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RESUMO: A desvalorização dos docentes vem se tornando cada vez mais notória fora das salas de 

aula. Esse conturbado cenário faz com que professores sejam, incontestavelmente, vítimas de baixos 

salários, da falta de condições estruturais no ambiente escolar e da deficiência na sua formação, 

entre outras problemáticas. Essa realidade perpassa por um contexto histórico-ideológico, no qual a 

docência tende a ser uma das últimas ou talvez a última preocupação do Brasil. Com o advento da 

internet, novos meios de comunicação foram surgindo, dentre eles, algumas mídias sociais que, 

muitas vezes, trazem à tona os problemas vivenciados pelos docentes. O Twitter, rede social destinada 

à comunicação por mensagens curtas, é uma delas. O presente trabalho tem como objetivo analisar 

alguns discursos que se referem às problemáticas vividas por professores. Para isso, selecionamos 

duas falas, citadas no Twitter, que relatam esse recorrente problema. Partindo do princípio de que 

toda rede social serve como uma ferramenta comunicativa, tem-se, então, um motivo para a 

elaboração de determinado enunciado. Visando identificar a imagem do professor que circula nas 

redes sociais, analisaremos discursos que relatam a imagem do docente, vitimizado pelo sistema e 

testemunhado pela sociedade (NACARATO, VARANI e CARVALHO, 1998). Por isso, necessitaremos 

de alguns estudos na perspectiva discursiva ou área da análise do discurso que nos permitam 

investigar a presença do sujeito na linguagem, para isso, reunimos algumas noções, como a 

preservação das faces em autores como Grice (1979; 1982) e Maingueneau (2005). Em decorrência 

da análise baseada nesses pesquisadores, conseguimos observar a desvalorização sofrida pelo 

profissional docente e como isso influencia a criação de estigmas que os cercam para além do 

contexto sala de aula. 
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1. Introdução    

 

Desde sempre, a educação brasileira não é tratada como prioridade pelo Estado e isso 

reflete diretamente no trabalho desgastado exercido pelos professores e consequentemente em 

sua imagem. Para Nacarato, Varani e Carvalho (1998), por exemplo, muitas são as tensões 

cujo os professores estão imersos. Submetidos a tais condições, surgem muitos discursos que 

reafirmam essas tensões. Entretanto, eles não se reduzem, somente, aos dizeres dos docentes, 

mas, de todo o núcleo que atua no cenário da educação e até mesmo fora dele. 
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Ultrapassando as quatro paredes que edificam uma sala de aula, algumas vozes 

ressoam em outros ambientes. Como, por exemplo, a internet que é um meio de interação 

onde seus usuários costumam se comunicar de forma rápida e objetiva com uma linguagem 

própria deste espaço. Então, nós, como futuros professores, não podemos deixar passar 

despercebidas essas vozes que nos provocam inquietações e que são sustentadas por sujeitos 

interlocutores que têm determinada intencionalidade ao proferir determinado discurso para 

seus locutores, mesmo que essa ação não se realize integralmente.  

No presente artigo, apresentamos a análise discursiva de dois tweets
4
 publicados por 

dois perfis (usuários) diferentes, no qual um deles é similar ao seguinte trecho da obra de 

Nacarato, Varani e Carvalho (1998, p. 76): “– Além de dar aula, você trabalha, professor?”. 

No outro perfil, o tweet assemelha-se às observações, também, feitas por Nacarato, Varani e 

Carvalho (1998) que nos mostram que a agressividade dos alunos tende a ser consequência de 

um contexto social mais geral ou da própria vivência em família. Quando essa violência é 

levada à sala de aula, pode desestabilizar (ainda mais) esse ambiente.  

Sendo assim, para se cumprir a proposta deste trabalho, são considerados fatores 

sociais que, como em uma linha tênue, trilham o caminho EDUCAÇÃO – INTERNET e vice-

versa. 

 Por fim, nos baseamos em autores, como Grice (1979) e Maingueneau (2005), que 

trazem estudos a respeito das máximas conversacionais, que discutem os efeitos de sentido 

sobre o que é dito; da preservação das faces, fator que rege o jogo de sociabilidade; e, 

finalmente, a noção de ethos, pela qual perceberemos a postura das formas-sujeito. 

Este trabalho se organiza em três partes: na primeira, O trajeto da sala de aula para a 

internet, apresentamos nossa fundamentação teórica; na segunda, As faces do discurso, 

trazemos a análise de nossos dados; e, por fim, na terceira parte, temos As conclusões. 

 

2. O trajeto da sala de aula para a internet  

 

Frequentemente, deparamo-nos com expressões de espanto quando nos apresentamos 

como estudantes de Letras. Chamou-nos atenção verificar que esses discursos repetem-se na 

internet por pessoas que nem conhecemos, mas que trazem à tona discursos similares aos do 

que ouvimos/lemos face a face. Assim, retiramos do Twitter dois desses dizeres, que são 

comuns na nossa realidade, e nos propomos a fazer uma análise neste trabalho.  
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A internet é o meio de comunicação que mais cresce entre os brasileiros
5
, perdendo 

apenas para a televisão. Porém, o uso da internet é determinado por diversos fatores, como 

por exemplo, faixa etária, condições financeiras, interesses pessoais, grau de escolaridade etc.  

Os jovens, em disparada, dominam esse ambiente. Alguns buscam informações, outros 

manterem-se presentes nas redes sociais, onde, consequentemente, eles também recebem 

informações. As redes sociais, administradas pelos próprios jovens, também servem como 

meio de interação, por meio de fotos, vídeos, relatos do dia-a-dia, dentre outros. Talvez, por 

medo de exclusão, muitos aderem às redes sociais. Assim, recebemos uma avalanche de 

informações de relatos pessoais de pessoas que possamos nem conhecer e muito menos nos 

interessar pelo que se passa com elas, mas, é válido ressaltar que muitos dos relatos trazidos à 

internet são os reflexos do mundo real.  

      Dessa forma, os relatos que são levados para dentro da internet, sobre as tensões 

vividas por professores, são resultados de uma soma de fatores negativos que cercam o meio 

educacional. Então, interessamo-nos por esses discursos que são relatados, não somente pelos 

próprios docentes, e sim por quem vive nesse contexto e, diretamente ou indiretamente, acaba 

se tornando vítima da desvalorização da docência, fator que infere, comprovadamente, na 

educação. 

Uma das tensões apresentadas por Nacarato, Varani e Carvalho (1998) aborda a 

expectativa da sociedade para o trabalho do/a professor/a, ao observarmos que existe uma 

crença a respeito da profissão docente que vai sendo circulada em diversos âmbitos. 

Analisando essa tensão, podemos perceber que foi construída uma imagem em relação ao 

profissional docente, e essa imagem reflete diretamente na forma cujos/as professores/as são 

vistos e citados.  

     Para analisar discursivamente os enunciados selecionados, buscamos embasamento 

teórico nos estudos de Dominique Maingueneau (2005) que tem como base as pesquisas de 

Paul Grice (1979), filósofo da linguagem, no livro Logique et conversation. 

Conforme os estudos de Grice (1982), percebemos que, para ele, uma das principais 

preocupações era encontrar uma forma de descrever e explicar os efeitos de sentido que vão 

além do que é dito em um enunciado, acreditando na existência de um tipo de regra que 

fizesse com o ouvinte entendesse alguma informação além das que estavam sendo 

ditas/escritas pelo falante.  
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Grice (1979) denomina a suposta “regra do jogo” da interação da linguagem como 

“máximas conversacionais”, que são, dentro da comunicação, um conjunto de normas que 

cabem aos interlocutores respeitarem. Essas normas adentram em uma lei superior que Grice 

(1979) chama de princípio de cooperação e diz “Que sua contribuição à conversação, no 

momento em que acontece, esteja de acordo com o que impõe objetivo ou a orientação da 

troca verbal a qual você está participando.” (GRICE apud MAINGUENEAU, 2005, p. 32), 

princípio válido também para a escrita.  

Segundo Grice (1979), são quatro as máximas conversacionais: a máxima da 

qualidade, a máxima da quantidade, a máxima da relevância e a máxima do modo. A máxima 

da qualidade pede que a informação seja a mais verdadeira possível, sem informações falsas 

ou com incerteza. A máxima da quantidade pede que a informação seja tão informativa 

quanto necessária, isto é, as informações não podem apresentar conteúdos que vão além do 

que é fundamental para aquela interação. A máxima de relação pede que a informação seja 

relevante para aquele contexto ou situação. E, por último, a máxima do modo pede que a 

informação seja clara, ou seja, sem ambiguidades e de forma ordenada. 

Maingueneau (2005, p. 33) afirma-nos que “De acordo com esse princípio, todo 

enunciado deve apresentar certo interesse a quem é dirigido [...]”, e os enunciados trazem a 

seus receptores informações implícitas como os subentendidos e os pressupostos.   

 As principais leis do discurso (MAINGUENEAU, 2005), também, serão abordadas no 

presente trabalho, assim, como a preservação das faces Ainda segundo Maingueneau (2005), 

abordaremos o ethos, fenômeno que revela a identidade do enunciador por meio da 

enunciação.   

 

3. As faces do discurso 

 

Como já mencionado, os fatores externos à vivência social são interiorizados no 

ambiente escolar e as consequências desses, por sua vez, seguem para as redes sociais, mais 

propriamente para a internet. E para Nacarato, Varani e Carvalho (1998, p. 81): 

 

De fato, os estudantes trazem para sala de aula sua vivência e tentam exercer 

seu direito de livre expressão, a todo momento – não importando expressar o 

que e de que forma. Se, por um lado, esse perfil de estudante motiva alguns 

professores, por outro, pode ter como consequência, algumas vezes, a falta 

de limites dos(as) alunos(as): muitos(as) não respeitam os direitos e 

diferenças dos outros personagens do ambiente escolar, onde incluímos o(a) 

professor(a).   
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Para a elaboração do presente trabalho, recolhemos do Twitter duas postagens que 

apresentassem a situação do profissional docente, num ponto de vista que pudéssemos 

relacionar às teorias abordadas. Assim, apresentamos as postagens: 

 

Texto 1:  

 

 

 

Texto 2: 

 

 

Analisando os discursos coletados do Twitter, podemos ver pelos autores (GRICE, 

1979; MAINGUENEAU, 2005) que qualquer enunciado, verbalizado ou escrito, tem intenção 

ao ser formulado. Então, pelos sentidos obtidos na leitura de Maingueneau (2005), 

percebemos que os dois enunciados atendem ao princípio da cooperação, pois, por mais que 

eles não especifiquem um interlocutor, sabemos que ambos foram produzidos com intuito de 

chegar a alguém.  

Observamos também que a escrita dos enunciados não segue a norma padrão da língua 

portuguesa, mas traz traços do internetês
6
. Nesse caso, o ethos, voz que vai para além do texto 

e nos revela as personalidades dos enunciadores, mostra-nos que eles, pelo menos na 

composição do texto, fizeram parte integrante do contexto da internet.  
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Os textos selecionados também trazem outras marcas em seus discursos, como os 

subentendidos e os pressupostos. Ao analisarmos os textos, percebemos que no primeiro o 

pressuposto, claramente, é que o locutor (como aluno) já fez parte do grupo que 

“atormentava” a vida de seus professores, mas, hoje, não faz mais isso. Subentende-se, então, 

que ele não faz mais parte desse grupo, não por vontade, mas, sim, porque não consegue nem 

chegar aos pés de outros “moleques” ou talvez não faça mais parte do contexto sala de aula.  

Economicamente, o termo “trabalho” remete a qualquer atividade que regula uma 

recompensa, geralmente, gratificações materiais. No segundo texto, pressupõe-se que para a 

enunciadora, de forma irônica ou não, “dar aulas” não significa, necessariamente, trabalhar e 

subentende-se que ela enxerga a docência como algum tipo de passatempo por exemplo. 

 Todo texto se constrói por ditos explícitos e implícitos, ou seja, aquilo que está 

presente por palavras e por aquilo que podemos deduzir ao interpretar o texto. O pressuposto 

seria a informação explicita do texto que é indiscutivelmente verdadeira, porque foi 

apresentada no discurso. Já o subentendido é o que não está explicito, no entanto, permite 

questionamentos referentes às possíveis informações que estão escondidas no texto. 

Ademais, foram feitas análises dos enunciados na vertente das principais leis do 

discurso (MAINGUENEAU, 2005). A lei da pertinência que, segundo Maingueneau (2005), 

diz que a enunciação deve se adequar ao contexto em que acontece, no caso dos enunciados 

do presente trabalho, esse contexto é a internet. Nós, como usuários do Twitter, podemos 

afirmar que a rede serve para publicações de relatos aleatórios e curtos, nos quais geralmente 

utilizam-se muitas abreviações, como vimos no texto 1, e também usa-se com frequência 

palavras-chave, conhecidas nas redes sociais como hashtag
7
, conforme podemos ver no texto 

2.  

Na lei da informatividade (MAINGUENEAU, 2005), é dito que os enunciados devem 

fornecer informações novas ao destinatário, logo, pode ser visto que o primeiro texto nos 

informa que seu autor tem pena dos professores de hoje em dia por eles serem massacrados no 

ambiente escolar; já na segunda, vemos que, para a autora, a docência não é uma profissão, 

mas ressaltamos a possibilidade do enunciado ter sido feito com cunho irônico.  

Em relação à lei da exaustividade (MAINGENEAU, 2005), é exigido que não haja 

supressão de nenhuma informação importante. Sendo assim, na primeira imagem, temos a 

exaustão de que o autor não pode ser comparado aos moleques de hoje, por não ter chegado a 
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fazer nem a metade do que eles fazem “hoje em dia”, e esse termo que foi aspado permitiu-

nos pensar que o autor não faz mais parte do espaço escolar; na segunda imagem, o uso da 

hashtag #diadosprofessores é uma informação válida se observarmos que, possivelmente, a 

autora quis fazer uma alusão ao dia dos professores.  

Nos textos tirados do Twitter, a preservação da face, noções de sociabilidades das 

posturas de um eu e de um tu, empregados em relações sociointeracionais por interlocutores, 

não acontece por uma polidez (preservação positiva) na escrita, mas pelo fato que os locutores 

preservam suas faces negativas (território, identidade) e suas faces positivas (fachada) no 

momento em que enunciam seus pensamentos numa rede social. 

Essas mensagens, provavelmente, não irão chegar às pessoas que estão inseridas em 

seus próprios discursos como, por exemplo, os professores que o autor do tweet sente pena e 

os alunos que fazem a bagunça hoje em dia; como também os professores que “talvez não 

trabalhem além de dar aulas”, as pessoas que fazem essa infeliz pergunta, talvez, não 

receberão a mensagem de forma direta. Todavia, ao mesmo tempo em que esses discursos não 

cheguem a determinado público, pode ocorrer a não preservação da face, caso outro usuário 

do Twitter se sinta instigado a responder esses discursos.  

É válido ressalvar que a teoria da preservação das faces estaria mais direcionada a uma 

conversa face-a-face e simultânea, mas, isso não descarta a possibilidade de aplicá-la nos 

discursos das redes sociais. 

 

Conclusão 

 

A partir dos aspectos observados, concluímos, através da teoria de Grice (1979; 1982), 

que o texto/enunciado é um objeto formado (início, meio e fim). Entretanto, nele, estão 

contidas informações implícitas e explícitas, cujo objetivo da Linguística Pragmática é estudá-

las. 

Conforme o desenvolver deste trabalho, vimos que a linguística reconhece a 

impossibilidade de um acesso total à interpretação de nossos dados, mas, ela nos instiga a 

fazer uma reflexão acerca da opacidade dos enunciados/textos. Por essa razão, percebemos 

que a materialidade obtida pela interpretação do nosso objeto de pesquisa está intricada à 

realidade dos docentes. 

 Para finalizar, entendemos o quão importante são os estudos que dizem respeito à 

análise da conversação, e, mais restritamente, aos relatos relacionados à docência no meio 
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midiático. Levando em consideração que as condições de produção desses enunciados/textos 

são específicas e que, através delas, cria-se um novo espaço linguístico-interacional onde 

sujeitos significam e são significados divido a alguns discursos.  
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