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Este artigo tem por objetivo analisar discursivamente editoriais selecionados da 
“Pátio – revista pedagógica”. Nossa pesquisa tem como referenciais teóricos os 
pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, que compreende o 
discurso como o entremeio entre “a estrutura e o acontecimento” (Pêcheux,1990) e 
o sujeito como aquele que dá sentido às palavras e adquire sentido por meio delas. 
Também nos apoiamos em conceitos propagados por Hall e Bauman ligados à 
perspectiva sócio–cultural e na concepção de sujeito de Foucault. A análise aponta 
para uma construção discursiva de um sujeito professor imaginado pela revista 
como desejoso por atualização e por modelos prontos e eficazes já que a Pátio se 
mostra bastante acessível quanto à apresentação de seu conteúdo e como sendo a 
fonte desses modelos tão procurados pelo professor. Contudo, a materialidade 
deixa resvalar um paradoxo interno aos editoriais: se, por um lado, a revista se 
apresenta como um espaço para a multiplicidade de teorias, por outro, vem à tona 
o desejo por oferecer bons modelos. E quais bons modelos seriam esses? Aqueles 
oriundos da Pedagogia Crítica, pedagogia esta que se encontra ainda no imaginário 
dos profissionais da educação. O trabalho não tem a intenção de tecer críticas 
levianas a nenhuma tendência educacional, mas de se constituir como um espaço 
que possa trazer à tona concepções e conceitos presentes no imaginário 
educacional e questionar professores para o perigo da leitura ingênua de revistas 
pedagógicas. 
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Apoiado nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, que 
compreende o discurso como o entremeio da estrutura e do acontecimento 
(Pêcheux, 1990) e o sujeito como aquele que dá sentido às palavras e adquire 
sentido por meio delas, este artigo tem por objetivo analisar discursivamente 
excertos selecionados de editorais da "

Introdução 

Pátio - revista pedagógica". Nossa pesquisa 
tem também como referenciais teóricos conceitos propagados por Hall e Bauman 
ligados à perspectiva sócio-cultural e a concepção de sujeito que adotamos pauta-
se nos estudos arquegenealógicos de Foucault. Serão discutidas as seguintes 
questões: que sujeito é o professor-leitor imaginado pela revista, que sujeito é 
realmente esse professor-leitor  e que regimes de verdade perpassam os editoriais 
selecionados. Nosso corpus de análise consiste em textos da Pátio - revista 
pedagógica, mais especificamente, excertos de editoriais. A escolha de uma revista 
pedagógica como o objeto de estudo se justifica porque, de alguns anos para cá, o 
número de revistas desse tipo é grande e, pelo que constatamos, os estudos 
discursivos sobre as mesmas não acompanham esse crescimento. Como hipótese, 
em nosso estudo, afirmamos existir alguns paradoxos no discurso em análise, 
entretanto o que nos chama a atenção diz respeito à opção velada por uma 
corrente pedagógica. Deste modo, nosso artigo tem a intenção de se constituir 
como um espaço que possa trazer à tona concepções e conceitos presentes no 
imaginário educacional e alertar os professores para o perigo de uma leitura 
ingênua de revistas pedagógicas, mas, em momento algum, pretende tecer críticas, 
também ingênuas, a qualquer tendência pedagógica. 



Desenvolvemos de forma breve os conceitos apontados a seguir: sujeito, 
identidade, Pedagogia Crítica e alguns pontos da Análise do Discurso de linha 
francesa que orientarão a análise apresentada. 

Aspectos Teóricos  

Foucault (2002 a) define o sujeito como uma construção, o efeito de uma época e 
não a origem como muitos antes dele acreditavam. Assim, ele se constitui graças 
aos acontecimentos discursivos, práticos e epistêmicos. 

Esse mesmo sujeito está atrelado ao poder (FOUCAULT, 2002 a) - elemento 
presente em todas as nossas relações- desmistificando a idéia de que se encontra 
apenas nas instâncias superiores; ele escorre por toda trama social, gerando um 
conjunto de micro poderes em nosso dia-a-dia e, ao saber, visto pelo autor como 
extremamente ligado ao poder, pois um depende do outro para garantir sua 
existência e permanência, bem como à ética e aos agentes morais. 

Ao se abordar a questão dos "regimes de verdade" em Foucault, é significativo 
esclarecer que não se trata de buscar a verdade, mas reconhecer que existem 
regras incorporadas pelos sujeitos durante sua existência que direcionam sua fala, 
seu olhar, seu comportamento a respeito de um determinado objeto. Essa postura 
traz consigo a questão do verdadeiro e do falso como critério de análise do referido 
objeto. Os sujeitos que compõem a sociedade têm praticamente sua vida 
"construída" pelos seus pares, pois o sujeito se entende como o sujeito que é a 
partir do outro. Sua história, bem como suas concepções ou filosofia de vida, já 
lhes foram determinadas antes mesmo desse sujeito se entender como tal. 
Podemos afirmar, portanto, que o papel dos regimes de verdade nesse processo de 
constituição do sujeito é de extrema importância, pois são eles que determinarão o 
próprio sujeito. 

Stuart Hall (1997), por sua vez, nos auxilia numa revisitação histórica das 
concepções de sujeito que contribuíram para a construção ou para a desconstrução 
da(s) identidade(s) desse mesmo sujeito. 

O sujeito, também, para o autor, é um efeito da linguagem e não pré-existe a ela 
como um "ser". Em seu texto, ele nos descreve três concepções mutantes

O sujeito do Iluminismo é compreendido como o centro de todas as coisas e 
possuidor das capacidades da razão e da consciência. Concebido como centro, esse 
ser individual em sua essência, carrega consigo dois significados bastante distintos: 
o sujeito é indivisível, por um lado, e por outro, é único, singular.  

 
percebidas no transcorrer dos séculos dessa figura discursiva denominada sujeito. 
São elas: a do sujeito do Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-
moderno. 

Contudo, as sociedades modernas foram se tornando mais coletivas e complexas, 
exigindo daquele indivíduo centrado em si mesmo uma abertura para os demais. 
Assim, compreende-se que a formação da identidade deste sujeito se dá na relação 
com o outro. Em outras palavras, emerge o sujeito sociológico. 

Entretanto, no mesmo período, uma compreensão mais perturbadora de sujeito e 
de identidade toma forma e ganha dimensões bastante grandes ainda dentro do 
período do Modernismo.  A noção de identidade que predominou na modernidade 
perde força e dá espaço à multiplicidade de identidades com as quais o sujeito pode 
se identificar momentaneamente. Em outros termos, a sociedade se modifica à 
medida que os sujeitos que a compõem se transformam. Ela é deslocada ou 



descentrada constantemente por forças exteriores. Desta forma, diferentes 
"posições" do sujeito são produzidas o que vai caracterizar aquilo que Hall entende 
como sujeito pós-moderno. 

O sujeito ainda concebe sua identidade como una e homogênea, mas para o autor, 
isso não deixa de ser apenas uma fantasia ou mais precisamente um desejo 
instaurado na modernidade e que é sentido, no momento contemporâneo, de 
embates entre modernidade e pós-modernidade. Portanto, o sujeito da pós-
modernidade é constitutivamente um sujeito dividido entre as leis da razão e a 
contingência instaurada pela pós-modernidade.  

Dentro do contexto contemporâneo, de embate da modernidade com a pós-
modernidade[1], um dos paradigmas que se sobressai na educação é o da 
Pedagogia Crítica.  

A questão do poder no âmbito escolar e na sociedade é sua principal preocupação. 
Ela tenta compreender as mais variadas e complexas formas de poder que 
dominam as consciências. O poder, portanto, é visto como elemento básico 
modelador da natureza, opressiva e produtiva da tradição humana. Por isso, a 
Pedagogia Crítica quer ter claro a que interesses e como são produzidos e 
disseminados tanto o conhecimento quanto as formações culturais que atuam como 
meios de legitimação de formas hegemônicas do poder. Tem por objetivo incentivar 
nos cidadãos sua capacidade crítica de modo que consigam criar formas de 
resistências aos efeitos de poder (MCLAREN, 1997). 

O sujeito da Pedagogia Crítica oscila, em nosso entender, entre o sujeito do 
Iluminismo ou Sociológico, aquele que acredita ter o poder de comandar seus atos 
e os atos daqueles que o cercam, portanto, um sujeito transformador. 

Sabendo-se que as palavras proferidas estão impregnadas de aspectos sociais e 
ideológicos percebidos pelos interlocutores mais atentos, isso nos possibilita afirmar 
que os discursos sofrem transformações, pois acompanham as mudanças das mais 
variadas ordens, como políticas e sociais. Para Pêcheux: 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe 
"em si mesmo" (...) mas, ao contrário, é determinado pelas proposições ideológicas 
colocadas em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e 
proposições são produzidas (PÊCHEUX, 1988: 190). 

O discurso é, portanto, o objeto de estudo da AD, isto é, ele não é a língua, nem a 
fala, nem mesmo o texto, porém depende de todos estes elementos linguísticos 
para existir. Sendo assim, o discurso "encontra-se no social e envolve questões de 
natureza não estritamente lingüística" (FERNANDES, 2005: 20). 

A distinção da AD de outras linhas de análise do discurso foi garantida pela 
contribuição deixada nos últimos escritos de Pêcheux que apontavam para a 
necessidade de momentos de análise linguística e de análise discursiva. Desta 
forma, analisar o discurso implica na interpretação dos sujeitos falando, levando-se 
em consideração o discurso materializado linguisticamente a partir de suas 
condições de produção. Na análise do discurso, as categorias vão se construindo na 
e pela análise, sempre como interpretações dos sujeitos-analistas, a partir de suas 
memórias discursivas.  

Assim sendo, a AD consiste, para nós, em um arcabouço teórico-metodológico que 
nos permitirá olhar para o corpus e ver além do meramente linguístico, qual seja, 
de modo a proceder à análise da tensão entre a Modernidade e Pós-Modernidade e 



do entrecruzamento dos conceitos sócio-culturais, genealógicos, conforme revistos 
em nossa parte teórica.  

A Pátio

O exemplar inaugural da 

 e a Construção de um Imaginário 

"Pátio - 

Dentre as várias questões que nos motivaram a refletir sobre textos veiculados por 
essa revista, destacam-se: a) que sujeito é o professor leitor imaginado pela revista 
e que sujeito é realmente esse professor leitor? b) que regimes de verdade podem 
ser reconhecidos nos textos analisados e que compõem o imaginário desse 
professor leitor? 

revista pedagógica" foi lançado em 1997 pela 
Artmed, de Porto Alegre. Possui desde a inauguração um Conselho Consultivo cujos 
componentes são quase em sua totalidade os mesmos. São lançados por ano 
quatro números da revista, normalmente distribuídos dois em cada semestre. Seus 
exemplares são estruturados em torno de um tema principal, garantindo artigos e 
reportagens de autores de renome na área específica, além de dar voz, tanto a 
brasileiros quanto a estrangeiros, apresenta, em suas edições, textos outros ligados 
a temas de menos peso, porém não menos importantes para seu público alvo. 

A partir das questões acima, daremos início ao nosso percurso de análise pelos 
editoriais da Pátio - 

No excerto do Editorial nº17 da revista (mai/jun.2001: 3), temos, 

revista pedagógica. 

a priori, a 
constatação de ênfase em algumas idéias que contribuem para a formação e a 
manutenção do sujeito leitor da Pátio

S1: Uma das principais transformações que se apresenta hoje é a necessidade de 
constante atualização para os profissionais de diferentes áreas, o que impõe novos 
desafios à educação, pois é preciso auxiliar os educandos a se manterem em 
permanente conexão com as informações mais recentes. Essa nova função exige 
um professor atualizado, que repense suas funções e competências, redimensione 
sua relação com o saber e com a cultura e traga para a sala de aula o impacto da 
complexidade do mundo contemporâneo. 

. Vejamos: 

Já faz parte do senso comum dizer que os professores estão buscando novos 
caminhos. Os professores de hoje vivem em permanente formação. A procura pelos 
bons congressos e cursos de pós-graduação mostra que os profissionais da 
educação estão atentos à necessidade de formação contínua, assim como os 
próprios governos e instituições públicas e privadas. 

O sujeito-leitor é o ponto-chave desse trecho, pois há idéias nele presentes que 
induzem esse sujeito a incorporar algumas necessidades, como: atualização, busca 
constante do novo, reflexão sobre sua atuação enquanto profissional da educação. 
Vislumbramos o reforço desse sujeito intimamente ligado à dicotomia teoria e 
prática oferecida pela revista - há seções com bons modelos de práticas 
pedagógicas e com textos teóricos, que, segundo a revista, são das mais variadas 
tendências filosóficas, por exemplo. Tal efeito de sentido, referimo-nos à dicotomia 
teoria e prática, encontra-se evidenciado linguisticamente nos seguintes 
enunciados, para busca de teoria: "professores (...) em permanente formação. A 
procura de bons congressos e cursos de pós-graduação..." e para a prática: 
professor que repensa "suas funções e competências...". Colocar a "teoria em 
prática" e refletir sobre a própria prática só é possível para um sujeito consciente e 
dono de seus atos (NASCIMENTO, 2008). Por isso, afirmamos que o sujeito-leitor é 
compreendido como o do Iluminismo, o cartesiano, aquele dono de seu fazer e de 
seu dizer. 



A formação desse sujeito dono de si e a busca constante pelo que há de "melhor" 
com relação à formação profissional têm profunda relação com alguns dos 
"desejos" veiculados pela Pátio - 

S2: Com a preocupação de abrir novos canais de intercâmbio e capacitação dos 
profissionais de educação, estamos lançando a 

revista pedagógica, como assinalamos no excerto 
abaixo: 

Pátio - revista pedagógica, que 
pretende

(...) Nosso 

 ser uma fonte de circulação de idéias como suporte para a prática 
educacional.  

desejo

Palavras como as sublinhadas no excerto acima revelam-nos algo no âmbito da 
utopia, do ideal. O substantivo 

 é ter uma revista que assegure o pluralismo conceptual, 
enfocando diferentes pontos de vista para refletirmos sobre opiniões divergentes 
(Editorial nº 0 Fev/Abr 1997:3 - grifo nosso). 

desejo e o verbo pretender

Simultaneamente à construção do imaginário desse sujeito-leitor, a revista vai 
tendo o seu imaginário também edificado, por exemplo, nas passagens em que 
afirma por meio de seus editoriais quais suas "preocupações": "abrir novos canais 
de intercâmbio e capacitação dos profissionais da educação" e "ser uma fonte de 
circulação de idéias". Por meio da 

 pertencem ao campo 
lexical do possível, do almejado, ou seja, situações que podem ou não ser 
concretizadas, levando-se em conta as diversas variáveis histórico-sociais. 
"Desejo", em especial, suscita algo intimista, usado no campo da psicanálise para 
aquilo que escapa ao sujeito, mas que o constitui, mesmo sem saber. 

Pátio

É-nos apresentado um sujeito possuidor de auto-reflexão conforme o enunciado 
extraído do excerto S1, a declaração de que se espera que ele "repense suas 
funções, redimensione sua relação com o saber e com a cultura e traga para a sala 
de aula" (...). Por esse ângulo, pode-se considerar a 

, esse sujeito-leitor cartesiano terá 
embasamento teórico-prático para sua atuação e para a finalidade que nos é 
apontada no excerto 2: "para refletirmos sobre opiniões divergentes." 

Pátio

estratégias sensibilizadoras e esclarecedoras, feitas de um misto do sucesso 
midiático e de um sentimentalismo sedutor. Existe aí todo um investimento 
estratégico que insere as/os professores em um jogo de auto-avaliação e auto-
reconhecimento, capturando-as/os e moldando-as/os de maneira que se 
reconheçam e sejam reconhecidas/os como professoras/es modernas/os,(...). 

 como um exemplo de 
investimento na subjetividade docente feito pela mídia educativa, que, como nos 
afirma Paraíso (2006:99), consiste em  

Um dos anseios humanos, principalmente no campo profissional, é o 
reconhecimento. Sabendo disso, a "Pátio

Afinal, que sujeito é o leitor dessa revista e qual sujeito a revista quer formar? Será 
que ambos comungam das mesmas idéias, concepções?  

 - revista pedagógica" investe em 
estratégias bastante persuasivas que interferem nas decisões e nas concepções de 
seus sujeitos-leitores o que nos alerta para o fato de que esses sujeitos são 
interpelados pelas relações de poder-saber[2] a todo instante, basta ter contato 
com o outro. Nesse jogo estratégico, vemo-nos diante de uma dicotomia: o sujeito, 
por um lado, parece estar aberto, desejoso do contato com o novo para que 
consiga ter sucesso em sua prática, mas, por outro lado, é visto como alguém que 
precisa de proteção, ajuda, amparo. 



Questões como essas são essenciais para a compreensão do discurso veiculado pela 
Pátio e pelos meios educacionais, pois a reflexão mencionada em vários dos textos 
da revista tem de existir também com relação às estratégias persuasivas utilizadas 
por ela mesma. Queremos, portanto, enfatizar o mote principal do professor que 
envolve a questão da atualização, do ser atualizado. Professor moderno é o 
atualizado, é aquele que está aberto ao "novo" como se tudo que existisse 
anteriormente devesse ser deixado de lado ou esquecido por não ter valor no 
mundo contemporâneo. O novo se contrapondo ao velho, ao ultrapassado. 
Portanto, ao se mencionar em S1 a "nova 

É interessante mencionar ainda que na dicotomia produzida pelo jogo estratégico 
presente na mídia voltada para a educação, a visão de que o professor é um sujeito 
carente que precisa de alguém (algo) que o proteja e auxilie justifica a existência 
da 

função do professor", temos, 
implicitamente, o resgate dessa contraposição. 

Pátio

Verificamos um descompasso entre os objetivos propostos no editorial nº 0 (S1) e 
no editorial nº 4 (S3), pois neste último, omite-se a vontade de "assegurar o 
pluralismo conceptual" presente em S1. Observemos. 

, pois segundo o que ela nos tem demonstrado em seu discurso, seus 
textos preenchem a falta sentida pelo professor. Desta forma, encontramo-nos 
diante de um sujeito perpassado pelo ideológico e pelo inconsciente, que é o sujeito 
da Análise do Discurso bastante diferente do pretendido pela revista. 

S4: No momento em que concluímos o primeiro ano de circulação da Pátio, 
acreditamos que   estamos concretizando o que nos propusemos desde o primeiro 
número, que é o compromisso de ser um veículo de circulação de idéias inovadoras 
e criativas na educação e que socializasse bons modelos de prática pedagógica 
desenvolvidos no país (Ano I,nº4, fev/abr 1998: 3) 

É essencial destacarmos dois pontos presentes nesse excerto: os objetivos foram 
esquecidos do primeiro número e o advento da "verdadeira" proposta da revista, 
"oferecer bons modelos". 

Constatamos, portanto, que após um ano de seu lançamento, a diversidade de 
idéias, o pluralismo conceptual são substituídos pelas noções de inovação, de 
criatividade e de bons modelos pensados por estudiosos estrangeiros conforme nos 
mostra o excerto que segue. 

S5: Vale destacar os artigos dos espanhóis Xésus Jares, Francesc Imbernón e 
Antonio Bolívar, assim como os canadenses Andy Hargreaves e Dean Fink. 
Trazendo o ponto de vista brasileiro, temos o professor José Clóvis de Azevedo e os 
pesquisadores Yves e Elizabeth de La Taille, que comentam os resultados de uma 
pesquisa sobre os valores dos jovens, realizada com estudantes de São Paulo. E a 
visão do entrevistado, Carlos Alberto Torres, não poderia ser mais multicultural: 
nascido na Argentina, com passagem por diversos países, Torres vive hoje nos 
Estados Unidos, onde é professor na Universidade da Califórnia e diretor do 
Instituto Paulo Freire (Ano IX, nº36, nov 2005/ jan 2006: p.3).  

Constatamos por esse trecho o empenho da revista em se mostrar como detentora 
do saber por meio dos profissionais que nela se apresentam. São autoridades nos 
assuntos abordados. Se nos voltarmos para a racionalidade da Pedagogia Crítica, é 
possível pensar o saber como isento do poder e como meio para combatê-lo, 
podendo ser compartilhado com aqueles que não o possuem. Em contrapartida, 
aqueles sujeitos, por meio do saber veiculado pela Pátio de forma inovadora e 
criativa, terão condições de reavaliar e fazer as transformações necessárias em sua 
prática. 



Nas páginas iniciais de nosso artigo, elencamos as questões que nos norteariam 
nessa discussão: a) que sujeito é o professor leitor imaginado pela revista e que 
sujeito é realmente esse professor leitor? b) que regimes de verdade podem ser 
reconhecidos nos textos analisados e que compõem o imaginário desse professor 
leitor? 

Apontamentos finais 

No desenrolar das leituras feitas, pudemos constatar algumas ocorrências na 
materialidade linguística que auxiliaram na elucidação de alguns pontos obscuros 
com relação a essas questões. Podemos citar, por exemplo, concepções envolvendo 
a necessidade da atualização contínua, da busca do novo, da reflexão sobre a 
própria prática que vão se repetindo nos editoriais e que contribuem para a 
construção pela revista desse sujeito leitor, que é o professor. Essas mesmas 
concepções perpassam o discurso educacional e envolvem todos os profissionais da 
educação de uma forma que aquele que não se vê possuidor dessas características 
se sente um "outsider". 

Os pressupostos da Pedagogia Crítica "pairam no ar", embora a revista, em 
momento algum, tenha declarado isso explicitamente. Palavras como 
"transformação" e "mudança" ecoam em todos os editoriais analisados, além do 
fato de na revista existir seção que propaga receitas por meio dos "bons modelos" 
(outras questões também surgem embora devam ser desenvolvidas em outro 
momento: que "autoridade" classificou alguns como bons e muitos outros como 
ruins? Com base em que isso foi realizado?).  

O professor leitor é visto pela revista como o germe transformador que ganhará 
mais força para lutar contra o poder que oprime por meio do saber que a Pátio

Não é possível falarmos em finalização, mas, para que outras reflexões possam ser 
feitas, é interessante relembrarmos que, segundo Foucault (2002), os sujeitos são 
efeitos das relações de poder-saber, portanto nós também. Sendo assim, são essas 
relações que determinam aquilo que o sujeito-professor, potencial leitor da 

 lhe 
garantirá. É o sujeito dono de si, de seu dizer e de seu fazer, mas, como Pêcheux 
(1990) já nos alertava, esse sujeito é constituído por dois esquecimentos: o de que 
não é a origem de todas as coisas e o de que seu dizer é mais forte do que ele 
mesmo, portanto muito do que "fala" lhe escapa. Afinal, que sujeito é esse que vive 
em um mundo onde nada mais parece ser duradouro, inclusive as noções de tempo 
e espaço que variam de comunidade para comunidade? Estamos diante de um 
embate que, de certa forma, também atinge a própria revista, pois ela nos garante 
ser um veículo de concepções teóricas diversas, possibilidades de reflexões 
múltiplas, entretanto envereda por, praticamente, um único caminho: parece optar 
pela vertente pedagógica e filosófica que mais lhe convém e, para a concretização 
disso, divide suas seções em teóricas e práticas como ocorre nas instituições 
escolares se pensarmos nas aulas propostas por esse mesmo professor leitor. 

Pátio - 
revista pedagógica, deve utilizar em sua prática, ou seja, voltamos aos "bons 
modelos. 

BAUMAN, Zygmunt. 
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[1] Para melhor entender este embate, remetemos o leitor à autora MASCIA, M. A. 
A. "Investigações Discursivas na pós-modernidade - uma análise das relações de 
poder saber do discurso político educacional". Campinas: Ed. Mercado de 
Letras/Fapesp, 2003. 

[2] Para Foucault (2002a), diferentemente do pensamento positivista, o poder 
disciplinador não afeta negativamente o indivíduo. É ele que fabrica o indivíduo 
necessário para o tipo de sociedade vigente. Portanto, para Foucault, o poder não 



ocupa um espaço ou pertence a uma pessoa apenas. Ele está nas relações entre as 
pessoas independentemente de seu nível social, econômico, de escolarização, por 
exemplo. 


