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Resumo

No presente artigo busco analisar sob a perspectiva teórica da Análise 
do Discurso (ad) francesa, segundo a noção de interdiscurso presente 
nos textos fundadores deste campo, de Michel Pêcheux (1990; 2002) e, 
ainda, conforme os postulados teóricos de Dominique Maingueneau 
(1997; 2006; 2008) sobre interdiscurso, posicionamento, cenografia e 
ethos, o filme francês, escrito e dirigido por Laurent Cantet, intitulado 
Entre les murs, traduzido para o português como Entre os muros da 
escola e em espanhol como La clase. No referido artigo, abordo funda-
mentalmente as interações em tensão entre professor e alunos que são 
expostas no longa-metragem de Cantet que, apesar de ser uma obra 
ficcional, considero como um objeto de análise frutífero para entender 
problemas educacionais que se repetem sabidamente em vários con-
textos escolares pelo mundo e que são produtivos para reflexões acer-
ca de questões que envolvem ensino e discurso.
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Escenografías 
que instauran 
posicionamientos en 
tensión en la película 
Entre les murs

Resumen

En este artículo se revisa, bajo la perspectiva teórica del análi-
sis del discurso (ad) francés, según la noción de interdiscurso 
presente en los textos fundadores de este campo, de Michel Pê-
cheux (1990; 2002), y conforme los postulados teóricos de Do-
minique Maingueneau (1997; 2006; 2008) sobre el interdiscurso, 
posicionamiento, escenografía y ethos, la película francesa, escri-
ta y dirigida por Laurent Cantet, intitulado Entre les murs, y tradu-
cida al portugués como Entre os muros da escola y en castellano 
como La clase. En el artículo referido, planteo fundamentalmente 
las interacciones en tensión entre profesor y alumnado que son 
expuestas en el largometraje. Pese a ser una obra ficcional, con-
sidero como un objeto de análisis fructífero para entender pro-
blemas educacionales que se repiten constantemente en varios 
contextos escolares por el mundo y que son productivos para re-
flexiones acerca de cuestiones que involucran escuela y discurso.

Palabras clave
Escenografía, posicionamiento, interdiscurso.
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Considerações iniciais

Para encaminhar essa análise, dou enfoque às tensões discursi-
vas protagonizadas pelas personagens do filme e seus desdo-

bramentos a partir da construção de cenografias, uma das instân-
cias da cena de enunciação, conceito proposto por Maingueneau 
(1984/2008) em sua obra Gênese dos discursos, que apresentarei 
em detalhes na seção subsequente deste artigo. 

A minha hipótese é a de que os posicionamentos em emba-
te que relevam das cenografias construídas no filme antagonizam-
se da seguinte maneira: o posicionamento do professor autoritário, 
detentor da língua materna, que busca ensinar aos seus aprendi-
zes a língua francesa versus o posicionamento do grupo de alunos, 
composto por uma grande diversidade sociocultural, de resistência 
à língua francesa.

Nas demais seções, exponho uma descrição de algumas ce-
nas do filme ao mesmo tempo em que encaminho as análises, isto 
é, a abordagem desse corpus se dará, fundamentalmente, a partir 
de um dispositivo de análise proposto em Pêcheux (1983/2002), se-
gundo o qual a análise contempla um batimento pendular entre os 
momentos de descrição e interpretação do objeto, sem, entretanto, 
considerar que esses movimentos sejam indiscerníveis.

Fundamentação teórica

Interdiscurso

Na obra de Pêcheux (1990) há uma introdução à noção de interdis-
curso, na qual considera que é próprio de todo discurso relacionar-
se de muitas maneiras com outros discursos, já que a ideologia se 
caracteriza pela heterogeneidade e que sua existência se origina 
pela contradição, uma vez que a formação discursiva (FD) é também 
constituída por seu discurso outro. 

Ainda sobre a noção de interdiscurso, Dominique Maingueneau 
(2008) propõe substituí-la pela tríade universo discursivo, campo 
discursivo e espaço discursivo, que o autor chamará de primado do 
interdiscurso.



12
Interpretextos
21/Primavera de 2019, pp. 9-22

Antes, porém, para compreender o postulado do primado do 
interdiscurso sobre o discurso, proposto por Maingueneau, é neces-
sário que se entenda a distinção entre heterogeneidade “mostrada” 
e “constitutiva”. A primeira é acessível aos aparelhos linguísticos (dis-
curso citado, auto-correções, palavras entre aspas etc); a segunda 
não é passível de ser apreendida por uma abordagem linguística 
stricto sensu, mas decorre do postulado de que os enunciados de 
outrem estão intimamente ligados ao texto. O primado do interdis-
curso fundamenta-se sobre esta última noção, a heterogeneidade 
constitutiva.

  O primeiro nível do primado do interdiscurso, o universo dis-
cursivo, conforme Maingueneau (2008: 33), diz respeito ao “conjun-
to de formações discursivas de todos os tipos que interagem numa 
conjuntura dada”. Trata-se de um conjunto finito, mas que não pode 
ser apreendido em sua totalidade. É de pouca utilidade ao analis-
ta, pois determina apenas uma extensão máxima a partir da qual 
são construídos domínios passíveis de serem estudados, a saber, os 
campos discursivos.

Para o autor (2008: 34), deve-se entender campo discursivo 
como “um conjunto de formações discursivas que se encontram em 
concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região deter-
minada do universo discursivo”. Essa concorrência deve ser enten-
dida tanto como confrontoquanto como aliança. São discursos com 
uma mesma função social, mas que se diferem pelo modo como a 
preenchem. Tem-se como exemplo de campos discursivos: campo 
da música, campo da filosofia, campo da literatura, campo da lin-
guística etc. De acordo com Maingueneau, os discursos se consti-
tuem no interior do campo discursivo e sua constituição pode ser 
descrita em termos de operações regulares sobre formações discur-
sivas já existentes. 

Contudo, esse modo de constituição não permite supor que 
as relações entre um discurso e todos os outros do mesmo campo 
sejam homogêneas. Há uma hierarquia instável que opõe discursos 
dominantes e dominados, isto é, os discursos não se situam neces-
sariamente no mesmo plano. Ainda, sobre os campos discursivos, é 
necessário dizer que estes não são dados ao analista a priori, pois a 
delimitação de um campo advém de levantamentos de hipóteses.
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Como terceiro pilar da tríade que Maingueneau utilizou para 
definir interdiscurso, tem-se a noção de espaço discursivo. Segundo 
ele, o analista é: “Conduzido a isolar, no campo, espaços discursivos, 
isto é, subconjuntos de formações discursivas que o analista, dian-
te de seu propósito julga relevante pôr em relação” (Maingueneau, 
2008: 35). Assim como no caso dos campos, estes espaços resultam 
de hipóteses feitas pelo analista e fundadas sobre um conhecimen-
to dos textos —entendido aqui como o verbal e o não-verbal—, e 
um saber histórico, que serão confirmadas ou refutadas com o de-
correr da pesquisa. 

Para prosseguir na proposta objetivada por este artigo, quan-
do menciono o termo “Formação discursiva” na apresentação do 
conceito de interdiscurso, na verdade, estou lendo-o como “Posicio-
namento discursivo”, já que no prefácio da edição brasileira de Gê-
nese dos Discursos, Maingueneau indica o uso do termo “formação 
discursiva” como um ponto discutível da sua obra, assim, este deve 
ser compreendido, preferencialmente, como “posicionamento”, ter-
mo que optarei a partir deste ponto.

Cena de Enunciação

Ao postular sobre os planos da discursividades em Gênese, Main-
gueneau (2008) considera como um destes a Cena de Enunciação, 
e a concebe como constituída de três níveis: cena englobante, cena 
genérica e cenografia, cenas que interagem entre si, afetando umas 
às outras, uma vez que funcionam em níveis complementares, regu-
lando a discursividade.

Pode-se entender por cena englobante os tipos de discur-
sos, por exemplo: o político, o religioso, o publicitário etc. Segundo 
Maingueneau (2008: 86), o analista deve verificar qual é a cena eng-
lobante de certo discurso, para que se situe diante de uma interpre-
tação. Isto é, a título de quê tal discurso interpela o seu interlocutor. 
Por exemplo, um discurso com cena englobante política implica um 
“cidadão” dirigindo-se a outros “cidadãos”:

Para interpretar um fragmento de discurso é necessário que 
o analista seja capaz de situá-lo em uma cena englobante, a fim 
de que seja possível perceber a título de que o interlocutor é in-



14
Interpretextos
21/Primavera de 2019, pp. 9-22

terpelado: a título de sujeito eleitor, no caso de discursos de tipo 
político; de sujeito consumidor, quando se tratar de discurso pu-
blicitário, e assim por diante. (Mussalim, 2008: 159)

A cena genérica é demarcada pelos gêneros de discurso. 
Neste sentido, conforme Maingueneau (2008: 86) “cada gênero de 
discurso define seus próprios papéis: num panfleto de campanha 
eleitoral, trata-se de um ‘candidato’ dirigindo-se a ‘eleitores’; numa 
aula, trata-se de um professor dirigindo-se a alunos etc.” Segun-
do Mussalim (2001) cada gênero acarreta uma determinada cena, 
que delimita aos sujeitos interlocutores um modo de inscrição no 
espaço e no tempo, um suporte material, um modo de circulação, 
uma finalidade etcétera.

As cenas englobante e genérica, em conjunto, definem o que 
Maingueneau chama de quadro cênico. É este quadro de discurso 
que determina o espaço estável (o do tipo e o do gênero de discur-
so) em que o enunciado adquire sentido. Porém, os interlocutores 
não se confrontam diretamente com o quadro cênico, mas com o 
que Maingueneau chama de cenografia, terceiro nível da cena de 
enunciação.

Ao contrário dos outros níveis, a cenografia não é imposta 
pelo tipo ou gênero de discurso, mas instituída pelo próprio texto, 
isto é, o discurso determina sua cenografia logo de início e em sua 
progressão busca justificá-la; a cenografia legitima e é legitimada 
pelo discurso. Segundo Maingueneau (2006: 253) “a cenografia não 
é um ‘procedimento’, o quadro contingente de uma ‘mensagem’ que 
se poderia ‘transmitir’ de diversas maneiras; ela forma unidade com 
a obra a que sustenta e que a sustenta”.
A cenografia implica uma figura de enunciador e co-enunciador; 
uma cronografia (um momento) e uma topografia (um lugar) a 
partir das quais o discurso pretende emergir, conforme Maingue-
neau:

Em todos os casos, a cena na qual o leitor vê atribuído a si um 
lugar é uma cena narrativa construída pelo texto, uma “cenogra-
fia”. O leitor se vê assim apanhado numa espécie de armadilha, 
porque o texto lhe chega em primeiro lugar por meio de sua 
cenografia, não de sua cena englobante e de sua cena genérica, 
relegadas ao segundo plano, mas que na verdade constituem o 
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quadro dessa enunciação. É nessa cenografia, que é tanto con-
dição como produto da obra, que ao mesmo tempo está “na 
obra” e a constitui, que são validadas os estatutos do enuncia-
dor e do co-enunciador, mas também o espaço (topografia) e o 
tempo (cronografia) a partir do qual a enunciação se desenvolve 
(Maingueneau, 2006: 252). 

Os três pólos da cena de enunciação são indissociáveis. Para 
ilustrar esse conceito, utilizaremos um exemplo apresentado por 
Mussalim (2001: 162). Em uma cena englobante política, advinda 
de um proferimento político (cena genérica), frente a um cenário de 
crises e injustiças relatados pelo enunciador, suplica-se por igual-
dade social para que o país se desenvolva e se torne um país para 
todos:

A determinação da identidade dos parceiros da enunciação 
(“aqueles que lutam por um país mais justo e igualitário”), a de-
finição de um conjunto de lugares (“o país do futuro”; “o país da 
democracia”) e de momentos de enunciação (“um período de 
crise profunda”; “uma fase de renovação”) andam juntas, e é, a 
partir dessa cenografia, construída na/pela enunciação que o 
discurso é proferido e legitimado, ao mesmo tempo em que vai 
legitimando a própria cenografia que possibilitou a sua legiti-
mação (Mussalim, 2001: 163).

Vale ressaltar que “a cenografia não é um simples alicerce, uma 
maneira de transmitir ‘conteúdos’, mas o centro em torno do qual 
gira a enunciação” (Maingueneau, 2006: 264). Com base nas noções 
apresentadas nesta seção e, fundamentalmente, calcados no pólo 
da cenografia, é que empreendo a análise do corpus, a saber, cenas 
do filme “Entre os muros da escola”, para verificar os posicionamen-
tos discursivos em tensão no contexto escolar apresentado pelo ob-
jeto fílmico em estudo. Antes, porém, apresento, de maneira breve, 
um resumo sobre o filme e suas condições de produção.

Entre os muros em cena

“Entre os Muros da Escola” é o título da versão brasileira do filme 
dirigido por Laurent Cantet, “Entre les murs” de 2008, baseado no 
romance homônimo de 2006 de François Bégaudeau. O filme fran-
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cês foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2008; 
segundo o release apresentado pelo Festival, o romance é um relato 
semi-autobiográfico de experiências de Bégaudeau, que também é 
educador, vividas por François Marin, personagem professor de lín-
gua francesa em uma escola pública parisiense. 

O próprio autor do romance foi escalado para o papel do pro-
fessor. Da mesma forma, os alunos que atuam no filme também são 
não-atores selecionados em escolas da periferia de Paris e, seguin-
do a mesma ideia documento-ficcional, os espaços utilizados para 
a gravação do filme foram o de escolas reais. Isso confere à trama 
um caráter documentário e testemunhal sobre as problemáticas da 
educação pública, marginalizada, que se repete em diversos con-
textos pelo mundo.

O filme se ambienta na periferia parisiense, onde há a pre-
sença de muitas etnias e consequentemente uma diversidade de 
culturas, propiciando para que a sala de aula deste contexto repre-
sente um microcosmo cultural existente na França contemporânea. 
No decorrer do filme observa-se o dia-a-dia da sala de aula, os corre-
dores da escola e os conflitos entre alunos e professor. 

A temática central do filme concentra-se em torno de uma 
turma de oitava série durante um ano letivo, mais especificamente 
nas aulas de francês ministradas por François Marin, e nas relações 
cotidianas que estão presentes no ambiente escolar, que envolvem 
alunos, direção, professores, país, etcétera. 

 O filme se inicia com o reencontro dos professores e a rece-
pção pela diretoria no primeiro dia letivo. Antes do encontro com os 
estudantes, os professores comentam sobre suas expectativas e ex-
periências com os alunos. Nestes diálogos há uma clara separação, 
por parte dos docentes, entre “bons” e “maus” alunos, mas esse jul-
gamento fica em um nível superficial, já que, a priori, não há nen-
huma construção mais aprofundada sobre as personalidades dos 
alunos, questão que, como se pode observar no decorrer do texto, 
é fundamental para o entendimento das tensões postas no contex-
to escolar, atravessadas também pelos aspectos sociais (além dos 
muros).

François, um dos protagonistas do filme, apresenta-se como 
um professor de língua francesa dedicado e preocupado com os 
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saberes dos seus aprendizes, porém a resistência à cultura escolar 
por parte dos seus alunos que, em sua maioria, descende de outras 
nacionalidades, gera conflitos que surgem continuamente na sala 
de aula, culminando em discursos em tensão entre François e seus 
alunos e, algumas vezes, entre os próprios estudantes. Diversas si-
tuações adversas são encontradas no espaço escolar, como racismo, 
machismo, sexismo, violência, disputa entre nacionalidades/cultu-
ras e preconceitos de vários tipos. 

Na próxima seção deste artigo, lanço mão de cenas do filme 
a partir de descrições, a fim de construir cenografias que instauram 
discursos de tensão entre as personagens da trama, fato que corro-
bora para observar os posicionamentos discursivos no interior do 
espaço recortado. 

Antes, entretanto, considero os outros níveis da cena de 
enunciação que, apesar de não serem os quais o analista lida dire-
tamente, são imprescindíveis para as construções das cenografias; 
são eles: a cena genérica e a cena englobante, que se referem, res-
pectivamente, como exposto na fundamentação teórica deste an-
tigo, ao gênero e ao tipo de discurso, formando o que Dominique 
Maingueneau denomina em suas pesquisas como quadro cênico 
do discurso.

Uma análise: entre os muros da escola

Considerações iniciais

Apesar de o foco de análise deste trabalho se pautar na noção de 
cenografia, faz-se necessário considerar os outros níveis da cena de 
enunciação: a cena genérica e a cena englobante, isto é, o quadro 
cênico do discurso. 

Observando o corpus de análise, o filme “Entre os muros da 
escola”, apresenta como cena genérica o gênero filme, o que revela 
um roteirista/diretor dirigindo-se aos seus espectadores - quem as-
siste ao longa-metragem. 

Nesse cenário, considero que a cena englobante em questão 
é a do discurso pedagógico-social. Essa cena interpela o interlocutor 
como um cidadão interessado em questões pedagógicas e sociais, 
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mais especificamente, o discurso pedagógico-social em questão 
implica um cidadão “cineasta”, engajado com as questões do discur-
so em pauta, dirigindo-se a cidadãos que têm interesse por temas 
pedagógico-sociais; podem ser: professores em formação, professo-
res, educadores, pedagogos, sociólogos etc. 

Posicionamentos discursivos em tensão

Os posicionamentos em tensão presentes na narrativa fílmica po-
dem ser divididos basicamente de duas maneiras: 1) um posiciona-
mento protagonizado pelo professor François Marin chocando com 
o posicionamento (heterogêneo) de um grupo de aproximadamen-
te 15 alunos; 2) posicionamentos (também heterogêneos) de em-
bate entre os próprios alunos, porém destacarei apenas as tensões 
reveladas no posicionamento 1, pois são as mais conflituosas dentre 
os discursos presentes na trama.

Nesse sentido, considero que o referido posicionamento é 
construído na maioria das cenografias apresentadas, de forma al-
ternada ou simultânea, entre o educador dedicado e o professor au-
toritário, detentor da língua materna; aquele que busca ensinar aos 
seus aprendizes a língua francesa. Enquanto que o grupo de alunos, 
composto por negros africanos, asiáticos, latino-americanos e fran-
ceses de classe baixa, tem um posicionamento de resistência, lendo 
o professor, talvez, como um civilizador, colonizador, que quer acul-
turar pela língua.

Como se pode observar na trama, a linguagem é o ponto cen-
tral de tensão pedagógica-social, pois é a partir dela que se releva 
um conflito cultural representado por posicionamentos antagonis-
tas: a do educador francês que busca ensinar a língua contra o de 
resistência étnica-social dos alunos. Estes últimos se mostram desin-
teressados por aprender a língua, como se pode observar no exem-
plo A, em que há um conflito entre o professor e a aluna Khoumba:

Exemplo A
khoumba: E o senhor tá bodeado e fica tretando comigo. 

Qual é?
professor: Imagine, de jeito nenhum. E, além disso, comece 

por falar francês.
Eu estou o quê? Estou...



19
Son palabras

Cenografías que instauram posicionamentos... Bruno de Sousa Figueira

khoumba: Bodeado.
professor: Fale isso sem usar gíria.
khoumba: Está de bode comigo!
professor: Isso não é gíria?
khoumba: Fica pegando no meu pé!

Neste diálogo, observo a construção de uma cenografia de 
embate entre posicionamentos, na qual uma aluna fala por meio 
de gírias e o professor não considera tal linguagem como sendo 
francês, evidenciando os posicionamentos do educador/professor 
autoritário, detentor da língua materna e do grupo de alunos que 
resiste à língua francesa.

Outra personagem que também está em constante conflito 
com o professor e com os colegas é o aluno Souleymane, cuja famí-
lia veio de Mali. Este é considerado pelos professores e educadores 
da escola como o “aluno-problema” e também corrobora para o po-
sicionamento de resistência que releva a partir das falas dos alunos 
apresentadas nas cenografias construídas. Uma passagem simbóli-
ca desse embate pode ser observada no exemplo abaixo:

Exemplo B
Cena em que o professor interrompe a explicação da maté-

ria para chamar a atenção de Souleymane quando percebe que 
este não está participando da aula

professor: Souleymane, anote as palavras como todo mundo.

Novamente, na cenografia construída, observa-se que o pro-
fessor, utilizando-se do verbo no imperativo, revela um posiciona-
mento autoritário, que busca ensinar a língua francesa, enquanto 
que a não participação de Souleymane releva o posicionamento de 
resistência dos alunos.

Estas duas personagens apresentadas nos exemplos, os alu-
nos Souleymane e Khoumba, possuem um ethos que, suponho, le-
gitima as cenografias apresentadas. Sobre este conceito, segundo 
Maingueneau (2006: 271), “através de sua fala, um locutor ativa no 
intérprete a construção de certa representação desse mesmo locu-
tor, pondo assim em risco o domínio deste sobre sua própria fala”. 
Trata-se, pois, de uma espécie de tom que emerge de determina-
da enunciação. É nesse sentido que, para Dominique Maingueneau 
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(2006: 271), a noção de ethos possibilita a articulação de corpo e 
discurso: “a instância subjetiva que se manifesta através do discur-
so não se deixa perceber neste apenas como um estatuto, mas sim 
como uma voz associada à representação de um ‘corpo enunciante’”. 

Dessa maneira, os dois alunos expostos nos exemplos A e B 
fazem emergir um ethos “rebelde”; “contestador” – estas persona-
gens são as que mais questionam a autoridade de François, então, 
na medida em que elas se mostram rebeldes, o professor faz emer-
gir um ethos autoritário; estes ethé, julgo, legitimam as cenografias 
construídas, que relevam os posicionamentos caracterizados em 1.

Em todo o decorrer do filme, observam-se cenografias que 
apresentam posicionamentos em tensão semelhantes aos que já 
expus, como, novamente, pode ser observado no exemplo C:

Exemplo C:
Cena na qual o professor pede para que os alunos leiam 

“Anne Frank”
professor: Khoumba, comece.
khoumba: Não vou ler.
professor: Como assim?
khoumba: Não estou afim de ler.
professor: E desde quando a vontade de vocês é o que vale 

aqui?
khoumba: Não estou afim!
professor: Estou pouco me lixando (...)
professor: Tenho o direito de pedir para você ler, não?
khoumba: Não.
professor: Por que não?
khoumba: Ninguém aqui leu o livro, eu acho... e vem pegar 

no meu pé.
professor: Não estou não. Só quero dar aula...
khoumba: Tá bom, tá... Deixa quieto, já disse!
professor: Cala a boca e leia!
khoumba: Não vou ler. Me manda calar a boca e depois me 

manda ler. Qual é?
professor: Qual é o quê?
khoumba: Tem que decidir. Raciocine um pouco.

O exemplo C revela mais uma vez o embate entre posiciona-
mentos construído pela cenografia em foco. A personagem Khoum-
ba resiste à autoridade do professor que, assim como nos demais 
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exemplos, firma seu posicionamento de autoritarismo e detentor 
da língua francesa.

Breves considerações e reflexões finais

Na seção introdutória deste trabalho, apresentei como proposta a 
análise do embate entre posicionamentos em tensão revelado a par-
tir da construção de cenografias do filme “Entre os muros da escola”.

Assim, pela descrição e análise do corpus, pude apontar ce-
nografias construídas durante a narrativa, apresentando posicio-
namentos antagonizados no filme. Esses posicionamentos, por sua 
vez, legitimam e são legitimados por suas próprias cenografias. A 
saber, as cenografias fizeram emergir basicamente dois posiciona-
mentos em choque: o do professor autoritário, detentor da língua 
materna e o dos alunos, de resistência à língua.

Além disso, pude demarcar as cenas genérica e englobante 
do objeto analisado, que são representadas por, respectivamente, 
conforme a minha hipótese, gênero filme e discurso pedagógico-
social. Dessa forma, considerando o tipo de discurso apresentado 
pelo filme, considero que outras questões a partir deste trabalho 
podem ser desenvolvidas e refletidas em pesquisas posteriores, 
pois lidei com um objeto fílmico, com um viés documental, aspecto 
frutífero para se pensar em inúmeras problemáticas referentes ao 
discurso pedagógico-social.
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