto, temos como propósito 

mostrar que os sentidos não nascem em si, mas são criados, produzidos, em razão de 

confrontos de relações sociais e históricas que se estabelecem pelas relações de poder com 

seus jogos imaginários.  

Língua e história andam juntas. Há a língua e a história se movimentando nela. A 

história acontece, pois a massa nomeia a seu modo e novo sentido acontece; logo, é uma 

ilusão pensar o sentido como único. Por isso, o considerado acabado, estabelecido, imutável 

pode e deve ser questionado. Em Orlandi (2007, p.47), “para que a língua faça sentido, é 

preciso que a história intervenha, pelo equívoco, pela opacidade, pela espessura material do 

significante”. Portanto, a estrutura fora do contexto não faz sentido. 

O discurso, por sua vez, constitui-se em objeto de estudo ao considerarmos as 

condições em que foi produzido e os efeitos de sentido que produz, como efeito entre os 

interlocutores. Tais efeitos são causados pelo modo como o texto está estruturado (e 

contextualizado), no qual são constituídas identidades. A escolha de termos e de construções 

depende da articulação do discurso com o contexto social, refletindo o que Pêcheux (2009) 

denomina “formações ideológicas”, ou seja, a ideologia refletida nas formações discursivas.  

Retomando Pêcheux, para quem “o sentido de uma palavra, expressão, proposição, 

não existe em si mesmo (isto é, em sua relação transparente com a liberdade do significante), 

mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo-sócio-histórico 

em que palavras, expressões, proposições são produzidas” (2009, p.160). Por essa proposição, 

a palavra traz marcas culturais, sociais e históricas e é modificada de acordo com o contexto 



 

no qual é enunciada; em situação de uso, é um espaço de produção de sentido. Dela emergem 

as significações, que, consequentemente, se fazem no espaço criado pelos interlocutores num 

contexto sócio-histórico dado.  

O imaginário, por sua vez, é constituído no processo de “interiorização da 

exterioridade”. Nessa perspectiva, compreende-se que o que se pensa ou fala é a manifestação 

de uma objetividade subjetivada. Aquilo que um sujeito enuncia, “a sua fala”, é produto da 

subjetividade, de uma subjetividade facultada, tornada possível e produzida pelo social. 

Convém retomar Gadet e Pêcheux (2004, p.55), para os quais o que a língua traz é o 

que ela diz e também o que ela não diz. Há um processo nesse dizer, no qual “tudo não é 

dito”, pois se torna inatingível justamente porque o que não foi dito é impossível de ser dito, 

ou o que não se pode ou se deve dizer, estabelecido por convenções sociais. Sempre, nessa 

perspectiva, um enunciado pode ser outro, já que nem tudo é dito, mas está ali latente e vai 

romper com esse desvelo e se mostrar. Isso acontece porque a língua é estrutura, mas é 

também a história movimentando-se, mostrando as mudanças, que não são casuais, que se dão 

na história, as quais a massa nomeia.  

Na ótica de Pêcheux (2009), não é possível haver condições de produção estáveis e 

homogêneas, já que a língua é heterogênea e instável, o que interfere diretamente no discurso. 

Cabe aqui retomar a questão do texto no formato de análise discursiva, a fim de salientar que, 

para a AD, a língua é indispensável, pois contém a materialidade do discurso, as pistas para as 

quais o analista volta seu estudo, como veremos adiante, no texto de apresentação do curso de 

Letras da Unicruz. 

Em função da análise, Orlandi (1996, p.80) propõe que “não trabalhemos com o que as 

partes significam, mas que procuremos quais são as regras que tornam possível qualquer 

parte”. Como vemos, “uma mesma palavra, na mesma língua, significa diferentemente, 

dependendo da posição do sujeito e da inscrição do que diz em uma ou em outra formação 

discursiva” (ORLANDI, 2007, p.60).  

O discurso do professor está impregnado pela ideologia do ensino tradicional, pois “o 

professor diz que e, logo, sabe que, o que autoriza o aluno, a partir de seu contato com o 

professor, a dizer que sabe, isto é, ele aprendeu” (ORLANDI, 2006b, p.21). Isso porque 

ideologia, em Pêcheux, é caracterizada como uma prática (técnica) empírica, que se 

materializa pela língua, é percebida no discurso e, de certa forma, influenciada na prática 

cotidiana. 

 

 



 

2 Uma Língua Que Não Pode Ser Guardada 

 

Nesta etapa analisaremos o corpus deste estudo, o supracitado texto de apresentação 

do curso de Letras da Unicruz, disponível na página online da universidade, com ênfase ao 

nome “guardião”. Para tanto, buscamos compreender o texto perseguindo as marcas do 

enunciador nele projetadas, com sua maneira singular, construída com base numa 

representação a respeito do mundo e da história, relacionada ao texto e a outros textos, que 

traduzem vozes, outros lugares. Vejamos: 

 

O que faz um Licenciado em Letras? O profissional de Letras é, dentre 

várias atividades, um guardião da língua. É quem a ensina e quem faz 

entendê-la, de maneira a preservar nosso patrimônio, cuidando de sua 

essência ao mesmo tempo em que interpreta sua dinâmica. 

 

 

Convém ressaltar que as palavras enlaçam domínios de saber, de memória, de 

determinação que retomam algo já posto. Por isso, discutimos sobre a nomeação/designação 

que possibilita pensar um imaginário de língua constituído no meio acadêmico, que 

“forma(ta)” o sujeito professor, cujo exemplo  é a discursivização do nome “guardião”. 

Pensar sobre o nome e no que ele significa remete a alguma forma de designação, 

como se um nome servisse para designar as coisas, pessoas, lugares, disciplinas, enfim, como 

se ele servisse para especificar algo que é nomeado. Diante disso, especificar ou designar algo 

quer dizer: separar alguma coisa para lhe dar destaque, para lhe dirigir uma “certa” 

exclusividade de tratamento, ou seja, para se referir a algo sem recorrer a alguma interferência 

que um nome pode ter em outro. Considerada por Guimarães (2003, p. 54) como “a 

significação de um nome enquanto sua relação com outros nomes e com o mundo recortado 

historicamente pelo nome. A designação não é algo abstrato, mas linguístico e histórico”. Ou 

seja, estabelece uma relação da língua na forma simbólica, com o real, ao real, expondo-se a 

ele.    

Ao buscar as acepções dos termos que compõem o fragmento do texto apresentado 

anteriormente, detemo-nos na palavra “guardião”, a qual, segundo o Dicionário Larousse 

(2000, p.571): s.m. (lat. guardianus)1.Título que se dá a certos superiores de alguns 

conventos. 2. Fig. Aquele que guarda, protege, conserva alguma coisa ou alguém. Essas 

definições instigam-nos a pensar sobre o nome “guardião”, pelo que ele pode trazer junto, 

entre ele o religioso, uma vez que a primeira definição apresentada a isso faz referência,“s.m. 

Título que se dá a certos superiores de conventos”. A segunda definição do Larousse enuncia 



 

a perspectiva tradicional do curso em questão, pois ao nomear o sujeito a que se quer formar 

de “guardião”, coloca-se em funcionamento uma memória que abarca a necessidade de 

proteger, guardar a língua, conservar as tradições.  

Assim, ao tomarmos, para análise, o nome “guardião”, podemos compreender os 

deslocamentos de sentido que isso provoca na relação que estabelece como discurso 

institucional, considerando que “guardar, proteger” – presente em uma de suas formas 

nominais, no referido nome - pode ser deslocado para sentidos diversos, mas não para todos, 

indiferentemente, tampouco para qualquer um, isso porque um nome não é uma palavra 

aleatória ou qualquer palavra. O nome sempre quer dizer alguma coisa e sua relação com a 

significação é complexa, pois os nomes e seus (então possíveis) significados sempre geram 

sentidos outros.  

Por falar em sentidos outros, é preciso pensar em como se constitui essa memória, cuja 

materialidade aponta para o efeito de evidência, ou seja, a que se propõe o curso em questão: 

formar sujeitos para proteger a língua. Isso pode remeter a uma transposição pedagógica, 

selecionadora e transmissora de um conhecimento que já existe, produzido cientificamente; a 

um imaginário de língua como algo concreto, passível de ser guardado, mantido sempre igual, 

na sua forma original; a uma relação de poder, pois alguém é dono desse patrimônio, não 

todos, e há os guardiões – tarefeiros - que são incumbidos da atividade de guardar a língua, 

que não é deles, pois apenas cumprem a tarefa de guardá-la. Não estamos pensando apenas no 

texto em si, mas como isso é constituído, enquanto discurso oficial, materializado nas 

políticas públicas educacionais no Brasil. 

 

 3 A materialidade da regularidade  

 

“O que faz um Licenciado em Letras? O profissional de Letras é, dentre 

várias atividades, um guardião da língua. É quem a ensina e quem faz 

entendê-la, de maneira a preservar nosso patrimônio, cuidando de sua 

essência ao mesmo tempo em que interpreta sua dinâmica”. 

 
Conforme as ementas das disciplinas de Português (I ao VIII), presentes no PPP do 

curso de Letras, é interessante pensar  a relação dos objetivos com a descrição de 

apresentação do curso. Dos sentidos possíveis do termo Guardião, dentre os quais, segundo o 

Dicionário Larousse (2000, p.571), “s.m. (lat. guardianus)1.Título que se dá a certos 

superiores de alguns conventos. 2. Fig. Aquele que guarda, protege, conserva alguma coisa ou 

alguém”, de nada é possível relacionar com o que se vê nas descrições do que se visa para 

com o graduando em Letras. Vejamos alguns espaços de materialização desse dizer: 



 

RD1: 

OBJETIVOS: 
- Ler e produzir textos, analisando as características determinantes da textualidade, os tipos 
de discurso e o percurso argumentativo do autor. 
- Verificar tópicos de acentuação gráfica, bem como características do emprego da 
pontuação em relação aos operadores argumentativos. 

 

RD2: 

OBJETIVOS: 
- Ler e produzir textos, analisando as tipologias textuais, os aspectos relacionados à 
argumentação e problemas de regência e concordância.   
 

RD3: 

OBJETIVOS: 
- Descrever a estrutura mórfica das palavras, localizando elementos flexionais, 
derivacionais e demais unidades constitutivas da estrutura vocabular significante; 
conscientizando o aluno acerca da fragmentação da gramática normativa.  
 

RD4: 

OBJETIVOS: 
Reconhecer as modalidades sintáticas de regência, de concordância e de colocação, 
associado à análise dos termos da oração e à pontuação a eles adequada. Estabelecer 
relação entre análise da frase e análise contextual. 
 

RD5: 

OBJETIVOS: 
- Reconhecimento e análise de conceitos e instrumentos básicos oferecidos pela semântica 
linguística, pela semântica pragmática e pela semântica histórica da enunciação. 
 

RD6: 

OBJETIVOS: 
- Analisar aspectos relacionados ao uso da Língua Portuguesa no Brasil e contrastá-la com 
aspectos da gramática normativa. 
 

RD7: 

OBJETIVOS: 
- Refletir sobre o ensino da gramática na Educação Básica e as orientações dos PCNs; 
- Confrontar as orientações dos PCNs com materiais didáticos de língua portuguesa; 
- Analisar as diferentes correntes linguísticas atuais no livro didático. 
 

 

RD8: 

OBJETIVOS: 
- Investigar possíveis lacunas existentes no referencial teórico, envolvendo a linguagem 
dos(as) acadêmicos(as); 
- Promover estudos complementares como forma de suprir as necessidades apresentadas, 
a partir dos aspectos investigados.  
 

 



 

Neste texto não se tem a pretensão de análise dos recortes discursivos, mas apenas 

apresentar a materialização dos dizeres nos mesmos. Mesmo assim vale colcoar que não há 

qualquer menção ou significativa entre o texto de apresentação do curso com o que se visa a 

partir do PPP. O “guardião” da língua que se quer formar não estará preparado para tal 

“posição”, segundo o que dispõem as ementas ( aqui nção apresentadas). Tanto objetivos 

quanto ementas não trazem para si atributos qualificativos para a formação de alguém que 

“preservará um patrimônio”, que é como o texto de apresentação se refere à língua.  

O que chama atenção é que em nenhuma das ementas das disciplinas analisadas o 

termo “guardião”, ou qualquer outra qualidade/atributo que tenha relação com o termo, 

aparece. Há de ser significativo o questionamento aqui feito, onde um texto de apresentação 

de um curso é incoerente, vistas as ementas e o vazio existente entre elas e o texto.  

 

4 Dúvidas e Indagações 

 

Diante dessas considerações, vale pensar o porquê do termo “guardião”. Quem assim 

nomeou? Seria essa a definição das atividades previstas ao sujeito professor que ainda se quer 

formar? Retomamos que nesse dizer se materializa um dizer que perpassa a formação de 

professores de Letras, no Brasil, por décadas; não apenas no exemplo citado. 

Parece-nos que há um contraponto entre a ementa oficial do curso de Letras e o 

material publicitário da Universidade, podemos buscar outra origem para esta visão de que a 

língua é imutável. Sendo escrito por alguém alheio ao âmago do curso nos seus detalhes, o 

dito material pode revelar o imaginário que o público tem de um professor (de Letras). O 

dizer sobre língua no decorrer das ementas apresenta a língua numa perspectiva de variação e 

mudança, que avança muito em relação ao texto de apresentação.  E isso é constitutivo do 

dizer sobre o sujeito professor. 

O que é um professor afinal, e qual o seu papel? Tendo como base o princípio do 

guardião, presente na página e não nos recortes apresentados, podemos interpretar que ele traz 

um conhecimento, provavelmente antigo, que é repassado e protegido como aquele dos 

escribas. O conhecimento que ele transmite é sagrado, imutável.  

Isso significa que a população em geral espera de um professor exatamente isso: que 

ele simplesmente transmita esse conhecimento e o repasse conforme a tradição. Dos seus 

alunos se esperaria, então, que também tomem esse conhecimento como sagrado e imutável, e 



 

sirvam para transmiti-lo e repassá-lo conforme a tradição. Nos restaria, então, entender porque 

e de onde surge esse imaginário. 

Na AD, acreditamos que esse uso comporta outras possibilidades, como a de 

considerar a língua como possibilidade de lapso, de equívoco, retirando o dizer do plano das 

evidências. Previsto em Pêcheux ([1983] 2009), é um real da língua que tem a ver com a 

ordem da língua – ordem significante em funcionamento, marcada pela falha, pontuada pelo 

equívoco, marca de resistência, que afeta a regularidade de seu sistema. Algumas de suas 

manifestações são exatamente as falhas, os lapsos, deslizamentos, mal-entendidos e 

ambiguidades. 

Falando em nomear, em Platão (2001), a nomeação é uma função da linguagem, 

como um instrumento, seguindo o seu próprio exemplo, um furador que utilizamos para 

perfurar, ou uma lançadeira que usamos para tecer. Assim também o nome é o que usamos 

para nomear. Nomear é designar alguma coisa e isso, segundo o filósofo, significa dar 

informação da coisa designada aos outros. Ou seja, é distinguir uma coisa entre outras 

conforme suas constituições. Se há um nome é porque há o que é nomeado. 

Nesse percurso, assim como Guimarães (2003) fala de designação de espaços da 

cidade, falamos em designação de espaços acadêmicos, igualmente identificados entre termos 

que formam o conjunto de elementos sociais que as constituem nesse espaço, cujos sentidos 

estão ali constituídos. Para Guimarães (2003, p. 54), “a nomeação é o funcionamento 

semântico pelo qual algo recebe um nome. Por exemplo, se numa situação dada e adequada o 

dono de um barco escreve sobre ele o nome Brisa, ele lhe está dando este nome, está 

nomeando o barco”. 

Para nós, os efeitos de sentido que mobilizam o uso do termo “guardião” são 

diversos, mas para pensá-los precisamos entender o processo sócio-histórico de constituição 

dos sentidos. Os efeitos de sentidos que ali constituem essa nomeação compõem a imagem do 

sujeito professor que se quer formar, justamente no dizer sobre a/da língua. Esse dizer está 

pautado em um já dito que se insere em uma rede de filiações determinadas historicamente, 

articulado ao complexo de formações ideológicas, sendo que alguma coisa fala antes, em 

outro lugar, independentemente. O interdiscurso foi concebido inicialmente por Pêcheux 

(1995, p. 162) como o “„todo complexo com dominante‟ das formações discursivas (...) 

submetido à lei de desigualdade-contradição-subordinação” que caracteriza a Formação 

Ideológica (FI). O interdiscurso constitui-se como um lugar onde todos os sentidos estão, mas 

só vão significar quando convocados por uma determinada Formação Discursiva (FD). 



 

Pêcheux denomina “formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, 

determina o que pode e deve ser dito” (1995, p. 160). 

Para tanto, precisamos pensar tanto o imaginário de língua que ali se apresenta 

quanto na relação que estabelecemos com a linguagem, bem como os efeitos disso na 

formação do sujeito professor, pois Indursky (2003, p. 104) ressalta que o efeito de memória, 

que é fortemente lacunar, possibilita que os sentidos “derivem, deslizem, se transformem e 

ressignifiquem”. Nesse sentido, é possível dizer que a concepção de que devemos formar 

“guardiões da língua” traz junto que ensinar uma língua é protegê-la das impurezas do mundo, 

mantendo-a pura, longe de qualquer contágio, acima do bem e do mal. É elevar a língua 

nacional ao mais alto grau de competência linguística escrita, na qual se entrecruzam relações 

complexas entre conhecimentos científicos e saberes institucionais em um espaço-tempo 

determinado. É também dizer que o ensino de língua agrega o ensino de valores morais, 

cristãos, patrióticos. É reafirmar que o indivíduo é constituído ideologicamente em sujeito e, 

por isso, não há como desprender-se da forma sujeito que o constitui, nesse caso, a religiosa.  

E por fim, o termo "guardião” retorna a noção clássica de que a educação moral deveria 

ocorrer pela associação entre discursos normatizadores, modelos edificantes a serem 

copiados, repressão, interdição e castigo, juntamente ao ensino da língua.  

Dessa forma, precisamos considerar que essa proposição não existe em si mesma (isto 

é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas é determinada pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo-sócio-histórico em que palavras, 

expressões, proposições são produzidas” ([1983] 2009, p.146).  

 

 

Considerações Finais 

 

Seria ingenuidade (seria deixar a ideologia funcionar em sua quase totalidade) pensar 

que o nome “guardião” é uma livre decisão, uma escolha da qual o sujeito se daria conta. 

Esses recortes, quando significados, vêm também significar o imaginário de profissional das 

Letras que se acredita/se quer formar, e isso faz a diferença no processo de formação dos 

futuros professores, porque, segundo Orlandi, “a relação com a história mostra a eficácia do 

imaginário, capaz de determinar as transformações nas relações sociais e constituir práticas” 

(1994, p. 57). 



 

É preciso pensar que quando se profere algo, isso não vem sozinho, isso vem 

carregado de um imaginário, vem carregado de um já dito, inscrito numa formação discursiva. 

Nesse sentido, nos reportamos a Pêcheux, em relação à ilusão de que o sujeito tem de ser 

dono e ter o controle do seu dizer. Inclusive, como guardião, estaria o professor designado a 

preservar a pureza da língua. 

Diante das colocações feitas em relação à nomeação/designação, percebemos, então, 

que o nome “guardião” (cor)responde a algo que vem antes, ligado ao discurso de um 

imaginário social sobre a língua. Pêcheux explica ([1975] 1993, p.16): o “sentido de uma 

palavra, expressão, proposição, não existe em si mesmo (isto é, em sua relação transparente 

com a literalidade do significante), mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas 

em jogo no processo-sócio-histórico em que palavras, expressões, proposições são 

produzidas”, e tal materialidade aponta para o que se propõe o curso em questão: formar 

sujeitos para guardar a língua.  

Isso remete a uma transposição pedagógica, selecionadora e transmissora de um 

conhecimento que já existe produzido cientificamente. Em outras palavras, a formação 

discursiva presente na proposição remete a uma relação de poder estabelecida pelo domínio 

linguístico, ou seja, o dever de guardar a língua restringe-se a alguns poucos que receberão a 

devida formação para isso. E, mais, a língua é algo tão fora do sujeito, tão distante que 

inclusive esses apenas a guardarão, ela é algo realmente inatingível ao sujeito falante comum. 

Considerando que o discurso é “o efeito de sentidos entre interlocutores” (PÊCHEUX, 

[1975] 1993), o discurso sobre a/da imagem do sujeito professor que se quer/acredita formar 

está materializado na nomeação da atividade que ele terá de exercer, a qual movimenta efeitos 

de sentidos diversos, que acenam para uma questão de conservação da língua enquanto 

tradição, pois “os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens decodificadas. São 

efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas” (ORLANDI, 2007, p. 30). 
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