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Resumo: O presente artigo é parte dos resultados de uma pesquisa re-
alizada em nível de pós-doutorado. A pesquisa completa teve por corpus: o 
Plano Nacional de Educação, o texto da Proposta Pedagógica da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, a Proposta Pedagógica de seis escolas públi-
cas de uma cidade da Grande São Paulo, os Planos de Ensino dos professores de 
língua portuguesa dessas escolas, questionário aplicado a esses professores, a 
nota dos alunos no exame SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo), e textos dos alunos de sétima série do ensino funda-
mental ao terceiro ano do ensino médio. Neste presente artigo, selecionamos 
os seguintes itens do corpus: as propostas pedagógicas das escolas, os questio-
nários aplicados aos professores e seus planos de ensino, a fim de caracterizar o 
percurso realizado pelos atores do processo pedagógico. Tomamos como base 
a teoria semiótica e sociossemiótica estudada por Greimas e seus discípulos. 
Após a análise pudemos constatar que as relações entre os sujeitos se esvaziam 
e se formalizam mantendo o status quo de cada sujeito, e os percursos se deli-
neiam, paralelamente, sem se cruzarem.

Palavras-Chave: Discurso Pedagógico, Educação, Língua Portuguesa, 
Sociossemiótica.

PEDAGOGICAL DISCOURSE AND THE PORTUGUESE LANGUAGE 
TEACHING –  SOCIO-SEMIOTICS ANALYSIS

Abstract: This paper is constituted by research of post-doctoral. The com-
plete corpus is: National Education Plan, the text about the Educational Politics 
of Sao Paulo’s Educational Secretary and materials collected in six public schools 
in the town of São Paulo, such as: the Pedagogical Proposal, the Portuguese 
Language Classes Planning, results of the SARESP, questionnaires used with 

semiótica
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teachers and texts written by students from the last two series of the Elementary 
School and even by that one of the three grades of High School. In this research 
we have done the crossing and analysis of data found. Now, in this paper, we se-
lected the following items: the Pedagogical Proposal, the Portuguese Language 
Classes Planning and questionnaires used with teachers to characterize the path 
made by the actors of the educational process. To this, it was used the Semiotics 
Theory and Socio-semiotics. At the end of the analysis, it was possible to verify 
that the relationship between subjects and paths become empty and formalized, 
supporting the status quo of each subject and the paths designed in parallel and 
without any intersection.

Keywords: Education, Pedagogical Discourse, Portuguese Language, 
Sociosemiotics. 

Introdução

Neste artigo, apresentamos apenas parte da análise que realizamos em nosso trabalho 
de pós-doutoramento na Faculdade de Educação da USP. Com o intuito de apresentar uma 
análise do Universo de Discurso Pedagógico, selecionamos da pesquisa que realizamos os 
seguintes itens do corpus: a proposta pedagógica das escolas, os questionários respondidos 
pelos professores e os planos de ensino de Língua Portuguesa, produzidos pelos docentes 
envolvidos na pesquisa.

Esta pesquisa se fundamenta na Teoria Semiótica estruturada por Greimas e seus 
discípulos. Essa teoria nos permite, por meio da análise da significação do texto, chegar 
ao sujeito e seu discurso e, assim, construir o sentido dos discursos com base no percurso 
gerativo, que vai do mais simples ao complexo, do abstrato ao concreto.

Dessa forma, considerando que a linguagem é o meio pelo qual o homem constrói 
sua visão de mundo e realiza a interação subjetiva, ao analisarmos os discursos presentes 
no ambiente escolar, que compõem o corpus deste trabalho, teremos um quadro da visão 
dos sujeitos enunciadores, enunciatários, suas intenções e a apreensão que fazem da 
realidade semioticamente construída.

Sendo os discursos analisados pertencentes ao Universo de Discurso (UD) não-
literário, ou seja, inserido no UD social, será a Sociossemiótica, um ramo da Semiótica, 
que nos subsidiará para o estudo do corpus. 

Para tanto, partindo dos dados encontrados no corpus e da teoria sociossemiótica, 
objetivando reconstruir o percurso que cada sujeito - escola e professor realizam, a fim de, 
com base nesse saber, desvendar a significação dos discursos produzidos, compará-los e, 
dessa forma, contribuir para que possa haver uma diminuição do fosso existente entre o 
sentido dos discursos existentes no Universo de Discurso Pedagógico, para que os sujeitos 
possam construir seu percurso no sistema escolar e alcançar resultados satisfatórios de 
atuação em sua realidade educacional.
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Pressupostos Teóricos

Segundo Floch (1990, p.4), a Semiótica se define pelo domínio de investigação: 
a linguagem e as práticas significantes, ou seja, as práticas sociais; possibilitando, 
assim, o desenvolvimento em seu interior de outras disciplinas, como por exemplo: a 
Sociossemiótica, que estuda os discursos sociais não-literários e as estruturas de poder 
que dão origem à tipologia dos discursos. Dessa forma, a Semiótica ocupa um lugar 
mais amplo que a Lingüística, tornando esta, um ramo daquela.

O objeto da Semiótica é constituído pelos sistemas semióticos verbais e não-verbais, 
complexos ou sincréticos e seus discursos. Sendo ela, então, a ciência da significação, 
tem como base o sistema de significação que abrange o sistema de signos e o ultrapassa, 
considerando o processo de produção dos discursos em um sistema semiótico dinâmico, que 
envolve o fazer nos processos de codificação e decodificação, ou seja, o fazer interpretativo.

Esse fazer interpretativo, o percurso do sujeito enunciatário, constitui-se em um 
percurso que vai do texto manifestado aos modelos mentais; sendo, portanto, um 
processo realizado do concreto ao abstrato e, esse é o fazer que realizamos no percurso 
de análise dos materiais que constituem o corpus desta pesquisa e, para tanto tomamos 
como base o percurso gerativo da enunciação.

O percurso gerativo da enunciação

Floch (1990, p.123) apresenta uma definição sintética e consubstancial do percurso 
gerativo da enunciação:

“é uma reconstituição dinâmica da maneira cuja a significação de um enunciado ... se cons-
trói e se enriquece segundo um ‘percurso’ que vai do mais simples ao mais complexo, do 
mais abstrato ao mais figurativo...”

O percurso gerativo reconstrói semioticamente o sentido do texto, com base nos 
níveis de superfície e profundo. A seguir, descreveremos cada nível, explicitando suas 
características e funcionamento.

No nível de superfície, há o patamar narrativo, que consiste no encadeamento de 
estados e transformações do sujeito; e o patamar discursivo, em que há o encadeamento 
de figuras e temas, e dos efeitos de sentido.

No nível profundo detectamos uma rede de relações dos valores - a axiologia que 
sustenta a narrativa.

A narrativa se organiza em uma ordenação de episódios, uma sucessão de enuncia-
dos narrativos. Uma narrativa se instaura na medida em que são instaurados um sujeito e 
um objeto de valor.

A organização da narrativa implica duas relações fundamentais: a primeira, entre 
sujeitos e objetos - que consiste em uma relação conflituosa de busca; a segunda, entre 
destinador e destinatário - uma relação de comunicação do objeto. Há, ainda, outras re-
lações actanciais como a do adjuvante e a do oponente em relação ao sujeito. Destarte, a 
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narrativa pode ser caracterizada como uma circulação de objetos de valor entre os sujeitos, 
em que cada estado é definido pela conjunção ou disjunção do sujeito em relação ao ob-
jeto de valor; e “como uma sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador 
e um destinatário” (BARROS, 1994, p. 16).

Os programas narrativos “são unidades narrativas que revelam uma sintaxe actancial aplicável 
a todas as espécies de discursos” (GREIMAS in COURTÉS, 1979, p. 20) e constitui-se de uma 
seqüência de transformações que ocorrem com base na relação: sujeito – objeto de valor, 
em que o sujeito sofre mudanças de estado e o encadeamento dessas transformações pode 
resultar em vários tipos de programas como: programa de aquisição, apropriação, ou no 
caso do dom, a atribuição - quando o estado final do sujeito é de conjunção com o objeto de 
valor; de privação, despossessão; ou renúncia - quando resulta em disjunção.

Além do percurso do sujeito, há os percursos do destinador (Dor)-manipulador e 
do destinador (Dor)-julgador. O percurso do Dor manipulador é caracterizado pela doação 
da competência modal e o estabelecimento de um contrato entre destinador e sujeito, 
que assume, então, o papel de destinatário e crê nos valores que lhe são apresentados pelo 
Dor . O fazer-persuasivo do Dor manipulador pode se dar na ordem do saber por meio da 
provocação, da sedução e na ordem do poder, por meio da tentação e intimidação. Assim, 
observamos que a relação entre o Dor e o destinatário (Dário) é hierárquica. O percurso do 
Dor-julgador consiste na avaliação do desempenho do sujeito manipulado com a sanção 
positiva ou deceptiva.

A modalização pode se dar sobre o ser ou sobre o fazer. A modalização do fazer ca-
racteriza o sujeito do fazer e pressupõe as modalidades de competência como o querer, poder, 
dever, saber-fazer. As modalidades querer/dever (virtualizantes) instauram o sujeito do fazer na 
narrativa e um novo actante - o Dor, que é aquele que comunica ao sujeito os valores modais. 
As modalidades actualizantes (poder e saber) determinam a ação do sujeito do fazer, sua capa-
cidade e referem-se à sua prontidão para a realização da performance (ou desempenho).

O patamar das estruturas discursivas é o nível mais superficial do percurso. Nesse 
patamar ocorrem as manifestações das estruturas narrativas, onde o sujeito da enunciação, 
pelo processo de camuflagem (PAIS, 1993, p. 493, GREIMAS & COURTÉS, 1979, p. 41), 
apresenta-se no enunciado de forma objetiva ou subjetiva, deixando no enunciado marcas 
de tempo, espaço; objetivando por meio do fazer persuasivo manipular o sujeito enunciatário, 
que realizará o fazer interpretativo do enunciado com base nas marcas de enunciação.

Greimas e Courtés, no dicionário de Semiótica (1979, p. 95, 146), definem enuncia-
ção com base em dois critérios: o primeiro, como estrutura não-lingüística e, o segundo, 
como uma instância lingüística. Aquele leva ao entendimento da enunciação como ato de 
linguagem, e este à concepção de enunciação como uma “instância que possibilita a passagem 
entre a competência e a performance (lingüísticas); entre as semióticas virtuais, de cuja atualização ela deve 
encarregar-se, e as estruturas realizadas sob a forma de discurso”, ou seja, o mecanismo de mediação 
entre a língua e o discurso. 

Na Estrutura Profunda, temos a estrutura elementar da significação (COURTÉS, 1991, 
p. 136) e contém as oposições subentendidas da narrativa que abordam um universo se-
mântico determinado.
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O percurso gerativo, que descrevemos de forma breve, demonstra a relação do su-
jeito do discurso com o sistema semiótico e as funções semióticas que ele, como sujeito, 
produz e; assim, esse sujeito, seja como enunciador seja como enunciatário, constrói o 
mundo e a si mesmo por meio dos discursos produzidos na sociedade e por ele mesmo 
como sujeito de seu próprio discurso.

No espaço escolar encontramos um Universo de Discurso (UD) complexo que, 
pela combinação de modalidades, forma o universo de discurso educacional e pressupõe: 
a existência da circulação do saber, do estabelecimento de competências e habilidades, 
avaliação de aptidões e vocação, além de desenvolver a consciência e ação profissional e 
de cidadania dos sujeitos. Assim, em sua composição entrarão os demais discursos, en-
tretanto, será a forma e a força da presença de cada UD que constituirá um Universo de 
Discurso Pedagógico (UDP) mais condizente com as necessidades reais dos sujeitos ou 
com um UDP mais próximo ao UD burocrático.

Proposta Pedagógica das Escolas (PPE)

A PPE, documento exigido em âmbito nacional e estadual a todas as escolas pú-
blicas, deve ser produzida, conforme orientação do destinador (Dor ) - (Governos Federal 
e Estadual)- coletivamente, por todos os sujeitos envolvidos no processo educacional: 
diretor, coordenador, docentes, discentes, funcionários, comunidade em geral.

Conforme constatamos na análise, faltam maiores definições dos objetos de va-
lores (Ovs) estabelecidos pelo sujeito coletivo: escola. Os Ovs se apresentam de for-
ma abstrata e difusa, reproduzindo o discurso apresentado pelos destinadores (Dores): 
Governo Federal e Estadual, sem realizar um desdobramento dos Ovs apresentados 
por eles a fim de construir um plano exeqüível de acordo com a própria realidade da 
escola descrita na PPE.

Como exemplo, apresentamos a seguir os Ovs principais presentes em cada PPE:
- Escola 1, o Ov: “transformação do sistema educacional”.
- Escola 2, o Ov: “desenvolvimento do “eu-global” dos sujeitos (docente) e (alunos).
- Escola 3, há dois Ovs: “desenvolvimento de valores essenciais ao convívio hu-

mano e inclusão das crianças e jovens no mundo da cultura, da ciência, da arte e do traba-
lho” e “ transformação do sistema educacional”.

- Escola 4 – “desenvolvimento pleno do sujeito(alunos)”.
- Escola 5 -  “compreensão da cidadania”.
- Escola 6 –“ transformação do sistema educacional”.
Conforme verificamos, a escola, ao reproduzir o discurso de seus Dores, faz com 

que os Ovs propostos fiquem no plano do ideal, pois o Ov: “transformação do sistema 
educacional” – proposto pelo Estado a todas as escolas da rede estadual, necessaria-
mente, precisa ser definido, desdobrado, adequado à realidade de cada escola para, en-
tão, ser alcançado pelos sujeitos que atuam no processo de educação formal.

Segundo a descrição contida em cada PPE de como entrar em conjunção com 
o Ov principal, verificamos que os Ovs dos Programas narrativos (Pnas) também 
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possuem a mesma natureza abstrata e existência no plano ideal, conforme podemos 
constatar na descrição dos Ovs abaixo:

Escola 1:
Ov: transformação do sistema educacional
Ov1: melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem
Ov2: pleno desenvolvimento dos alunos como cidadão e pessoa
Ov3: transformar (alunos) em leitores proficientes
Ov4: revisão de pontos relacionados à leitura
Escola 2
Ov - desenvolver o eu-global de (docente) e (escola) e alunos
Ov1- desenvolvimento do saber do sujeito(alunos)
Ov2 - exposição das idéias do sujeito(docente)
Ov3 - desenvolvimento do saber-fazer do sujeito(docente)
Escola 3
Ov: desenvolvimento de valores essenciais ao convívio humano e inclusão das 

crianças e jovens no mundo da cultura, da ciência, da arte e do trabalho.
Ov:transformação do sistema educacional
Ov1: condições para que o sujeito (alunos) tenham acesso ao patrimônio 

cultural da humanidade via escola
Ov2: tornar os sujeitos (alunos) receptíveis a uma educação integral – apren-

dizado e formação moral
Ov3: reconhecer e respeitar as diferenças individuais de turmas.
Ov4: propiciar compreensão dos processos tecnológicos e sociais de produção 

e de como se organiza o trabalho.
Ov5: ensino de qualidade
Escola 4
Ov: desenvolvimento pleno do sujeito (alunos)
Ov1: desenvolvimento da cultura do sucesso
Ov2: diminuição dos índices de repetência
Ov3: desenvolvimento de habilidades de competências
Ov4: desenvolvimento de trabalho interdisciplinar
Ov5: conscientização dos alunos sobre a responsabilidade no processo 

ensino/aprendizagem
Ov6: conscientização da comunidade sobre a importância da participação na escola
Ov7: concretização do trabalho em equipe
Ov8: melhoria do espaço físico
Escola 5
Ov: compreensão da cidadania
Ov1: posicionar-se de maneira crítica e dialógica em situações sociais
Ov2: construção da identidade nacional e pessoal
Ov3: valorização do patrimônio sociocultural brasileito
Ov4: contribuição para a melhoria do meio ambiente
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Ov5: desenvolvimento do conhecimento de inter-relação pessoal e de inserção social
Ov6: uso de diversas linguagens
Ov7: uso de diferentes fontes e recursos tecnológicos
Escola 6
Ov transformação do sistema educacional
Ov1 inclusão social
Ov2 regime de progressão continuada
Ov3 aprendizagem bem sucedida
Ov4 Sujeito (alunos) com domínio do saber-fazer
Ov5 integração entre Sujeito(docentes) e Sujeito(alunos)
Na PPE das escolas, identificamos que as ações que estruturam o PN da escola 

se projetam no futuro e, o presente fica caracterizado com uma lacuna de ações.
Conforme podemos verificar nos trechos retirados das PPEs e analisados 

segundo a aspectualização:

Escola 1:

Escola 2:

Escola 3:

Escola 4:

PosterioridadeAnterioridade Concomitância
“...Daquilo que nos propuse-
mos...”

“...Faz-se necessário lançar 
olhar crítico sobre a efetiva-
ção do trabalho que está sendo 
realizado”

“...resultados obtidos nas 
avaliações externas”.

“A fim de redirecionar o 
caminho...”

“Será imprescindível que se 
retome e sejam revistos alguns 
pontos cruciais relacionados à 
leitura...”
“A avaliação dar-se-á...”

“Projeto de reforço e recupe-
ração paralela - 2°. semestre 
do ano de 2003”

“Atenta ao processo de de-
senvolvimento físico, afe-
tivo...”

“A escola contribuirá para 
que a inserção do homem no 
mundo do trabalho...”

PosterioridadeAnterioridade Concomitância

PosterioridadeAnterioridade
No ano de 1998 foi aplicado...
Desde agosto de 1996...
Proposta pedagógica de 1999
Folha de rosto - Plano de gestão - 2001

“...tentar contruir junto dele um ideal a bus-
car...”
“Decidir o tema que será desenvolvido no ano 
de 1990.” 

“...cada grupo de professores 
elaborou atividades para desen-
volver os temas propostos...”

PosterioridadeAnterioridade Concomitância
Apresentação do docu-
mento pronto em reunião: 
31/07/2003 
“2003: Do artigo I ao X...”

“...pretende atender, por meio 
de sua proposta pedagógi-
ca...”
“...algumas atitudes que 
parecem falta de disciplina 
possam ser revertidas com 
diálogo...”
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Escola 5:
O enunciado da descrição das regras e procedimentos, sendo apresentados na 

posterioridade:

“A classificação ocorrerá...” ; “Esta escola aceitará...”; “As classes serão heterogêneas...”; “A 
escola fará o controle...”; “As atividades de compensação de ausências serão programadas...”; 
“A transferência de candidatos de outras escolas do país ou do exterior será aceita...”; “...
professores de classes comuns elencarão...”

O histórico é apresentado na anterioridade e concomitância:

“Em 17 de dezembro de 1971 foi criado o “GESC ...”; “Em 15 de abril passou a denominar-
se...”; “...passou a denominar-se...”; ... e hoje o ... possui 16 classes de Ensino Fundamental...”.

Escola 6:

Escola 1:
“Tendo em vista a nossa proposta de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem e, 
considerando o resultado da avaliação externa (...) a fim de se redirecionar o caminho com 
vistas a realização daquilo que nos propusemos.”
Escola 2:
“Convocamos os pais e alunos para tomar ciência das faltas...”
“Trabalhamos a interdisciplinaridade de 5a. ao 3.º colegial.”
“Através dos Htpcs estudou-se como nossos alunos gostariam de aprender...”
Escola 3:
“Vivemos dentro da comunidade escolar hoje, uma situação onde muitas vezes somos obri-
gados a tomar decisões, não voltadas para o que acreditamos e sim para as resoluções de 
problemas imediatos.”
Escola 4:
“A Diretora leu o Plano Escolar que foi elaborado em conjunto com toda a equipe escolar. 
Foram ressaltadas as metas a serem atingidas e as ações previstas, (...) Foi aprovado o Plano 
Escolar para o quadriênio 2003/2006...”
Escola 5:
“Podemos descrever nossa clientela como um grupo bastante heterogêneo nos aspectos só-
cio-econômico e cultural, sendo que esta diferença acaba por se acentuar quando fazemos 

Histórico da Unidade Escolar
Criação: 31/10/79
Projeto da  Lei n.° 2678 de 1980.

PosterioridadeAnterioridade Concomitância
“Ata de reunião extraordinária 
do Conselho de Escola APM. 
Aos quinze dias do mês de 
dezembro de dois mil e três...”
Descrição das funções “O 
diretor é articulador e partici-
pante...”

“Encaminhamento da Propos-
ta Pedagógica 2003 em 19 de 
dezembro de 2003”
“A superação destas dificul-
dades deverá ser sanada com a 
Educação continuada de todos 
os profissionais que trabalham 
nas escolas...”
“O projeto da escola pode 
tornar-se...”
“...vá gradualmente



Acta Científica – Ciências Humanas – 2º Semestre de 2009 17

comparativo entre os períodos manhã, tarde e noite.”
“ A grande maioria dos professores é freqüente, porém temos muitas licenças médicas”
Escola 6:
“É fundamental nesse processo de mudança é estarmos despertos e compromissados com 
o nosso tempo. É preciso saber quem somos, onde estamos, com o que e com quem con-
tamos, se queremos ir a algum lugar”

O Plano de Ensino de Língua Portuguesa (PELP)

O PELP, documento de apoio ao trabalho docente, construído por ele, deve estar 
em plena sintonia com a PPE e delinear o percurso que os alunos devem realizar para 
alcançar o Ov proposto pela escola na PPE e o Ov proposto pelo docente.

O PELP das escolas apresenta uma estrutura básica que já existia anteriormen-
te à proposta pedagógica de organizar o ensino por competências e habilidades. Assim, 
houve uma alteração nas diretrizes propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 
pelos Parâmetros Curriculares nacionais (PCNs) e não houve uma adaptação do Plano de 
Ensino (PE) a esses novos moldes ideológicos.

Verificamos que o PELP reproduz a mesma natureza discursiva da PPE, os Ovs 
são amplos, a descrição dos percursos que os alunos deverão realizar fica prejudicada pela 
desconexão entre os tópicos do plano. E, há planos que apresentaram apenas a descrição do 
conteúdo a ser estudado no decorrer do ano letivo. Os objetivos específicos são construídos 
em uma linguagem abstrata, que não permite sua mensuração e evidencia o fazer-docente 
mais que o discente. Além de propor o estudo da língua mais como uma atividade metalin-
güística que epilingüistica1. Como exemplo: a escola 1, que, para alcançar o Ov: ser leitor e ter 
pleno desenvolvimento como cidadão e pessoa, inicia o seu Programa Narrativo (PN) em busca do 
Ov: analisar os níveis morfológicos e sintáticos da língua. Além de, o Ov principal ser global, o Ov 
inicial de busca não levará o sujeito ao estado de conjunção com o Ov principal.

No PELP não há uma descrição detalhada do percurso docente como destinador-
julgador, ou seja, aquele que verificará se o sujeito conseguiu entrar em conjunção ou não 
com o Ov proposto. Assim como, não há uma descrição completa da avaliação, havendo, 
apenas, a descrição sucinta de alguns tipos de instrumentos que serão utilizados, sem que 
os critérios estejam explícitos de forma clara.

Considerando que os Ovs propostos aos alunos na PPE e no PELP são uma re-
produção dos Programas Narrativos dos destinadores, hierarquicamente superiores, e 
portanto, amplos, os alunos não entram em conjunção com os Ovs principais na fase 
escolar, como por exemplo: “ter pleno desenvolvimento como cidadão e pessoa” – visto ser esse 
Ov, demasiadamente, amplo e indefinido, sendo portanto, impossível de ser alcançado 
sem que haja um desdobramento para que seja buscado parcial e, concretamente, dentro 
do período estudantil. Assim, os alunos entrarão em conjunção apenas com alguns Ovs 
propostos nos Programas Narrativos e formarão várias fases de conjunção.

Fica a cargo do Estado, a fase da sanção com a aplicação do exame SARESP 
(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) que ocorre, 
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anualmente, e avalia se os alunos conseguiram desenvolver as competências e habilidades 
propostas para cada série do ensino fundamental e médio.

O percurso docente

Cada docente participante respondeu a um questionário composto por questões ob-
jetivas e subjetivas2, que tomamos como base para a reconstituição do percurso docente. 

O percurso docente das escolas analisadas é caracterizado pelo estado disfórico dos 
sujeitos. Os docentes são instaurados na narrativa como sujeito do dever e como um sujeito 
do fazer, sendo a principal modalidade que os caracteriza: dever-fazer.

No geral, o PN dos docentes das escolas é caracterizado além do dever-fazer pelo 
querer-fazer, movido pelo crer. Na maioria das escolas o crer-poder-fazer se sobrepõe ao não-
poder-fazer que gera a busca pelo querer-saber-fazer, a reativação da crença do poder-fazer. 

Vejamos trechos de respostas dos docentes:
 
“Acredito que ainda podemos fazer mais pelos nossos alunos (...) não podemos deixar de 
acreditar que somos capazes de transformar...”
“O educador da rede pública deve atuar na direção do progressivo desenvolvimento...”

Entretanto, o poder-fazer docente se caracteriza por uma visão mais tradicional do 
processo de ensino, em que o saber é doado, transmitido ao aluno e, sobretudo, delineado, 
tendo como foco o próprio docente, sua formação. Assim, o aluno fica como um sujeito 
passivo, que depende do professor para ter sua transformação em sujeito do fazer. Como 
podemos observar nas respostas de alguns docentes:

“transformar ‘pedras brutas’ em ‘pedras preciosas”; “Contemporanizar as situações 
reais de modo a transmitir ao educando toda a dinâmica da vida cosmopolita...”(sic)
“Tento conscientizar meus alunos, narrando experiências de pessoas próximas a eles 
que conseguiram objetivos maiores e que se hoje estão em situação mais ou menos 
confortável deve-se ao fato de ter levado a sério os estudos.”
“... Há muita informação/conhecimento a ser ministrado, muitas vezes em compasso 
diferenciado da evolução social”

Uma vez que, os valores dos alunos são aqueles que o docente institui para ele, 
o não alcance do Ov proposto, deve-se também ao não-compartilhamento dos valores 
entre os sujeitos.

Constatamos, ainda, no discurso docente, que o próprio aluno passa a exercer o 
papel actancial de oponente do percurso dele próprio ao não aceitar o Ov proposto a ele 
pelo professor.

Em relação ao ensino de Língua Portuguesa, constatamos, tanto pelo Plano de 
Ensino, quanto pelas respostas dadas no questionário, que não há uma unicidade me-
todológica entre as escolas e os docentes. Apesar da proposição de mudança de postura 
ideológica e metodológica contida nos PCNs, os docentes, em relação ao trabalho com 
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a língua, conforme verificamos pelos PELP, continuam com a mesma fórmula de ensino 
– o estudo da língua pela gramática. A inserção do trabalho com texto não ultrapassa os 
limites da identificação de termos e estruturas gramaticais. Essa relação pode ser visuali-
zada no octógno a seguir:

velho
(gramatical)

Não-novo Não-velho

(interacionista)
novo

Ensino linguístico pleno

ensino produtivo
tradicional

td

(gramática textual) (prática de análise linguística)

Figura1 - octógono do ensino de LP

ф

No octógno acima, visualizamos: sob o metatermo (velho) - o ensino baseado no 
estudo gramatical pela classificação e pela memorização. Sob o metatermo novo - o ensi-
no pelo interacionismo entre a metalinguagem no estudo da língua e seu uso efetivo. Nos 
metatermos subcontrários: o não-novo (gramática textual) – a gramática estudada com 
base no texto e, no metatermo não-velho, o trabalho epilingüistico, o estudo da língua 
baseado em sua prática.

No eixo dos termos complementares: (velho / não-novo) encontramos o ensino 
tradicional da língua, e entre os termos complementares: (novo / não-velho) - uma forma 
mais produtiva de trabalho com a língua. E, é nessa divisão entre os eixos, que localizamos 
os docentes das escolas pesquisadas. Uns trabalhando com a língua com base em uma 
forma mais tradicional, outros com a gramática textual. Entretanto, é na tensão dialética 
entre o velho e o novo que o professor conseguirá fazer com que a aprendizagem da lín-
gua se efetive. Tomando como base o discurso e texto do aluno, para, então, inseri-lo na 
modalidade-padrão da língua. 

Naturalmente, cada docente fará o percurso dialético de acordo com sua experi-
ência e realidade. Indo, por exemplo, de um ensino da língua pela gramática textual para 
uma prática de análise lingüística para se inserir na tensão dialética entre o velho e o novo, 
permitindo ao aluno perceber a língua em uso em suas diversas formas e contextos de 
expressão lingüística.
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Além dessa questão relativa ao trabalho com a Língua Portuguesa, constatamos, 
ao estabelecermos a relação entre os documentos PPE e PELP e as respostas dadas aos 
questionários aplicados aos docentes, que há uma confirmação da premissa de que os 
registros escritos se desvinculam da prática, visto que a PPE segue a direção do fazer 
constituído pela construção do conhecimento, com a atuação do aluno, enquanto que, o 
docente segue um percurso do fazer, que considera o aluno como o sujeito, que será trans-
formado por esse fazer, caracterizando uma visão passiva do aluno pelo docente.

Ao analisarmos, ainda, os percursos de cada sujeito envolvido no processo pe-
dagógico, verificamos que cada um realiza o seu fazer, entretanto, a situação de disjun-
ção dos sujeitos em relação aos diversos Ovs propostos permanece, uma vez que seus 
percursos se reproduzem hierarquicamente sem desdobramentos para se tornarem 
exeqüíveis. Dessa forma, as relações entre os sujeitos se esvaziam e se formalizam, 
mantendo o status quo de cada sujeito, e os percursos se delineiam paralelamente 
sem que se cruzem e sejam cotejados por uma avaliação não-segmentada, como por 
exemplo, a que avalia o desempenho dos alunos e, por conseqüência, o de seus Dores 
imediatos, sem que haja uma avaliação global e interativa entre os sujeitos envolvidos 
no processo educacional. 

Considerações finais

Após a realização da análise, verificamos que as discrepâncias entre objeti-
vos e ações, que no início de nossa pesquisa já se apresentaram, têm sua raiz desde 
a comunicação dos Ovs para os sujeitos até sua constituição, que conforme vimos, 
é ampla e abstrata. 

A aplicação da teoria semiótica/sociossemiótica no corpus, que elegemos, permitiu 
caracterizarmos o Universo de Discurso Pedagógico (UDP) dessas unidades escolares e 
verificarmos que esse UD é constituído por uma narrativa disfórica, em que os sujeitos, de 
acordo com o proposto a eles, encontram-se, em sua maioria, em estado de disjunção.

O fazer docente e discente caracteriza o UDP na tensão dialética entre o 
querer-fazer e o querer-não-fazer. O docente, ao buscar aprimorar seu trabalho, po-
siciona-se entre a complementaridade: querer-fazer / não-querer-não-fazer. Enquanto 
que, os alunos se situam entre o querer-não-fazer / não-querer-fazer ao não manifes-
tarem interesse em aprender.

Assim, o UDP se caracteriza por meio dessas relações e constrói um processo 
educacional que se constitui de uma realidade construída sob uma base formal, docu-
mental que se sobrepõe a uma situação de fato, e dessa forma, institui uma narrativa 
educacional disfórica.

O processo educacional, tendo apenas a avaliação do docente para o discente, do 
Governo Federal (SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico) e Estadual (SARESP) 
para o aluno é insuficiente para que, a partir da avaliação, o rumo da narrativa seja mudado 
de disfórico para eufórico. Para tanto, é preciso que se realize uma avaliação mais completa 
em que todos os sujeitos envolvidos possam ser avaliados, para que seus percursos possam 
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se entrecruzar e formar um elo produtivo no processo de aprendizagem. E que seja, prin-
cipalmente, realizada pelos Dores imediatos e não apenas pelos Dores mais distantes.

Quando hoje, apenas, os Dores mais distantes avaliam o aluno, podemos ter des-
vios de parâmetros na análise, e assim, termos uma classificação que não corresponda 
fielmente à realidade avaliada.

Assim, essa amostra que apresentamos em nossa pesquisa pode ser um início 
de uma reflexão sobre a formulação dos documentos que darão a instrução para os 
sujeitos envolvidos no processo educacional de como saber-fazer, assim como, a dele-
gação do poder-fazer.

Pretendemos que esta pesquisa seja mais um elemento diagnóstico para a atua-
ção dos Dores da educação e, dessa forma, poder contribuir para o crescimento da 
educação básica para que o aluno, ao adentrar o Ensino Superior, possa já estar 
caracterizado de fato como um sujeito em estado conjunto com os Ovs propostos 
pelos Governos Federal e Estadual, dominando as competências necessárias para 
a Educação dos Ensinos Fundamental e Médio.

Os percursos dos sujeitos das escolas que analisamos são reproduzidos como uma 
repetição discursiva e não como um encadeamento hierárquico, como um percurso do 
sujeito Dor para o sujeito Dário. Esse encadeamento significa que, em cada instância, deve 
haver uma definição e projeção de busca dos Ovs propostos hierarquicamente.

Notas

1  Segundo Geraldi (2003): Atividades metalingüísticas: “...são aquelas que tomam a lingua-
gem como objeto não mais enquanto reflexão vinculada ao próprio processo interativo, mas 
conscientemente constroem uma metalinguagem sistemática com a qual falam sobre a língua. 
Trata-se, aqui, de atividades de conhecimento que analisam a linguagem com a construção de 
conceitos, classificações, etc...”
Atividades epilinguisticas: “...atividades que, independentemente da consciência ou não, to-
mando as próprias expressões usadas por objeto, suspendem o tratamento do tema a que se 
dedicam os interlocutores para refletir sobre os recursos expressivos que estão usando. Seriam 
operações que se manifestariam nas negociações de sentido, em hesitações, em autocorreções, 
reelaborações...”.
2 Não nos deteremos na apresentação do questionário aplicado visto que apresentamos neste 
artigo apenas a análise global. 
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