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RESUMO 

 

Situada nos estudos de Linguística Aplicada, esta tese se apresenta em uma 
perspectiva interdisciplinar (Análise Crítica do Discurso, Sociologia para Mudança 
Social, Estudos Culturais e Linguística Sistêmico-Funcional). O objetivo geral da 
pesquisa foi analisar os discursos de professores do Ensino Fundamental em 
Sergipe, a partir das representações discursivas dos atores sociais, dos processos 
de subjetivações e suas identidades fragmentadas, no contexto de avaliações 
estandardizadas, ante os requerimentos de práticas pedagógicas globalistas, 
pautadas pela gestão de resultados.  A análise crítica desses discursos foi motivada 
pela rapidez com que as exigências da inovação adentram na sala de aula, visando 
ao alcance de metas nos índices dos rankings que configuram o discurso globalista 
da gestão nacional da educação, a exemplo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica), fazendo com que os docentes modifiquem seus discursos, 
silenciem ou resistam. O trabalho foi endossado inicialmente pelas linhas teóricas da 
Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2006) e traz uma proposta para 
esse fim: a ASCD – Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 
(PEDROSA, 2012, 2013). O estudo é de cunho qualitativo-interpretativo da Análise 
Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003; RAMALHO; RESENDE,2011) e 
para tal, foram utilizadas entrevistas semiabertas como instrumento de geração dos 
dados (BAUER; GASKELL, 2011; GILL, 2011). O corpus compõe-se de treze relatos 
de docentes de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, que atuam nas quinze 
escolas elencadas como recorte para a pesquisa na Diretoria Regional de Ensino 
(02) - estado de Sergipe. As narrativas desses professores tratam das impressões, 
expectativas e ações destes em prol da gestão de resultados que os mesmos estão 
submetidos. O panorama analítico de linha sociológica e discursiva parte das 
categorias pan-semióticas (Inclusão e Exclusão) constantes teoria da 
Representação dos Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 1997). Para apresentação dos 
processos de subjetivação desses professores, o trabalho se vale da proposta 
socioanalítica de classificação dos Sujeitos, fruto do trabalho do indivíduo na 
“Gestão Relacional de Si”, oriunda da Sociologia para Mudança Social (BAJOIT, 
2006, 2009). As análises discursivas foram textualmente orientadas, em sua maioria, 
pelo aporte da Gramática Sistêmico Funcional, especificamente pelos processos do 
Sistema de Transitividade postulado por Halliday, (1985); Halliday e Mathiessen, 
(2004); Eggins (2004); Cunha e Souza (2011). O trabalho trouxe o campo dos 
Estudos Culturais para o diálogo e apresentação das identidades fragmentadas dos 
docentes no contexto da modernidade tardia (GIDDENS, 2002; HALL, 2011). A tese 
proporcionou uma reflexão sobre a condição do docente, imerso nesse contexto de 
construção de saberes do atual sistema educacional brasileiro, as avaliações 
estandardizadas, os índices de desenvolvimento, as metas e os rankings. As 
considerações e desdobramentos desta pesquisa versaram sobre as emergentes 
práticas sociais dos professores e a necessidade de formação docente inicial e 
continuada planejadas para o novo momento que se delineia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise Crítica do Discurso, Professores, Atores Sociais, 
Sujeitos, Avaliações Estandardizadas. 
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RESUMEN 

 

Situada en estudios de Lingüística Aplicada, esta tesis se presenta en una 
perspectiva interdisciplinaria (ACD, Sociología, Estudios Culturales y Lingüística 
Sistémico-Funcional). El objetivo general de la investigación fue analizar los 
discursos de los profesores de Enseñanza Primaria en Sergipe, a partir de las 
representaciones discursivas en el contexto de evaluaciones estandarizadas y 
requerimientos de prácticas pedagógicas innovadoras pautadas por la gestión de 
resultados, así como presentar los procesos de subjetivaciones de esos docentes y 
sus identidades fragmentadas en esa coyuntura. El análisis crítico de los discursos 
fue motivado por la rapidez con que las exigencias de la innovación adentran en el 
salón de clase, visando el alcance de la meta en los índices de los rankings que 
configuran el discurso globalizador de la gestión nacional de la educación, como por 
ejemplo del Ideb (Índice de Desarrollo de la Educación Básica), haciendo con que 
los docentes modifiquen sus discursos, silencien o resistan. El trabajo fue endosado 
inicialmente por las líneas teóricas del Análisis Crítico del Discurso (FAIRCLOUGH, 
2001, 2006), y trae una propuesta para ese fin: el ASCD – Abordaje Sociológico y 
Comunicacional del Discurso (PEDROSA, 2012, 2013). El estudio es de cuño 
cualitativo-interpretativo del Análisis Crítico del Discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 
2003; RAMALHO; RESENDE, 2011), y para tal,  fueron utilizadas entrevistas 
semiabiertas como instrumento de generación de los datos (BAUER;GASKELL, 
2011; GILL, 2011). El corpus se compone de trece relatos de docentes de Lengua 
Portuguesa en Enseñanza Primaria, que actúan en las quince escuelas 
seleccionadas como recorte para la investigación en la Dirección Regional de 
Enseñanza (02) – estado de Sergipe. Las narrativas de estos profesores tratan de 
impresiones, expectativas, acciones y autonomía de estos ante el conjunto de 
cambios en pro de la gestión de resultados a la que los mismos están sometidos. El 
panorama analítico de línea sociológica y discursiva parte de las categorías pan-
semióticas (Inclusión y Exclusión) que constan en la teoría de la Representación de 
los Actores Sociales (VAN LEEUWEN, 1997, 2008). Para la presentación de los 
procesos de subjetivación de esos profesores, el trabajo se vale de la propuesta 
socio analítica de clasificación de los sujetos, fruto del trabajo del individuo en la 
“Gestión Relacional del Sí”, oriunda de la Sociología Aplicada (para) el Cambio 
Social (BAJOIT, 2006, 2009). Los análisis discursivos fueron textualmente 
orientados, en su mayoría, por el aporte de la Gramática Sistémico Funcional, 
específicamente por los procesos del Sistema de Transitividad postulado por 
Halliday, (1985); Halliday e Mathiessen, (2004); Eggins (2004); Cunha e Souza 
(2011). El trabajo trajo el campo de los Estudios Culturales para el diálogo y 
presentación de las identidades fragmentadas de los docentes en el contexto de la 
Modernidad Tardía (GIDDENS, 2002; HALL, 2011). La tesis proporcionó una 
reflexión sobre la condición del docente, inmerso en ese contexto de construcción de 
saberes del actual sistema educacional brasileño, las evaluaciones estandarizadas, 
los índices de desarrollo, las metas y los rankings. Las consideraciones y 
desdoblamientos de esta investigación versaron sobre las prácticas sociales 
emergentes de los profesores y la necesidad de formación docente inicial y 
continuada planeadas para el nuevo momento que se delinea.  
 
PALABRAS CLAVE: Análisis Crítico del Discurso, Actores Sociales, Evaluaciones 
Estandarizadas, Profesores, Sujetos. 
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ABSTRACT 

 

According to the studies in Applied Linguistics, this thesis is based on an 
interdisciplinary perspective (Critical Discourse Analysis, Sociology towards Social 
Change, Cultural Studies and Systemic-Functional Linguistics). The overall objective 
of the research was to analyze the discourses of Elementary School teachers’ in the 
state of Sergipe, by means of the discursive representations of the social actors, the 
processes of subjectivity and their fragmented identities in the context of 
standardized evaluations before the requirements of globalized pedagogical 
practices, based on the result-based management. The critical analysis of such 
discourses was motivated by the rapid pace with which the demands of innovation 
become part of the classroom, aiming at reaching the target in what concerns the 
indexes of the rankings which characterize the globalized discourse of the national 
education management, like Ideb (Basic Education Development Index), which 
makes teachers change their discourses, become silent or keep resistant. The work 
was initially endorsed by the theoretical lines of the Critical Discourse Analysis 
(FAIRCLOUGH, 2001, 2006), and poses a proposal for such purpose: the ASCD – 
Discourse Sociological and Communicative Approach (PEDROSA, 2012, 2013). This 
is an interpretative-qualitative study of the Critical Discourse Analysis 
(FAIRCLOUGH, 2001, 2003; RAMALHO ; RESENDE, 2011) and to carry it out, semi-
structured interviews were used as instruments of data generation (BAUER; 
GASKELL, 2011; GILL, 2011). Its corpus is composed of thirteen accounts of 
teachers from the Elementary school who teach Portuguese and work in the fifteen 
schools which were chosen to be the universe of the research at the Regional Board 
of Education (02) – in the state of Sergipe. Such narratives are related to their 
impressions, expectations and actions which favor the management of results to 
which they have to submit themselves. The analytical overview of sociological and 
discursive line comes from the pan-semiotic categories (Inclusion and Exclusion) 
which appear in the theory of Representation of Social Actors (VAN LEEUWEN, 
1997, 2008). To present the processes of subjectivity of these teachers, this work is 
based on the socio-analytical proposal of the classification of the subjects, which 
stems from the individual’s work in the “Gestão Relacional de Si”, which comes from 
the Applied Sociology (towards) Social Change (BAJOIT, 2006, 2009). The 
discursive analyses were guided word for word, in their majority, by having the 
Systemic Functional Grammar as their theoretical basis, specifically by the processes 
of the Transitivity System postulated by Halliday, (1985); Halliday and Mathiessen, 
(2004); Eggins (2004); Cunha and Souza (2011). The work makes the field of 
Cultural Studies emerge towards the dialogue and the presentation of the fragmented 
identities of the teachers in the context of late modernity (GIDDENS, 2002; HALL, 
2011). The thesis promoted a reflection over the teacher’s condition, who is immerse 
in this context of knowledge construction of the present Brazilian educational system, 
the standardized evaluations, the indexes of development, the targets and the 
rankings. The considerations and outcomes of such a research dealt with the 
teachers’ emerging social practices and the need of planned initial and continuing 
teacher education towards the new moment which is foreseeable.  
 
KEYWORDS: Critical Discourse Analysis, Teachers, Social Actors, Subjects, 
Standardized Evaluations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em tempos de Ideb... 

 Os últimos 20 anos de história da educação no Brasil, compreendidos entre 

os anos de 1990 e 2012, apontaram para intervenção de outras instituições nas 

ações do Estado e políticas voltadas à avaliação da qualidade do ensino requeridas 

a determinados estágios de desenvolvimento econômico. 

 Caracterizadas pelo processo de desregulamentação dos mercados, abertura 

comercial, privatizações no setor e redução do papel do Estado, essas reformas 

estruturais passaram a ser o apontamento central para o que podemos chamar de 

mudanças e determinações para os países em desenvolvimento. Assumidas em um 

contexto convergente de interesses de investidores, a exemplo do Banco Mundial, 

as orientações de natureza econômica, política e social ganharam o patamar de 

ordem para se alcançar o desenvolvimento.  

 No Brasil, as Avaliações Nacionais da Educação Básica (ANEB) são 

exemplos de ações voltadas para esse contexto, uma vez que, a partir delas, se 

mensura a qualidade da educação no país e os seus resultados tornam-se, 

mundialmente, vistos como índices determinantes do desenvolvimento e espelho 

para os investidores internacionais.  

 Esse panorama de reescalonamento do Estado é um aspecto da 

Globalização (FAIRCLOUGH, 2006) e pode ser traduzido pela interferência direta de 

órgãos não-governamentais na regulamentação e promoção de políticas públicas 

voltadas à educação. Esse aspecto tornou-se o contexto de situação para esta 

pesquisa, especificamente, porque estamos em um país territorial de grandes 

diferenças sociais, e se apresenta, ainda, desigual, quando o quesito é a educação 

de qualidade. 

 Em tempos de ANEB, as práticas docentes ganham novas configurações e, 

por assim dizer, os seus discursos também, pois demandam novos espaços e 

requerimentos para o que se ensinar e como ensinar na Educação Básica. Segundo 

Laval (2004, p. 209), “esse vasto movimento de avaliação e de comparação 

internacional é inseparável da subordinação crescente da escola aos imperativos 

econômicos”. A escola, nesse sentido, acompanha a obrigação pela gestão de 

resultados. Forma-se, então, um conjunto de interesses não só de origem 
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econômica, mas, também, política e social, que acabam desembocando em um 

ambiente fértil e, ao mesmo tempo, movediço como é a Educação.  

 A consequência desse processo: iniciativas dos governos voltadas para 

mudanças nas práticas pedagógicas e na formação imediata dos professores para 

atender às novas demandas de uma Educação em emergência e a um sistema de 

avaliação nacionalmente instituído. A trajetória, ao longo de vinte anos que 

concretizou o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o primeiro sistema 

instituído depois da década de 90 do século XX e que perdura, até hoje, como 

indicador da qualidade da educação no Brasil, acabou por delinear uma nova política 

de avaliação como parte de regulamentação desse novo cenário de Educação 

Pública. Foram surgindo novos modelos avaliativos, a exemplo da Prova Brasil, 

Provinha Brasil, ENEM, que ganharam força e voz a partir da implementação do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 20071. 

 São protagonistas desse novo cenário nas redes de educação pelo país 

afora: a avaliação, o índice da qualidade da escola e o resultado do ranking do 

desenvolvimento. Nesse contexto, os docentes, gestores e pesquisadores foram 

incitados a mudar, também, as concepções acerca do ensino e de suas gestões 

para aprendizagem. Os sistemas e as redes educacionais se adaptaram, 

consultorias foram abertas e o Estado passou para uma função de avaliador, 

enquanto a escola seria o espaço “espelho” do desenvolvimento. 

 A condição das avaliações foi a porta de entrada para novos aspectos não só 

de ordem metodológica, mas, também, conceitual para o ensino de Língua 

Portuguesa, os docentes, alunos e a escola estavam, a partir de então, imersos em 

um espaço voltado para eficácia e projeções da aprendizagem como retrato da 

qualidade a educação oferecida no país. Isto acabou por deflagrar em várias 

opiniões, sugestões, mudanças no modelo da gestão da aprendizagem, o que 

tratamos como uma mudança discursiva, uma vez que as práticas sociais se 

modificam e são naturalizadas, também, pelo discurso (FAIRCLOUGH, 2001).  

  

                                                           
1
 Indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao 

Compromisso "Todos pela Educação", eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério 
da Educação, que trata da educação básica. A lógica é a de que, para que o Brasil chegue à média 
6,0 em 2021, período estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em 
2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida distintos, e com esforço maior daqueles 
que partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução da desigualdade educacional 
(INEP, 2012). Disponível em: <http://inep.gov.br/web/portal-ideb>. Acesso em: 10.12.2011. 
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Nossas motivações... 

 As inquietações que motivaram a nossa investigação partiram do período de 

2009 a 2011, momento em que estivemos na equipe de formação continuada de 

docentes da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino, em Sergipe. Por 

ocasião da corrida desenfreada em busca de uma meta para o Ideb do estado e 

diante da necessidade de informação para os docentes acerca do processo e dos 

descritores constantes nas avaliações a que seus alunos seriam submetidos, 

percebemos o quadro hegemônico de poderes e saberes que estava sendo 

instituído.  

 Nesse contexto, os docentes do ensino fundamental, nas suas intervenções, 

sempre tratavam o quesito em pauta como imediatista, uma vez que a escola, eles e 

os alunos não estavam preparados para tal. No entanto, também percebíamos 

alguns professores preocupados com as questões de leitura e escrita e outros 

cientes de suas limitações, mas sedentos por atualizações. Os discursos desses 

profissionais nos motivaram a investigar o quadro e entender como as mudanças 

estavam ocorrendo no contexto escolar, e mais: perceber pela linguagem como 

esses poderes e a construção dos saberes eram naturalizados. Nasceu, então, o 

nosso projeto e a nossa motivação para esta tese. 

 

 O que e por que investigar... 

 O novo modelo pautado na gestão de resultados envolve uma agenda de 

mudanças não só nas abordagens diretas sobre o ensino da leitura e da escrita, 

como, também, uma nova rede de práticas sociais globalizadas e glocalizadas que 

incluem, especificamente, o trabalho do docente em tempos de índices e rankings. 

Esta pesquisa traz, na sua realização, um conjunto de análises discursivas críticas 

das narrativas dos docentes em tempos de avaliações nacionais estandardizadas. 

 Perceber as mudanças ocorridas na escola em tempos de Ideb, de uma forma 

que não fosse a partir dos índices já naturalizados e endossados pelo sistema 

educacional do país, seria passar para o caminho das posições ideológicas desses 

docentes, a linguagem como fenômeno social foi o nosso contexto de estudo e 

investigação. Os estudos dos discursos, já presentes em nossas pesquisas desde o 

Mestrado em Teorias do Texto, e, assim, continuaram como linha para os trabalhos 

de Doutorado em Linguística Aplicada (LA). 



19 

 

 Depreender dos discursos de docentes as relações e práticas sociais comuns 

aos tempos de Ideb, especificamente, em Sergipe, pode nos trazer considerações 

de três aspectos: o discursivo, o social e o linguístico. Discursivo pelas posições 

desses docentes, o social pelo contexto de mudança das práticas pedagógicas 

destes e o linguístico pelas materializações que estes docentes podiam fazer diante 

dos seus impasses, sucessos, fracassos e suas superações.  

  Temos, então, um estudo não só pautado nas questões de análise discursiva 

dos mediadores em sala de aula, mas, também, de um contexto situacional nos 

tempos atuais da escola, das gestões de resultados e das expectativas desses 

docentes ante as exigências do novo modelo educacional. Isto de um modo que 

traçamos um caminho de diálogos sobre o que os docentes falavam, a forma como 

interpretavam o mundo, seus posicionamentos e como identificavam os outros 

envolvidos neste processo, a exemplo dos próprios alunos.  

 Os discursos foram o nosso objeto central de investigação,  e, dessa forma, 

configurou-se o nosso objetivo geral: analisar os discursos de professores do Ensino 

Fundamental em Sergipe, a partir das representações discursivas dos atores sociais, 

dos processos de subjetivações e suas identidades fragmentadas, no contexto de 

avaliações estandardizadas, ante os requerimentos de práticas pedagógicas 

globalistas, pautadas pela gestão de resultados. 

 

 Os caminhos... 

 A fim de contemplar o espaço dessas transformações discursivas e dessas 

impressões docentes, elegemos, a partir de critérios resultantes do Ideb, informados 

pelo MEC/Inep, no âmbito da Diretoria Regional de Educação 2 (DRE 2), da rede 

estadual em Sergipe, as escolas em que atuavam os professores a serem 

entrevistados na pesquisa. Partimos de um pressuposto qualitativo da pesquisa 

científica (BAUER; GASKELL, 2011), em específico, pelo caminho da Análise de 

Discursos (GILL, 2011; FAIRCLOUGH, 2001), no contexto de produção do 

conhecimento em Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 1998). Entrevistamos 

docentes de Língua Portuguesa nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, 

atuantes em escolas jurisdicionadas à DRE 2, uma vez que as aprendizagens de 

leitura e da escrita eram o nosso foco, enquanto formadora de docentes, e critério de 

grande referência nas avaliações estandardizadas em questão. 
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 O enquadre teórico 

 A pesquisa foi endossada pelos fundamentos teóricos da Análise Crítica do 

Discurso (ACD), por Fairclough (2001, 2003, 2006), dentro da Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), por Pedrosa (2012). 

Para dar conta desse conjunto complexo de cultura e eventos discursivos que 

contemplem, também, os estudos sobre os processos de subjetivações dos 

docentes entrevistados, quatro linhas teóricas estão em diálogo, como orienta a 

ASCD: teoria da Representação dos Atores Sociais (RAS), por van Leeuwen (1997); 

a Sociologia para Mudança Social (SMS), por Bajoit (2006, 2008, 2009); os Estudos 

Culturais, por Giddens (2002) e Hall (2011); e a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF), por Halliday (1985), Halliday e Mathiessen (2004), Cunha e Souza (2011). 

 

 Mapeando a estrutura 

 O primeiro capítulo contempla a historicização dos últimos vinte anos (1990-

2012) de implementação e ação dos sistemas avaliativos estandardizados na 

Educação Básica no Brasil, para tanto, traz a relação direta dos organismos 

financeiros nessas ações, a exemplo do Banco Mundial, como motivadores dessas 

políticas neoliberais. Enfatiza aspectos da globalização na educação. São 

apresentadas, também, as avaliações presentes no cotidiano da Educação Básica e 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), marcador dos rankings 

oficiais, resultante dessas avaliações. 

 Como o foco é abordar a condição do docente de Língua Materna, atentamos 

para a questão dos requerimentos dessas avaliações e das novas configurações de 

competências e habilidades para o ensino da Língua Portuguesa no nível 

fundamental (séries iniciais e finais). E, dessa forma, é atravessado pela justificativa 

dos estudos em LA e a necessidade de novos campos de análises, como premissa 

para se fazer uma LA nos moldes contemporâneos, pelas vias dos constructos 

teóricos de Moita Lopes (1998, 2006), Pennycook (2006), Rajagopalan (2006). 

 O segundo capítulo apresenta os “Diálogos Teóricos” que sustentaram a tese. 

O “Percurso Metodológico” é apresentado no terceiro capítulo, a fim de trazer a 

descrição do “como” traçamos e caminhamos, neste terreno complexo, análises 

críticas dos discursos. Nesta parte da tese, trazemos os questionamentos da 
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pesquisa, seus objetivos específicos, os instrumentos para geração e os critérios 

para as análises. 

 As Análises Críticas dos Discursos são empreendidas no quarto capítulo, que 

é composto de três seções: A Representação dos Atores Sociais nos Discursos dos 

Professores, que apresenta as representações discursivas dos docentes em 

questão; Os Sujeitos e as Identidades, um percurso de análise e crítica, 

apresentando os processos de subjetivações oriundos das gestões que os docentes 

fazem de suas tensões existenciais ante o quadro de mudanças na escola; 

Entrelaçando Sujeitos e Atores Sociais, articulação das análises empreendidas. 

 Por fim, nas considerações finais deste trabalho, que compreendem a 

discussão dos resultados, trazemos algumas pontuais reflexões do contexto da 

pesquisa e seus possíveis desdobramentos. 
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1 PRÁTICAS SOCIAIS EM TEMPOS DE IDEB: as origens das avaliações, as 

estratégias globalistas e o contexto da pesquisa   

 

 O panorama histórico recente da Educação no Brasil, a partir dos anos de 

1990, aponta para uma lógica de mercado em que a relação educação, pós-

neoliberalismo e globalização forma a trilogia visível e motivadora de mudanças. 

Essa relação trina não acontece aleatoriamente, uma vez que se observa um 

patamar de mudanças setoriais e modelos de gestão resultantes dos processos 

instruídos pela nova ordem mundial.  

 Trata-se de um modelo de educação que visa, prioritariamente, às exigências 

de mercado, nos moldes de desenvolvimento dos países e dos arranjos produtivos 

locais. Tudo isso a partir de um contexto eminentemente voltado para atender aos 

processos de um mercado emergente, de uma economia global e, no caso do Brasil, 

para o atendimento das metas indicativas de desenvolvimento, determinadas por 

influências de financiadores externos. São premissas e projetos de modelos de 

gestão ligados ao contexto de emergência econômica e partem de alterações nas 

formas de pensar e fazer a educação. 

 A partir de razões históricas, pode-se argumentar que o conjunto de ações do 

setor político-econômico, estabelecidas por organismos internacionais, impulsiona 

uma gestão educacional para diferentes espaços do mundo globalizado. Tratamos, 

aqui, especificamente, dos contextos de implantação de políticas educacionais na 

década de 90 do século XX, que, hoje, refletem no modo de gerenciar ações 

voltadas para uma educação, supostamente, de qualidade no país. 

 

      1.1 Heranças e Determinações: a veia financeira e o contexto neoliberal 

 

 O conjunto de ações organizadas para países em desenvolvimento reflete um 

modelo de educação neoliberal que engendra os ditames das políticas educacionais 

pós-neoliberais2. Segundo Antunes (2003), o neoliberalismo passou a orientar a 

                                                           
2
 Um período de transição, com duração variável, para a reorganização da economia, a articulação de 

um novo papel do Estado, emergência de novos atores sociais e a superação da retórica dos livres 
mercados. Em suma, o pós-neoliberalismo possui a marca de ser uma transição de uma forma de 
capitalismo para outra e uma mutação na configuração do bloco de poder (...) O pós-neoliberalismo é 
um limbo histórico, um intervalo que ainda tem em aberto (MARCELINO, 2012). Disponível em: 
<http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7069:politica27
0412&catid=25:politica&Itemid=47>. Acesso em: 14.01.2012. 
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concepção e os programas a serem implementados pelos países capitalistas, 

inicialmente, no centro e, logo depois, nos países subordinados, contemplando 

reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do Estado, políticas 

fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do 

capital como FMI e BIRD3.  

 Segundo Marquez (2006), os organismos mundiais de hegemonia do capital 

tiveram sua criação no contexto de pós-guerra mundial e objetivavam a cooperação 

internacional, resguardando a convivência pacífica da comunidade internacional, 

além de uma autonomia administrativa e orçamentária.  

 Passemos a observar a influência do Banco Mundial (BM) e o seu papel na 

configuração das políticas públicas locais para a Educação no Brasil. 

  

O Banco Mundial é parceiro do Brasil há mais de 60 anos, e já apoiou o 
Governo brasileiro, estados e municípios em mais de 430 financiamentos, 
doações e garantias, que somam quase US$ 50 bilhões. Anualmente, são 
realizados em média US$ 3 bilhões em novos financiamentos, em áreas 
como gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento urbano, educação, 
saúde e meio ambiente. O apoio do Banco a esses projetos busca 
impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento social, com 
redução da pobreza e da desigualdade (ONUBR, 2013). 

  

Até meados da década de 60 do século passado, o financiamento do BIRD 

dava ênfase apenas para projetos de infraestrutura, comuns aos processos de 

industrialização maciça e abertura para o capital estrangeiro no Brasil, por 

conseguinte, o crescimento econômico.  

 Segundo Fonseca (2010), é só no final dessa década que as ações desse 

organismo financiador somam-se às intenções de congraçamento de crescimento da 

economia à igualdade e ao bem-estar social. A proposta era pautada na ideia de que 

o crescimento econômico sozinho não garantia os seus benefícios aos menos 

favorecidos. Assim, passa-se a financiar o setor social como medida de salvação e 

redução da pobreza no então Terceiro Mundo. Daí, a recomendação da oferta de 

ensino elementar às crianças e aos adultos sem distinção de social. Na época, a 

intenção era, também, formar para o trabalho, com a finalidade de suprir as 

                                                           
3 O Banco Mundial é uma Organização Internacional composta de cinco Organismos: BIRD - Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento; AID - Associação Internacional de 
Desenvolvimento; IFC - Cooperação Financeira Internacional; MIGA - Agência Multilateral de Garantia 
de Investimentos e ICSID - Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos, 
que desempenham funções diferentes e complementares no intuito de aliviar a pobreza e promover o 
desenvolvimento (MARQUEZ, 2006, p. 35). 
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necessidades dos arranjos produtivos locais, a serviço da industrialização e do 

capitalismo. Além dessas orientações, outra marca era a criação de padrões de 

eficiência dos sistemas de ensino mais inovadores e econômicos para os países, 

atendendo, assim, ao pobre com educação mais barata. Desta forma,  

 

[...] investir nas necessidades básicas permitiria mobilidade e controle 
político e ideológico das camadas pobres, prevenindo situações sociais que 
viessem a interferir na organização social, e que pudessem vir a abalar o 
sistema capitalista. Ao mostrar tamanho interesse de investimento em 
setores sociais que atuassem diretamente na vida dos sujeitos, o Banco 
Mundial denotou que, as estratégias desenvolvidas até os anos de 1960, e 
que apresentaram como principal meta o desenvolvimento econômico e 
social dos países, não foram suficientes para a solidificação do poder do 
capitalismo (BUENO e FIGUEIREDO, 2012, p.3, grifo das autoras). 

 

 Só na década de 70, estratégias foram montadas para esse fim. O 

financiamento do Banco Mundial (BM), a partir dos documentos de política setorial, 

torna-se uma questão de troca direta das ações de regulamentação do ensino e dos 

empréstimos a serem concedidos. Foi nos anos de 1970 e 1974, que os programas 

educacionais referentes ao ensino profissional e às reformas dos sistemas de ensino 

se tornaram o núcleo central para entendermos o montante investido no país e seu 

crescimento.  

 Eram caminhos distintos: de um lado, diretrizes homogêneas inseridas no 

país, ainda em processo de educação de um povo; do outro, mudanças bruscas de 

uma alfabetização repentina e de uma necessidade de adequação ao 

desenvolvimento e à produtividade do país no contexto capitalista. As contradições 

começam a aparecer e os resultados não se tornam satisfatórios. 

 Nos anos de 1980, os empréstimos do BM ficaram atrelados à eficácia e 

autonomia do sistema educacional do país. O BM, então, passa a elaborar novos 

estratagemas, como eliminar o analfabetismo, a universalização e equidade da 

educação, conforme o documento resultante da Conferência de Nova Déli, em 1993. 

As assessorias do BM passavam de financeiras para técnicas. A instituição 

financeira custeava programas de países que efetuassem empréstimos, 

possibilitando a alteração imediata de políticas públicas dos países em 

desenvolvimento.  

 Segundo Oliveira (2011), o alvo das estratégias do BM esteve concentrado na 

educação básica que, além de expandir o acesso, deveria alterar a forma de 

financiamento e gestão educacional. Dentre as mudanças na gestão, está a 
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descentralização de responsabilidades para as instituições escolares. As escolas, 

por meio da descentralização, passariam a gerir os recursos recebidos do governo, 

além disso, se articulariam com outros setores da comunidade para conseguir outros 

financiamentos. Paralelamente, o Estado aumentaria a centralização do 

planejamento e do controle dos resultados por meio da elaboração de avaliações 

nacionais. 

 Embora nos documentos a palavra de ordem fosse qualidade e desempenho 

no setor educacional, as reformas visavam e visam à estabilidade econômica do 

país. Mesmo com o discurso de caráter humanitário e de justiça social, o organismo 

internacional trazia consigo, nas intenções de investimentos, um aspecto ideológico 

que se faz necessário mencionar, já que chegamos ao ponto crucial de nossa 

exposição, a conexão pobreza-segurança-domínio/direção, conforme menciona 

Leher (1998).  

 

É comum ouvir que o BM vem impondo políticas homogêneas para 
Educação, não apenas na região, mas em todo o mundo. Esta tese é 
plausível: as declarações do próprio banco, a simultaneidade com que vêm 
sendo empreendidas as reformas educativas nos distintos países e a 
homogeneidade discursiva que as envolve parece confirmá-la. Ao mesmo 
tempo, porém, há sinais de que outros atores também estão operando 
ativamente como corresponsáveis pelo resultado (CORAGGIO, 2009, p.76, 
trad. CORULLÓN). 

 

 Ou seja, a pesquisa aqui exposta trata dessa orientação e dos discursos dos 

professores envolvidos nesse processo, estes vistos como corpos domesticados e 

dóceis em uma orientação não apenas pedagógica, mas, acima de tudo, de 

natureza econômica, política e social. Segundo Foucault (2004), no processo 

educacional, o educador assume essa faceta de docilidade, já que no contexto 

capitalista do processo ensino-aprendizagem, ele procura apenas preparar os 

alunos para o mercado de trabalho, como uma exigência dos arranjos produtivos, 

das redes educacionais e dos currículos. Os docentes tornam-se domesticados e, 

muitas vezes, silenciados para atingir objetivos de uma ideologia de mercantilização 

e quantificação do saber. Conforme Bonamino e Franco (1999, p. 109), 
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[...] o ex-consultor do Banco Mundial, Lauglo (1997), tece uma abrangente 
crítica às prioridades educacionais da instituição, apresentando dados que 
ilustram a capacidade de interferência do BM nas políticas educacionais de 
países em desenvolvimento e discute criticamente as orientações daquele 
organismo multilateral. Enfatiza, também, o caráter fortemente seletivo das 
pesquisas que informam os documentos do BM, explicita a insensibilidade 
da instituição em relação aos temas pedagógicos, contrastando-a com o 
otimismo do banco em relação às questões de gerenciamento, e sublinha 
as consequentes tensões entre os seus especialistas e os educadores e 
pesquisadores. Na mesma linha de argumentação, Torres (1996) registra a 
ausência, nos documentos do banco, de pesquisas sobre o ensino e a 
aprendizagem em sala de aula, a aprendizagem infantil, a capacitação 
docente, a elaboração de textos escolares e a avaliação da aprendizagem 
na escola. A essa ausência soma-se a subestimação por parte do Banco 
Mundial do papel desempenhado pelos professores na efetiva implantação 
de reformas educacionais. 
 
 

Nossa pesquisa encontra, aí, a premissa básica: como os professores 

encaram e se comportam diante da imposição de práticas educacionais voltadas 

para gestão de resultados? Seus discursos, por vezes silenciados, refletem o 

aspecto crítico mencionado por Torres (1996), tornam-se, dentro de um contexto 

pós-moderno e globalista4, os últimos em uma escala de gerência das ações a 

serem desenvolvidas, no entanto, são protagonistas do processo, já que estão na 

sala de aula cotidianamente e respondem a todas as interferências sociais que 

envolvem o processo ensino-aprendizagem. Formam com os alunos o conjunto base 

de transformação pela educação, e se tornam resistentes quando há uma 

simplificação da educação por meio de modelos quantitativos. Ensinar e aprender, 

no século XXI, é algo mais complexo. 

 Assim, políticas centralizadas e exigências de sujeitos aptos para a 

construção e execução das metas estabelecidas pelas agências financeiras 

tornaram-se um problema a ser investigado e, por muitas vezes, camuflado, já que o 

que se pretende atender é, parcialmente, ao quantitativo. À qualidade se somaria o 

desempenho, daí, surgem os exames nacionais com interesse também de 

demonstrar um quadro de país em desenvolvimento, sob a ótica das competências e 

                                                           
4
 O globalismo é uma realidade problemática, atravessada por movimentos de integração e 

fragmentação [...] Implicando tribos e nações, coletividades e nacionalidades, grupos e classes 
sociais, trabalho e capital, etnias e religiões, sociedade e natureza [...] Para compreender os 
movimentos e as tendências da sociedade global, pode ser indispensável compreender como as 
diversidades e desigualdades atravessam o mundo. In:  IANNI, Otavio. A Era do Globalismo. 10 ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
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habilidades5 educacionais da população, especificamente, a menos favorecida 

economicamente.  

 Seria, nesse contexto, a compensação pela educação. A busca pelo 

capitalismo baseado no conhecimento, como um feixe de tendências pesadas que 

se encontre em ação no avanço do capitalismo cognitivo, o qual tem uma atitude 

original: a normalização dos sistemas de educação imposta pelas instituições 

financeiras mundiais no contexto dos planos de ajuste estrutural (CALVET, 2002; 

HERMÈS, 2004; GUYOT, 2005, apud MARTTELART, 2005). Nessa condição, o 

Estado se obriga a implementar as políticas articuladas com os órgãos financiadores 

da educação para o desenvolvimento econômico, reforçando a tese do capital 

humano. 

 Em 1995, com a intenção de revigorar ou construir novas ordens econômicas 

de países emergentes, o BM lança o documento “Prioridades e estratégias para a 

educação”, um estudo setorial que pontua as prioridades da educação como: o 

aumento ao acesso, a qualidade, a igualdade de oportunidades, e um tempo mais 

curto para que os países em desenvolvimento pudessem reformar os seus sistemas 

educacionais, atendendo, assim, à agenda global de desenvolvimento. Vejamos o 

quadro-síntese dessas metas, a partir das considerações de Muceniecks (2011), 

acerca das prioridades e estratégias propostas pelo BM para os países emergentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Segundo Perrenoud (1999, 2000), as competências são traduzidas em domínios práticos das 

situações cotidianas que necessariamente passam compreensão da ação empreendida e do uso a 
que essa ação se destina. Já as habilidades são representadas pelas ações em si, ou seja, pelas 
ações determinadas pelas competências de forma concreta (como escovar o cabelo, pintar, escrever, 
montar e desmontar, tocar instrumentos musicais, etc.). O autor vê as competências não como um 
caminho, mas como um efeito adaptativo do homem às suas condições de existência. No que tange à 
Educação, o conceito de competência proposto por Perrenoud veio trazer um novo olhar sobre as 
práticas pedagógicas e sobre a compreensão do tempo pedagógico, alterando inclusive os modelos 
de seriação, tão comum nas escolas ao introduzir a noção de ciclos que, atualmente, é utilizada por 
várias Secretarias de Educação. 
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PRIORIDADE PARA 
EDUCAÇÃO 

As grandes mudanças na economia e no mercado de trabalho 
exigem maiores investimentos em capital humano, principalmente 
na educação, que é apresentada como fundamental para o 
desenvolvimento sustentável e redução da pobreza. 

ATENÇÃO AOS 
RESULTADOS DO ENSINO 

Recomenda a elaboração de normas e avaliações definidas 
mediante análises econômicas. 

INVESTIMENTOS PÚBLICOS 
CENTRADOS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

As famílias são incentivadas a participar mais efetivamente no 
financiamento para a educação superior. 

EQUIDADE COMO 
PRIORIDADE 

Preconiza a oportunidade de educação para todas as classes e em 
todos os níveis. 

APROXIMAÇÃO: 
COMUNIDADE E SISTEMAS 

DE ENSINO 

Infere nas famílias um sentimento de responsabilidade pela 
educação dos alunos, amenizando as atribuições do governo. 

REFORMA DO SISTEMA 
EDUCACIONAL 

Autonomia para as instituições, para que cada uma possa distribuir 
seus recursos da maneira mais apropriada a cada realidade. 

QUADRO 1: O BM e as prioridades e estratégias para a Educação. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em Muceniecks (2011). 

 

 Como bandeiras de salvação, as premissas e orientações estratégicas do BM 

adentraram pelo país, repaginando os modelos vigentes de entendimento e acesso 

à educação e mantendo uma relação direta com a condição econômica em que se 

encontrava o Brasil, em cada etapa de desenvolvimento econômico. Vários foram os 

projetos de implantação de políticas diretamente voltadas às estratégias do BM, 

afinal uma agência financiadora já traz consigo o endosso em tempos de capitalismo 

tardio6. 

 Analisando as propostas de reformas setoriais no Brasil, no início dos anos 

2000, o BM identifica mais cinco desafios para promoção do desenvolvimento 

econômico e social do país: 

 

 voltar a ter crescimento econômico; 

 melhorar a competitividade; 

 focalizar os problemas sociais; 

 revitalizar a integração regional. 

 

Reduzir as desigualdades e fomentar a modernização do estado foram 

premissas constantes no “Documento de País” (BANCO MUNDIAL, 2000). Os 

                                                           
6
 Segundo Mandel (1985), o capitalismo tardio pode ser caracterizado pela expansão das grandes 

corporações multinacionais, a globalização dos mercados e do trabalho, o consumo de massa e a 
intensificação dos fluxos internacionais do capital. In: MANDEL, Ernest. O Capitalismo tardio. São 
Paulo: Nova Cultural, 1985. 
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esforços na área educacional podiam ser mensurados e o melhoramento dos índices 

voltados para as competências e habilidades dos educandos passou a ser o 

termômetro para se obter os níveis para o cumprimento dos desafios no início do 

século XXI.  

Para alcançar esses objetivos e evidenciar o combate à pobreza, as metas na 

educação foram se naturalizando a partir de avaliações externas e de larga escala, 

que, a princípio, mensurava por amostragem e, durante 20 anos, foi se delineando 

como marca de uma educação gerenciada pelos resultados, inflamada pelos 

rankings, modificada pelas cadeias curriculares exigidas para o fim e novas práticas 

docentes permeadas de monitoramento e determinação para os exames. Passemos 

para o panorama histórico da inclusão dessas avaliações e de seus 

desdobramentos. 

 

      1.2 Avaliando e Quantificando a Educação: os atuais caminhos no Brasil 

 

 Nas sociedades modernas, medir e quantificar os níveis de pobreza e riqueza 

dos países são ações ligadas diretamente aos hábitos e à cultura de um povo. São 

os índices gerados pelas estatísticas os responsáveis pelo desenho de um cenário, 

que vão orientar decisões nas esferas pública e privada.  

 A partir dos anos de 1990, a trajetória da Educação no Brasil vem sendo 

marcada pela presença das avaliações externas, caracterizadas pela larga escala e 

pelo foco no rendimento do educando e nos rankings das redes de ensino. Essas 

avaliações e seus resultados geram grandes polêmicas, uma vez que os resultados 

se tornam um mapa para ações de políticas públicas voltadas à Educação no Brasil. 

 Assumindo vertentes distintas, os exames já podem delinear uma história 

marcada tanto pelo processo de intervenção de organismos multinacionais de 

investimentos na educação de países emergentes, quanto pelas exigências e 

propostas de um modelo educacional, pautado em uma visão de mundo capitalista 

em que a gestão de resultados é a premissa. Abre-se, aí, o fosso entre as 

interpretações resultantes de diagnósticos quantitativos e a real busca da qualidade 

e inclusão social dos menos favorecidos e o acesso dos mesmos ao mundo da 

informação. 
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 A priori, traçaremos um panorama histórico do processo de 

“estandardização7” das avaliações na educação brasileira, entre os anos de 1990 e 

2012, uma vez que é a partir desse recorte histórico que podemos observar fatores 

diretamente ligados aos questionamentos atuais acerca da qualidade de ensino, 

como: as exigências do contexto globalista e pós-moderno, o perfil do profissional da 

educação atuante nesse processo, a reviravolta neoliberal, a influência determinante 

de agências financiadoras para Educação Básica no Brasil. 

 

No bojo das políticas neoliberais, a partir dos anos 90, surgem os primeiros 
estudos internacionais com o objetivo de estabelecer comparações entre os 
resultados obtidos por estudantes de diversos países, submetidos a um 
mesmo teste. Entre eles, destacam-se: Programme for International Student 
Assessment – PISA, coordenado pela OCDE, e do qual participam mais de 
60 países; Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS, 
que envolve mais de 50 países, e Progress in International Reading Literacy 
Study – PIRLS, conduzidos pela International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement – IEA, com sede na Bélgica; Laboratório Latino 
americano de Evaluación de la Calidad de la Educación – LLECE, uma rede 
de discussões virtuais sobre avaliação, da qual fazem parte 18 países latino 
americanos, com a coordenação dos trabalhos a cargo da OREALC-
UNESCO. Também surgem estudos que procuram desenvolver indicadores 
educacionais aplicáveis internacionalmente: World Education Indicators – 
WEI, coordenado pelo UNESCO Institute for Statistics, e o Education at a 
Glance, coordenado pela OCDE (HORTA NETO, 2007, p.5). 

  

Esse quadro contribui para o surgimento do primeiro exame destinado a aferir 

a qualidade da educação, pois, até os anos de 1980, o Brasil ainda não tinha na sua 

agenda de ações para melhoria da qualidade da educação a preocupação estatística 

como retrato de desenvolvimento. As ações estavam voltadas para os censos 

escolares e os números estavam restritos aos números de matrícula, evasão e 

repetências. Só a partir da linha neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, com o 

surgimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a 

intensificação das medições no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que os 

quesitos como eficácia no ensino, resultado de aprendizagem e desempenho dos 

educando foram observados de forma quantitativa, para ações que visassem ao 

qualitativo. Daí, o valor responsivo das linhas e estratégias pensadas para educação 

como o caminho de intervenções financeiras e detentora da condição de 

desenvolvimento.  

                                                           
7
 Adoção de uma medida, especificação, paradigma ou tipo de para uniformizar a produção ou 

avaliação de qualquer coisa.(e. do vestibular):(e. de um produto). Qualquer processo social que 
resulta na tendência de unifornização de comportamento ou de outros elementos culturais. 
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 Sob o impacto dessas condições, o governo federal lançou o olhar para os 

dados estatísticos de rendimento e mensuração dos desempenhos discentes para o 

quadro de produtividade imediata, já que os índices, até então, preconizavam uma 

ineficácia do ensino que apontava para um dos piores índices do mundo. No ranking 

geral do Programa Internacional de Avaliação de Alunos8 (PISA) 2009, o Brasil é o 

53º colocado entre os 65 países participantes. Veja-se: 

 

 

FIGURA 1: Resultado Pisa 2009. 
Fonte: OCDE, MEC, Inep. 

  

Pela figura exposta, é possível notar o longo caminho a ser percorrido por um 

país que almeja a excelência na Educação em dez anos, a partir da proposta do 

PNE (Plano Nacional de Educação). Falamos aqui do projeto de lei9 encaminhado 

para apreciação e aprovação do legislativo, em dezembro de 2010, e que, até os 

dias atuais, ainda precisa da aprovação do Senado. Conforme o MEC, o plano visa à 
                                                           
8
 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes - é uma iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa 
dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 
países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação nacional. No 
Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). 
9
 Projeto de Lei encaminhado ao Congresso em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta 

estratégias específicas de concretização. O texto prevê formas de a sociedade monitorar e cobrar 
cada uma das conquistas previstas. As metas seguem o modelo de visão sistêmica da educação 
estabelecido em 2007 com a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto as 
metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas 
educacionais. Além disso, há estratégias específicas para a inclusão de minorias, como alunos com 
deficiência, indígenas, quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de liberdade assistida.  
Fonte: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107>. Acesso: 
dez/2011. 
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melhoria da qualidade da educação nacional a partir de 20 metas, entre estas, o 

aumento no investimento em educação pública; ampliação das vagas em creches; 

erradicação do analfabetismo; oferta do ensino em tempo integral em, pelo menos, 

50% das escolas públicas; valorização do professor e garantia da melhoria da 

qualidade da educação brasileira com metas de aprendizado calculadas pelas notas 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 10 anos. A saber: Início do 

ensino fundamental: de 4,9 para 6,0; fim do ensino fundamental: de 4,4 para 5,5; e 

no fim do ensino médio: de 3,9 para 5,2. Além disso, “outra norma prevista no projeto 

é confronto dos resultados do Ideb10 com a média dos resultados em matemática, 

leitura e ciências obtidos nas provas do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos (Pisa). Em 2009, a média foi de 395 pontos. A expectativa é chegar a 473 em 

2021” (MEC, 2012). 

 A avaliação do Pisa é o primeiro espelho de valor internacional que determina 

a preocupação, no Brasil, com os índices que possam pontuar e quantificar a 

qualidade do ensino nas escolas públicas. O objetivo desse diagnóstico de ordem 

internacional é produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade 

da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do 

ensino básico. A avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país 

participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de cidadãos na 

sociedade contemporânea. 

 Segundo o INEP, em 2009, com o objetivo de produzir médias, 

estatisticamente, mais confiáveis para os estados brasileiros no Pisa, a amostra 

passou a compreender os mesmos estratos e substratos, mas abrangeu um número 

maior de escolas e de alunos em cada Estado. No total, foram 950 escolas e 20.127 

alunos.  

  

 

                                                           
10

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - um indicador educacional que relaciona de forma 
positiva informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em exames 
padronizados, como a Prova Brasil e o Saeb. O Ideb é o indicador objetivo para a verificação do 
cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo 
do Plano de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata da educação 
básica. Nesse âmbito que se enquadra a ideia das metas intermediárias para o Ideb (FERNANDES, 
2010). Disponível em: <http://www.inep.gov.br/salas/download/ideb/Ideb_Projecoes.pdf>. Acesso em: 
11.11.2011. 
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Após essa avaliação por amostragem, o relatório da OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)11 observou que melhorar a 

educação dos cidadãos seria vital para o desenvolvimento futuro econômico do 

Brasil. Segundo consta no documento, os desafios eram muitos, mas o progresso 

estava sendo feito. Vejamos alguns indicadores em suas linhas gerais: 

 

 Em 1988, uma nova Constituição prevista na educação gratuita obrigatória 

elementar, necessário um mínimo de 25% das receitas estaduais e municipais 

e 18% das receitas federais a serem gastos em educação. Mas a definição de 

metas foi uma coisa: chegar a elas foi mais difícil. 

 Em 1995, 90% de todas as crianças foram matriculadas na escola primária 

aos sete anos, mas apenas metade completaram a oitava série. 

 Em 2000, 13,6% dos adultos estavam ainda totalmente analfabetos e o Brasil 

foi o país com menor desempenho nos testes do PISA de estudantes de 15 

anos de idade escolar. Mais da metade dos estudantes testados classificados 

no nível um ou abaixo de -32,5% no primeiro nível e 23,3%, ainda menor. 

Menos de 1% marcou no nível superior, nível cinco. 

 

 Os Resultados: 

 

 Durante a última década, o governo federal lançou um grande esforço para 

melhorar a educação, aumentando os gastos em salas de aula e em salários 

de professores e fornecendo ajuda extra para as famílias mais pobres, a fim 

de que as crianças permaneçam em salas de aula. Ao definir metas de 

qualidade e deixando as escolas livres para escolher a melhor forma de 

alcançá-los, o seu Plano Nacional de Educação tem transformado o país em 

um laboratório de boas práticas de ensino. 

 A partir de 4,0% em 2000, o investimento em educação subiu para o 

equivalente a 5,2% do produto interno bruto do Brasil em 2009. 

                                                           
11

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização 
internacional e intergovernamental que agrupa os países mais industrializados da economia do 
mercado. Tem sua sede em Paris, França. Na OCDE, os representantes dos países membros se 
reúnem para trocar informações e definir políticas com o objetivo de maximizar o crescimento 
econômico e o desenvolvimento dos países membros. Fonte: Portal da Controladoria Geral da União. 
Disponível em: http://www.cgu.gov.br/ocde/sobre/informacoes/index.asp Acesso: dez/2012. 
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 Embora ainda bem abaixo da média da OCDE, a pontuação do Brasil PISA 

melhorou. Em leitura, que avançou de 396, em 2000, para 412, em 2009; em 

matemática, de 356, em 2003, para 386, em 2009, e em ciências, de 390, em 

2006, para 405, em 2009. 

 O desempenho médio em escolas primárias (graus 1-4), como rastreados 

pelo Índice de base do Brasil de Desenvolvimento da Educação (IDEB), subiu 

de 3,8 em uma escala de zero a 10, em 2005, para 4,6, em 2009. Nas 

escolas intermediárias (graus 5-8), a média subiu de 3,5 para 4,0 e no ensino 

médio (graus 9-11) de 3,4 para 3,6. 

 O governo estabeleceu uma meta IDEB de 6,0 para 2021, o ano antes de o 

Brasil celebra o seu 200º aniversário, contra uma média de 2005 de 3,8. 

 

 Pelo exposto, o processo de institucionalização das práticas educativas 

voltadas ao sistema de avaliação foi endossado pelo papel redentor que a educação 

desempenha para mudança social e inclusão das minorias em tempos de 

emergência e desenvolvimento de países ainda em processo de superação de crise 

da ineficiência educacional. Nesse contexto, avaliar o desempenho de alunos, 

segundo as competências para leitura, escrita e lógica matemática, foi uma das 

primeiras orientações para uma gestão de resultados eficazes, o que seria, então, o 

mapa da visão conjunta, envolvendo a tríade: escola-professor-aluno.  

 Para entendermos como se deu esse processo, traçaremos, especificamente, 

um percurso histórico do SAEB, uma vez que o índice base de nossa pesquisa é o 

Ideb e os discursos silenciados dos docentes envolvidos com essa modalidade de 

avaliação externa, consequência de uma política de educação voltada para os 

interesses econômicos.  

 O relato a seguir terá como ponto de partida a década de 80 do século XX e 

será desembocado nas práticas atuais de avaliação, para, assim, elencarmos os 

descritores orientados aos docentes, os rankings, os privilégios e as punições 

comuns aos estágios de avaliação estandardizada. Trata-se, nesse contexto geral, 

dos aspectos mais voltados às exigências de uma gestão educacional de resultados 

típica do Brasil no final do século XX e início do século XXI.  
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      1.3 SAEB: desafios de uma política de resultados 

 

 Implantado desde os meados da década de 90, o SAEB se impôs como o 

grande indicador para promover políticas voltadas à educação no Brasil. Atualmente, 

a avaliação por amostragem conta com a Prova Brasil como critério avaliativo, 

testando as competências e habilidades dos alunos em Língua Portuguesa e 

Matemática, especificamente dos ciclos iniciais e finais do ensino fundamental.  

 Prioridades educacionais, currículos adequados e entrada de diferentes 

reformas educacionais formam o cenário do final da década de 80 na América 

Latina. Daí, nasceram os primeiros ensaios para uma institucionalização do SAEB, 

que, a princípio, buscava observar a oferta de educação e o desempenho geral dos 

alunos na educação básica.  

 Esse contexto de mudanças, oriundo de práticas iniciais na década de 80 do 

século passado, foi um movimento altamente complexo, uma vez que: 

  

[...] introduz mudanças profundas em diversas dimensões, tais como as 
prioridades educacionais, as formas de financiamento, o currículo, a 
avaliação educacional, como pelo fato de colocar na pauta de prioridades 
de atores como o Banco Mundial – BM- e setores empresariais uma série 
de temas historicamente valorizados por pesquisadores ligados à 
Associação Nacional de Pesquisa em Educação - ANPEd - a setores que 
têm enfatizado as tensões existentes entre os interesses empresariais e as 
propostas de universalização da educação de qualidade. Em segundo lugar, 
constitui-se em movimento de reformas ainda pouco investigado porque os 
esforços iniciais dos pesquisadores centraram-se em análises de discurso, 
que é uma abordagem válida e relevante do fenômeno, mas que precisa ser 
complementada por análises empíricas que focalizem os processos de 
construção das políticas e suas consequências específicas (BONAMINO e 
FRANCO, 1999, p.108). 

 

 Como já exposto aqui, há uma ligação direta entre as aplicações do SAEB e 

as interferências do BM nas práticas pedagógicas hegemônicas e, muitas vezes, 

distantes de uma realidade social ainda aquém das exigências dos órgãos 

financiadores da Educação. Voltemos à trajetória do SAEB. 

 Criado para substituir o SAEP (Sistema de Avaliação do Ensino Público), o 

SAEB teve o auxílio do PNUD12 para sua implantação. À época, o governo 

                                                           
12

 O PNUD é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que objetiva promover o 
desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. O programa produz relatórios e estudos sobre o 
desenvolvimento humano sustentável e as condições de vida das populações, bem como executa 
projetos que contribuam para melhorar essas condições de vida nos 166 países em que possui 
representação. É conhecido por elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem como por 
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preocupava-se com os testes de rendimento, corroborando para uma educação 

seletiva, avaliadora e excludente, já que os modelos de aprendizagem estavam 

inteiramente voltados aos números, às notas, provas e aos processos de repetência 

e evasão escolar. No entanto, a necessidade era a implicação social da avaliação. 

Silva (2009, p.5) pontua que: 

 

[...] os debates acerca das propostas de avaliação padronizada implantadas 
no país, de seus fundamentos, de quais são e serão, em longo prazo, suas 
consequências para a educação nacional e, especificamente para a 
organização escolar e para o trabalho docente, estão em aberto. 

  

As análises do papel dos docentes nesse processo é uma condição para 

fotografia da aplicação e uso da avaliação como critério de conduta pedagógica 

inovadora, mas como entender essas condutas se os professores na base do 

“iceberg” não são ouvidos e, muitas vezes, silenciados dentro dessa conjuntura de 

amostragem? Observar a organização escolar e formação docente dentro de um 

contexto pós-neoliberal se faz necessário, urge dentro dos nossos contextos de 

pesquisa, quando se quer falar e pensar a qualidade do ensino na emergência 

econômica que vivemos. 

 Divulgar resultados, elencar propostas e trazer à tona um quadro de metas 

até 2021, como preconiza o PDE, pode ser via, mas não a única. A educação, ainda 

desigual no país territorial como o nosso, é um desafio, e com relação ao Ideb:  

 

[...] apenas a sua divulgação não é suficiente para gerar ações efetivas de 
correção de rumos. Apesar de haver um certo alarde na imprensa, que 
mobiliza um segmento da opinião pública, as escolas não se apropriam 
dessas informações, não conseguem assumir um papel protagonista e 
acabam sendo ainda vitimadas pelo estigma da incompetência (RIBEIRO; 
RIBEIRO; GUSMÃO, 2005, p. 232). 

 

 A nossa pesquisa quer apresentar o outro lado da moeda, o lado de quem 

sofre as punições, pois, ao contrário do investimento direto, muitos docentes 

sentem-se coagidos diante de resultados aquém da meta. Vejamos como se 

delineou a avaliação até se chegar a um ponto de quantificação a partir do Ideb nos 

últimos ciclos do SAEB até os tempos de Prova Brasil. A apresentação que segue 

                                                                                                                                                                                     
ser o organismo internacional que coordena o trabalho das demais agências, fundos e programas das 
Nações Unidas - conjuntamente conhecidas como Sistema ONU - nos países onde está presente.  
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nos dará uma possibilidade de visualização conceitual e metodológica da avaliação 

estandardizada. 

  A primeira aplicação da avaliação se deu em 1990 e as esferas-alvo 

representavam uma amostragem de escolas públicas urbanas que ofereciam as 

séries do ensino fundamental maior e menor (1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries). Os educandos 

se submetiam às avaliações de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Esse 

modelo durou três anos.  

 Em 1995, a proposta mudou obedecendo à metodologia da Teoria de 

Resposta ao item em questões de escolha simples. O público alvo também mudou: 

alunos das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. E nesse esboço 

entraram também as escolas privadas. No entanto, as disciplinas observadas nesse 

contexto foram ampliadas para Língua Portuguesa, Matemática e Ciências – ensino 

fundamental e acrescidas a estas História e Geografia para o Ensino Médio. 

 Em dois momentos da aplicação do SAEB, as escolas foram sorteadas em 

todas as regiões e espaços rurais e urbanos do país, contribuindo para um quadro 

maior de amostragem nos anos de 1990 e 2003, uma escala de 13 anos para 

diagnóstico e proposta de políticas educacionais. Mais um desafio. 

 Vejamos alguns dos objetivos nos ciclos do SAEB, a partir das premissas dos 

documentos oficiais, conforme Bonamino e Franco (1999, p.111): 

 

CICLO/ANO OBJETIVOS GERAIS 

1° ciclo - 

1990 

Desenvolver e aprofundar a capacidade avaliativa das unidades gestoras do sistema 
educacional (MEC, secretarias estaduais e órgãos municipais); regionalizar a 
operacionalização do processo avaliativo, criando nexos e estímulos para o 
desenvolvimento de infraestrutura de pesquisa e avaliação educacional; propor uma 
estratégia de articulação dos resultados das pesquisas e avaliações já realizadas ou 
em vias de implementação (BRASIL/MEC/INEP, s.d., p.3). 

2° ciclo - 

1993 

Fornecer elementos para apoiar a formulação, reformulação e monitoramento de 
políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação (BRASIL/MEC/INEP, 
1995); promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento institucional, organizacional 
e operacional do SAEB; incrementar, descentralizar e desconcentrar a capacidade 
técnico-metodológica na área de avaliação educacional no Brasil (BRASIL/PNUD, 
1992). 

3° ciclo - 

1995 

Fornecer subsídios para as políticas voltadas para a melhoria da qualidade, equidade 
e eficiência da educação no Brasil (BRASIL/ MEC/INEP, s.d.; BRASIL/MEC/INEP, 
1995). 

4° ciclo - 

1997 

Gerar e organizar informações sobre a qualidade, a equidade e a eficiência da 
educação nacional, de forma a permitir o monitoramento das políticas brasileiras 
(Pestana, 1998). 

QUADRO 2: Objetivos gerais do SAEB. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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 Só em 2005, o SAEB passou por um processo de reorganização, a partir das 

orientações constantes na Portaria Ministerial 931/2005, com as propostas 

separadas de avaliação e rendimento escolar. 

 Para avaliação, a amostragem continuou; para o rendimento, o novo 

parâmetro, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) passou a ser 

nomeada como Prova Brasil – interesse do nosso objeto de pesquisa, já que os 

sujeitos envolvidos vão tratar de suas narrativas enquanto docentes que estão 

atrelados às condutas hegemônicas da aplicação da Prova Brasil e do seu resultado, 

hoje, determinantes de metas, prêmio e punições: o Ideb.  

 Para Afonso (2005), o SAEB, nesse contexto, e, atualmente, a Prova Brasil, 

permite ao Estado monitorar o cumprimento dos padrões internacionais 

estabelecidos para a educação e, também, estimular o ranking entre instituições de 

ensino. Esse enfoque está relacionado aos ajustes da educação aos critérios do 

mercado, permitindo aos alunos e à sociedade, elevados à condição de 

consumidores, escolherem dentre as escolas com melhores classificações. 

  

Tanto as metas quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os 
níveis, modalidades e etapas educacionais. Além disso, há estratégias 
específicas para a inclusão de minorias, como alunos com deficiência, 
indígenas, quilombolas, estudantes do campo e alunos em regime de 
liberdade assistida (MEC, 2012). 

  

As metas estabelecidas tornaram-se o motivo de maior parte das ações para 

políticas educacionais nos últimos anos. As projeções fazem parte de um conjunto 

de iniciativas previstas na lei que regulamenta o Plano Nacional de Desenvolvimento 

da Educação Básica. Vejamos as projeções e os alcances das redes: 

 

 IDEB Observado Metas 

Ano 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 

QUADRO 3: Projeção das Metas para o  Ideb -  Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Fonte: SAEB e Censo Escolar (INEP, 2012). 
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 IDEB Observado Metas 

Ano 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.5  3.8 4.0 4.1 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Dependência Administrativa 

Pública  3.2  3.5 3.7 3.9 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

Estadual  3.3  3.6 3.8 3.9 3.3 3.5 3.8 4.2 5.3 

Municipal  3.1  3.4 3.6 3.8 3.1 3.3 3.5 3.9 5.1 

Privada  5.8  5.8 5.9 6.0 5.8 6.0 6.2 6.5 7.3 

QUADRO 4: Projeção das Metas para o  Ideb -  Anos Finais do Ensino Fundamental. 
Fonte: SAEB e Censo Escolar (INEP, 2012). 

  

Trata-se de uma nova configuração de práticas sociais que envolvem sujeitos 

aprendizes e docentes, dentro de um contexto complexo: a educação, o espaço de 

tempo curto, diante de dívidas históricas para com a formação de nosso povo. 

Transformar o Brasil em um país de excelência na educação requer muito mais que 

avaliações em larga escala, no mais, ainda é necessário pensar que há uma só 

forma de avaliação para regiões e arranjos produtivos distintos em um país 

continental. Vê-se, nos quadros, um desafio para as redes e todos os sujeitos 

envolvidos no processo. O Instrumento avaliativo que faz parte da construção desse 

índice será aqui o motivo das inquietações dos docentes entrevistados. Vejamos 

como se configura essa avaliação externa no próximo tópico. 

 

      1.4 O Instrumento e a Gestão para o Ideb: a Prova Brasil 

 

 As novas configurações para os exames nacionais e para monitoramento dos 

resultados na educação brasileira geraram grandes expectativas com todos os 

envolvidos no processo educacional: gestores, sistemas de ensino, docentes, 

academia, comunidade. 

 A possibilidade de se conhecer as competências e habilidades do alunado no 

ensino fundamental aumentou também o número de críticas, uma vez que 

especialistas na área temiam o monitoramento dos mediadores dos processos, no 

caso, os docentes, que, diretamente, estavam voltados para o cumprimento dessa 

meta. 

  A nossa pesquisa se insere nesse contexto, pois nos interessam os discursos 

desses docentes, como eles concebem essas avaliações, qual o entendimento que 

eles têm a partir da concepção de uma política pública reguladora para um contexto 

capitalista e resultante de investimentos que o país pleiteia junto aos organismos 

internacionais. Ainda que se estabelecesse um quadro de críticas, havia a 
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esperança por parte das instituições de ensino que se apoiariam no resultado para 

um diagnóstico pensado.  

 Segundo Coelho (2008, p.231),  

 

O discurso oficial enfatiza a crise de ineficácia do sistema educacional 
brasileiro, no bojo da qual está o desempenho das escolas e dos 
professores, de um lado, como fator de resultados insatisfatórios de 
aprendizagem dos alunos tais como os aferidos pelo SAEB. De outro lado, 
este desempenho é dimensão de qualidade a ser ativada pela formação 
profissional e por mecanismos de avaliação e incentivo por mérito, aspectos 
sendo estimulados e implantados na nova versão do Saeb - a Prova Brasil. 

  

Nos documentos do Inep13, constam que a Prova Brasil foi idealizada para 

atender à demanda dos gestores públicos, educadores, pesquisadores e da 

sociedade em geral por informações sobre o ensino oferecido em cada município e 

escola. O objetivo da avaliação é auxiliar os governantes nas decisões e no 

direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade 

escolar, no estabelecimento de metas e na implantação de ações pedagógicas e 

administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. 

 Na edição de 2005, o público alvo da Prova Brasil foram as escolas públicas 

com, no mínimo, 30 estudantes matriculados na última etapa dos anos iniciais (5º 

ano) ou dos anos finais (9º ano) do Ensino Fundamental. A metodologia utilizada 

nessa avaliação foi similar à utilizada na avaliação amostral, com testes de Língua 

Portuguesa e Matemática, com foco, respectivamente, em leitura e resolução de 

problemas. 

 Em 2007, passaram a participar da Prova Brasil as escolas públicas rurais 

que ofertam os anos iniciais (5º ano) e que tinham o mínimo de 20 estudantes 

matriculados nesta série. A partir dessa edição, a Prova Brasil passou a ser 

realizada em conjunto com a aplicação da Aneb – a aplicação amostral do SAEB – 

com a utilização dos mesmos instrumentos. 

 Na edição de 2009, os anos finais (9º ano) do ensino fundamental de escolas 

públicas rurais, que atendiam ao mínimo de alunos matriculados, também passaram 

a ser avaliados. 

 Em 2011, última aplicação, 55.924 escolas públicas participaram da parte 

censitária e 3.392 escolas públicas e particulares participaram da parte amostral. O 

                                                           
13

 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/historico>. Acesso em: 
13.12.2012. 
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primeiro grupo de escolas recebeu aplicação censitária em turmas de 5º e 9º anos 

do ensino fundamental público, nas redes estaduais, municipais e federais, de área 

rural e urbana, desde que a escola possuísse, no mínimo, 20 alunos matriculados 

em cada série avaliada. A parte amostral da avaliação abrangeu escolas com 10 a 

19 alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental das redes públicas; escolas com 

10 ou mais alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental das redes privadas; e 

escolas com 10 ou mais alunos da 3ª série do ensino médio das redes públicas e 

privadas do país.  

 Essa inclusão do maior número de alunos envolvidos na avaliação corroborou 

para que as vozes oficiais sustentassem que a ineficácia da educação podia ser 

mensurada e modificada a partir dos dados obtidos na Prova Brasil.  

 Assim, concebida como Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, essa 

forma de quantificar a aprendizagem objetiva, segundo o MEC, gerar um conjunto de 

informações que irá subsidiar as decisões que o Governo Federal, Governos 

Estaduais, Governos Municipais, direção de escola, professores e comunidade 

escolar irão tomar em relação à educação dos estudantes. 

 Podemos apresentar também que 

 

[...] é um erro de natureza conceptual dizer que este tipo de provas mede o 
que sabem e/ou o que sabem fazer os alunos das escolas. É um erro ainda 
mais grave equiparar a pontuação que se obtém com o objetivo de 
conseguir uma educação de qualidade. Pontuação não é qualidade 
(CASASSUS, 2009, p.74). 

  

A pontuação não é um sinônimo perfeito de qualidade, e isso é fato. Uma 

educação de qualidade está ligada à capacidade que a escola tem para facilitar a 

mudança social para melhor, trata-se de uma atividade transformadora. 

  O índice de qualidade de uma instituição, no caso escolar, é paralelo à forma 

complexa de análises que podem ser colocadas à disposição dos alunos, a 

depender do critério de perguntas que eles possam colocar e dos projetos 

desenvolvidos no âmbito da escola e da sala de aula, especificamente. A qualidade 

e o bom desempenho dos alunos não podem ser concebidos apenas com o mérito 

das pontuações altas no Ideb, quantidade e qualidade são espaços diferentes e é 

um erro confundi-los, pois as consequências estão expostas, a partir do momento 

que nos deparamos com outras avaliações nacionais, a exemplo do ENEM e seus 
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resultados, muitas vezes, desastrosos, pois ainda evidenciam a falta de competência 

leitora dos alunos no final da Educação Básica. 

 Hoje, o Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, já fala em inclusão14 do 

ENEM para compor o quadro geral do Ideb – índice que, cada vez mais, se solidifica 

como sinônimo de avaliação da qualidade da educação e promotor de políticas para 

esse fim. 

 No entanto, é válido aqui salientar que o cálculo do Ideb segue caminhos que 

extrapolam a aplicação e análise da prova, embora saibamos que ela é o patamar 

da aflição de muitos docentes, gestores e redes de ensino. Incluir ou não o ENEM 

não mudará o quadro maior de análise, aliás, poderá trazer um resultado que não 

comungue com a prática cotidiana da escola, já que o ENEM é visto como porta de 

entrada para o ensino superior, ponte para concessão de bolsas em IES privadas e 

os participantes, em sua totalidade, não são apenas os alunos recém-saídos do 

ensino médio, mas uma população maior que almeja o ensino superior. 

 Vale, aqui, um parêntese para falar do cálculo do Ideb, uma vez que o ranking 

é o fortalecedor das práticas hegemônicas de ensino pautado na gestão de 

resultados, e para percebermos o lugar da Prova Brasil nesse processo, se faz 

necessário entender a forma como esse índice é percebido. Ademais, a ação do 

docente em questão na nossa pesquisa nasce da inquietação ante os entraves, as 

possibilidades, os sucessos e fracassos na aplicação do referido exame. 

 Passemos ao cálculo do Ideb: O valor deste índice é o resultado da 

multiplicação entre o indicador de fluxo e o indicador de aprendizado. Podemos 

representar uma fórmula matemática: 

 

 

    

 

 

  

                                                           
14

 Segundo informações da Agência Brasil, o argumento de Mercadante é de que a Prova Brasil 
realiza uma amostragem muito pequena. Em 2011, apenas cerca de 70.000 dos mais de oito milhões 
de estudantes no ensino médio brasileiro fizeram a prova. Já no Enem, participaram mais de cinco 
milhões de pessoas. Isso daria à prova caráter quase “censitário”, segundo ele.  Além disso, como as 
notas do Enem são utilizadas para ingresso em diversas universidades brasileiras, Mercadante 
defende que o comprometimento dos alunos ao fazer a prova é maior. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/mec-vai-usar-enem-para-calcular-ideb-do-ensino-medio 
Acesso: janeiro de 2013. 

 

Ideb = Indicador de Fluxo(1) × Aprendizado(2) 
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O cálculo se dá a partir desses dois componentes: 

 

1. Fluxo: taxa de rendimento escolar, calculado a partir das médias das 

taxas de aprovação nas séries de cada um dos níveis do Ensino 

Fundamental. Para os anos iniciais, utilizam-se as taxas de aprovação do 

1º ao 5º anos. Para os anos finais, utilizam-se as taxas de aprovação do 

6º ao 9º anos. Esses dados são obtidos a partir do Censo Escolar, 

realizado, anualmente, pelo Inep. 

2. Aprovação: médias de desempenho nos exames padronizados 

aplicados pelo Inep, a Prova Brasil (para Idebs de escolas e municípios) e 

o SAEB (conjunto geral de todas as avaliações estaduais e nacional).  

 

Observa-se que a Prova Brasil ganha espaço de protagonista da concepção 

do Ideb que será visto como um índice de desenvolvimento local a partir de uma 

política global. Apontaremos neste texto as orientações para competências e 

habilidades em Língua Portuguesa para que possamos visualizar as condições de 

ensino-aprendizagem, necessárias para desenvolvimento de competência leitora 

nos alunos, diante de um contexto de formação para uso plural da língua, já que os 

docentes entrevistados para nossa pesquisa são os de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental nas séries iniciais e finais. 

 

      1.5 Um pouco de Prova Brasil e Ensino de Língua Portuguesa 

 

A Prova Brasil tem por finalidade diagnosticar a qualidade do ensino oferecido 

pelo sistema educacional brasileiro, a partir de testes padronizados e questionários 

socioeconômicos, especificamente, em Língua Portuguesa.  

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais ‘Anísio 

Teixeira’ - Inep, essas avaliações fazem com que o MEC e as Secretarias Estaduais 

e Municipais de Educação tracem os projetos para a orientação, formação de 

professores, melhoria na qualidade de ensino, uma vez que as médias dessa 

avaliação são variáveis para o cálculo do Ideb nas escolas públicas urbanas do país. 

De acordo com o MEC, A Prova Brasil é elaborada a partir de matrizes de 

referência. A matriz é um documento que descreve as orientações para a 

elaboração das questões. 
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Em Língua Portuguesa (com foco em leitura) são avaliadas habilidades e 
competências definida em unidades chamadas descritores, agrupadas em 
tópicos que compõem a Matriz de Referência dessa disciplina. As matrizes 
de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do Saeb estão estruturadas em 
duas dimensões. Na primeira dimensão, que é “objeto do conhecimento”, 
foram elencados seis tópicos, relacionados a habilidades desenvolvidas 
pelos estudantes. A segunda dimensão da matriz de Língua Portuguesa 
refere-se às “competências” desenvolvidas pelos estudantes. E dentro desta 
perspectiva, foram elaborados descritores específicos para cada um dos 
seis tópicos descritos anteriormente, diferentes para cada uma das séries 
avaliadas (BRASIL/MEC/INEP, 2009). 

 

 Os descritores são determinantes para a concepção de ensino de Língua no 

Ensino Fundamental, uma vez que eles ditam as competências e habilidades 

necessárias para o ensino eficaz. Foi a partir dessa condição que o objeto de análise 

nos chamou a atenção, uma vez que, como orientadores de condutas avaliativas 

dentro do processo ensino aprendizagem de Língua Portuguesa na Educação 

Básica, os descritores representam um discurso que carrega não só a voz da política 

de Educação do país, mas, também, o norteamento científico veiculado na academia 

acerca do ensino de Língua Materna. Essa percepção torna-se mais abrangente 

quando se faz a relação entre as competências e habilidades em Língua Portuguesa 

pontuadas nos descritores e os conceitos inovadores abordados pela Linguística 

Aplicada, atrelados aos currículos, hoje, vigentes nas escolas de ensino 

fundamental.  

 O instrumento avaliativo, que é uma prova escrita tem como foco a leitura e 

trabalha com as questões do português no seu uso, a partir de gêneros textuais 

diversos, circulados no cotidiano. A concepção de gramática aparece por intermédio 

da interpretação de textos e a produção escrita também é avaliada.  

Os itens da Prova Brasil, elaborados a partir das Matrizes de Referência do 

SAEB/Prova Brasil, são um “referencial curricular mínimo a ser avaliado em cada 

disciplina e série, informando as competências e habilidades esperadas dos alunos” 

(MEC, 2007, p. 30), baseado, também, nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN. Essas matrizes apresentam tópicos que são avaliados, o que já elencamos 

aqui como descritores. “O descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e 

operações mentais desenvolvidas pelo aluno que traduzem certas competências e 

habilidades” (MEC, 2007, p. 31).  

Vejamos as linhas e as competências abordadas pelos descritores para que 

possamos traçar a transversalidade discursiva desses tópicos com as outras vozes 
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“poderosas” acerca do ensino de Língua Portuguesa, delineando, assim, o recorte 

para as análises que dão corpo a este trabalho. Veja-se o quadro a seguir: 

 

TÓPICOS DESCRITORES DA PROVA BRASIL 

 
 

PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO 
GÊNERO E /OU DO ENUNCIADOR NA 

COMPREENSÃO DO TEXTO  

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). 
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros. 

 
 

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 
 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, em função das condições em que ele foi 
produzido e daquelas em que será recebido. 

 
 
 
 

COERÊNCIA E COESÃO NO 
PROCESSAMENTO DO TEXTO 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os 
elementos que constroem a narrativa. 
D8 – Estabelecer relação causa /consequência entre 
partes e elementos do texto. 
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes 
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

 
RELAÇÃO ENTRE RECURSOS 
EXPRESSIVOS E EFEITOS DE 

SENTIDO 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos 
variados. 
D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 

QUADRO 
 
5: Tópicos e descritores da Prova Brasil. 

Fonte: MEC, SEB; Inep (2008)
15

. 

 

Observa-se, com o quadro, que gêneros dos discursos, leituras interativas, 

produção, recepção e efeitos de sentido do texto dão lugar ao que tradicionalmente 

eram visto como conteúdos gramaticais. O discurso de mudança sobre o que 

aprender em Língua Materna deixa de lado a tradição e a metalinguagem da língua 

em si mesma, condição estruturalista, apontando agora para os recursos não só da 

construção de sentidos, mas, também, dos efeitos. A competência leitora e as 

inferências surgem como pontos de partida para as questões de ensino e 

aprendizagem.  

 Sendo a Prova Brasil uma avaliação demarcada, planejada e com caráter 

mensurável para resultados de políticas públicas, os seus descritores acabam 

tornando-se discursos controladores das práticas pedagógicas. Na escola, o 

                                                           
15

 BRASIL. Ministério da Educação.  PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: 
ensino fundamental - matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep, 
2008. 
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currículo, as metodologias e os objetivos podem se tornar mecanismos de controle, 

assim como os documentos oficiais. Organiza-se, padroniza-se o que fazer, como 

fazer, onde e por quê. Além desses procedimentos pré-estabelecidos pelos 

discursos oficiais, o sistema educacional evidencia uma maneira política de 

manutenção ou modificação da apropriação dos discursos com os saberes e 

poderes que traz consigo. Não obstante, a escola, enquanto instituição, é um espaço 

que determina o modo de produção e/ou reprodução de certos saberes 

considerados necessários à construção de uma sociedade. Nesse contexto, os 

documentos oficiais são percebidos como uma ação do Estado e tomados como um 

importante elemento utilizado na política educacional. 

 

      1.6 O Global e o Local - Glocalização das Práticas de Ensino de Língua 

Portuguesa 

 

No contexto da relação estruturas sociais e dos acontecimentos, há uma 

fronteira muito tênue em que podemos visualizar o lugar da mudança discursiva no 

ensino de LM como também representação de processos reais de globalização 

mediada por fatores locais.  

Adiante, traçaremos um panorama desses processos reais de globalização – 

a partir de uma conjuntura glocal. Segundo Franco (2003), as mudanças sociais 

pelas quais estamos passando fazem parte da base do processo de globalização 

nos dias atuais e acabam ganhando dupla significação. O autor enfatiza que não é a 

expansão dos fenômenos para uma escala global em si, mas a presença 

concomitante entre global e local que ocorre em virtude da possibilidade da conexão 

global-local. Não se pode perceber e apreender o sentido do processo por inteiro se 

não se compreender que a globalização é, simultaneamente, uma localização do 

mundo e uma mundialização do local, ou seja, é uma ‘glocalização’. 

Proposto por Robertson (2000), esse conceito devolve à Globalização uma 

realidade ampla e dialética entre global e local. Nesse sentido, os aspectos globais 

também são tomados pelas vivências e culturas locais dos contextos sociais. Trata-

se, também, de uma espécie de globalização local, em que comportamentos, 

estratégias e desdobramentos se confundem com o processo massificante da 

globalização em linhas de mudanças discursivas. O glocal reescalona a percepção 
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do local e do global, e ainda traz real dimensão e extensão de nossas práticas 

discursivas, assim como as informações externas influenciam as nossas condutas. 

Em tempos de avaliações estandardizadas constantes e ênfase das 

competências e habilidades para leitura e escrita, como resultado de uma vertente 

teórica que ganhou curso pelo advento da ciência Linguística, ganhou corpo e 

espaço nos planejamentos pedagógicos locais, acentuando não só a questão dos 

descritores da Prova Brasil como premissa para o ensino, como também requerendo 

uma formação docente a par desse processo. 

 Assim, esse fenômeno se dá não só nas instituições como um todo, mas, 

também, nas evidências de mudanças das práticas sociais. Há uma 

recontextualização, o que Fairclough (2006) chama a atenção para quando os 

processos de globalização afetam uma entidade social como o estado-nação. O que 

aqui consideramos também a orientação, a legalização e formalização de práticas 

pedagógicas para o ensino de Língua Portuguesa para atender a uma gestão de 

resultados, no caso do Ideb. Há o que chamamos de relação exterior e interior 

dentro dos eventos discursivos, abordamos, no quadro que segue, o discurso como 

um processo social.  

Esse mapeamento nos dá um enfoque introdutório das experiências atuais, 

quando o tema é o ensino dentro da esfera global-local, agora glocal, em que fatores 

inerentes à cultura e às práticas sociais de um povo também são determinantes para 

uma prática discursiva dialética, recontextualizada, e percebida como resultados das 

recepções passivas e ativas dos sujeitos inseridos na aldeia global. 

 

Quando uma entidade social específica (p.ex. uma nação-estado) está 
sujeita  aos processos de globalização, podemos esperar mudanças nas 
suas instituições e organizações, isto é, mudança nas suas práticas sociais, 
mudança em como elas  funcionam conjuntamente em rede, mudança nas 
ordens dos discursos, nos discursos, nos gêneros e nos estilos. Novas 
instituições, práticas, discursos, e assim por diante, emergem 
(FAIRCLOUGH, 2006, p.29, tradução coletiva). 

 

Essa emergência discursiva de elementos não só vocabulares, mas de um 

momento de prática que culmina na abordagem em sala, até o contexto na política 

de ensino da Língua Portuguesa, que, além de ser configurado pelas contribuições 

da ciência, que respondem aos processos reais de globalização, atestam à 

localização das práticas sociais e entram em cadeia com as premissas do 

globalismo. 
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Vejamos o enfoque: 

 
MUDANÇA DISCURSIVA GLOBAL LOCAL PRÁTICA SOCIAL 

 

 

 

Ensino de LM como 

critério determinante de 

resultado global da 

aprendizagem no país de 

economia emergente. 

 
Sistemas de avaliações 
moldados em contextos 
capitalistas dentro de 
uma Economia baseada 
no conhecimento (EBC). 

 
Prova Brasil.  

 

Aplicação de simulado para 
treinamento moldado. 

 
Linguagem articulada na 
escola: diretor (gestor), 
resultados (índices e 
quantificação da 
aprendizagem da leitura e da 
escrita na sala de aula) – 
IDEB. 
 

Observação dos 
fatores locais como 
determinante de 
competências e 
habilidades que serão 
avaliadas. 
 Planejamentos estratégicos 

para o ensino de LM.  
Didatização das orientações 
curriculares pautadas nas 
exigências da mundialização 
do conhecimento. 

 
Modelos de 
administração das 
políticas públicas a partir 
das premissas de 
empresas privadas do 
mercado. 
 

QUADRO 6: O Global e o Local no Ensino de Língua Materna. 
Fonte: Damaceno (2012). 

 

Segundo Faiclough (2006), os discursos da globalização acontecem de forma 

independente, mas podem, de alguma forma, contribuir para os processos de 

globalização. 

Aqui tratamos do discurso da economia neoliberal orientadora dos processos 

econômicos globais que, ligados ao local – práticas escolares –, se vê revestido de 

investimentos, novas linguagens, novas condutas pedagógicas a partir de sistemas 

universais. Atualmente, o conjunto de mudanças pelo qual passa a questão do 

ensino de Língua Materna não é um dado apenas de mudança científica, mas, 

também, de econômica determinante de investimentos almejados e saberes 

necessários para que possam os países da aldeia global alcançá-los. 

 

A globalização como um conjunto de processos reais de mudança é, como 
indiquei acima, muito complexo e multifacetado (p.ex.,  possui aspectos 
econômicos, políticos, culturais, ambientais e militares), é um fenômeno 
muito ‘amplo’ para ser controlado por qualquer agência em específico. Mas 
agências específicas (p.ex., governos e corporações poderosos e agências 
internacionais como o FMI) realmente tentam, com algum sucesso, forçar e 
modular aspectos da globalização em direções específicas e discursos tais 
como o discurso econômico neoliberal são parte importante das estratégias 
que desenvolvem para isso (FAIRCLOUGH, 2006, p.04, tradução coletiva). 
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São esses aspectos modulares da globalização que também contribuem para 

o processo organizacional do sistema educacional de um país, uma vez que na 

conjuntura globalizada é fortemente marcada pela economia baseada no 

conhecimento, em que os índices de desenvolvimento são mensurados pela 

educação de um povo. Daí, as observações acerca do ensino de Língua 

Portuguesa, já que o idioma pátrio é, dentro desse contexto, quesito de observação 

para competências e habilidades de leitura e escrita.  

O Ideb é marca de discurso globalista e contempla a naturalização desses 

discursos em mudanças, aqui, especificamente, representados nas aulas de Língua 

Portuguesa. Todavia, em que sentido e como o docente, também protagonista desse 

processo, enfrenta todo um cabedal de orientações marcadas para uma gestão de 

índices e resultados? A próxima seção quer abordar a condição docente.  

 

      1.7 O Ideb como Marca de Discurso Globalista: em que plano está o 

professor16? 

  

A conduta pedagógica e a condição docente são dilemas contemporâneos, 

especificamente, quando relacionados ao contexto avaliativo nacional. Esse cenário 

abre espaço para o debate referente às Avaliações Nacionais da Educação Básica, 

não como um aspecto novo nas produções acadêmicas, mas como um celeiro 

profícuo para o entendimento de práticas discursivas hegemônicas que emergem em 

um contexto de mudanças resultantes do processo de emergência econômica em 

que estamos inseridos.  

Isso pode ser observado pelas visíveis mudanças de práticas sociais atreladas 

à educação em tempos de glocalização e que, ainda assim, tendem a revelar um 

quadro de saberes e poderes naturalizados quando a condição é a observação da 

aprendizagem.  

Com a instituição de políticas públicas na área de educação e a determinação 

de índices específicos para mensurar a qualidade do processo ensino-aprendizagem 

nas escolas, o sujeito docente acaba sendo alvo não só de mudanças para suas 

posturas, mas, também, condicionado a interagir e adaptar-se aos novos contextos. 

                                                           
16

 Parte dessa reflexão é apresentada de forma embrionária na XXIV Jornada Nacional do Grupo de 
Estudos Linguísticos do Nordeste, 4 a 7 de setembro de 2012, em Natal-RN. 
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A história da Educação no Brasil traz os exames como uma marca. Os 

exames sempre foram utilizados para selecionar os melhores alunos, admitir em 

escolas, e, em tempos remotos, os professores eram responsáveis por essas 

aplicações. Atualmente, os exames ganham um novo espaço e seus elaboradores 

deixam de ser os sujeitos e passam a ser as instituições. Os órgãos centrais de 

regulação do ensino no Brasil, como as secretarias de estado, as regionais e os 

municípios, são, hoje, parceiros do Ministério da Educação na corrida desenfreada 

pela premiação e determinação de índices que possam “falar” sobra a escola.  

Entende-se por política pública toda a ação governamental organizada e 

preparada para um fim coletivo. Essas ações, segundo Bonamino (2002), também 

são um campo de produção cultural decorrente das novas exigências derivadas da 

globalização e da competitividade econômica, no qual as autoridades estatais fazem 

alianças e desenvolvem estratégias de maneira a hegemonizar as orientações 

acerca da avaliação. Também influenciadas pelo neoliberalismo, tais políticas visam 

um vasto processo de reforma garantidora de uma melhoria e eficiência nos serviços 

prestados pelo estado, aqui, especificamente a educação básica no primeiro ciclo do 

ensino fundamental, medida pelo SAEB. 

Como já exposto aqui, a Prova Brasil é um desses exames. Segundo o 

INEP17, visa diagnosticar o sistema educacional brasileiro a partir de fatores que 

possam interferir no desempenho do aluno, fornecendo um indicativo sobre a 

qualidade do ensino que é ofertado. 

 

As informações produzidas têm finalidade de subsidiar a formulação, 
reformulação e o monitoramento das políticas na área educacional nas 
esferas municipal, estadual e federal, contribuindo para a melhoria da 
qualidade, equidade e eficiência do ensino (INEP, 2011). 

 

A eficiência aqui falada pede novas competências e habilidades para o 

docente, resultado de experiência, formação inicial, formação continuada e 

participação direta na proposta de políticas públicas voltadas à melhoria na 

qualidade do ensino. Esses requerimentos configuram um cenário propício à 

participação e mediação do docente. No entanto, nos deparamos com outra 

realidade.  

                                                           
17

 Informações constantes no sítio do MEC. Disponível em: <http://provabrasil.inep.gov.br/historico>. 
Acesso: julho 2012. 



51 

 

Sabemos que as políticas educacionais de incentivo à qualidade, no Brasil, 

têm seu embrião nas exigências de organismos internacionais financiadores da 

Educação em países emergentes. Como já pontuado aqui, o Banco Mundial é o 

organismo mais visível. A ligação do SAEB e as interferências do BM desembocam 

não só na gestão de resultados, mas, também, nas propostas curriculares, na 

organização dos sistemas de ensino e nas ações locais pensadas pelas secretarias 

de estado e de municípios pelo país a fora.  

O pesquisador Torres (1996) fala da incoerência das propostas do BM, pois 

observa que, nos documentos, há uma certa ausência de orientações pedagógicas e 

elevação de gerenciamento, gerando, aí, uma tensão entre os especialistas do 

organismo internacional, gestores e educadores locais. As linhas do BM para 

Educação não trazem pesquisas sobre o ensino, aprendizagem na sala de aula, 

formação docente, tudo isso acrescido de uma não valorização do papel que os 

professores desempenham nas reformas educacionais. 

Percebemos que, no nascedouro, as propostas já deixam o docente à parte, e 

isso é um problema a ser investigado, talvez até uma das premissas para que as 

reformas efetivamente aconteçam. A nossa pesquisa quer tratar disso.   

Os professores tornam-se resistentes à implantação do novo, não porque 

trazem consigo aquela velha história do embate ou da saída da zona de conforto, 

mas, porque, realmente, muitos pacotes vêm prontos e, pedagogicamente, 

aprendizagem é construção. Às vezes, o monitoramento é maior que a preocupação 

com abordagem no ensino, a escolha de um currículo eficaz e propício aos 

contextos, em que a escola está inserida, não faz parte da cena de algumas políticas 

vistas na história da educação brasileira e as investiduras dos financiadores 

internacionais. Assim, as tensões geradas entre educadores e as propostas do BM é 

uma polêmica e um conflito entre profissionais de espaços distintos (LAUGLO, 

1997). 

Contudo, os resultados das avaliações nacionais da Educação Básica afetam, 

diretamente, a vida dos docentes, fazendo com que as redes públicas de ensino, 

pelo país, montem estratégias de bonificação ou punições mascaradas. Um exemplo 

é a iniciativa do governo de São Paulo com o Idesp, bônus salariais e “uma lógica de 

prêmios ou castigos que tendem a desvirtuar a política ao estimular fraudes, abrindo 

possibilidades de contaminação dos índices” (PINTO, 2011, p.140). Muitos 

professores, gestores e muitas equipes pedagógicas montam uma logística também 



52 

 

de resultados na escola, a fim de alcançarem o patamar desejado pelas secretarias 

ou consultorias especializadas, já que o resultado implica em investimento, fator 

central de uma política de resultados, como veremos em alguns depoimentos 

docentes nesta pesquisa. 

Nesse contexto, a meta e o alcance do índice têm força e ficam diretamente 

voltados aos investimentos e aos repasses de recursos para escolas que, a priori, 

necessitam de melhorias nos aspectos do ensino, da qualidade. O processo, 

algumas vezes, acaba sendo voltado para indução de maquiagem ou ordenação e 

monitoramento de práticas pré-formuladas apenas para o exame, deixando de lado 

o que realmente importa: ajudar aos entes federados (governos e municípios) a 

radiografarem quais são as escolas problemáticas e promissoras de sua rede. 

Ações voltadas para aplicação das provas e capacitação repentina de 

docentes envolvidos são paliativos que algumas redes acharam para sanar o 

impacto dos outros fatores que envolvem a aplicação dos exames nacionais da 

educação básica. Muitas vezes, a opinião dos docentes que convivem 

cotidianamente com os alunos é, praticamente, ignorada.  

No caso da Prova Brasil, as ações dos órgãos regionais de educação, 

responsáveis por disseminar uma nova estratégia para formação de alunos 

competentes e hábeis para indicadores, a nosso ver, eficazes na proposta, mas 

silenciadores nas suas ações. As condutas pedagógicas, por vezes, mudadas e 

moldadas à maneira de um poder exercido silenciosamente, para o que também 

Foucault (2007) chama de exercício de mando nas instituições sociais, são formas 

constantes nesses processos. 

Esses mandos são associados ao funcionamento do Estado, adequando os 

sujeitos às práticas discursivas que se naturalizam pelo mecanismo de 

reestruturação das subjetividades, como relata Fairclough (1997). Discurso e 

hegemonia são práticas relacionadas, pois se manifestam pela linguagem de forma 

oral ou escrita. Assim, o conceito de hegemonia: 

  

[...] implica o desenvolvimento – em vários domínios da sociedade civil 
(como trabalho, educação, atividades de lazer) – de práticas que 
naturalizam relações e ideologias específicas e que são, na sua maioria, 
práticas discursivas (FAIRCLOUGH, 1997, p. 80). 
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É justamente em tais práticas que são estruturadas, produzidas, reproduzidas 

as ordens discursivas nos contextos de mudanças sociais. Por exemplo, quando 

questionado sobre o que ensinar para que o aluno alcance os resultados desejados 

para uma educação de qualidade, professores entrevistados para este trabalho 

responderam que, de repente, tiveram que se moldar a uma nova ordem, que gerou 

prática, daí, estabelecidas por novas configurações não só de posturas 

pedagógicas, mas, também, pelos modelos de gestão na educação, marcados pela 

globalização e pelas linhas neoliberais. As práticas inovadoras passaram a 

submeter, verificar não só o alunado, como também o docente.  

Como as formas de poder e seus exercícios acabam por evidenciar o que, 

silenciosamente, é atestado pelo Estado e levado à sala de aula, ações geradas 

pelas condições hegemônicas e de poder são caracterizadas pela estrutura, ou seja, 

uma situação estratégica de dominação, que, segundo Foucault (2001, p. 88), “não 

deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a 

unidade global de uma dominação; estas são apenas e, antes de mais nada, suas 

formas terminais”. 

Finalizadoras no sentido de que podem ser observadas pelo conjunto de 

estratégias moldadas pelos órgãos governamentais a fim de uma educação de 

resultados, especificamente, quando tratamos de mensurar aquilo que, 

teoricamente, se quer como qualitativo: o processo de ensino-aprendizagem. Daí, a 

grande tônica para os planejamentos pedagógicos, estudos nas ciências da 

educação e aqui como objeto das ciências da linguagem, uma vez que serão 

abordadas essas condutas pedagógicas pelos discursos dos docentes.  

Passemos, agora, para o conjunto de estratégias oficiais que a Secretaria de 

Estado da Educação de Sergipe organizou para que esses índices, que afetam, 

diretamente, a conduta pedagógica do docente e acabam por reproduzir um mapa 

hegemônico de ensino, muitas vezes, silenciando ou trazendo à tona o docente em 

conflito. 

 

      1.8 Um Pouco de Sergipe: A SEED/SE e as ações monitoradas  

 

 Esta seção se destina a narrar o quadro de ações da SEED/SE, visando à 

gestão dos resultados e à orientação para os que fazem a escola nesses contextos 

de avaliações de larga escala. Não se pretende, aqui, apresentar, detalhadamente, 
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essas ações, uma vez que o nosso objeto de estudo é o discurso do docente, no 

entanto, se faz necessário apresentar uma contextualização do espaço em que 

esses sujeitos estão inseridos, já que concebemos os discursos como resultantes de 

forças sociais que atuam no indivíduo. 

 Em 2007, o Departamento de Educação da SEED/SE instituiu o NEPA 

(Núcleo de Estudos, Pesquisa e Avaliação), que tinha na sua proposta assessorar e 

orientar a aplicação promovida pelo Ministério da Educação (MEC), desenvolvendo 

atividades de fomento e produção de estudos, capacitação e cooperação com 

instituições de ensino e com os gestores educacionais. 

 A criação do núcleo trazia, nas suas bases, o acompanhamento dos gestores 

e técnicos das Diretorias Regionais de Educação. A equipe era composta por 

técnicos da SEED/SE, capacitados pelo Inep e objetivava a divulgar e orientar as 

avaliações do MEC/Inep.  

 As atividades desenvolvidas pelo NEPA contavam com o apoio de técnicos do 

Departamento ligado ao Ensino Fundamental da SEED/SE para intervenções 

pedagógicas, subsidiadas pelos dados coletados nas avaliações. Essas 

intervenções resultaram nas implementações anteriores de Programas Educacionais 

de promoção e fluxo do alunado, a exemplo do “Se Liga” e “Acelera” – Instituto 

Ayrton Senna. Outras modalidades mais monitoras foram, também, mais tarde, 

acopladas à intenção do alcance de metas junto ao Ideb, a exemplo do Ensino 

Estruturado – Instituto Alfa e Beto. Essas parcerias visavam à consultoria e ao 

monitoramento das práticas pedagógicas dos docentes para o ensino e para a 

aprendizagem na rede, além da correção do fluxo, que afetava o Ideb, ainda, abaixo 

até os últimos resultados (2007, 2009). 

 O contexto de criação de um departamento específico dentro da Secretaria de 

Estado da Educação e a parceria com Institutos externos para atender às demandas 

das novas configurações de avaliações estandardizadas e melhoria na qualidade do 

ensino se apresentam como uma voz forte nos contextos pedagógicos das escolas, 

no entanto, a intervenção não agraciou, nos primeiros momentos, a atualização 

docente.  

 Embora a proposta tenha nascido com todas as intenções salutares de 

diagnosticar e caminhar para o progresso nos resultados envolvendo a qualidade da 

Educação no Estado de Sergipe, muitos docentes ainda não eram informados e 
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capacitados nesse processo, o que culminou com algumas nuances de resistências 

e resultados aquém da meta para o Ideb em nível nacional. 

 Segundo a SEED/SE, o NEPA, atualmente, está instituído e com objetivos 

mais diretos: 

 

 difundir a cultura da avaliação diagnóstica como prática necessária ao 

desenvolvimento escolar; 

 assessorar e orientar as escolas quanto à aplicação das avaliações externas 

e internas; 

 promover formação continuada de professores; 

 produzir documentos relacionados ao tema; 

 promover parcerias para discussão sobre avaliação diagnóstica. 

 

Essas ações foram, aos poucos, sendo alcançadas pelas equipes técnicas 

das Diretorias Regionais, no entanto, as observações ficavam em nível específico de 

aplicação e explicação dos elementos marcadores da Prova Brasil – avaliação 

diretamente voltada ao Ideb. 

Pesquisando nos documentos cedidos pela Diretoria Regional de Educação 

(DRE 2),  para o nosso contexto de pesquisa, vimos que as formações continuadas 

aconteceram em curto espaço de tempo, entre os anos de 2007 e 2011, momentos 

em que estas priorizavam a apresentação dos descritores da Prova Brasil como uma 

proposta metodológica de desenvolvimento de competências e habilidades em 

Leitura, Escrita e Lógica Matemática.  

Outro exemplo de ação foi o fomento à prática de simulados nas escolas, 

visando à familiarização dos alunos com o método da construção dos enunciados 

das avaliações. Nesse contexto, encontramos um entrave de formação continuada: 

muitos professores não faziam parte do quadro permanente da rede e de forma que 

eram atualizados durante um ano, e no outro, já não estavam mais na sala de aula, 

trazendo à tona um novo docente com as mesmas necessidades daqueles antes 

das orientações. 

Ainda que a SEED/SE tenha se preocupado com a criação do núcleo, as 

amarras do sistema educacional, muitas vezes, se tornaram freios para uma gestão 

de qualidade mais eficiente. Além disso, fatores como a estrutura das escolas, a 
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formação inicial, a formação continuada e constante e o desempenho do alunado 

são cruciais nesse processo.  

Esta tese objetiva mostrar como os discursos dos professores se apresentam 

nesse contexto de mudanças, imersos no contexto de cultura globalizada de 

avaliações estandardizadas. Para tanto, faz-se necessário contextualizar esta 

pesquisa no âmbito dos estudos sobre o discurso, dentro de uma perspectiva 

apontada na Linguística Aplicada Contemporânea. A próxima seção traz essa 

temática como núcleo. 

 

      1.9 Um Ponto na Agenda de Pesquisa em LA: os discursos dos professores 

em tempos de Ideb 

  

Os estudos de Linguística Aplicada (LA) foram, há muito, associados às 

propostas de ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira. No entanto, o estado da 

arte dessa linha científica, segundo Moita Lopes (2006), aponta novos 

direcionamentos para uma mudança possível nas propostas de investigação e nos 

seus corpora, orientando as novas tendências, não só pelas escolhas teóricas, mas, 

também, pelas visões de mundo e valores, tornando-se, assim, um espaço mais 

amplo de discussões acerca dos estudos da linguagem.  

 Não se quer, aqui, denominar esse conjunto de fatores como uma escola 

vanguardista de LA, mas tentar demonstrar a possibilidade de contemplar nos 

trabalhos de LA a complexidade de fatos envolvidos com a linguagem, uma vez que: 

  

[...] a LA como área de conhecimento é vista hoje como articuladora de 
múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos que 
têm preocupação com a linguagem. Tendo em vista que a linguagem 
permeia todos os setores de nossa vida social, política, educacional e 
econômica, uma vez que é construída pelo contexto social e desempenha o 
papel instrumental na construção dos contextos sociais nos quais vivemos, 
está implícita a importância da LA no equacionamento de problemas de 
ordem educacional, social, política e até econômica (CELANI, 2000, p.19-
20). 

 

 Esse arcabouço revela uma LA interdisciplinar e coloca o linguista aplicado 

como um pesquisador que atravessa várias áreas de conhecimento para entender a 

pesquisa e sua peculiaridade teórico-metodológica que contribuem para novos 

espaços de referência da Linguística. É nesse contexto que se inserem os estudos 

voltados para o ensino de Língua Materna e a prática docente na atualidade.  
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 No Brasil18, celeiro de novas atribuições à LA, há espaço para a pauta do 

objeto desta pesquisa, que prima pelo diálogo disciplinar com a Análise Crítica do 

Discurso, a Sociologia, os Estudos Culturais, as Ciências da Educação e a 

Linguística. A pesquisa quer revelar o contexto de contradições, os silenciamentos e 

o monitoramento em que se encontram os atores sociais envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Materna (LM), desde as posições enunciativas dos 

sujeitos em questão até os desdobramentos políticos da nova atividade discursiva 

de mudança nas propostas para o ensino de LM, pautado na gestão de índices 

nacionais da educação básica a partir das avaliações de larga escala.  

 E, nesse contexto, é o viés interdisciplinar da LA contemporânea que aponta 

para o fato de que:  

 

[...] o linguístico assim compreendido não se esgota no conceito abstrato de 
língua como o produzido pelas disciplinas da linguística tradicional, nem 
tampouco no de competência do falante[...] Mas também não se esgota no 
conceito de discurso, enquanto locus heterogêneo, mas unificado de 
produção/circulação dos sentidos segundo a análise do discurso de tradição 
anglo-saxã ou francesa (SIGNORINI, 2006, p.186). 

 

 O que se quer é considerar a complexidade da linguagem, contextualizando a 

prática social, dessa forma, a pesquisa traçou seu plano de utilidade para os sujeitos 

envolvidos. E, por assim dizer, que seus resultados pretenderam nortear respostas 

às problematizações. Segundo Signorini (2006), seria focalizar o linguístico em 

práticas específicas e em contextos específicos, situando-os na construção dessas 

práticas e dos contextos, e, assim, “não deslocá-los de fluxos e processos, 

modulações, interrupções, bifurcações, alinhamentos e desalinhamentos que 

constituem a comunicação” (op. cit., p.184).  

 Daí, o compromisso com os processos de mudança discursiva em 

andamento, com o que aparece e aponta para o novo nas práticas sociais sobre o 

ensino de LM e a condição do ser docente em tempos pós-modernos de economia 

político-cultural. Segundo Fairclough (2006), a Economia Político-cultural preconiza 

que o econômico e o político são, socialmente, construídos. Esse fato inclui sistemas 

econômicos, organizações econômicas, divisão do trabalho, do Estado, formas de 

administração e, assim, por diante.  

                                                           
18

 Ao contrário do que frequentemente acontece em outras partes do mundo, no Brasil a pesquisa em 
LA tem se espraiado para uma série de contextos diferentes da sala de aula de LE: da sala de aula 
de LM para as empresas, para as clínicas de saúde, para a delegacia de mulheres, etc., ainda que 
predominem aspectos referentes à educação linguística (MOITA LOPES, 2006, p.19) 
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 Há uma observação para o lado subjetivo na construção desses processos 

que são construídos socialmente: objetos e Sujeitos são construções simultâneas. 

Trazendo os discursos dos professores do ensino fundamental para esse conjunto, 

também, se traz a cultura. Ou seja, os objetos políticos e econômicos são, 

culturalmente, condicionados e imbricados a exemplo dos sistemas econômicos 

específicos ou formas de Estado, que são dependentes e estão, intimamente, 

ligados aos significados específicos, às interpretações, narrativas, aos valores, às 

atitudes, identidades e assim por diante. Além disso, esses processos sociais de 

construção social envolvem, inerentemente, o discurso, o que podemos chamar de 

efeitos do discurso. 

 As políticas públicas como formas de ação do Estado que não nasceram 

repentinamente e em um contexto neoliberal de intervenção direta, estratagemas 

foram montados, já que os resultados oficiais para o desenvolvimento e melhoria na 

educação pública implicavam em investimentos internacionais: uma ideologia 

globalista e marca de um capitalismo tardio, dentro de uma esfera de economia 

político-cultural. Escola, empresa, mercadoria, docentes e discentes se 

apresentavam e se apresentam, atualmente, como elementos de um quadro 

complexo de mudanças, que, de alguma forma, desemboca em sucessos ou 

fracassos, perceptíveis em seus discursos, analisados, aqui, a partir de uma 

proposta crítica.  

 

A vantagem de enquadrar a Análise Crítica do Discurso em uma economia 
político-cultural é que ela nos permite simultaneamente abordar o tema da 
globalização de modo a assegurar uma atenção sistemática do discurso 
como uma faceta da globalização e ajuda a evitar o perigo de um foco 
descontextualizado do discurso, que desconsidera o fato de que um 
discurso só pode ser eficiente na construção social da globalização sujeita a 
certas condições (FAIRCLOUGH, 2006.p.27, tradução coletiva). 

 

 As condições e contextualizações desses discursos começam pelas reformas 

da gestão escolar implementadas desde meados dos anos de 1990, que foi 

articulada à ideologia da modernidade tardia19, modelo de acumulação do capital, o 

                                                           
19

 São diversos nomes dados a essa nova fase da modernidade: pós-modernidade, modernidade 
tardia, alta-modernidade, segunda modernidade, sociedade de risco, modernidade líquida. 
Adotaremos o termo modernidade tardia, proposto por Giddens (2002). Para Giddens (2002), a 
modernidade tardia é o mundo de hoje. Tomaremos essa concepção para nossas considerações 
acerca da contextualização dos discursos. 
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que acarretou capitalismo e globalização, repercutindo, dessa forma, para a 

movimentação e a mudança em várias instâncias sociais.   

 Deitos (2005) afirma que a intenção direta dessas iniciativas de cunho político 

é um aspecto que envolve não só essa natureza, mas, também, econômica, fiscal e 

ideológica aos contextos globais de políticas sociais de países emergentes, pois 

caminham para superação de Estados em crise, ineficientes e, muitas vezes, não 

adaptáveis ao arranjo produtivo no mundo moderno globalizado. Daí, o investimento 

no capital humano, o que implicaria no novo modelo para as questões do ensino em 

todos os níveis. 

 

As “novas” apostas em capital humano e no campo educacional são 
justificadas pela ideia de que investir nesse “ramo” é fundamental para a 
dinamização do crescimento econômico e para a redução da pobreza, pela 
baixa relação custo-benefício que esse investimento apresenta. Nesse 
sentido, é requerido que a escola desempenhe um novo papel para 
contribuir na produção de um novo paradigma (ZANARDINI, 2006, p.85, 
grifo da autora). 

 

 Para alcançar esse nível de competição, os desafios para o século XXI e a 

superação do problema da ineficiência da educação, o Estado propôs um novo 

modo de gestão das escolas a partir de atos legais, das reformas educacionais, da 

formação de professores em tempo recorde, o que pôde, também, acarretar 

discursos em mudanças que naturalizavam práticas hegemônicas, uma vez que a 

primazia de ordem mundial para o desenvolvimento estava em situação de 

sobreposição de uma educação que nasceu desigual e, ainda, carregava consigo 

marcas de um processo ainda aquém de alfabetização e formação profissional de 

um povo até meados do século XX.  

 Esse panorama impôs modos de organização das escolas, dos currículos e 

das formas de competição comuns ao século XXI, como o trato com as novas 

tecnologias, as demandas de um mundo pós-moderno, a inclusão social, a 

percepção da diferença e, mais que isso, a premissa do país em emergência 

econômica: formar para competir. O quadro trouxe grandes contribuições não só 

para o campo das ciências, mas, também, para modernização das práticas 

educacionais. 

 Em um país territorial como o Brasil e de grandes diferenças sociais e 

culturais, havia um contexto mais complexo ainda: como lidar com uma educação de 
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emergência diante de uma classe que ainda galgava, até a metade da década de 80 

do século XX, a formação superior, a partir das extintas licenciaturas curtas. 

 Na História da Educação no Brasil, a formação do docente sempre foi um 

motivo de debates e de necessidades diretas para um ensino de qualidade como um 

todo. Segundo Tanuri (2000), as escolas normais, por muito tempo, foram as únicas 

opções de formação docente, ainda não interiorizadas geograficamente. Enquanto 

isso, a formação mais específica que envolvesse saberes e competências 

destinados às áreas de conhecimento e ensino ainda era um espaço despovoado 

pela maioria dos docentes em ação. Só com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (9.394/96), que se dá ênfase a uma apresentação da 

superação acerca da polêmica relativa ao nível de formação em nível médio ou 

superior, elevando a formação do professor das séries iniciais ao nível superior, 

estabelecendo que ela se daria em universidades e em institutos superiores de 

educação, nas licenciaturas e em cursos normais superiores. 

 Esse contexto propiciou uma massificante formação de docentes no país 

entre os anos de 1996 e 2006, prazo estabelecido pela LDB para suprir uma 

necessidade histórica. Um dos percalços para a condição docente na atualidade, a 

formação imediatista e, muitas vezes, descuidada. 

 Não bastasse a formação imediata, outras demandas no setor educacional, 

os Parâmetros Curriculares, as diretrizes para o Ensino Médio, os novos modelos de 

gestão, garantido de resultados no ranking da avaliação nacional, proposta pelos 

organismos internacionais e abraçada no Brasil como Política Pública para melhoria 

na qualidade da Educação. Esses fatores desembocavam na condição docente, 

como já exposto aqui e a questão das ANEB20 e ANRESC21 foi crucial para uma 

tomada de posição na escola e da conduta pedagógica do docente. Pesquisas na 

área se tornaram essenciais para o entendimento desse processo.  

    

[...] a temática da regulação da educação tem garantido espaço no campo 
de estudo das políticas públicas educacionais. Apesar de esse não ser um 
vocabulário recente, ele despontou com força nas discussões acadêmicas, 
especialmente, nos últimos vinte anos do século 20, período em que a 
avaliação sistêmica tornou-se o instrumento regulador prioritário das 
políticas estatais (OLIVEIRA, 2011, p.15). 

   

                                                           
20

 Avaliação Nacional da Educação Básica. 
21

 Avaliação nacional do Rendimento Escolar. 
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Atrelar o foco das políticas educacionais aos estudos em LA é uma atitude 

não só interdisciplinar, mas, também, política. Observar a mudança discursiva 

ocasionada por forças sociais, quando o quesito é o ensino, é parte de uma agenda 

de pesquisa. 

 O contexto de modernidade tardia na educação, os estudos das identidades e 

os discursos dos professores inseridos nos processos resultantes de uma época em 

que ocorrem, internacionalmente, políticas educacionais semelhantes a um traço 

hegemônico, torna-se essencial considerarmos, segundo Contreras (1999), que 

essas mudanças não só ocorrem nos modelos de atuação docente, mas, também, 

na expansão das ideias, nos valores e nas pretensões que transformam o contexto 

educacional de modo inevitável. E mais ainda: na forma de pensar essas 

transformações. “Ao fixarem algumas preocupações e uma linguagem, estabelecem 

não só um programa político, mas um programa ideológico em que todos nos vemos 

envolvidos” (CONTRERAS, 1999, p. 228). 

 A autonomia do docente, nesse contexto, apresenta um espaço de prática 

social em que o discurso sinaliza a rentabilidade e o controle, os docentes se 

apresentam como sujeitos a constantes modificações e, em determinados contextos, 

a uma crescente quebra da autonomia dessa profissão, em detrimento dos modelos 

de gestão implantados pelas necessidades da emergência econômica. 

 Tratar de discurso e das identidades desses docentes passa por um breve 

relato das propostas das Ciências da Linguagem, dos estudos em LA e, aqui, da 

Análise Crítica do Discurso e Mudança Social nas sociedades contemporâneas.  

 Há no espaço de atuação docente, uma coexistência de propostas 

contraditórias, a insegurança do professor e as amarras de um sistema educacional 

atrelado a processos de economia global de mudanças sociais e discursivas, já que: 

 

Mudança social inclui mudanças no caráter dos eventos sociais, nas 
práticas sociais, na rede de práticas sociais e nas estruturas sociais (no 
longo prazo); e procedendo assim, inclui mudança no caráter dos textos, 
nas ordens do discurso e (no longo prazo) nas linguagens (FAIRCLOUGH, 
2006, p.28, tradução coletiva). 

 

Esses eventos constituem as motivações e são refletidos linguisticamente. 

Essa nova ordem nasce de um processo de mudanças nas práticas sociais 

eventos/discursivos e de ideologia marcada pela modernidade tardia. 
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O pós-modernismo busca uma integração eclética, mas local, do 
sujeito/objeto, mente/corpo, currículo/pessoa,professor/aluno,nós/outros [...] 
uma das características marcantes do discurso pós-moderno é a 
fragmentação (LAMPERT, 2005, p.35-42). 

 

Todas essas conjunturas de pós-modernismo são referências para o discurso 

que será materializado pela análise linguística da Ideologia, a qual Thompson (1984) 

também reconhece operar por intermédio da linguagem e que esta é um instrumento 

de ação social. Assim, trabalhar a concepção crítica de Ideologia também é trabalhar 

uma concepção crítica de linguagem, uma vez que os processos de mudança, 

transformação, manutenção, contestação revelam relações de poder e se 

materializam por meio da linguagem.  

A linguagem é um meio de dominação e de força social, servindo para 

legitimar as relações de poder estabelecidas institucionalmente. Para este campo, 

são necessárias as descrições e teorizações dos processos e das estruturas sociais 

responsáveis pela produção de um texto “como uma descrição das estruturas 

sociais e os processos nos quais os grupos ou indivíduos, como sujeitos históricos, 

criam sentidos em sua interação com textos” (WODAK, 2003, p. 19, tradução 

Pedrosa, 2012b). 

 Como trabalho em LA, os desdobramentos desta pesquisa podem ampliar as 

possibilidades para investigações sobre as questões de linguagem e de educação. A 

agenda de pesquisa em LA precisa repensar o que queremos dizer quando nos 

referimos à linguagem, investigar as circunstâncias específicas que nos levaram aos 

nossos conceitos atuais (PENNYCOOK, 1998). Assim, reconhecer as várias 

concepções alternativas de diálogos teóricos que possam embasar uma proposta de 

trabalho crítico em Linguística Aplicada é referendar uma demanda científica da 

modernidade tardia. Passemos à apresentação dos diálogos teóricos que nortearam 

esta tese na perspectiva de análise crítico-discursiva dos discursos dos professores. 
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2 DIÁLOGOS TEÓRICOS 

 

 Este capítulo condensa um conjunto de postulados teóricos capaz de nortear 

não só as considerações acerca das práticas discursivas, mas, também, as análises 

que serão empreendidas nesta tese. A partir de um universo de diálogos e conexões 

entre a Linguística e a Sociologia, as contribuições apresentadas aqui darão corpo 

ao que chamamos de um projeto interdisciplinar nos Estudos da Linguagem. 

 Denominamos “Diálogos Teóricos” na intenção de apresentar a proposta de 

análise dos discursos dos professores, pautada nas perspectivas social e linguística, 

para, assim, evidenciarmos as constituições identitárias dos Sujeitos22 emergentes 

nestes discursos. 

 Iniciamos as explanações pela Linguística Crítica, apresentando as 

considerações para uma Teoria Crítica do Discurso (FOWLER, 2004), no intuito de 

apresentarmos a ACD (FAIRCLOUGH, 2001, 2006) como ponto de partida e 

motivações dos estudos para este trabalho. Por conseguinte, tratamos da 

Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso (PEDROSA, 2012), como elo 

entre os estudos em ACD e a Sociologia para Mudança Social (BAJOIT, 2006, 

2009), uma vez que o estudo da classificação dos Sujeitos e suas identidades 

fragmentadas no contexto de modernidade tardia (GIDDENS, 2002) se encaixam na 

linha teórica dessa abordagem, que também traz como premissa a orientação 

textual das análises críticas dos discursos pelas contribuições da Gramática 

Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 1985; EGGINS, 2002; HALLIDAY e MATHIESSEN, 

2004; SOUZA, 2006; CUNHA e SOUZA, 2011).  

 A fim de traçar uma ponte e expor as representações discursivas dos 

docentes, a pesquisa também é atravessada no seu constructo pela teoria da 

Representação dos Atores Sociais (VAN LEEUWEN, 1997), não só para um 

direcionamento das análises, mas, também, para a questão que move esta teoria: as 

categorias que antes de se representarem como linguísticas são pan-semióticas, 

pois: 

 

                                                           
22

 Apresentamos duas representações gráficas para a concepção de sujeitos. Quando tratamos dos 
sujeitos apresentados pela ACD e AD, preferimos usar a convenção sujeito, pois não traz consigo o 
arcabouço de análise proposto pela ASCD (PEDROSA, 2012) atrelada aos estudos da SMS 
(BAJOIT,2006). Para essa linha de análise, utilizaremos a convenção Sujeito, uma vez que aqui são 
traçadas também as Esferas Identitárias e os modos de gestão que o indivíduo opera para suas 
tensões existenciais. 
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[...] um dado contexto de cultura não só tem a sua própria e específica 
ordem de formas de representar o mundo social, mas, também, as de 
representar as diferentes semióticas nesta ordem, com maior ou menor 
rigor, aquilo que pode ser realizado verbalmente [...] e estas combinações 
estão sujeitas a mudanças históricas (VAN LEEUWEN, 1997, p. 171).  

 

Segundo o autor, é o contexto de cultura que se sobrepõe à realização 

linguística, daí, esse aspecto adentrar na tese, já que os discursos dos professores 

estão diretamente voltados a um panorama determinado pela globalização, pós-

neoliberalismo, gestão de resultados e modernidade tardia nas ações para a 

educação como apresentados no capítulo anterior.  

 Destarte, as representações discursivas dos docentes nos permitem 

apresentar elementos culturais de grande relevância para o entendimento dessas 

fragmentações identitárias dos docentes, a exemplo das conjunturas sistemáticas da 

educação, da condição do aluno e da condição do próprio professor. 

   

      2.1 As Origens e os Postulados para uma Análise Crítica do Discurso 

 

 Foi nos anos 80 do século XX, com a publicação de Linguagem e Controle, 

que Gunther Kress e Roger Fowler levantaram questões centrais sobre a teoria 

crítica de discurso como um instrumento de mudança social, privilegiando os textos 

como materialização desses discursos dentro de uma posição pós-estruturalista, 

trazendo como evidência as correlações entre estrutura linguística e estrutura social, 

já que as relações sociais influenciam as práticas linguísticas e não linguísticas dos 

sujeitos. A nova teoria citava:  

 

[...] uma linguística voltada para questões práticas. Não é a simples 
aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria teoria de forma 
diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso trabalho tem que 
ter alguma relevância. Relevância para as nossas vidas, para a sociedade 
de modo geral (RAJAGOPALAN, 2003, p.12). 

 

 Esse modelo de Linguística passou a defender a tese de que os significados 

sociais e suas realizações em textos devem ser representados pelo modelo de 

análise linguística para entender os processos ideológicos. Significava teorizar a 

linguagem como prática social, como uma intervenção na ordem social, econômica e 

reprodução ideológica que perpassa pelo arcabouço central de uma Linguística 

Crítica (LC). Tratava de postular índices distintos da Linguística Funcional, que 



65 

 

entende a linguagem pelas funções e formas diferentes de se realizar, não 

abrangendo todo o contexto das possibilidades de “equipar leitores para fazer 

leituras desmistificadoras dos textos ideologicamente marcados” (FOWLER, 2004, 

p.211). 

 Nos anos de 1990, depois do Congresso de Amsterdã23, outros linguistas 

críticos acreditavam que as relações entre a linguagem e a sociedade são tão 

complexas e multifacetadas que adotaram um foco interdisciplinar de pesquisa: o 

desenvolvimento de uma tradição crítica na análise do discurso, a partir do diálogo 

da linguística hallidayana, da sociolinguística de Bernstein e, também, do trabalho de 

críticos literários e filósofos como Pêcheux, Foucault, Habermas, Bakhtin e 

Voloshinov (WODAK, 2003).   

 Os estudiosos que passaram a se dedicar à análise linguística, semiótica e 

discursiva, a partir de diferentes campos acadêmicos, compartilhavam uma 

perspectiva particular, dentro da qual, os conceitos de poder, ideologia e história e 

contexto eram centrais. Daí, entender que o projeto de uma ACD já nasce dentro 

dos embates comuns nas relações estabelecidas pelo dueto linguagem e ideologia.  

 Podemos depreender que a Ideologia é mediada pela linguagem, e, nesse 

contexto, o discurso representa, também, os embates hegemônicos. Para tanto, faz-

se necessário explicitar algumas concepções acerca da realização dos discursos 

teorizadas por Fairclough (2001) e mapeadas por Ramalho e Resende (2006), uma 

vez que estas podem nortear a nossa investigação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Janeiro de 1991 foi um mês importante para o desenvolvimento de uma nova perspectiva da 
linguagem, tendo como pano de fundo um pequeno simpósio em Amsterdã. Vários nomes, hoje 
relevantes em  ACD, se reuniram dois dias:  Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunter Kress, Theo 
van Leeuven e Ruth Wodak. Esses autores apresentaram diferentes enfoques de estudos sobre a 
linguagem, e, dessa forma, a ACD surge como um tipo de análise de um grupo heterogêneo, no 
entanto, inter-relacionado. As bases: estudo da linguagem e o papel crucial do contexto (PEDROSA, 
2008). 
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DISCURSO 

 
NA MODERNIDADE 

TARDIA 

 
As teorizações aqui são de Giddens (2002, p.30). “Em vários aspectos, as 
instituições modernas apresentam certas descontinuidades em relação à 
cultura e aos modos de vida pós-modernos em decorrência de seu 
dinamismo, do grau de interferência nos hábitos e costumes tradicionais e 
de seu impacto global”, o que acaba sendo representado pelo discurso 
fragmentado da modernidade tardia, deslocado do antes era apenas uma 
representação ideológica, aqui, também, é dialética.  

COMO UM 
MOMENTO DE 

PRÁTICAS SOCIAIS 

“O discurso é tanto um elemento da prática social que constitui outros 
elementos sociais como também é influenciado por eles” (p.38). 
 

LUTA HEGEMÔNICA “[...] a hegemonia e a luta hegemônica assumem a forma da prática 
discursiva em interações verbais a partir da dialética entre discursos e 
sociedade – hegemonias são produzidas, reproduzidas, contestadas e 
transformadas no discurso.” (p. 44) 

 
IDEOLOGIA 

“Ao contrário das concepções neutras, que tentam caracterizar fenômenos 
ideológicos sem implicar que esses fenômenos sejam, necessariamente, 
enganadores e ilusórios ou ligados com os interesses de algum grupo em 
particular, a concepção crítica postula que a ideologia é, por natureza, 
hegemônica, no sentido de que ela necessariamente serve para estabelecer 
e sustentar as relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a 
ordem social que favorece indivíduos e grupos dominantes. As formas 
simbólicas dos discurso, nesse sentido, servem para estabelecer e sustentar 
as relações assimétricas de poder” (p.49-50). 

QUADRO 7: Considerações sobre o discurso na ACD. 
Fonte: Elaboração da autora, com base em Ramalho e Resende (2006). 

 

 Os conceitos de Texto e Discurso são centrais para podermos articular os 

dados gerados com os diálogos teóricos escolhidos e estabelecer, a partir daí, 

relações válidas para nossos objetivos. Dessa forma, vejamos de que lugar 

abordamos a assumirmos esses conceitos. 

 O discurso é aqui compreendido como o uso de linguagem como forma de 

prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variedades 

situacionais. Assim, falamos que o discurso é um modo de ação, uma forma em que 

as pessoas podem agir sobre o mundo e, especialmente, sobre os outros, como 

também um modo de representação. É ainda uma prática ideológica e política que 

auxilia no estabelecimento, na manutenção e na transformação das relações de 

poder, assim como das entidades coletivas em que existem tais relações. 

(FAIRCLOUGH, 2001). A materialização do Discurso se dá pelo Texto, pelas 

realizações linguísticas. “Texto é considerado aqui como uma dimensão do discurso: 

o ‘produto’ escrito ou falado do processo de produção textual” (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 21). 

  Esse panorama acerca das concepções sobre o discurso em ACD centraliza 

o eixo do nosso trabalho, uma vez que as propostas de representação social por 
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meio da linguagem se dão pelo discurso. Assim, os pressupostos teóricos da ACD 

propõem essa configuração, objetivando investigar como as formas linguísticas 

funcionam na manutenção e transformação de práticas sociais. 

Melo (2012) aponta para o caminho de que os estudos em ACD representam 

um dos percursos mais reveladores dentro da ciência da linguagem e o que há de 

mais moderno na atuação da Linguística com outras áreas do conhecimento. É 

tarefa dessa linha de análise construir um aparelho teórico integrado que seja 

possível descrever, interpretar e explicar os modos como os discursos dominantes 

influenciam as ações, o conhecimento de ideologias partilhadas na vida social e os 

poderes exercidos (PEDRO, 1997). 

Nesse sentido, o discurso mantém relação com o poder, já que esse exercício 

se dá por meio da linguagem, e/ou de textos específicos para cada evento 

discursivo. Através do uso da linguagem, os indivíduos constroem, mantêm ou 

transformam a realidade social. Meurer (2005) coloca que o conjunto teórico da ACD 

parte da premissa de que as estruturas sociais e as formas discursivas se 

influenciam mutuamente. Essa relação de influência recíproca tem uma dimensão 

fundamental: o contexto. Compreendê-lo é um “esforço para o entendimento da 

linguagem no seio das estruturas sociais e ideológicas que organizam o que, em 

termos latos e abstratos, entendemos por sociedade” (PEDRO, 1997, p. 21). 

Demonstrar o modo como as práticas linguístico-discursivas são imbricadas 

nas estruturas sociais de poder e dominação é tarefa do analista crítico do discurso. 

A ACD, segundo Pedro (1997), reclama uma atividade política comprometida, o que 

não significa menor adequação científica. 

Pode-se inferir que a ACD: 

  

[...] no nível epistemológico, a relação entre linguagem e sociedade 
defendida no nível ontológico. A relação interna entre linguagem e 
sociedade (nível ontológico) possibilita a análise linguístico-discursiva 
aponte caminhos para uma crítica social discursivamente orientada (nível 
epistemológico) (RESENDE, 2012, p. 103). 

 

Os textos são, dessa forma, o material empírico para crítica dos processos 

sociais de mudança ou manutenção de práticas sociais, uma vez que a linguagem 

constitui e é constituída pela sociedade. Segundo Fairclough (2006), a vida social é, 

cada vez mais, mediada por textos em todos os campos da atividade humana. Em 



68 

 

tempos de modernidade tardia, de capitalismo planetário, a globalização e seus 

processos de intervenção na vida cotidiana das pessoas são inexoráveis.  

Nesse contexto, a prática social tem várias orientações, sejam elas 

econômicas, políticas, culturais ou ideológicas, e, nesse sentido, “o discurso pode 

estar implicado em todas elas, sem que se possa reduzir qualquer uma dessas 

orientações do discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94).  

Abordar o aspecto da relação entre os modos de produção na modernidade 

tardia e as implicações da relação entre a linguagem e a globalização seria o ponto 

de partida dos diálogos teóricos que dão corpo a este trabalho. Na ACD, essa 

perspectiva se fez presente a partir das considerações de Fairclough (2006) pela 

publicação do livro Language and Globalization. Façamos um preâmbulo das 

considerações constantes na obra para iniciarmos o diálogo com os estudos 

culturais, o que sustentará a proposta de uma Abordagem Sociológica e 

Comunicacional dos Discursos (ASCD). 

 

      2.2 Uma Perspectiva: linguagem e globalização  

 

 Por que abordar a globalização com foco na linguagem?  Essa é a pergunta 

inicial que Fairclough faz ao introduzir Language and Globalization (2006). Para o 

autor, o discurso é um fator determinante de práticas sociais. Ele aponta que, 

atualmente, as pessoas estão envolvidas em processos econômicos de uma escala 

de natureza global, ou seja, as práticas econômicas mudaram com essa nova 

configuração mundial, assim também como as identidades individuais e coletivas.  

 Poderíamos elencar alguns agentes econômicos responsáveis por esse 

processo de mudança social e, por consequência, uma mudança no discurso. A 

nova ordem de natureza econômica, política e social só teve sua disseminação a 

partir da naturalização discursiva. O discurso, nesse sentido, começou a tornar real 

o processo de globalização. “A mudança econômica começou a ocorrer quando o 

discurso foi operacionalizado” (FAIRCLOUGH, 2006, p.02, tradução coletiva). 

 A globalização impõe mudanças nas relações sociais e apresenta fluxos e 

redes pelas agências intergovernamentais e fluxos de bens e valores em rede. Um 

bom exemplo é a relação dos financiadores internacionais para as políticas públicas 

na área educacional brasileira, ou seja, a relação Banco Mundial e Estado Brasileiro, 

como modo de operação e de instituição de novos discursos sobre a educação e no 
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contexto da escola. Falamos, aqui, dos aspectos também motivadores para o estudo 

do discurso do professor em tempos de avaliações nacionais, inquietação para 

nossa pesquisa. 

 Fairclough (2006) elenca três pontos iniciais sobre a linguagem em tempos de 

globalização: 

 

1. As redes de conectividade e interações cruzam limites espaciais e 

fronteiras. A linguagem globaliza e é globalizada. Os Gêneros de 

comunicação são usados e facilmente reconhecidos internacionalmente. 

2. É importante estabelecer a diferença entre as verdadeiras tendências e 

processos de globalização e os discursos de globalização. Os discursos são 

mais que novos vocábulos emergentes (mercados, democracia, livre 

comércio, flexibilidade, cultura etc.). A Globalização é um agente por si só e 

causa mudança no mundo, como as formas de narrativa e as argumentações. 

3. Os discursos de globalização não representam, meramente, os processos 

e as tendências da globalização. Eles também contribuem para criação e 

estruturação de processos globais multifacetados. 

 

Depreende-se, nesse contexto, que a linguagem é meio pelo qual os 

processos de globalização se naturalizam. Antes que esse processo se solidificasse 

na escala global, ele passou a se constituir discursivamente na escala local. Um 

bom exemplo é a linguagem circulante nos documentos e nas propagandas sobre a 

educação no Brasil, a partir da institucionalização de políticas globalizadas, com 

intuito de melhoria da qualidade da educação: índices, ranking, resultados, 

descentralização, metas, avanços, crescimento econômico, desenvolvimento, 

estratégias, mundialização de culturas e saberes. 

Fairclough (2006) chama à atenção para o problema epistemológico que 

emerge da relação linguagem e globalização, pois o argumento de que os discursos 

contribuem para moldar e criar os processos de globalização pode ser fragilizado. 

Há, dessa forma, uma necessidade de se distinguir os processos dos discursos, a 

única forma de amenizar esse problema. A representação desses processos se dá 

pelos discursos, que, a partir de formas específicas, modelam os aspectos de 

globalização.  
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Uma ilustração se faz necessária aqui: no final do século XX, não se ouvia 

falar, no Brasil, em escala de desenvolvimento para educação a partir de índices, 

hoje, a televisão, os meios de comunicação de massa são porta-vozes de eventos 

publicitários que protagonizam a escala de desenvolvimento da escola como um 

modelo de qualidade. E os índices determinantes desse processo configuram no 

nosso meio um novo discurso que determina uma nova linha de pensamento acerca 

da qualidade na escola.  

Entende-se, hoje, que notas e rankings, antes empresariais, fazem parte de 

um contexto de aprendizagem dos educandos. O novo discurso não é comum 

apenas ao Brasil, mas em todos os países emergentes, que, em escala global, 

acabam fomentando as mesmas práticas, como medidas globalistas impulsionadas 

por organismos financeiros internacionais.  

Apresentamos modelos de peças publicitárias e instrutivas24 veiculadas no 

Brasil e no México – países em desenvolvimento, diretamente voltados às 

avaliações estandardizadas como formas de avaliação da qualidade da educação – 

que, de alguma forma, dialogam e tornam-se exemplos dessa relação da 

naturalização de práticas globalizadas por meio da linguagem. Vejamos as figuras 

ilustrativas de nosso argumento: 

 

 

FIGURA 2: Peça publicitária Governo Federal e Projeção para o Ideb. 
Fonte: MEC. 

 

                                                           
24

 Não queremos aqui fazer uma análise multimodal dos cartazes, uma vez que não se trata do nosso 
objeto de estudo. A apresentação das peças serve apenas como ilustração para argumentação no 
texto. 
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FIGURA 3: Evaluación de la Educación en México 
Fonte: Almanaque gráfico mexicano

25
. 

 

 As fronteiras discursivas dessas apresentações são tênues, uma vez que o 

discurso de ordem é a educação como um quesito essencial para determinar 

desenvolvimento econômico e social de qualquer país em emergência econômica. 

No contexto da globalização e da competição para o capital, as avaliações sobre  a 

qualidade do ensino e da competitividade que existem nos países emergentes são 

fatos. As imagens ilustram como a linguagem, em escala global, acaba estruturando 

os processos reais de globalização, a exemplo de medidas equivalentes para 

melhoria da qualidade educação, como usar os dados fornecidos pelo estudo do 

PISA / OCDE. Os dois países apresentam discursos uníssonos e modelam o novo 

quadro de gestão educacional em tempos de globalização.  

 A lógica dessa abordagem é atraente, porque é algo que tem sido eficaz na 

área de fábricas, empresas e agora escolas globalizadas. Um modelo de negócio 

está por trás dessa forma de gestão, e é aí que reside a sua “vantagem”. Ou seja, os 

resultados aplicados para a escola, a exemplo dos altos padrões, padrões de 

medição, incentivos positivos ou negativos e as  prestações de contas sinalizam 

uma mudança de discursos e práticas sociais da globalização na âmbito 

educacional. 

 Naturaliza-se o global, a partir das práticas locais e mais que isso: a 

veiculação do discurso comum na escola. A linguagem, aqui entendida como 

discurso, sustenta relações de poder, corroborando para representação e ação dos 

                                                           
25

 Disponível em: <http://www.alma-mexico.info/nuevas/evaluacion-de-la-educacion-en-mexico>. 
Acesso: julho de 2012. 
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modos de globalização. Para Fairclough (2006), existem agentes para naturalização 

dos discursos, como apresentamos na figura: 

 

 
FIGURA 4: Agentes da Naturalização dos Discursos da Globalização. 

Fonte: Elaboração da autora, com base em Fairclough (2006). 

 

 Esses modos de operacionalização são ligados entre si, a análise acadêmica 

contribui para linguagem das agências governamentais, não governamentais e da 

mídia e pode, também, ser apropriada por representações populares de globalização 

(FAIRCLOUGH, 2006). 

 Abordar a globalização e a linguagem para uma análise crítica do discurso é 

atestar uma pesquisa insterdisicplinar, que, como já exposto aqui, faz parte da 

concepção dessa abordagem científica desde a década de 90 do século passado. 

Nessa linha de análise, o discurso é visto como uma faceta social que está, 

dialeticamente, ligado a outros contextos da vida como as relações de poder, as 

instituições, os modos de operação da ideologia e a identidade social. 

 Essa pesquisa se vale desta contribuição para analisar os discursos dos 

docentes sobre a gestão de resultados na escola, ou melhor, como esses docentes  

representam a Globalização presente em sala por meio de novas metodologias e 

políticas de avaliação da qualidade da educação. A ACD inclui, em sua agenda de 

pesquisa, as formas não só de pronunciamento, como também, as formas de 

exclusão desses sujeitos no processo de naturalização dos discursos e das práticas. 

 O fenômeno da Globalização é configurado pelo discurso globalista, que o 

representa. No entanto, vale ressaltar que esse fenômeno não é puramente 

econômico, existem regras de exigências de responsabilidades que revelam lutas 

hegemônicas. As mudanças sociais são, dessa forma, mudanças nas relações de 

poder e, por conseguinte, entre os tipos de discurso e na forma como os agentes se 

comunicam. Na escola, por exemplo: docentes são gestores do ensino, alunos 
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aprendizes e atingem as metas, a escola participa do ranking, as redes de educação 

se tornaram organizações e incluem planejamentos estratégicos em seus formatos 

“pedagógicos”. Essas mudanças de práticas chegam pelas mudanças, também, nos 

gêneros que circulam na escola: cartilhas orientadoras, cartazes publicitários do 

Ideb, entre outros, pois “a globalização é, em parte, um processo discursivo, 

envolvendo gêneros e discursos” (FAIRCLOUGH, 2006, p.11, tradução coletiva). 

 Trazer essa temática para os estudos em ACD é uma forma de investigar as 

relações entre discurso e sociedade, a partir de uma análise textual e social da 

globalização.   

 Cabe, antes de adentrarmos nas observações mais diretas acerca do 

discursos dos professores, um aspecto relevante que Fairclough menciona como 

motivador de seus questionamentos acerca da relação linguagem e Globalização: a 

economia político-cultural (JESSOP, 2001). Trata-se de uma abordagem ampla em 

que está inserida essa proposta de ACD. 

   

A Economia Político-cultural afirma que objetos econômicos e políticos são 
socialmente construídos [...] também enfatizam que há um lado subjetivo na 
construção desses objetos – que os processos que os costroem não 
costrem somente os obejtos, mas, também, os sujeitos (FAIRCLOUGH, 
2006, p. 23, tradução coletiva). 

 

Quando as pessoas são colocadas nesse contexto, a cultura também se faz 

presente. Os modos de operação dos sistemas econômicos e as formas de governo, 

as interpretações, as narrativas dos docentes sobre esses modos são culturais, os 

valores e as identidades também.  

Estudar as identidades e os valores que os professores constroem acerca de 

um novo modelo de gestão da aprendizagem na escola é perceber os efeitos 

discursivos acerca da Globalização e sua relação com a produção de identidades e 

modos de subjetivação dos professores na modernidade tardia. Para isso, faz-se 

necessário entender o discurso como um momento do processo social em um 

contexto de mudanças significativas. Quando essas mudanças são 

operacionalizadas, o discurso se transforma, muda. Podemos dizer que uma 

representação de política pós-neoliberal de educação transforma-se em novas 

práticas de ensino, novas identidades de professores e novos modelos de gestão. 

Estes podem ser analisados pela natureza discursiva e social. Apresentamos, dessa 

forma, três níveis de análise social apontados por Fairclough (2006): 
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FIGURA 5: Níveis de Análise Social. 
Fonte: Elaboração da autora, com base em Fairclough(2006). 

 

Os eventos sociais são ações e o discurso é um momento dessas ações. O 

texto, práticas de linguagem faladas, escritas ou outras formas semióticas, a 

depender do gênero, seria o termo para indicar o momento do evento. As estruturas 

sociais se localizam no sentido mais abstrato como os modos determinantes de 

ações, aqui, comprendemos o capitalismo, a globalização, a modernidade tardia. 

Essas estruturas são mediadas pelas práticas, rituais institucionalizados. 

No contexto de nossa pesquisa, a escola não só ensina como também 

reproduz práticas estruturais do modo de produção capitalista. Ela monta estratégias 

para alcançar metas dos índices, modifica currículos, orienta docentes para esse fim 

e prepara os alunos com o mesmo intuito. Essas ações são configuradas em 

momentos semióticos – o que Foucault (2007) chama de ordens do discurso. A partir 

daí, a materizaliação se dá por discursos, gêneros e estilos. 

É fato que os processos de globalização vão recontextualizando o discurso e 

deflagrando novas identidades. Trata-se, também, de uma relação dialética em que 

Sujeitos são representados, discursivamente. São modos de cultura e identidades 

que emergem nesse contexto. Essa temática nos faz dialogar com um aspecto 

relevante nos Estudos Culturais: a questão da identidade e do sujeito na 

modernidade tardia. 

 

      2.3 Os Sujeitos e a Fragmentação das Identidades na Modernidade Tardia: 

dialogando com os Estudos Culturais 

 

 O estudo das identidades não é algo novo na história das Ciências Humanas 

e Sociais. Essa temática tem interessado a vários pesquisadores do mundo inteiro, 

inclusive aos Linguistas, com distintos objetos de estudo, que investigam/analisam a 

formação das identidades e a fragmentação destas por meio da linguagem. 

ESTRUTURAS PRÁTICAS EVENTOS 
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 Alguns autores apontam como deve ser uma Linguística Aplicada 

contemporânea: 

 

 “Uma LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo como 

heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o” (PENYCOOK, 2006). 

 “Uma LA que explore a relação entre teoria e prática, porque é inadequado 

construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as práticas 

sociais que queremos estudar” (RAJAGOPALAN, 2006). 

 

 Como parte dos estudos de LA, o tema da identidade torna-se, também, de 

interesse da ACD, uma vez que a concepção de discurso adotada por essa linha de 

estudo crítico é norteada pelo papel constitutivo do discurso. Chouliaraki e 

Fairclough (1999) pontuam que o discurso é um dos momentos da prática social, 

unido a outros como as relações sociais e os fenômenos mentais que se articulam 

entre si estabelecendo relações de mudanças, emergindo formas novas de 

constituição do discurso. Esses processos, segundo Fairclough (2001), contribuem 

para construção de identidades sociais. Daí, o interesse em também investigar esse 

fenômeno nas mudanças da modernidade tardia. 

 

Essas mudanças econômicas e sociais se por um lado criaram novas 
oportunidades e possibilidades para muitas pessoas, por outro lado, 
afetaram hábitos, o sentido do eu e o de espaço, causando sofrimento, 
confusão, sensação de insegurança (LEAL, 2006, p. 212). 

 

 A partir dessa perspectiva, a ACD tem motivação de contribuir para investigar 

o novo mundo que surge. Essa vertente teórica procura observar a complexidade do 

discurso na modernidade tardia e propõe uma agenda de pesquisa, entre os quais 

está a questão da identidade (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). 

 O interesse pelos estudos de identidade pode ser justificado pelas práticas 

discursivas que os professores se deparam nesse contexto globalista de avaliações 

estandardizadas, nas quais suas identidades são (re)posicionadas ou 

(re)experienciadas, e, porque não dizer, fragmentadas.  

 

A construção da identidade social é vista como estando sempre em 
processo, pois é dependente da realização discursiva em circunstâncias 
particulares: os significados que os participantes dão a si mesmo e aos 
outros engajados no discurso (MOITA LOPES, 2002, p.34). 
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A partir dessa orientação, tratar da constituição identitária dos docentes de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e dos modos de subjetivação ante as 

novas demandas da modernidade tardia na escola é um quesito relevante no nosso 

trabalho. Partiremos dos pressupostos teóricos de Bauman (2005), Giddens (2002), 

Hall (2011), Medeiros (2009) e Bajoit (2006, 2009), para trazer os estudos acerca da 

identidade e dos Sujeitos. 

 É comum ouvirmos, cotidianamente, os professores questionarem suas 

práticas docentes, seus desejos e as concepções acerca de sua profissão. Essas 

reflexões são premissas para estudarmos a identidade do professor no quadro de 

demandas em tempos de avaliações externas e de larga escala. Na modernidade 

tardia, as condições de vida se caracterizam pelo contexto dialético entre o global e 

o local, como nas modificações das relações de trabalho e mudanças na intimidade 

da vida pessoal. Há um dinamismo nas transformações que geram “mudanças nos 

mecanismos de confiança e na percepção de risco” (LEAL, 2006, p.213). 

Esse cenário é o motivador para sabermos que, na modernidade tardia,  

nossas identidades são formadas e transformadas ao longo do tempo e das 

experiências vividas. Até chegarmos a essa concepção, é necessário que 

entendamos o percurso do estudo das identidades, como os sujeitos eram vistos no 

processo de socialização e como suas identidades foram representadas.  

Hall (2011) aponta três concepções que retratam a realidade do sujeito em 

diversos momentos da nossa história. O sujeito do iluminismo, que era visto como 

pronto, fechado e acabado; um indivíduo totalmente centrado, unificado e dotado 

das capacidades de razão. Ele nascia e se desenvolvia permanecendo, 

essencialmente, o mesmo. Essa concepção era considerada muito individualista. Já 

o sujeito sociológico reflete a crescente complexidade do mundo moderno. Essa 

concepção retrata um momento em que o sujeito não se constitui por si só, 

individualizado, e, sim, por meio do convívio e da relação com as outras pessoas. 

Dessa forma, o “eu” se desenvolve na troca de experiências e na diversidade de 

identidades no mundo ao redor. Por fim, o sujeito pós-moderno, que surge a partir 

de transformações sociais, políticas e econômicas. “O sujeito, antes dotado de uma 

identidade unificada e estável, se torna fragmentado, composto não de uma única, 

mas de várias identidades, algumas vezes, contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 

2011, p. 12).  
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O conjunto frenético de mudanças na escola pode revelar o novo docente, em 

processo de mudanças e reflexo de uma conjuntura, também em mudanças, melhor 

dizendo, ainda fragmentada, já que as práticas sociais propiciam a fragmentação.  

 Caracterizada como fluida, líquida, passível de transformação, a identidade 

significa um conjunto de critérios de definição de um indivíduo e um sentimento 

interno composto de diferentes sensações, tais como: sentimento de unidade, de 

coerência, de pertencimento, de valor, de autonomia e de confiança (MEDEIROS, 

2009). Esses diferentes ingredientes afetivos e cognitivos representam os processos 

internos, através dos quais, o psiquismo organiza todas as informações que ele 

recebe em um todo coerente. São essas as informações que constituem o saber 

universal do sujeito. 

 Por um lado, ser eu mesmo pressupõe ser diferente dos outros. Esse “eu 

pessoal” invoca aspirações, emoções, qualidades e defeitos, assim como filosofias 

de vida, papéis, status e sentimentos de coerência interior. Por outro lado, o “eu 

social” implica comportamentos em coletividades, ou seja, receptividade aos outros, 

altruísmo, solidariedade e pertencimento múltiplo a categorias ou grupos sociais 

(MEDEIROS, 2009). Não obstante, nos discursos dos professores, encontrarmos a 

condição do aluno como premissa para sua condição, ou a condição da escola, a 

falta de estrutura para novas abordagens refletindo no individual aquilo que é 

coletivo. Esse contexto implica que, na construção das identidades, em algumas 

instâncias, os sujeitos serão como espelhos, conforme propõe Medeiros (2009, p. 

113): 

 

A constituição de identidades individuais passa necessariamente pela 
adoção de pontos de vista dos outros, dos grupos sociais de pertencimento 
ou dos grupos sobre os quais projetamos nossas aspirações. O eu é 
fundamentalmente uma estrutura cultural e social que se forma 
progressivamente, frutos das interações cotidianas, e o outro vem a ser um 
espelho no qual cada um se olha para reconhecer-se a si mesmo.  

  

A partir dessa concepção sobre a formação das identidades, entendemos que 

são nas práticas sociais e na interação dos sujeitos que se formam identidades e 

que estas vão se moldando à medida que novas experiências são vivenciadas pelos 

sujeitos, ampliam-se nossa visão de mundo e maneiras de pensar e agir dentro de 

um contexto de estrutura social. 
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 Examinar o discurso a partir dessa perspectiva indica considerar os efeitos 

sociais nas práticas discursivas em que agimos, o que está diretamente ligado a 

como construímos nossas identidades sociais e como estas são constituídas pelos 

outros (MOITA LOPES, 2002).  

 Para Hall (2011), a sociedade está, constantemente, descentrada ou 

deslocada por forças fora de si mesma. As sociedades são atravessadas por 

diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de 

diferentes posições de Sujeito, isto é, identidades para os indivíduos. Se tais 

sociedades não se desintegram totalmente, não é porque elas não são unificadas, 

mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas 

circunstâncias, ser, conjuntamente, articulados.   

Hall (2011) ainda afirma que a chamada crise de identidade pode ser 

compreendida como um processo mais amplo de deslocamento e mesmo de 

fragmentação do indivíduo moderno. O quadro de referência que dava ao indivíduo 

uma sensação de pertinência em um universo centrado, de alguma forma, entra em 

crise, e passa a se constituir em algo descentralizado e fragmentado. São 

transformações nas sociedades modernas do século XX e início do século XXI que 

estão deslocando ou descentrando o sujeito do seu espaço na sociedade e de si 

mesmo, gerando uma crise de identidade para os indivíduos, falamos do contexto de 

modernidade tardia. 

A crise da identidade pode ser compreendida a partir de uma das suas 

características: o descentramento do sujeito. As sociedades modernas não têm 

núcleo ou centro determinado que produz identidades fixas, e sim, uma pluralidade 

de centros. Houve um deslocamento dos centros. A crise individual das identidades 

singulares soma-se à crise coletiva das identidades nacionais.  

Giddens (1992) pontua que as crises de identidade são características da 

modernidade tardia e que sua centralidade atual só se faz sentido quando vistas no 

contexto das transformações globais que têm sido definidas como características da 

vida contemporânea. Dessa forma,  

 

[...] o pertencimento e a identidade não são sólidos como os rochedos, nem 
apresentam garantia de eternidade. Eles são sempre passíveis de 
negociações. Tudo dependerá das escolhas feitas pelos sujeitos e da 
decisão de se manter firme ou não a tais escolhas (BAUMAN, 2005, p. 17). 
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Na tentativa de alcançar as metas de um novo modelo de gestão, alguns 

professores, por vezes, alcançam uma identidade indesejada, silenciada que, muito 

embora atenda ao modelo de proposta para o ensino de qualidade, segundo os 

ditames das agências governamentais, se esbarra com um outro eu, que não pode 

assumir.  

 Giddens (2002, p. 74-79) teoriza acerca de dez concepções sobre o “eu”: 

 

1. O eu é visto como um projeto reflexivo, pelo qual o indivíduo é responsável. 

Somos não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos. 

2. O eu tem uma trajetória de desenvolvimento a partir do passado em direção 

ao futuro emancipado. A trajetória do eu tem uma coerência que deriva de 

uma consciência cognitiva das várias fases da vida. 

3. A reflexividade do eu é contínua, e tudo penetra. A cada momento, ou, pelo 

menos, a intervalos regulares, o indivíduo é instado a auto interrogar-se em 

termos do que está acontecendo. 

4. A autoidentidade, como fenômeno coerente, supõe uma narrativa – a 

narrativa do eu é explicitada. Manter um diário e trabalhar numa autobiografia 

são recomendações fundamentais para sustentar um sentido integrado do eu. 

5. A autorrealização implica o controle do tempo. “Manter um diálogo com o 

tempo” é a base da autorrealização, porque é a condição essencial para 

alcançar a satisfação em qualquer momento – de viver a vida plenamente. O 

futuro é pensado como cheio de possibilidades, mas não aberto ao livre jogo 

das contingências. 

6. A reflexividade do eu se estende ao corpo, em que o corpo é parte de um 

sistema de ação em vez de ser um mero objeto passivo. A consciência do 

corpo é básica para “captar a plenitude do momento”. Experimentar o corpo é 

uma maneira de tornar coerente o eu como um todo integrado, uma maneira 

de o indivíduo dizer “é aqui que vivo”. 

7. A autorrealização é entendida em termos de um equilíbrio entre oportunidade 

e risco. O indivíduo deve enfrentar novos riscos decorrentes da ruptura com 

os padrões estabelecidos de comportamento – inclusive o risco de que as 

coisas possam ficar piores do que estavam. 

8. O tecido moral da autorrealização é a autenticidade, baseado em “ser 

verdadeiro consigo mesmo”. O crescimento pessoal depende de vencer 
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bloqueios e tensões que nos impedem de compreender a nós mesmos como 

realmente somos. Ser capaz de agir autenticamente significa desembaraçar o 

verdadeiro eu do falso eu. 

9. O curso da vida é visto como uma série de “passagens”. Todas envolvem 

perda e essas perdas devem passar pelo luto para que a autorrealização 

possa seguir seu curso. As passagens da vida dão particular importância à 

interação de risco e oportunidade. 

10. A integridade pessoal, como a realização de um eu autêntico, vem da 

integração das experiências da vida com a narrativa do autodesenvolvimento. 

Os pontos de referência centrais são colocados “a partir de dentro”, em 

termos de como o indivíduo constrói/reconstrói a história de sua vida. 

 

O autor ainda afirma que, embora essas concepções pareçam parciais, 

inadequadas e idiossincráticas, elas apontam para algo real sobre o eu e a 

autoidentidade no mundo contemporâneo – o mundo da modernidade tardia. 

Para Giddens (2002), mudanças estruturais profundas, oriundas desse 

contexto, vêm provocando transformações macropolíticas e macrossociais, 

condicionando a experiência humana em todo o mundo. Essas 

macrotransformações, resultado da ação conjugada dos processos de globalização, 

informatização das redes sócio-organizacionais, da crise do sujeito e do Estado-

Nação, deixam uma sensação de vazio, de perda de chão, de desequilíbrio, de 

“desmonte” e “descontrole” jamais vividas historicamente.  

  Muitos são os fatores que contribuem para o dinamismo da modernidade 

tardia. Entre eles, podemos citar a separação do tempo e espaço – que permite a 

articulação de relações sociais em amplos intervalos de tempo espaço, do local ao 

global – os mecanismos de desencaixe – fichas simbólicas e sistemas peritos, que, 

em conjunto, separam as relações das particularidades de uma relação local – e a 

reflexividade – o uso de conhecimento, constantemente, reformulado sobre a vida 

social (GIDDENS, 2002). Todos estes fatores têm grandes consequências para o eu 

e para as identidades.  

 Falar de modernidade tardia implica em caracterizar o que não é fixo e não 

pode ser sistematizado. Trata-se de uma descontinuidade, um choque de sentidos, 

um deslocamento das concepções clássicas da totalidade nas esferas sociais. 

Nesse sentido, os estudos da modernidade tardia “nos mostram a 
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construção/desconstrução do sujeito, o que nos leva a compreender que a 

identidade do sujeito é sempre fugidia, imprevisível, constitutivamente híbrida” 

(ECKERT-HOFF, 2008, p.40). 

 O Sujeito se constitui pela diferença e multiplicidade de seus discursos, pelo 

descentramento de si. Segundo Ecker-Hoff (2008), a identidade não se processa 

apenas no âmbito das relações de intersubjetividade, mas na imbricação do “eu” 

como a representação psíquica do outro. Falamos, aqui, de uma fluidez, a que Hall 

(2011) chama de identidades fragmentadas, fraturadas, construídas de forma 

múltipla nos discursos e nas práticas sociais. Situadas historicamente, essas 

identidades estão em constante processo de mudança.  

 Essas estruturações do eu e o caminho para o estudo do Sujeito requer 

diálogos teóricos e uma abordagem interdisciplinar de análise. Para contemplar esse 

contexto de teoria, nos valemos dos postulados de Pedrosa (2012a,b,c,d,e; 2013), 

articulando a ASCD e suas contribuições para análise discursiva, crítica conexa aos 

estudos dos Sujeitos e das identidades fragmentadas.  

 

      2.4 ASCD: proposta de análise e crítica  

 

 Acompanhar as mudanças sociais e culturais não é exclusividade da ACD, da 

Sociologia ou, especificamente, de uma área de conhecimento. Essa ação de 

pesquisa faz parte de um diálogo de propostas teóricas e práticas na modernidade 

tardia. No intuito de contemplar essa interação, a ASCD se propõe a estudar essas 

mudanças sociais, culturais e discursivas por meio da linguagem.  

 Depois de debates acerca dos estudos da linguagem e de uma linha teórica 

que abordasse a questão dos Sujeitos, em 2011, ante as demandas de uma análise 

crítico-discursiva de natureza interdisciplinar, a ASCD é proposta pela Professora 

Dra. Cleide Emília Faye Pedrosa (PPgEL/UFRN), dentro da linha de pesquisa em 

ACD do Grupo de Pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso – GETED, 

juntamente às contribuições de seus orientandos de Iniciação Científica (Danielle 

Brito e Rafael Cruz); Mestrado (Letícia Gambetta Abella, Paulo Sérgio S. Santos, 

João Paulo Cunha, Rodrigo Slama); Doutorado (Taysa Mércia dos S. S. Damaceno, 

João Batista da C. Junior, Guianezza Meira, Silvio Luis da Silva e Derli Oliveira). 

 A construção de um quadro teórico em ACD já apontava, desde a década de 

90 do século passado, a possibilidade de um campo heterogêneo e multidisciplinar 
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do fazer científico. No Brasil, a chegada dessa teoria trouxe, também, inquietações e 

proporcionou pesquisas nos mais diversos centros universitários, a exemplo da UnB, 

UFPE, UERJ, UFSC, UFRS, UFMG, UNEB, UFRN e UFC, como descreve Pedrosa 

(2012a). 

 As correntes de pesquisa em ACD foram o ponto de encaixe para os 

posicionamentos da nova abordagem. Ademais, havia uma necessidade que 

contemplasse uma agenda de pesquisa dentro dos mais variados eventos 

discursivos e seus desdobramentos de ordem científica e metodológica. A 

fundamentação teórica inicial da ASCD trouxe para o contexto de pesquisa: 

  

áreas da Linguística (como exemplos: Linguística Sistêmico-Funcional, 
Linguística Textual) como compete todas as pesquisas em ACD, para 
atender a demanda da materialidade linguística; recorre à gramática Visual 
para cobrir a multimodalidade do texto. Além disso, nasce conexa à 
Sociologia para Mudança Social (BAJOIT,2003,2008); traz para o seu 
quadro teórico a Comunicação para Mudança Social (GUMUCIO, 2001, 
2004; NAVARRO, 2010) e os Estudos Culturais (MARTTELART, 2005; 
HALL, 2005) (PEDROSA, 2012a, p.4). 

 

 Esse arcabouço teórico ajuda-nos a delinear um quadro de interesses para os 

estudos do discurso a partir das mudanças culturais promovidas e vivenciadas pelos 

Sujeitos. A essa proposta, segundo Pedrosa (2012a), seria ainda possível 

acrescentar novos campos do conhecimento. A abertura para os novos campos de 

estudo se justifica, uma vez que, para contemplar os estudos em Linguística 

Aplicada na contemporaneidade, há um requerimento para os deslocamentos 

fronteiriços das novas ordens socioculturais e linguísticas, colocando os desafios 

epistemológicos de um campo híbrido e território dinâmico das Ciências da 

Linguagem. 

 Situar a ACD em relação à Linguística Crítica (LC) foi um posicionamento 

inicial para construir a ASCD. Para Pedrosa (2012b), apesar de alguns autores, a 

exemplo de Wodak (2003), entenderem ACD e LC como linhas interconectadas, a 

ASCD vai corroborar, no entanto, com as indicações de Fairclough (2001, 2008) que 

separam a ACD da LC, baseando-se na afirmativa de que a LC não dá conta dos 

processos e problemas de interpretação.  

 A ASCD abre novos espaços para os estudos Críticos do Discurso, mas não 

deixa de reconhecer outras linhas de análise do discurso que contribuíram para a 
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consolidação da análise de cunho crítico, como as elencadas por Wodak e Meyer 

(2009) na figura que segue: 

 

 
FIGURA 6: Estratégias de pesquisa e vínculos teóricos. 

Fonte: Wodak & Meyer (2009, p.20). 

 

A apresentação de diversas abordagens apontadas pela autora fortalece o 

nosso argumento de que a teoria crítica do discurso é um terreno profícuo à 

expansão e abertura de diálogos teóricos, e estratégias de pesquisas que envolvem 

estudos em análise discursiva. O quadro de Wodak e Meyer (2009) traz um 

panorama geral de espaços revisitados e de novas conjunturas de abordagem para 

os estudos do discurso.  

Quando apresentados problemas sociais específicos do contexto histórico, 

ferramentas conceituais, diálogos teóricos com a Sociologia, banco de dados 

textuais para análises em ACD, abordagem de atores sociais, métodos que 

apresentam categorias sociológicas e linguísticas, abordagem sociocognitiva, 

abordagem dialético-relacional de estudo de mudanças sociais e contemporâneas, 

encontramos dispositivos que propiciam, também, a inclusão de outros campos e/ou 

propostas para outras linhas de análises. 
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 A partir dessa premissa e pautada nas considerações de Wodak (2009) sobre 

o terreno produtivo e aberto dos estudos em análise do discurso de natureza crítica, 

a ASCD é uma proposta que se anuncia com o objetivo de (re)discutir algumas 

questões primordiais para ACD, como Sujeito e identidades, tipos de mudanças 

sociais e culturais, tipos de poder, entre outras. Trata-se de um posicionamento para 

Análise Crítica do Discurso. Segundo Pedrosa (2012b), a ASCD assume algumas 

premissas adotadas pelos analistas críticos do discurso, a exemplo de: metodologia 

descritiva/interpretativa assumida pela ACD (MAGALHÃES, 2001); metodologia e 

Teoria Crítica do Discurso (MAGALHÃES, 2004); análise de discurso textualmente 

orientada – ADTO (FAIRCLOUGH, 2001); discurso como um momento da prática 

social (FAIRCLOUGH, 2006). 

 Nas suas linhas gerais, a ASCD aborda alguns conceitos e algumas 

categorias como essenciais para uma pesquisa interdisciplinar e crítica do discurso. 

As conexões com a Sociologia para Mudança Social, a Comunicação, os Estudos 

Culturais, a Comunicação para Mudança Social e a Linguística Sistêmico-Funcional 

para o estudo da materialização discursiva são apresentadas no primeiro momento 

dessa configuração teórica. Para isso, a ASCD se predispõe a estudos que visem às 

intersecções, como veremos, seguindo Pedrosa (2012a): 

 

CONEXÕES ASCD 

LINHA TEÓRICA PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIOLOGIA DA 
MUDANÇA SOCIAL 

 Identificar os tipos de mudanças sociais e culturais que o objeto de 
investigação sofreu historicamente. 

 Estabelecer diferenças entre as forças de coerção dos poderes. 

 Investir em estudos identitários, articulando as identidades sociais e 
individuais. 

 Estudar Sujeitos e atores sociais.  

COMUNICAÇÃO 
PARA MUDANÇA 

SOCIAL 

 Incluir objetos de investigação que contemplem as mudanças sociais e 
culturais, frutos de posicionamentos de atores sociais que se constituem 
como cidadãos ativos, buscando ser ouvidos em sua comunidade. 

ESTUDOS 
CULTURAIS 

 A depender do objeto de investigação, incluir conceitos advindos dos 
estudos culturais, como, entre outros: identidade e sua tradução; 
capitalismo cognitivo; identidade e Sujeito fragmentado, identidades e 
globalização, cultura nacional como discurso; historicidade dos sujeitos 
cognoscentes e dos objetos cognoscíveis, intersubjetividades.  

LINGUÍSTICA 
SISTÊMICO-
FUNCIONAL 

 Trabalhar os aspectos linguísticos de um texto, a partir das orientações 
da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), da Linguística de Texto, entre 
outras, para evidenciar a materialização do discurso a partir da língua. 

GRAMÁTICA DO 
DESIGN VISUAL 

 Diante dos diversos recursos semióticos que caracterizam a maioria dos 
textos na atualidade, também busca fundamentar suas leituras textuais 
respaldadas nas ‘gramáticas’ que dão conta da multimodalidade. 

QUADRO 8: Conexões ASCD. 
Fonte: Elaboração da autora, com base em Pedrosa (2012 a). 
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 Para esta tese, a articulação com os Estudos Culturais e Sociologia para 

Mudança Social serão pontos de referência, o que não se fecha, uma vez que as 

análises serão guiadas, em determinados contextos, pela Gramática Sistêmico-

Funcional, seguindo as linhas do sistema de transitividade na linguagem.  

 Traçamos um paralelo entre o nosso objeto de estudo, sua contextualização e 

o encaixe para uma Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso, 

apresentando as linhas gerais de análise crítica dos discursos dos docentes, das 

constituições de suas identidades e os modos de subjetivação na modernidade 

tardia.  

 A ASCD propõe um caminho analítico, segundo Pedrosa (2013), a fim de 

estabelecer o diálogo entre as categorias e os sentidos sociais contextualizados que, 

discursivamente, fazem parte desse percurso. 

 Vejamos o nosso plano de justificativa para o postulado dessa abordagem, já 

que se objetiva, também, com esta tese, trazer a ASCD como proposta de 

investigação nas Ciências da Linguagem, a partir das orientações de Pedrosa 

(2012a): 

 

ABORDAGEM DA TESE APLICABILIDADE DA ASCD 

A configuração de um quadro de 
modernidade tardia na educação e a 
instituição de avaliações nacionais de 
educação básica, proporcionando 
mudanças no quadro metodológico para 
o ensino de Língua Materna no Ensino 
Fundamental, consequências de 
mudanças sociais e culturais oriundas 
da Globalização. 

A ASCD é uma abordagem inserida na ACD (PEDROSA, 
2012a). Perspectivas alinhadas aos estudos em ACD: a 
globalização, a economia político cultural e o 
reescalonamento do estado-nação (FAIRCLOUGH, 
2006). 
Investigar as mudanças sociais e culturais situando os 
sujeitos historicamente (PEDROSA, 2012a). 
Sociologia Aplicada à Mudança Social (BAJOIT, 2012). 

A condição do professor nesse contexto 
de mudanças e seus discursos, por 
vezes, silenciados. 

Estabelecer diferenças entre as forças de coerção, poder 
como hegemonia (PEDROSA, 2012a). 

As identidades que são constituídas no 
contexto de mudanças e os atores 
sociais em cena. 

Diálogo com os estudos Culturais (PEDROSA, 2012a). 
Trabalhar com atores sociais a partir das perspectivas 
discursivas, a exemplo dos trabalhos de Van Leeuwen 
(1997), retomado em Pedrosa (2008) e Resende e 
Ramalho (2011).  

O estudo sobre os sujeitos docentes a 
partir das Esferas Identitárias. 

O Estudo da Gestão relacional de si. A Tirania do Grande 
ISA (BAJOIT, 2006, 2009). 
A análise e classificação os Sujeitos, segundo as esferas 
identitárias pessoais:  
(a) atribuída (b) desejada (c) comprometida (PEDROSA, 
2012a). 

A análise discursiva textualmente 
orientada. A Transitividade como 
caminho para análise linguística a partir 
da gramática da experiência. 

A ASCD, como abordagem inserida na ACD, buscará 
atender às materialidades linguísticas, seja através da 
LSF ou outro tipo de perspectiva linguística (PEDROSA, 
2012a). 

QUADRO 9: Abordagem da Tese e aplicabilidade da ASCD. 
Fonte: Elaboração da autora. 
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 Dentro das linhas específicas de análises propostas pela ASCD, vimos pelo 

quadro, que esta tese caminha para os diálogos com os Estudos Culturais, a LSF e 

a Sociologia Aplicada para Mudança Social, evidenciando os estudos sobre o Sujeito 

e suas configurações identitárias, aqui demonstradas pelas representações 

discursivas dos professores.  

 Traçaremos, à frente, o contexto teórico da contribuição dos estudos do 

sociólogo belga Guy Bajoit para nossa pesquisa, o que, mais uma vez, endossa uma 

análise crítica do discurso pelas orientações da ASCD. 

 

      2.5 As Contribuições da Sociologia para Mudança Social e o Estudo dos 

Sujeitos 

 

 A contribuição para os estudos em ACD é uma condição fundamental para a 

ASCD. O núcleo de nossa abordagem é trazer uma análise crítica do discurso 

conexa às contribuições dos Estudos Culturais e da Sociologia Aplicada para 

Mudança Social. 

Muitos trazem a questão do sujeito para as análises de discurso. Vale-nos, 

aqui, um panorama desses conceitos e dessas representações para chegarmos a 

uma conclusão já exposta por Possenti (2009, p.82): “A questão do sujeito é uma 

questão aberta”. O autor já pontua que essa conclusão tem seu ponto crucial no 

nascedouro da linha francesa, momento do consenso sobre o fim do sujeito 

cartesiano, e, assim, ainda coloca que mesmo os não marxistas e não freudianos 

reconhecem a abertura dessa questão, já que não se pode conceber um sujeito sem 

as circunstâncias. Nessa premissa, é a análise de diversos corpora que pode nos 

guiar para apresentar essas condições do sujeito em uma análise discursiva. 

 Fairclough (2001) acrescenta, em seus estudos sobre a ACD, que os sujeitos 

podem contrapor e, de forma gradativa, reestruturar a dominação e as formações 

mediante a prática, isto é, os sujeitos sociais são moldados pelas práticas 

discursivas, mas, também, são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas. 

 A noção de sujeito assujeitado e monitorado diretamente pelas implicações 

ideológicas tem outra perspectiva em ACD que coloca o discurso: 
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[...] como uma prática social reprodutora e transformadora de realidades 
sociais e o sujeito da linguagem, a partir de uma perspectiva psicossocial, 
tanto propenso ao moldamento ideológico e linguístico quanto agindo como 
transformador de suas próprias práticas discursivas, contestando e 
reestruturando a dominação e as formações ideológicas socialmente 
empreendidas em seus discursos; ora ele se conforma às formações 
discursivas/sociais que o compõem, ora resiste a elas, ressignificando-as, 
reconfigurando-as (MELO, 2009, p. 15). 

 

 Na relação entre a AD e a ACD, há uma arena definida pela relação do 

sujeito/ator. Podemos inferir que, de um lado, a intencionalidade das práticas 

discursivas, no outro, uma constituição dos sujeitos, condição social representada no 

discurso. Na concepção francesa, a interpelação ideológica é direta, como nos 

moldes do estruturalismo, assim, o sujeito tende a desaparecer ou ser diretamente 

determinado pela aparelhagem ideológica. Já na visão de Fairclough (2001), a 

posição do sujeito é um entremeio entre a estrutura e a ação consciente. O sujeito, 

dessa forma, as trabalha, modificando-as, quando necessário, pois há um risco 

material em função das práticas sociais cotidianas. 

 A ASCD, a partir desses diálogos e debates acerca do Sujeito, busca na 

Sociologia para Mudança Social um caminho de análise e de orientação para um 

estudo do Sujeito na contemporaneidade, o que nos permite problematizar a 

questão do descentramento  das suas práticas sociais na modernidade tardia. 

 As crises de identidade já mencionadas neste quadro teórico estão 

diretamente ligadas às reformas institucionais e às mudanças proporcionadas por 

esse fato. Segundo Bajoit (2006), quando um contexto de mudança aparece, há um 

movimento paralelo de mudanças nas relações sociais transitadas entre o novo e o 

velho. Nesse contexto, os Sujeitos passam por processos de escolhas entre as 

práticas sociais que mais coadunam com as suas vivências, o que acarreta uma 

gestão relacional que o Sujeito faz dele mesmo. Há uma hipótese acerca da 

mudança social de que: 

 

[...] as nossas sociedades não só passam de um modelo cultural para o  
outro, mas, ao mesmo tempo, elas estão em vias de se repolarizar 
progressivamente em redor de uma tensão central, em torno de duas 
leituras opostas dos princípios de sentido do modelo cultural identitário 
(BAJOIT, 2006, p. 298). 

 

 Essa afirmação nos faz repensar as figuras dos Sujeitos na modernidade 

tardia e suas fragmentações, ou melhor, como seus discursos representam essas 
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identidades em contexto de mudança sociocultural no ocidente contemporâneo. 

Trazer um estudo sociológico para uma tese na área da Linguística Aplicada é 

questionar a produção da mudança social, como ela ocorre, e analisar como os 

Sujeitos se posicionam, discursivamente, nesse contexto transitório. 

 Vejamos o que trazemos como mudança sociocultural, segundo Bajoit (2006): 

 

 mudança das coações pelas quais se resolvem os problemas vitais da vida 

comum;  

 mudança dos princípios de sentido invocado para legitimar estas coações;  

 mudança das identidades coletivas que resultam da prática das relações 

sociais;  

 mudança das lógicas de gestão de si, pelas quais os indivíduos resolvem as 

tensões que atravessam estas identidades coletivas e constroem suas 

identidades pessoais;  

 mudança das lógicas de ação nas quais se comprometem, individualmente ou 

coletivamente (PEDROSA, 2012b). 

 

Existem, segundo Bajoit (2006), cinco campos relacionais de mudanças e os 

sujeitos sociais, buscando a legitimação destas, que vive uma lógica de ação. Essas 

mudanças geram conflitos, contradições e competições, o que desembocam nas 

mudanças de práticas discursivas.  

 Essas práticas, de acordo com o sociólogo, são apresentadas por meio de 

intercâmbios: 

 

 cooperativos: é necessário que as identidades coletivas dialoguem; 

 conflitivos: criam uma conjuntura que proporciona a busca de inovações; 

 competitivos: competência dos atores sociais para escolhas de suas condutas 

ante as demandas na modernidade tardia; 

 contraditórios: na mesma conjuntura dos competitivos, trazem a questão das 

escolhas, mas sem o  monitoramento das regras. São mais complexos, uma 

vez que nem todos os indivíduos têm competências para escolhas e 

oportunidades de sobrevivência e mudanças.  
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Esses intercâmbios proporcionam o equilíbrio da vida social. Trata-se de um 

contexto de mudanças por ruptura ou escolhas próprias, em que as reformas, as 

evoluções e as revoltas são deflagradas. Mudam-se as leis, as instituições, os 

indivíduos. Mas tudo isso não acontece sem as resistências comuns aos processos 

de movimentos e debates na sociedade. 

 Adaptamos a ilustração que Bajoit (2006, p. 299) nos apresenta para uma 

visão mais ampla desse processo enquadrado nesta tese: 

 

 

FIGURA 7: Tipos de poder e produção da mudança. 
Fonte: Elaboração da autora, adaptação de Bajoit (2006). 

 

Para sua sobrevivência, no tempo e no espaço, os Sujeitos e as coletividades 

necessitam de soluções para os seus problemas, como a administração da 

produção das riquezas, administração da ordem interna, gerenciamento de 

socialização de seus membros e a solidariedade. Esse administrar passa por 

questões de poder: a hegemonia, o Estado, as regras de autoridade das hierarquias, 

as diferenças entre os grupos sociais e suas influências. 

Gerenciar um processo de subjetivação implica em trabalhos com esferas que 

identificam os desejos, as frustrações, expectativas e os modos identitários 
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emergentes nesse processo. Como categoria analítica, o Sujeito nesta tese será 

analisado a partir de uma gestão relacional de si e de uma perspectiva da correlação 

entre Indivíduo, Sujeito e Ator (ISA), linhas teóricas apontadas por Guy Bajoit (2006, 

2009) serão as nossas bases. 

 Isso, para contemplar, a partir dos discursos dos professores, um estudo 

sobre estes em tempos de mudanças globalizadas, especificamente, quando a 

gestão parte de um contexto maior de poderes e saberes de ordem hegemônica, já 

apresentado aqui no capítulo sobre as origens e estratégias das avaliações 

estandardizadas. 

A abordagem sociológica de um paradigma identitário é apresentada aqui 

pela gestão relacional que o Sujeito faz de si. A construção de identidades 

individuais perpassa pela concepçção de que os indivíduos trabalham sobre si 

mesmo a partir de três premissas: a realização pessoal, o reconhecimento social e a 

consonância existencial.  

 

 

FIGURA 8: O Sujeito e as Esferas identitárias. 
Fonte: Elaboração da autora, com base em Bajoit (2006). 

 

Vejamos:  

 

 realização pessoal: procura conciliar o que ele é, os compromissos que ele 

assume consigo mesmo (identidade comprometida), com o que ele gostaria 

de ser (identidade desejada); 

 reconhecimento social: tenta conciliar o que os outros esperam dele 

(identidade atribuída), com os compromissos assumidos consigo mesmo 

(identidade comprometida); 

SUJEITO 

Capacidade do indivíduo de gerirsuas tensões existenciais, ser capaz de gerir a si 
mesmo na relação com os outros – “Gestão Relacional de Si” (GRS) 

Objetivando reconstruir constantemente a sua identidade pessoal e conciliar as três 
esferas da identidade: 

 IDENTIDADE DESEJADA, IDENTIDADE ATRIBUÍDA,IDENTIDADE COMPROMETIDA 
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 consonância existencial: produto da realização entre a realização pessoal e o 

reconhecimento social (identidade desejada + identidade comprometida + 

identidade atribuída). 

 

Esses objetivos nem sempre ou nunca são alcançados plenamente, na 

verdade, um indivíduo vive em uma busca constante desses processos que fazem 

emergir Sujeitos em tensões existenciais. Pedrosa (2012c, p.7) nos apresenta, com 

base em Bajoit (2006), as principais características dessas tensões: 

 

  

ESFERA IDENTITÁRIA 
ATRIBUÍDA 

ESFERA IDENTITÁRIA 
DESEJADA 

ESFERA IDENTITÁRIA 
COMPROMETIDA 

Reconhecimento social Realização pessoal Consonância existencial 

O que ele pensa que os outros 
esperam dele. 

Compromissos que ele assumiu 
consigo mesmo, autorrealização. 

Busca conciliar o que ele 
deseja com o que ele 
julga que os outros 
esperam dele e se 
esbarra em outra tensão. 

SUJEITO DENEGADO 

Sofre denegação de 
reconhecimento social 

 

SUJEITO DIVIDIDO 

Sofre de uma denegação de 
realização pessoal e do 
reconhecimento social. 

SUJEITO ANÔMICO 

Sofre uma dissonância 
existencial. 

 
 
Não consegue conciliar sua 
identidade comprometida e a sua 
identidade atribuída sofre uma 
negação de sua integridade física, 
de seu modo de vida e de um 
tratamento igual. São exemplos de 
práticas sociais de denegação do 
Sujeito: maus-tratos, violação, 
tortura, prisão, trabalhos forçados, 
exclusão dos direitos de opinar, ser 
informado, trabalhar, 
marginalização, perda da 
autoestima. 

 
As origens das tensões do Sujeito 
dividido: excesso de altruísmo, 
denegando-se o direito de ser 
exigente e, até mesmo, egoísta; 
excesso de introversão, negando-
se o direito de se exprimir, de se 
impor; excesso de  indecisão, não 
sabendo o que quer, não 
consegue decidir-se; excesso de 
coerência, negando-se o direito 
de ser incoerente de mudar de 
opinião etc.; 
 
Características: excesso de 
desconfiança cumulativa pelas 
denegações anteriores; excesso 
de vulnerabilidade; excesso de 
culpabilidade, punindo-se por 
qualquer fracasso. 

 
Não consegue nem fazer 
com que os outros 
aceitem suas 
expectativas, nem a 
aderir, a fazer seus 
constrangimentos 
instituídos pelas normas 
sociais. 
 
Quando não consegue 
conciliar sua identidade 
atribuída à sua identidade 
desejada, ele sofre 
denegação de 
consonância existencial – 
a Anomia (DURKHEIM, 
2002). 

 

QUADRO 10: Sujeitos, as Tensões Existenciais e a Gestão relacional de Si. 
Fonte: Elaboração da autora, baseado em Bajoit (2006). 

 

Essas tensões geram identidades indivuais e explicam a conduta social dos 

Sujeitos. A construção de uma identidade pessoal é um processo de movimentos 



92 

 

entre esferas identitárias que Bajoit (2006) justifica pelo estudo de seis zonas 

identitárias elencadas pelas lógicas de ação dos projetos dos Sujeitos: 

 

 

FIGURA 9: Esferas identitárias e zonas de tensão. 
Fonte:  Bajoit (2012, apud PEDROSA, 2013). 

 

ZI1 – Projetos de realização pessoal e reconhecimento social.  

ZI2 – Projeto realizado contra expectativa dos outros.  

ZI3 – Projetos em stand by, teria gostado de realizar, mas não o fez pelas 

escolhas e/ou pelos recursos de que dispõe. 

ZI4 – Projetos realizados por obrigação social e em desacordo consigo 

mesmo.  

ZI5 – Projetos renunciados, impedidos, face oculta de identidade desejada, 

universo de pulsões, ID (marcador freudiano) culturalizado.  

ZI6 – Projeto ignorado, negação total.  

A partir dessas zonas, podemos entender que a estrutura de nossa identidade 

pessoal são os desejos interiorizados e os projetos desejados para constituir uma 

Esfera Identitária Desejada (EID); as expectativas que pensamos que os outros 

fazem de nós e a nossa realização social de reconhecimento para constituir uma 

Esfera Identitária Atribuída (EIA); os compromissos que assumimos conosco com a 

realização dos projetos desejados e atribuídos para constituir uma Esfera Identitária 

Comprometida (EIC). 

O trabalho do indivíduo nesse processo de constituição e (re)construção 

identitária é perene e essas tensões acabam fragmentando esses Sujeitos. Na 

Análise Crítica do Discurso, o sujeito: 

 

[...] é uma posição intermediária, situada entre a determinação estrutural e a 
agência consciente. Ao mesmo tempo em que sofre uma determinação 
inconsciente, ele trabalha sobre as estruturas a fim de modificá-las 
conscientemente. É como se a estrutura estivesse em constante risco 
material, devido ás práticas cotidianas dos indivíduos (MELO, 2012, p. 61). 
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O que chamamos de gestão relacional de si é esse trabalho constante, pelo 

qual o indivíduo busca gerir suas tensões existenciais causadas pela vida em 

sociedade. Abrimos um parêntese para justificar o estudo dessas tensões na 

calssificação de Sujeitos como orienta a ASCD: 

 

Classificar os Sujeitos segundo as esferas identitárias pessoais: (a) 
atribuída: Sujeito conformista; Sujeito adaptador; Sujeito rebelde.  (b) 
desejada: Sujeito autêntico; Sujeito estrategista; Sujeito altruísta. (c) 
comprometida: Sujeito consequente; Sujeito pragmático; Sujeito inovador 
(PEDROSA, 2012a, p.22). 

 

A proposta da ASCD traz para esta pesquisa o estudo acerca dos processos 

de subjetivações nas representações discursivas dos docentes, no trabalho das 

identidades fragmentadas constantes nessa conjuntura.   

 Os Sujeitos, segundo Bajoit (2009), podem ser classificados pelas esferas 

identitárias em que trafegam nas lógicas de ações de suas práticas sociais. O 

docente apresenta nove Sujeitos distintos na Gestão Relacional de Si (GRS) e o 

conjunto da trilogia que envolve as ações do Indivíduo, Sujeito e Ator Social. 

 Nessa abordagem, o sociólogo belga traça uma síntese de alguns de seus 

posicionamentos, defendendo que as mudanças pelas quais passam as sociedades 

contemporâneas originam-se no Indivíduo-Sujeito-Ator (ISA).  

 Pedrosa (2012d) afirma  que as mudanças sociais não seriam “no sistema”, 

mas “do sistema”. 

 

A ascensão dessa espécie de deus, o ISA – como princípio abstrato – é o 
que seria responsável por essas mudanças. A tirania vem desse domínio do 
que ele chama, com um toque de ironia, de “O Grande ISA”, ao refletir que 
saímos da tirania da razão para cair na tirania do Grande ISA, pois esse ISA 
busca, acima de tudo, a sua autorrealização, a busca de prazer imediato e a 
segurança frente às ameaças exteriores, além de impor esses 
mandamentos aos ‘isas’ concretos, individuais: “sê tu mesmo”, “elege tua 
vida”. Tais mandamentos geram tensões que afetariam as zonas de 
identidade do Sujeito individual, considerando, dessa forma, o momento 
cultural em que Sujeito está inserido (PEDROSA, 2012d, p. 219). 

 

 Esse movimento de busca pela gerência de suas tensões se dá pelo 

entrelaçamento de zonas que se mesclam no conjunto fluido e escorregadio da 

fragmentação na modernidade tardia. Bajoit (2006, 2008, 2009a) expõe que a 

estrutura de nossa identidade pessoal é, assim, marcada: 
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FIGURA 10: As construções identitárias dos Sujeitos. 
Fonte: Elaborada da autora, com base em Bajoit (2008). 

 

 Essa configuração de estudos do Sujeito é caminho de análise proposto pela 

ASCD: dialogar com a Sociologia Aplicada para Mudança Social. Toda experiência 

social passa pela ordem discursiva, pela representação que fazemos do mundo 

dentro de um universo de linguagem e práticas discursivas. As escolhas linguísticas 

que o Sujeito faz para representar, discursivamente, suas experiências são 

“resultantes da relação linguagem e sociedade, mediada por todo um trabalho 

cognitivo sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo” (PEDROSA, 2012e, no 

prelo). 

 Pedrosa (2012c) diz que o Sujeito, assumido para uma análise em ASCD, é 

resultante das práticas sociais e não uma essência de ser humano. Ele se constrói 

discursivamente. A Sociologia para Mudança Social (SMS) defende que as 

mudanças, pelas quais passam as sociedades, têm origem na trilogia ISA (Indivíduo-

Sujeito-Ator): 

 

            

 

  

  

 

 

 

FIGURA 11: ISA 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Bajoit(2009). 
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 Bajoit (2009) chama à atenção para o fato de que há um deslocamento de 

estágio da tirania da razão para tirania do ISA, pois este impulsiona as buscas pela 

autorrealização. Essas tensões são apresentadas como um resultado provisório e 

evolutivo do trabalho que o Sujeito faz dentro das esferas identitárias, que 

apresentam os seguintes Sujeitos: 

 Vejamos como esses Sujeitos podem ser ilustrados em cada esfera: 

 

 O trabalho sobre a Esfera Identitária Atribuída (EIA): 

 

Para melhor exemplificar, apresentaremos, respectivamente, nesta esfera, um 

Sujeito conformista, um Sujeito rebelde e um adaptador, a partir de 

contextualizações dos docentes envolvidos na pesquisa, o que, mais tarde, poderá 

ser comprovado pelas análises, textualmente, orientadas de seus discursos. 

Professores que atuam em escolas em crescente desenvolvimento para 

resultados com as lógicas do Ideb podem realizar um modelo metodológico 

orientado a partir de grandes esforços (Sujeito Conformista – SCf), como também 

podem rejeitar as orientações pedagógicas e receber punições (Sujeito rebelde – 

SR), e ainda realizar as orientações impostas pelos modelos de gestão, acreditando 

não tê-las realizado (Sujeito Adaptador – SAd).  

 

Ilustrando a lógica relacional, segundo Pedrosa (2012c, p.11): 

EIA = SCf   SAd            SR 

  

O trabalho sobre a Esfera Identitária Desejada (EID): 

 

Quando um professor percebe que, na sua escola, os alunos não conseguem 

aprender gradativamente a partir de determinadas metodologias e ele deseja 

reorganizar o currículo, propor esquemas próprios e ter respaldo por essas ações de 

natureza individual, mesmo tendo a consciência de que ele pensa o oposto do que a 

comunidade escolar espera. O indivíduo sonha em agir em função de uma imagem 

que ele tem de si mesmo. Além disso, pensa em projetos de mudanças, sonha com 

uma escola igual, em que todos possam ser formados pela natureza crítica sem 

precisar atingir objetivos globalistas. Noutras situações, pode até mudar de profissão 
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como uma realização financeira, assumindo o descontentamento com a falta comum 

na modernidade tardia. 

Por vezes, o Sujeito assume seus descontentamentos e busca uma mudança, 

temos Sujeitos autênticos (SAut) que  “procuram viver em maior conformidade com 

as exigências de suas pulsões e de seus desejos, das suas vontades” (BAJOIT, 

2006, p. 206). Dentro dessa esfera, também há o Sujeito altruísta (SAlt) uma 

oposição de decisão, a resignação. O Sujeito não assume a posição dele em 

detrimento do outro. No meio desses extremos, existem os Sujeitos estrategistas 

(SE), docentes que articulam o desejo de satisfazer as suas vontades (mudanças, 

atualização docente) com a negação de seus sonhos (continuam na profissão, 

adequando-se, de certa forma, aos novos paradigmas).  

 

Ilustrando a lógica relacional, segundo Pedrosa (2012c, p.13): 

EID = SAut   SE            SAlt 

 

O trabalho sobre a Esfera Identitária Comprometida (EIC): 

 

 O que um professor faz quando assume ser docente, jura seguir os preceitos 

pelo bem da educação e do país? E quando o que ele acredita que se espera dele 

entra em conflito com o que ele desejaria ser? Eis o trabalho de uma EIC. Muitos 

professores assumem que amam a educação e foi o que eles escolheram como 

profissão, árdua, difícil, mas precisam ir até o fim (Sujeitos consequentes - SCq). 

Outros docentes não temem de recomeçar as suas práticas do zero, aprender mais 

para um processo de adaptação ao novo (Sujeitos inovadores - SI), além dos outros 

que se adaptam às inovações pedagógicas e dificuldades encontradas, modificando, 

pouco a pouco, suas práticas pela legitimidade de seus compromissos (Sujeito 

pragmático - SP). 

 

Ilustrando a lógica relacional, segundo Pedrosa (2012c,p.10): 

EIC = SCq   SP            SI 

  

 Segundo o sociólogo, a ligação entre a lógica do Sujeito e a tensão existencial 

depende da natureza das tensões. Podemos visualizar a apresentação desses 

Sujeitos dialogando com a Linguística Aplicada, ciência que estuda a linguagem nos 
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seus mais diferentes contextos de aplicação. Apresentaremos, nas próximas seções, 

os aportes teóricos que deram corpo às análises, textualmente, orientadas, como 

premissa da proposta em ASCD. 

  

      2.6 A Materialização dos Discursos: a análise linguística 

 

 As concepções de Sujeitos aqui apresentadas não teriam valia se não fossem 

as observações nas práticas discursivas desses atores a partir de configurações 

linguístico-discursivas, uma vez que a representação se dá por meio do discurso que 

é materializado na língua.  

 Os estudos em ASCD, à luz da Análise Crítica do Discurso, também 

preconizam que as análises crítico-discursivas devam ser orientadas textualmente. 

Desse modo, como já mencionado, tomaremos como linha de análise as 

contribuições da Linguística Sistêmico-funcional, uma vez que, segundo Souza 

(2006), uma das prioridades funcionalistas é ultrapassar a abordagem modular 

formalista e possibilitar a integração dos diversos componentes linguísticos. 

Portanto, são os componentes linguísticos que vão evidenciar as escolhas dos 

falantes no momento de interação verbal.  

 A concepção de texto, na ACD e tomada para esta tese, vem da Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (1985), que, por sua vez, incorpora ao estudo 

do texto a noção de contexto. Para Halliday (1985), o texto é, ao mesmo tempo, uma 

unidade semântica e uma forma de interação. Assim sendo, pode ser analisado em 

termos de linguagem como sistema e como elemento semiótico que reflete 

processos discursivos e socioculturais ligados a estruturas sociais. 

 Assim, conceber a língua como um instrumento de interação social, com 

propósitos comunicativos, sendo as expressões linguísticas analisadas em 

circunstâncias efetivas de interação verbal (PEZATTI, 2004, p.179), é uma 

prerrogativa para estudos discursivos, já que estamos, aqui, tratando de sujeitos 

sociais e suas práticas de linguagem que possam refletir a intencionalidade e os 

desdobramentos dessas interações na vida social. Além de uma análise textual, 

essa concepção do fenômeno da linguagem também propicia uma análise discursiva 

crítica.  

 Dessa forma, apontar uma Gramática Sistêmica, sobretudo paradigmática, é 

colocar as unidades sintagmáticas apenas como a realização e as relações 
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paradigmáticas como nível profundo e abstrato. O que se pretende diretamente, 

portanto, é observar as escolhas linguísticas e como estas são influenciadas em 

determinados aspectos pelos contextos em que são usadas.  

 Segundo Butt et al. (2000), um texto ocorre em dois contextos, um dentro do 

outro: o contexto de cultura e o contexto de situação. A soma de todos os 

significados possíveis de sentido dentro de uma cultura é o universo do contexto de 

cultura. Dentro deste, os sujeitos usam a linguagem de forma específica a depender 

dos contextos situacionais que, combinados com a possibilidade de sentido das 

práticas de linguagem, trazem as semelhanças e diferenças entre os textos. Tudo 

isso se dá pela escolha dos gêneros e suas especificidades, daí, as escolhas 

linguísticas que, segundo a LSF, são diretamente ligadas ao campo, à relação e ao 

modo do discurso no contexto de situação.       

 Segundo Souza (2006), uma gramática funcional é aquela que constrói todas 

as unidades de uma língua como configurações de funções e tem cada parte 

interpretada como funcional em relação ao todo. Nela, a língua é interpretada como 

um sistema semântico, entendendo como semântico todo o sistema de significados 

de uma língua. 

 Nesse contexto, é o componente semântico capaz de trazer panoramas de 

análises discursivas pautadas na proposta integrada ao sujeito social e suas esferas 

identitárias.  

 Para falar da experiência do Sujeito e suas impressões acerca de contextos 

sociais de mudança na modernidade tardia, valemo-nos de alguns significados 

acerca do fenômeno linguístico proposto por Halliday (1985). Segundo o linguista, as 

práticas e a linguagem são realizadas a partir de três funções básicas: a ideacional, 

a interpessoal e a textual. 

 A função ideacional representa ou constrói os significados de nossa 

experiência de mundo exterior ou interior por meio do sistema de Transitividade. A 

função interpessoal interações e papeis assumidos pelos usuários revela atitudes 

desses usuários para com o interlocutor e para com o tema abordado, por meio do 

sistema de modo e modalidade. Já a função textual trata do fluxo de informação e 

organiza a textualização por meio do sistema de tema.     

 Como também orienta a ASCD, valemo-nos dos postulados teóricos da GSF 

(HALLIDAY, 1985; HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004; EGGINS, 2002; SOUZA 2006; 

CUNHA; SOUZA, 2011), isso justifica o fato de que uma parte das análises nesta 



99 

 

tese evidenciará os discursos desses atores e uso dos processos oracionais no 

sistema da transitividade, proposto pela Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). 

 Segundo Ikeda e Vian Jr. (2006, p.7): 

 

Utilizamos a linguagem para falar do mundo, a maneira como o 
percebemos, sentimos, experienciamos, representamos. A oração, nessa 
perspectiva, possibilita-nos modelar a experiência e é através da escolha 
dos processos (ações), dos participantes (pessoas ou coisas) e das 
circunstâncias que nos expressamos e nos posicionamos perante o mundo. 
A metafunção ideacional é realizada léxico-gramaticalmente pelo sistema da 
transitividade. Uma oração baseia-se num núcleo semântico constituído por 
um processo e, além disso, há os papéis exercidos pelos participantes e 
pela circunstância na estrutura de transitividade de uma oração; é a oração 
como representação, em termos hallidayanos, a língua como representação 
do mundo. 

 

 Elegemos, para este trabalho, a partir dos aspectos ideacionais da linguagem, 

analisar os discursos por meio da Transitividade, por meio da interpretação e 

expressão na língua dos diferentes tipos de processos. Veja-se na figura de Cunha e 

Souza (2011, p.70): 

 

 
FIGURA 12: A gramática da experiência: tipos de processo. 

Fonte: Cunha e Souza (2011), adaptado de Halliday e Mathiessen (2004). 

  

Halliday (1985) concebe a linguagem como um sistema semiótico social e um 

dos sistemas de significado que compõem a cultura humana. O sistema de 

Transitividade busca representar as experiências externas e internas que 

vivenciamos no mundo que nos rodeia e no mundo de nossa consciência, além de 
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configurar, também, o mundo abstrato das relações de classificar e identificar 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

 As formas léxico-gramaticais podem ser estudadas pelo sistema de 

Transitividade em relação às suas funções sociais, pois a Transitividade é entendida 

como a categoria gramatical relacionada ao componente ideacional da LSF, 

referente à representação das ideias e da experiência humana (HEBERLE, 1999). 

 Segundo Souza (2006), a Transitividade é a gramática da oração, uma 

unidade estrutural que se relaciona ao componente ideacional da linguagem para 

expressar significados ideacionais e cognitivos. São três tipos de processos centrais: 

os materiais, os mentais e os relacionais. Junto a estes, secundariamente, aparecem 

os processos comportamentais, verbais e existenciais. Para Halliday e Mahiessen 

(2004), esses processos são vistos como secundários porque se apresentam nas 

fronteiras entre os principais, conforme figura antes apresentada.  

 Através do Sistema de Transitividade os conteúdos da experiência humana 

são codificados no discurso, revelando significados distintos, conforme as escolhas 

feitas pelos falantes. Vejamos como essas experiências são traduzidas pelos 

processos: 

 

PROCESSOS EXPERIÊNCIAS  

MATERIAIS Externas (ação)  

MENTAIS Internas (consciência) 

RELACIONAIS Classificação e Identificação 

VERBAIS Exteriores de atividades internas, a externalização de processos da 
consciência e dos estados fisiológicos. 

COMPORTAMENTAIS Relações simbólicas construídas na consciência humana e efetivadas na 
forma de língua. 

EXISTENCIAIS Fenômenos de todos os tipos são reconhecidos como 'ser' – existir, ou 
acontecer. 

QUADRO 11: Transitividade e gramática da experiência. 
Fonte: Elaboração autora, com base em Ikeda e Vian Jr. (2006, p.7). 

 

No Sistema de transitividade proposto por Halliday e Mathiessen (2004), os 

processos são: materiais, mentais, relacionais, comportamentais, verbais e 

existenciais. Desses seis processos, os três primeiros são apontados como 

principais e os últimos como secundários, por estarem situados nas fronteiras entre 

os processos principais. Os processos são os elementos responsáveis por transmitir 

ações, eventos, estabelecer relações, exprimir ideias e sentimentos. São realizados 
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por sintagmas verbais (EGGINS, 2002). Participantes são os elementos envolvidos 

com os processos que se realizam por sintagmas nominais. Por suas vezes, 

circunstâncias são as informações adicionais atribuídas aos diferentes processos, as 

quais se realizam por meio de sintagmas adverbiais (CUNHA; SOUZA, 2011). Sendo 

assim, passaremos a descrever os diversos tipos de processos, bem como os 

papéis dos participantes associados a cada um.  

Os processos materiais descrevem processos reais e tangíveis. Seu 

significado consiste em uma entidade que se encarrega de uma determinada ação. 

Verbos como nadar, telefonar e ler exemplificam essas ações. Os processos têm 

como participantes: Ator, Meta, Extensão e Beneficiário. 

Segundo Cunha e Souza (2011), ator é aquele que faz a ação, Meta é o 

participante para quem o processo é direcionado, Extensão é o participante que 

complementa a ação, especificando-a, e, por fim, o Beneficiário é o participante que 

se beneficia da ação verbal. 

Os processos mentais são denominados por Halliday como os processos do 

pensar e do sentir. São incluídos aí processos de percepção (ver, ouvir, perceber, 

entre outros), de afeição e de cognição. Os processos mentais possuem dois 

participantes: o Experienciador e o Fenômeno. O experienciador é o participante que 

experiencia um sentir. O Fenômeno é o fato percebido ou sentido. 

Para Cunha e Souza (2011, p. 73) “os processos relacionais são aqueles que 

estabelecem uma conexão entre entidades, identificando-as ou classificando-as, na 

medida em que associam um fragmento da experiência a outro”. Essa relação pode 

denotar intensidade, circunstância ou possessividade. Estes processos ainda podem 

ser classificados como atributivos ou identificadores.  

Nas fronteiras entre os processos materiais, mentais e relacionais, aparecem 

os processos verbais, existenciais e comportamentais. Segundo Souza (2006), os 

verbais referem-se a verbos que expressam o dizer, estão entre os relacionais e os 

mentais, representam relações simbólicas que são expressas pela linguagem. São 

os verbos do comunicar, dizer, apontar. Os participantes são o Dizente (aquele que 

comunica) e a Verbiagem (o que está sendo dito). Os processos existenciais 

representam a existência ou o acontecimento e apresentam apenas um participante: 

o Existente. Situam-se entre os processos relacionais e mentais. Por fim, os 

processos comportamentais, situados entre os processos materiais e mentais, 
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representam os comportamentos humanos, que estão entre a fronteira do agir e do 

sentir. Em síntese: 

 

PROCESSO SIGNIFICADO PARTICIPANTES 
OBRIGATÓRIOS 

PARTICIPANTES 
OPCIONAIS 

MATERIAL Fazer, acontecer Ator Meta, Extensão, 
Beneficiário 

MENTAL Sentir Experienciador e 
Fenômeno 

- 

RELACIONAL: 
ATRIBUTIVO 

IDENTIFICATIVO 

Ser 
Classificar 

Definir 

Portador e Atributo 
Característica e valor 

- 

VERBAL Dizer Dizente e Verbiagem Receptor 

EXISTENCIAL Existir Existente - 

COMPORTAMENTAL Comportar-se Comportante Fenômeno 

QUADRO 12: Processos, Significados e Participantes. 
Fonte: Souza (2006, p.57) 

 

A partir desses aspectos, as análises discursivas críticas desta tese serão 

textualmente orientadas, seja na esfera das constituições dos Sujeitos dentro de 

uma conjuntura social, seja na representação dos atores sociais e suas identidades.  

As ocorrências de processos nas escolhas linguísticas dos docentes quando 

falam de suas expectativas, ações e percepções da conjuntura de avaliações 

estandardizadas refletem uma postura e um papel social deste. Para articularmos 

essas escolhas com o contexto de cultura e os estudos dos modos de subjetivação 

desses Sujeitos, faremos o elo entre a classificação do Sujeito, suas gestões nas 

Esferas Identitárias, propostas por Bajoit (2006), a fim de evidenciar a representação 

discursiva desses docentes e as materializações dessas representações por meio 

de elementos linguísticos, a partir da concepção de texto proposta por Halliday 

(1985), já apresentada neste capítulo.  

Outra articulação a ser feita é a partir da teoria de Representação dos Atores 

Sociais (VAN LEEUWEN, 1997), a fim de demonstrar como os docentes 

entrevistados representam, discursivamente, as relações sociais e suas agências26. 

                                                           
26

 Para Giddens (1989), os agentes (indivíduos) são dotados de capacidade cognitiva; a ação social é 
interpretada dentro do fluxo da conduta intencional. Dessa forma, os agentes possuem conhecimento 
de suas ações cotidianas no processo de interação com os outros agentes e com a estrutura social. 
Um conceito fundamental para Giddens é o de “agência”. “Agência” (agency) nada mais é que a 
reflexividade do agente individual, potencializadora das possibilidades de transformação e/ou 
reprodução da estrutura social. Para Fairclough (2003), os agentes sociais não são “agentes livres”, 
mas também não são socialmente limitados. Eles têm seus próprios “poderes causais”, que não são 
redutíveis aos poderes informais das estruturas e práticas sociais. 
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 Para apresentação dessas identidades fragmentadas, silenciadas ou 

proativas na escola em tempos de Ideb, um momento nuclear de análise discursiva 

pela representação dos atores sociais se dará a partir do quadro teórico proposto 

por Theo van Leeuwen (1997), uma vez que ASCD traz nas suas sugestões de 

pesquisa “Trabalhar com atores sociais a partir das perspectivas discursivas, a 

exemplo dos trabalhos de van Leeuwen (1997), retomado em Pedrosa (2008) e 

Resende e Ramalho (2011, p. 150)” (PEDROSA, 2012a, p. 22). 

 Passemos a apresentar esse postulado teórico também parte dos diálogos 

teóricos empreendidos nesta tese. 

 

       2.7 A Representação dos Atores Sociais  

 

Van Leeuwen desenvolveu a “abordagem de atores sociais”. Nesta, o autor 

traça um elo com teorias linguísticas e sociológicas. Para tal, desenvolve a ideia de 

que discursos são recontextualizações de práticas sociais. Segundo Pedrosa (2008), 

van Leeuwen distingue dois tipos de relações entre o discurso e as práticas sociais: 

o discurso como instrumento de poder e de controle, e o discurso como instrumento 

da construção social da realidade.  

Continuando a discussão teórica, apresentamos: 

 

uma categoria analítica que pode ser bastante profícua para acessar o 
significado representacional em textos é a representação dos atores sociais. 
As formas como os atores são representados nos textos podem indicar 
posicionamentos ideológicos em relação a eles e a suas atividades 
(RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 72). 

 

Atores sociais podem ter suas agências apresentadas explicitamente ou 

camufladas; são representados por suas atividades e falas ou podem ser referidos a 

partir de julgamentos e valores ideológicos. Destarte, as análises a partir da RAS 

podem ser eficazes para desvelar ideologias em práticas de discursos. 

A importância do estudo de van Leeuwen consiste em relacionar os aspectos 

sociais na representação dos atores antes de analisar, linguisticamente, o modo 

como são apresentados. Isso se justifica em primeiro lugar, porque, segundo o 

autor: 
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[...] não há uma co-referência exata entre as categorias sociológicas e 
linguísticas, e se a análise crítica do discurso, ao investigar, por exemplo a 
representação da agência, se restringir demasiado a operações ou 
categorias linguísticas específicas, muitos exemplos relevantes de agência 
poderão ser ignorados (VAN LEEUWEN, 1997, p. 170). 

 

Não havendo maneira possível de se conciliarem as duas perspectivas na 

língua, o autor traz a justificativa que nos embasa: o fato de que o significado não 

está na língua, mas na cultura. Portanto, a língua pode representar o papel dos 

atores sociais de modo impessoal, dependendo do seu significado da visão de 

mundo em uma dada cultura. 

Van Leeuwen (1997) apresenta uma contribuição para o campo da ACD, 

abordando uma teoria que se predispõe a desvendar relações opacas de 

significados, especificamente, para representação dos atores sociais nos discursos. 

O autor, concentrando-se nos estudos sobre a metafunção ideacional (HALLIDAY, 

1985), traz para o seu constructo teórico o componente experiencial da GSF para 

expor categorias sociossemânticas, como também distintas possibilidades de 

materialização linguística dessas representações. Nesse inventário, o autor parte de 

categorias amplas (Inclusão e Exclusão), que vão desembocar em desdobramentos 

de pequenas categorias que se afunilam a depender da representação cultural e 

semiótica que essas representações discursivas são realizadas. Na figura que 

segue, podemos apresentar tanto as categorias sociossemânticas propostas pela 

RAS, como também o recorte para este trabalho, destacadas em cores: 

 

 
FIGURA 13: A representação dos atores sociais no discurso: redes de sistema. 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em van Leeuwen (1997). 
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Trata-se de um sistema em que as categorias sociológicas incidem, 

primordialmente, em vez de categorias linguísticas, embora estas sejam 

apresentadas de forma sistemática nas análises em ACD que são, textualmente, 

orientadas. Para investigação e representação desses atores sociais, Van Leeuwen 

(1997) propõe um quadro extenso de categorias sociossemânticas. A motivação 

para o caminho de análise pelas categorias apresentadas por van Leeuwen (1997) 

pode ser apresentada na síntese:  

 

Como é que práticas sociais se transformam em discursos sobre essas 
mesmas práticas – e isto, quer no sentido de que temos meios para o fazer, 
quer no sentido de como é que nós, na realidade, o fazemos em contextos 
institucionais específicos que têm relações específicas com as práticas 
sociais e das quais produzem representações (VAN LEEUWEN, 1997, 
p.172). 

 

 O contexto de cultura de práticas inovadoras que atendam aos anseios da 

marca de gestão de resultados na escola para um desenvolvimento do país na 

atualidade foi o âmbito para as representações discursivas dos professores no 

ensino fundamental. Nesse cenário, analisar “a maneira pela qual os atores sociais 

são representados em seus textos pode indicar posicionamentos em relação a eles 

e a suas atividades” (RESENDE, 2012, p.7).  

 As categorias de representação dos atores sociais pertencem a uma rede de 

sistemas linguísticos distintos e complexos que contempla tanto aspectos léxicos e 

gramaticais como figuras retóricas. Esses sistemas no discurso passam por 

transformações através de processos que envolvem o apagamento, a reestruturação 

e a substituição da consistência linguística. A partir do conhecimento desses 

processos de transformação que fundamentam as categorias de representação dos 

atores sociais, a identificação dos papeis sociais no discurso se torna visível. Daí, a 

importância de esclarecê-los, seguindo a orientação de van Leeuwen (1997). 

Fundamentalmente, o modelo teórico de van Leeuwen (1997) bifurca-se na 

identificação dos agentes excluídos e incluídos. Para o autor, as representações 

incluem ou excluem atores sociais servindo aos interesses e propósitos destes em 

relação aos leitores ou ouvintes a que se dirigem no momento de interação. As 

categorizações mais amplas propostas por van Leeuwen (1997) são a inclusão e 

exclusão, às quais o ator social está sujeito.  
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2.7.1 A exclusão 

 

 Na exclusão, a agência dos atores sociais pode ser ofuscada ou enfatizada 

nas representações, a partir de como eles julgam o que fazem e como fazem. 

Analisar essas representações é útil para nossa investigação, pois as relações 

sociais e as identidades são construídas, discursivamente, nos textos e nas 

interações. Representar passa pela ação de incluir ou excluir categorias centrais na 

proposta de Van Leeuwen (1997, 2008). 

 A exclusão pode acontecer, segundo o autor, por supressão (não referência) 

ou encobrimento (referência discursiva em segundo plano). As representações 

podem incluir ou excluir atores sociais e “servem aos interesses e propósitos em 

relação aos leitores a quem se dirigem” (VAN LEEUWEN, 1997, p.180). 

 Quando a exclusão não deixa marcas no texto, ou seja, se os atores sociais 

nunca forem mencionados em qualquer parte do texto, tem-se uma supressão. Nos 

casos em que os atores sociais são pouco visíveis no texto, isto é, mencionados de 

forma indireta ou ambígua, podemos dizer que são colocados em segundo plano. 

Casos clássicos de supressão são realizados na materialidade linguística do texto, a 

saber: 

 

 apagamento do agente da passiva; 

 orações, cujo verbo no infinitivo funciona como um participante gramatical;  

 nominalizações ou dos adjetivos, todos dentro de um contexto que pode nos 

levar ao pressuposto, mas nunca à certeza da identidade dos atores sociais 

suprimidos. 

 

A exclusão tem sido um aspecto importante nas análises discursivas críticas, 

uma vez que esses afastamentos são resgatados “unicamente pela comparação 

crítica de diferentes representações da mesma prática social, mas não na análise de 

um único texto, pela simples razão de que não deixa marcas” (VAN LEEUWEN, 

1997, p.180). 

 

Podemos observar no exemplo: 
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   O professor não é consultado, não é visto o ponto de vista dele não faz 

parte do processo [...] (8PSFM27). 

 

 Nos trechos em destaque, não é consultado e não é visto o ponto de vista 

dele, não é possível distinguir o agente da ação verbal ao qual o professor se refere. 

Quem não o consulta? Quem não vê o seu ponto de vista? Ocorre um apagamento 

de alguns atores sociais, que, por suas vezes, foram suprimidos da oração. As 

marcas linguísticas que realizam esse fenômeno estão presentes por meio do 

apagamento da agente da passiva.  

 A representação dos atores sociais por exclusão foi identificada em menor 

evidência no corpus, por essa razão, o foco da análise do nível discursivo dos 

papéis sociais representados pelos professores foi, em tese, mais recorrente por 

algumas subcategorias presentes no eixo de Inclusão. 

 

 2.7.2 A Inclusão 

 

 A inclusão é um processo que abrange grande parte das representações 

sociais. Dele, decorrem várias categorias, uma vez que “é nesse processo que 

reside a grande força política da representação dos atores sociais” (CALDEIRA, 

2011, p.19). Os atores sociais nessa categorização são ativados, apassivados, 

personalizados, impersonalizados, generalizados, especificados, assimilados, 

agregados, coletivizados, associados, dissociados, entre outros. 

 Para analisar como os professores representam seus papéis como atores 

sociais da própria prática social, poderemos identificar as escolhas lexicais 

realizadas pelos professores do Ensino Fundamental em Sergipe, para realizarem 

suas representações como atores sociais. Observando a transcrição das entrevistas 

e mapeando os discursos dos docentes, foi possível reconhecer no corpus a maior 

recorrência exemplo dos seguintes subsistemas: Ativação, Apassivação, 

Generalização e Especificação. 

 A ativação ocorre quando os atores sociais são representados como forças 

ativas e dinâmicas numa atividade (NOVODVORSKI, 2008). Essa ativação pode 

                                                           
27

 A convenção para referência 8PSFM está detalhada na página 127, quadro 18 – Caracterização 
dos professores, no capítulo dedicado ao percurso metodológico desta tese. Propusemo-nos a 
apresentar este exemplo para efeito de ilustração das categorias sociossemânticas, não como 
antecipação de análises. 



108 

 

realizar-se pelas estruturas do sistema de transitividade proposto por Halliday 

(1985). Os papeis gramaticais participantes são codificados como Ator em processos 

materiais, Comportado em processos comportamentais, Experienciador em 

processos mentais, Dizente em processos verbais, Identificado ou Portador em 

processos relacionais. 

 Vejamos um outro exemplo: 

 

É como se quisessem provar que a educação vai bem ou vai mal sem 
levar em conta se o professor está preparado para essas mudanças 
(12PSFAc28). 

 

  Nesse exemplo, podemos notar a Ativação do ator social professor 

(sublinhado) pelo processo de Ativação, em que o ator é o portador “professor” no 

elo entre o processo relacional “está” (marcado de cinza) e o atributo “preparado” 

(em negrito). Essa inclusão pode nos dar uma visualização de como os professores 

entrevistados representam as formações que tiveram para lidar com as mudanças 

no contexto de avaliações estandardizadas. Veremos essas ocorrências, de forma 

mais detalhada, no capítulo de análises das RAS. 

Outra categoria que nos servirá para análise é a Apassivação. Van Leeuwen 

(1997) apresenta a apassivação dos atores sociais, que podem se apresentar 

como sujeitos ou beneficiados. “Os sujeitos são tratados como objetos na 

representação e os beneficiados formam um grupo que se beneficia positivamente 

ou negativamente disso” (VAN LEEUWEN, 1997, p.188). Assim, como na ativação, 

a passivação acontece nas materializações das estruturas do sistema de 

transitividade e seus participantes oracionais: Meta em processos materiais, 

Comportante em processos comportamentais, Fenômeno em processos mentais. O 

ator apassivado pode estar sujeitado ou beneficiado. Exemplificando: 

 

Eu sei que você tá perguntando sobre o professor, mas como eu sou 

professor, eu me preocupo com o aluno / e essa cobrança foge 

totalmente da realidade dele... (4PSIM29).    

                                                           
28

 A convenção para referência 12PSFAc está detalhada na página 127, quadro 18 – Caracterização 
dos professores, no capítulo dedicado ao percurso metodológico desta tese. Propusemo-nos a 
apresentar este exemplo para efeito de ilustração das categorias sociossemânticas, não como 
antecipação de análises. 
29

 A convenção para referência 4PSIM está detalhada na página 127, quadro 18 – Caracterização dos 
professores, no capítulo dedicado ao percurso metodológico desta tese. Propusemo-nos a apresentar 
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Nesse exemplo, o ator social na representação discursiva do professor 

entrevistado passa a ser o aluno, uma vez que, no processo mental, o Fenômeno 

assume o papel de ator social, nesse caso, o aluno (sublinhado), daí, a constituição 

muito evidente em alguns relatos dos docentes entrevistados, que apresentam o 

aluno como premissa de suas expectativas e de suas preocupações centrais nesse 

contexto de mudanças. 

 Outro aspecto apontado por van Leeuwen é para o fato de que atores sociais 

podem ser representados como classes sociais generalizadas. Escolher entre uma 

referência específica ou uma referência geral é um fator relevante na representação 

de atores sociais. Trata-se de uma visão de realidade que em determinados 

contextos de cultura pode esbarrar no que nós chamamos de uma referência 

genérica da classe de trabalhadores aqui representada: os professores. Segundo 

Van Leeuwen (1997, p. 193), “a generalização pode realizar-se através do singular 

com um artigo definido ou indefinido”, a exemplo: 

 

O professor está deixando de ser um mediador para ser um preparador 

como num cursinho de pré-vestibular [...] porque no Ensino fundamental 

já é cobrado pela Prova Brasil [...] (2PSFAc30). 

 

A generalização, aqui, é marcada pelo professor que é representado, 

discursivamente, na sua materialidade linguística pela lexia anteposta por um artigo 

definido singular. Apresenta-se, aí, uma classe e não um indivíduo, há conotação 

para um grupo (os professores em geral). 

 Uma generalização pode, também, ter outro lado de representação: a 

Especificação. Ou, ainda, a referência a grupos ou indivíduos. No caso dos grupos, 

a categoria sociossemântica proposta por van Leeuwen (1997) é a assimilação que 

se realiza pela agregação ou coletivização. “A agregação quantifica grupos de 

participantes, tratando-os como dados, alternativamente a assimilação pode realizar-

se, quer através de um substantivo contável, quer de um substantivo denote um 

grupo de pessoas” (VAN LEEUWEN, 1997, p.195). 

 Vejamos um exemplo de realização da assimilação: 

 
                                                                                                                                                                                     
este exemplo para efeito de ilustração das categorias sociossemânticas, não como antecipação de 
análises. 
30

 Idem para referência 2PSFAc. 
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a gente tem que acompanhar o sistema porque nós somos cobrados e 
somos avaliados e há uma nota uma média que ao final vai... é como é 
que se diz...(12PSFAc). 

 

 Nesse exemplo, a Assimilação é apresentada pela referência de um grupo a 

gente (sublinhado), substantivo que traz a significação de um grupo de pessoas.  

 Pelas apresentações expostas e embasadas na proposta de van Leeuwen 

(1997), podemos inferir de uma certa forma que essas categorias se tornam 

relevantes para investigar os discursos de professores do Ensino Fundamental em 

Sergipe, a partir das representações discursivas dos atores sociais, os processos de 

subjetivações e suas identidades fragmentadas, no contexto de avaliações 

estandardizadas, ante os requerimentos de práticas pedagógicas globalistas, 

pautadas pela gestão de resultados, objetivo desta tese. 

 Partindo dessa conjuntura, 

 

Apenas a investigação interdisciplinar poderá lograr que relações tão 
complexas pareçam mais transparentes. Em uma investigação desse tipo, a 
análise de discurso, e mais concretamente a Análise de Discurso Crítica, 
não é mais que um dentre os elementos de múltiplos enfoques de que 
necessitamos. Não apenas devemos concentrar-nos nas práticas 
discursivas, mas também devemos nos ocupar de uma ampla gama de 
práticas materiais e semióticas. Desse modo, a investigação em ADC deve 
ser multiteórica e multimetodológica, crítica e autocrítica (WODAK, 2003, p. 
103, tradução nossa).  

  

Para buscar o alcance desses objetivos, é o que os diálogos teóricos nos 

foram válidos, já que este trabalho se vale de uma natureza interdisciplinar e requer 

conexões teóricas para investigação de um contexto complexo que envolve não só 

as práticas inovadoras exigidas pelas configurações de avaliações estandardizadas 

e alcance das metas do Ideb, mas as formas de representação desse contexto de 

mudanças nos discursos dos professores. Isto é, como a linguagem é reveladora de 

mudanças, mantenedora de práticas e que ainda traz consigo significados 

representacionais e processos de subjetivações emergentes nesse contexto de 

identidade fragmentada do docente.  

As articulações teóricas aqui empreendidas demonstram o campo inovador 

também nos estudos de Linguística Aplicada, que se configura a partir de uma 

perspectiva da contemporaneidade, marcado por teorias globais e práticas locais. 

Cabe à LA não mais atuar como instância mediadora entre uma Linguística feita à 
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margem de anseios populares e outra que clama por soluções práticas, mas intervir 

nos problemas mundanos (RAJAGOPALAN, 2006).  

A LA precisa, dessa forma, repensar o seu lugar de teoria e não esperar, 

segundo o autor, do seu colega teórico algo pronto e acabado que possa ser 

aplicado. Daí, a adequação, também, de um diálogo e de uma proposta que possa 

dar conta, a princípio de investigações que envolvam campos diversos, aqui, 

representados pela Sociologia para a Mudança Social e a Linguística em seu maior 

diálogo e dos desdobramentos para com a ASCD e os direcionamentos das análises 

também materializadas pela LSF. 

A fim de demonstrar o percurso metodológico que esta tese se delineou, 

visando a seus objetivos, passemos para o próximo capítulo. 
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo traz, para o conjunto da tese, o caminho de construção da 

pesquisa, abordando os aspectos metodológicos para realização do estudo. 

  Como já colocado no capítulo anterior, este trabalho de investigação acessa 

as orientações da LA, hoje, articuladora de múltiplos domínios do saber e em diálogo 

constante com vários campos que têm preocupação com a linguagem, uma vez que 

esta permeia e constrói as práticas sociais. A metodologia para configuração desta 

pesquisa é qualitativa, endossada pelos postulados teóricos da ACD, que preconiza 

teoria e método como facetas de um mesmo processo.  

 A tese se propõe a analisar os discursos de professores do Ensino 

Fundamental em Sergipe, a partir das representações discursivas dos atores sociais, 

dos processos de subjetivações e suas identidades fragmentadas, no contexto de 

avaliações estandardizadas, ante os requerimentos de práticas pedagógicas 

globalistas, pautadas pela gestão de resultados. 

 Para apresentar o trajeto e os critérios de teorização, geração e análise dos 

dados, o capítulo está, assim, configurado:  

 

 as motivações, os questionamentos, objetivos e a natureza qualitativa da 

pesquisa; 

 caracterização do espaço e dos professores entrevistados; 

 o corpus; 

 a abordagem; 

 a geração dos dados, o instrumento e a meta. 

 

 Os trabalhos de Bauer e Gaskell (2011), Gill (2011), Moita Lopes (1998, 

2006), Celani (2005), Pedrosa (2012), Triviños (1987) dão o aporte teórico-

metodológico para empreender o percurso que aqui se desenha. 

 

      3.1 Começando a História... 

 

 O estudo nasceu de nossas vivências enquanto formadora de professores de 

Língua Portuguesa da Educação Básica na Secretaria de Estado da Educação em 

Sergipe (SEED/SE); os anos de 2009 e 2011 foram um celeiro de formações e 
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debates acerca das metodologias exigidas pelas avaliações externas em larga 

escala. Esse conjunto de ações da SEED/SE suscitou alguns questionamentos nos 

docentes e em nós formadores diretamente ligados a esses contextos. Foi o 

momento em que percebemos o impasse não só pedagógico, mas, também, de 

natureza ideológica e, por assim dizer, discursiva. 

 Diferente de estudar elementos físicos ou da natureza que não trazem 

consigo uma historicização e uma cultura, estudar fenômenos humanos requer um 

cuidado com a sua complexidade, o que torna improvável a observação neutra. Os 

métodos qualitativos foram um divisor de águas nas Ciências Humanas, uma vez 

que trouxeram à tona o fim das certezas para os estudos em Humanidades. 

 Durante esses anos de formação com os professores da rede estadual, as 

atividades eram direcionadas ao monitoramento. As práticas de Leitura e Escrita na 

sala de aula pediam o repensar do fazer pedagógico, a busca de mais informações e 

a familiaridade com a nova abordagem das avaliações externas. 

 Esses aspectos nos levaram a perceber que os docentes estavam 

participando de um processo sobre o qual ainda não entendiam, realmente, o seu 

conjunto maior: uma conjuntura que nasceu nos anos 90 do século XX e, hoje, 

desembocou no quadro de saberes e práticas docentes globalizadas pela gestão de 

resultados em países emergentes.  

 O cenário propiciava um ambiente de produção, pois o conhecimento 

centrado na resolução de um problema de contexto de aplicação específico para 

prática social torna-se fértil para debates e pesquisas. “Isto significa dizer que a 

resolução do problema gerará conhecimento útil para participantes do mundo social 

e que seus interesses e suas perspectivas são considerados na investigação” 

(MOITA LOPES, 1998, p.106). O Conhecimento, nesse sentido, é contextualizado e 

procura princípios e modos de investigação também para resultados que se 

contextualizem. 

 Dessa forma, e especificamente voltando para a formação continuada dos 

professores de Língua Materna, percebemos, ainda, que as orientações oficiais 

locais eram reproduções de uma política de educação globalista, que visava apenas 

duas áreas: Língua Portuguesa e Matemática, já que as outras áreas do 

conhecimento não eram contempladas nos exames para o Ensino Fundamental. 

 Como a Prova Brasil era o exame de ordem pela interferência direta nos 

resultados do Ideb, a nossa função era prover capacitação acerca dos descritores já 
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expostos aqui, quando tratamos do Ensino de Língua Materna. Isso acarretou 

dilemas e conflitos próprios da natureza contemporânea no ambiente complexo da 

Educação Pública. Escolas diferentes, alunos diversos, professores com perfis 

distintos, realidades heterogêneas e formação homogênea para atingir metas 

estipuladas. Mais um motivo que impulsionou a nossa pesquisa, pois “na pesquisa 

educacional informada pela teoria crítica, questões fundamentais são as relações 

assimétricas de poder, o papel dos participantes e a responsabilidade social” 

(CELANI, 2005, p. 109). 

 Nasce, então, a proposta de análise das práticas sociais desses docentes por 

meio da linguagem, a partir de seus pronunciamentos acerca das avaliações 

externas a que seus alunos e a escola eram submetidos e, por consequência, eles 

também. Dentro de um contexto de modernidade tardia, a Educação se configura 

pela ação globalizada e pelas intenções de um conjunto maior que é a ordem 

econômica. Educar para contemplar os arranjos produtivos dos países em 

emergência, trazer educação de qualidade a partir do diagnóstico de avaliações 

estandardizadas e determinar políticas nas áreas de cunho social desses blocos 

econômicos são características desses tempos. 

 Estudar os discursos de docentes a partir de uma vertente sociológica e 

linguística nos daria um arcabouço maior dessas impressões e nos levaria a 

possíveis conclusões e desdobramentos. A partir de então, a pesquisa se 

configurava. 

 Tratar desse âmbito complexo que engloba saberes docentes, discursos, 

práticas sociais, identidades e subjetivações é uma agenda que requer diálogos 

disciplinares, trocas, articulações conceituais e metodológicas que podem evidenciar 

a natureza interdisciplinar desse estudo. Isso porque “A linguagem na prática social 

e em um contexto de ação procura subsídios em várias disciplinas que possam 

iluminar teoricamente a questão em jogo, ou seja, que possam ajudar a esclarecê-la” 

(MOITA LOPES, 1998, p.102). 

 Esse estudo é, portanto, um conjunto de diálogos teóricos para embasar a 

análise crítica dos discursos dos professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental, a partir da perspectiva da Abordagem Sociológica e Comunicacional 

do Discurso (ASCD). Para tanto, o percurso de natureza Sociológica, Linguística e 

Discursiva será, metodologicamente, orientado pela pesquisa qualitativa. 
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 Abordar a temática sob o viés interdisciplinar implica em trazer para o 

contexto de investigação aportes que sustentem uma proposta que se vincula à LA e 

dialoga com outras áreas de conhecimento. É necessário que os diálogos 

aconteçam com o mundo contemporâneo e: 

 

[...] as práticas sociais que as pessoas vivem, como também os desenhos 
de pesquisa em LA que considerem diretamente os interesses daqueles que 
trabalham , agem, etc. no contexto de aplicação – uma dimensão que o 
campo da LA raramente contempla (MOITA LOPES, 2006, p.23). 

 

      3.2 A Pesquisa: caracterização do espaço e dos docentes 

  

As análises dos discursos de 13 professores das séries iniciais (5º ano) e 

finais (6º ao 9º anos) do ensino fundamental, atuantes na Rede Estadual em 

Sergipe, em específico na Diretoria Regional de Educação – DRE 2, são o foco 

central desse trabalho.  

  Segundo o censo de 2010 do IBGE, o Estado de Sergipe possui 21.910,348 

Km² de superfície, população estimada em 2.068.017 habitantes. A taxa de 

urbanização do estado é de 81,7%, a maior do Nordeste, estando acima da média 

da região que é de 71,8%. Além da localização geográfica estratégica, Sergipe 

possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), maior Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita do Nordeste e promissores indicadores de saúde e 

educação31. 

 A Rede Estadual de Educação em Sergipe abrange 75 municípios agregados 

em 10 diretorias regionais para oferecer ensino fundamental, médio, 

profissionalizante, educação especial e demais programas de 378 escolas a 184.768 

alunos, assim distribuídos no ano de 2012: 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso: março de 2012. 
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MODALIDADE MATRÍCULA 2012 

Ensino fundamental 93.533 

Ensino Médio 58.050 

Ensino Profissionalizante 1.516 

Ensino Normal (magistério no 
EM) 

1.412 

Educação Especial 148 

Escola Ativa (Escolas Rurais 
Multisseriadas) 

135 

EJA EF(1º e 2º semestres)  13.253 

EJA EM(1º e 2º semestres) 15.210 

Programa Acelera 704 

Programa Se Liga 807 

QUADRO 13: Distribuição de matrícula da rede estadual de Sergipe em 2012. 
Fonte: SEED/SE

32
. 

 

 As dez diretorias regionais compreendem as zonas de concentração 

populacional do estado (DRE 1 e DRE 8) e suas divisões geográficas (Sertão – DRE 

9 e 7; Agreste – DRE 3 e 5; Baixo São Francisco – DRE 6; Vale do Rio Cotinguiba – 

DRE 4; Sul e Centro-sul – DRE 1 e 2). 

 Depois destas, a maior é a Diretoria Regional 2, pois abrange 7 municípios da 

região centro-sul do estado e atende a 53 escolas com 22.996 alunos matriculados, 

sendo que 8.551 estão matriculados no Ensino Fundamental. A regional em pauta 

tem índices mais elevados de resultados, que variaram de 2,5 a 5,2 no Ideb em 

2011. Resultado este que ficou acima da meta estabelecida pelo Inep para as redes 

estaduais no Brasil que foi 3,8 no mesmo ano.  À época, o Estado de Sergipe obteve 

3,9 de Ideb nas séries iniciais e 2,9 nas séries finais, enquanto o Brasil apontou para 

5,1 nas séries finais e 3,9 nas séries iniciais.  

 Esta Diretoria Regional foi nosso ponto de ação enquanto formadora nos anos 

de 2009 a 2011, período das inquietações que fizeram surgir essa proposta de 

pesquisa. A DRE 2 apresenta um quadro que difere das outras diretorias pelos seus 

índices, mas os limites são muito parecidos, as estruturas das escolas também. O 

espaço de nossa pesquisa foi nesta Diretoria, não só por conta dos índices 

apresentados, mas porque há escolas que apresentaram marcas bem abaixo da 

média pretendida e esse contexto apresentaria a amostragem dos sujeitos que, 

                                                           
32

 Disponível em: <http://www.seed.se.gov.br/redeestadual/escolas-rede.asp>. Acesso: 14.07.12. 



117 

 

muito embora fossem professores de escolas com Ideb alto, não apresentavam 

satisfação com relação ao ensino-aprendizagem da Leitura e da Escrita de seus 

alunos, uma de nossas hipóteses no momento de elaboração do projeto desta tese.

 Das 53 escolas que compõem a DRE 2, 43 participaram da Prova Brasil em 

2011 e foram avaliadas com os índices propostos pelo diagnóstico das avaliações 

estandardizadas.  

 Foram escolhidas, para objeto de amostragem de nossa pesquisa, 15 

escolas, o que corresponde a mais de um terço do universo total de escolas 

avaliadas, sendo que o critério de escolha para este trabalho partiu das seguintes 

variáveis: 

 5 escolas abaixo da meta proposta pelo MEC/Inep; 

 5 escolas que atingiram a meta proposta pelo MEC/Inep; 

 5 escolas que estavam acima da meta proposta pelo MEC/Inep. 

 

Consideramos escolas na meta aquelas que atingiram até 0,4 pontos abaixo 

ou acima da nota projetada pelo MEC/Inep. As que ultrapassaram essa margem 

ficaram dentro de seus contextos exatos, ou seja, abaixo ou acima.  

As distribuições dos índices foram a nossa tônica, uma vez que, conhecendo 

a realidade local, sabemos que este indicador é fortemente marcado de valores não 

só de ordem econômica, mas, também, de ordem social. Há, hoje, disputas entre 

escolas da rede em Sergipe por conta de seus índices, após implantação de prêmios 

da SEED, em 2009, como o Prêmio Gestão33, que trata das ações da escola como 

um todo, mas o Ideb é fator central dessa competição.  

O trabalho foi marcado pelo contato com a direção das escolas e posterior 

acesso aos professores, observando os preceitos de ética e conduta do 

pesquisador, atentando, nesse contexto, para relação que o pesquisador pode 

                                                           
33

 O Prêmio Gestão Escolar é um reconhecimento do Conselho Nacional de Secretários da Educação 
(Consed) a projetos inovadores e gestões competentes na educação básica do ensino público 
brasileiro. O objetivo da premiação é estimular que escolas públicas mostrem o desenvolvimento de 
suas gestões, além de incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de 
planos de ações, tendo como base uma autoavaliação. Em todas as etapas, são avaliadas cinco 
dimensões: gestão pedagógica, gestão participativa, gestão de serviços e recursos, gestão de 
resultados e gestão de pessoas. Para avaliação, o Prêmio baseou-se em estudo extensivo feito no 
contexto da extinta Rede Nacional de Referência em Gestão Escolar (Renageste), realizado com o 
objetivo de especificar os principais aspectos norteadores da gestão escolar.  
Cada unidade da federação seleciona seu destaque estadual/distrital. Posteriormente, uma comissão 
formada por representantes dos parceiros do prêmio escolhe seis finalistas nacionais, que concorrem 
ao título Referência Brasil. Disponível em: http://www.consed.org.br/index.php/premio-gestao-escolar 
Acesso: 11.05.2012. 
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estabelecer com o sujeito pesquisado, deixando-o livre para dizer o que pensava 

acerca dessas novas condutas pedagógicas, envolvendo a gestão de resultados. 

Sobre ética na pesquisa em Linguística Aplicada, Celani (2005, p.109) diz que:  

 

a construção dos significados é feita pelo pesquisador e pelos participantes, 
em negociações. Portanto, os “sujeitos” passam a ser participantes, 
parceiros. E mais, se a vida social é dialógica, o método para descrevê-la 
também deve ser dialógico, para se garantir a opressão que ameaça os 
participantes, como decorrência das relações assimétricas de poder (grifo 
da autora). 

 

 Esse diálogo possibilitou ao pesquisador certificar-se de que os participantes 

estavam conscientes dos objetivos da pesquisa, ao mesmo tempo em que propiciou 

aos entrevistados a liberdade de desistir de sua participação a qualquer momento34. 

Vejamos o quadro com as escolas elencadas para entrevistar os professores 

nesta pesquisa:  

 

ESCOLA LOCAL IDEB 

2011 

PROJEÇÃO 

META 2011 

INEP 

COLÉGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO 

ROSÁRIO 

TOBIAS BARRETO-SE 3,6 3,6 

COLÉGIO ESTADUAL ALENCAR CARDOSO SALGADO-SE 2,7 4,1 

COLÉGIO ESTADUAL SÍLVIO ROMERO LAGARTO-SE 5,2 3,2 

ESCOLA ESTADUAL ANTONIO MUNIZ DE SOUZA POÇO VERDE-SE 3,5 2,8 

ESCOLA ESTADUAL DOM MÁRIO RINO SIVIERI LAGARTO-SE 4,1 4,0 

ESCOLA ESTADUAL DR. EVANDRO MENDES LAGARTO-SE 3,4 3,0 

ESCOLA ESTADUAL JOÃO DE MATTOS CARVALHO SIMÃO DIAS-SE 2,5 3,5 

ESCOLA ESTADUAL Mª AUGUSTA CARVALHO 

RIBEIRO 

LAGARTO-SE 2,5 3,2 

ESCOLA ESTADUAL Mª DE LOURDES SILVEIRA 

LEITE 

SIMÃO DIAS-SE 4,2 3,6 

ESCOLA ESTADUAL MONS. JUAREZ SANTOS 

PRATA 

LAGARTO-SE 2,8 4,3 

ESCOLA ESTADUAL NOSSA SRA DA PIEDADE LA   LAGARTO-SE 5,6 5,1 

ESCOLA ESTADUAL PRES. CASTELO BRANCO TOBIAS BARRETO-SE 4,6 4,5 

ESCOLA ESTADUAL RURAL ENG. JOSE 

CARVALHO 

TOBIAS BARRETO-SE 3,6 3,0 

ESCOLA ESTADUAL SENADOR LEITE NETO LAGARTO-SE 4,0 3,7 

ESCOLA ESTADUAL TOBIAS BARRETO TOBIAS BARRETO-SE 1,6 2,9 

QUADRO 14: Índices do Ideb 2011 e meta do INEP 2011 das escolas participantes da pesquisa. 

Fonte: MEC/Inep. 
 

                                                           
34

 Os docentes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Autorização para 
Gravação de Voz, apresentado no anexo desta tese. 
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A escolha das escolas nos fez chegar aos professores diretamente envolvidos 

com essas avaliações e com esses modelos de gestão de resultados. Buscamos 

entrevistar os professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental atuantes 

nas séries inicias e finais desses estabelecimentos, a fim de poder constituir o 

corpus de nossa pesquisa, e, assim, analisar criticamente seus discursos. As 

entrevistas foram feitas entre os meses de setembro de 2011 e novembro de 2012, 

períodos anteriores e posteriores à aplicação do exame até a publicação do 

resultado do Ideb de 2011 pelos órgãos oficiais.  

Foram 19 professores abordados em 15 escolas, sendo que apenas 13 

destes aceitaram a entrevista, a maioria com formação na área de atuação. Os 

docentes das séries iniciais do ensino fundamental com a formação em Licenciatura 

em Pedagogia e os das séries finais, Licenciatura em Letras. Esses fatores de 

também foram variáveis de pesquisa, uma vez que a formação docente pode 

direcionar os discursos e as práticas sociais dos professores. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, conforme a orientação do 

sistema ortográfico do português brasileiro, com algumas tentativas de aproximação 

ao português oral (MOITA LOPES, 2002). Foram utilizados os seguintes símbolos: 

 

 P= discurso do professor 

 ( )= algo inaudível 

 ... = algo foi editado 

 / = pausa curta 

 //=pausa longa 

 [= fala sobreposta 

 

Por sugestão de Widdicombe (1993, apud BAUER ; GASKELL, 2011), há que 

se considerar as maneiras como a linguagem se configura nos discursos dos 

docentes, que estas podem ser potenciais resoluções de problemas. “Os analistas 

do discurso, ao mesmo tempo em que examinam como a linguagem é empregada, 

devem também estar sensíveis àquilo que não é dito – aos silêncios” (BAUER; 

GASKELL, 2011, p. 255). Esse processo exige um comprometimento e uma 

consciência das tendências e dos contextos sociais, políticos e culturais em que as 

pessoas estão envolvidas. 
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      3.3 O Corpus 

 

Abordamos 19 professores nas visitas que fizemos às 15 escolas elencadas 

para o contexto de pesquisa, mas apenas 13 docentes aceitaram participar das 

entrevistas. Dessa forma, as narrativas desses docentes constituíram o corpus desta 

pesquisa, que traz o seu corpo analítico articulado com os posicionamentos teóricos 

da Análise Crítica do Discurso. As fases de análises desses discursos são 

endossadas pela ASCD, que, em linhas gerais, traz no seu texto base: 

  

[...] aceitamos a metodologia descritiva/interpretativa assumida pela ACD 
(C. MAGALHÃES, 2001); aceitamos que a ACD faz referência à 
metodologia e a Teoria Crítica do Discurso (TCD), à teoria (MAGALHÃES, 
2004); fazemos uma Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO); 
aceitamos o discurso como um momento da prática social (FAIRCLOUGH, 
2006).  (PEDROSA, 2012a, p.3). 

 

São essas premissas que vão delinear uma análise discursiva textualmente 

orientada pela GSF, especificamente, pelo Sistema da Transitividade, enfatizando as 

escolhas e os processos utilizados nos usos da linguagem quando a temática 

perpassava pelas avaliações externas e seus procedimentos pedagógicos. Daí, 

referendarmos o discurso como momento de prática social e de representação de 

atores sociais. E, por fim, o elemento de análise mais específico da ASCD, o estudo 

das esferas identitárias dos sujeitos a partir de seus discursos.  

 

      3.4 As Problematizações e os Objetivos 

  

No contexto de novas metodologias para o ensino da leitura e da escrita no 

ensino fundamental, originadas nas propostas de avaliações estandardizadas, a 

pesquisa traz as seguintes questões: 

 

 Em que sentido e como o docente da Rede Estadual de Ensino em Sergipe, 

atuando em escolas da DRE 2, também protagonista desse processo, 

enfrenta todo um cabedal de orientações marcadas para uma gestão de 

índices e resultados? 
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 Quais os impactos que a Prova Brasil e o Ideb podem trazer para o trabalho 

dos docentes? 

 Como essas concepções são representadas discursivamente pelos 

docentes? 

 Que Sujeitos emergem nas representações discursivas dos docentes, no 

contexto de mudança social oriunda da conjuntura globalista para uma gestão 

de resultados na Educação? 

 

A fim de responder a esses questionamentos ou, pelo menos, caminhar para 

o debate acerca dessas indagações, objetiva-se, de forma geral: 

 

 Analisar os discursos de professores do Ensino Fundamental em Sergipe, a 

partir das representações discursivas dos atores sociais, dos processos de 

subjetivações e suas identidades fragmentadas, no contexto de avaliações 

estandardizadas, ante os requerimentos de práticas pedagógicas globalistas, 

pautadas pela gestão de resultados. 

 

Para contemplar o objetivo geral, seguiremos estes objetivos específicos: 

 

 contextualizar a pesquisa acerca das avaliações nacionais externas e de 

larga escala como resultante dos processos de globalização, emergência 

econômica, interesse dos investidores internacionais e das demandas locais; 

 caracterizar, à luz das propostas de estudos identitários, os perfis oriundos 

desse processo: os docentes e suas fragmentações na modernidade tardia; 

 fazer a Análise Crítica dos Discursos de docentes, sob a ótica representação 

dos atores sociais; 

 analisar os processos de subjetivações nas representações discursivas 

desses docentes, a partir da classificação dos Sujeitos; 

 trazer uma reflexão desse processo e das posições dos docentes na 

conjuntura local da Rede Estadual de Sergipe, em específico, na DRE 2. 
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      3.5 A Abordagem 

  

No campo das Ciências Humanas e, especificamente, para as Ciências da 

Linguagem, a presente pesquisa em Linguística Aplicada é de natureza qualitativa.  

Pode-se inferir que a pesquisa, nesse contexto, segundo Bogdan e Biklen (1994), 

traz alguns aspectos como:  

 

 o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento principal – mesmo utilizando gravadores, foi o nosso 

entendimento de registro o elemento fundamental de análise. 

 investigação descritiva – as informações coletadas foram materializadas 

linguisticamente, o que acarretou uma descrição. 

 o pesquisador se interessa mais pelo processo do que simplesmente pelo 

resultado – a compreensão do objeto estudado está configurada no contexto 

das avaliações, o que evidencia a  concepção e a negociação dos sentidos. 

 as análises gradativas dos discursos dos professores vão agrupando as 

informações e as conclusões. 

 o significado tem importância fundamental na pesquisa – as informações que 

dão sustento às análises críticas dos discursos são os registros dos 

professores entrevistados. Na pesquisa, procuramos valorizar a constituição 

dos Sujeitos nos discursos dos docentes. 

 

Depois dessa explanação, fica evidente que: 

 

[...] a pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma 
variedade de matérias empíricas - estudo de caso; experiência pessoal; 
introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produção 
culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais. [...]. 
Entende-se, contudo, que cada prática garante uma visibilidade diferente ao 
mundo. Logo, geralmente existe um compromisso no sentido do emprego 
de mais de uma prática interpretativa em qualquer estudo (DENZIN; 
LINCOLN, 2005, p. 17). 

  

O paradigma positivista anterior, que predominou por décadas, utilizava, na 

área das Ciências Humanas, os pressupostos e os procedimentos da pesquisa nas 

ciências exatas, os mesmos padrões de busca de objetividade e do suposto rigor da 

linguagem “científica” nos relatos dos resultados. O paradigma qualitativo, ao 
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contrário, particularmente quando de natureza interpretativa, nos remete ao campo 

da hermenêutica, no qual a questão da intersubjetividade é bastante forte (CELANI, 

2005). 

  Algumas justificativas para o método escolhido para realização desta 

pesquisa: a problematização é redescoberta no campo e a abordagem qualitativa  

combina vários métodos de geração de dados e técnicas. No caso da presente 

pesquisa, a Análise Crítica dos discursos dos professores de Língua Portuguesa. 

Assim,  

 

[...] as alternativas apresentadas pelas análises chamadas qualitativas 
compõem um universo heterogêneo de métodos e técnicas, que vão desde 
a análise de conteúdo com toda sua diversidade de propostas, passando 
pelos estudos de caso, pesquisa participante, estudos etnográficos, 
antropológicos etc. (GATTI, 2001, p. 73). 

 

 Segundo Flick (2004, p. 28), “a pesquisa qualitativa é orientada para a análise 

de casos concretos em sua particularidade temporal e local, partindo das 

expressões e atitudes das pessoas em seus contextos locais [...]”. Considerando 

que o presente estudo está voltado para a análise crítica dos discursos dos 

professores, foi utilizada a pesquisa qualitativa em função dos seus aspectos 

essenciais citados por Flick (2004, p. 20): a propriabilidade de métodos e técnicas;  

perspectivas dos participantes e sua diversidade;  reflexividade do pesquisador e da 

pesquisa; variedade de abordagens e métodos na pesquisa qualitativa. 

 A natureza heterogênea qualitativa da pesquisa endossa o caminho a ser 

seguido pela pesquisa e apresenta, também, um aspecto inerente aos estudos de 

LA: a semelhança do modo 2 de produção do conhecimento35 (GIBBONS et 

al.,1995) e a visão de pesquisa em LA (MOITA LOPES, 1998). 

  Não se pode fazer pesquisa em LA a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar de corte de disciplinas, mas cabe ao linguista aplicado atuar em 

pesquisas que estudam um contexto de aplicação específico. Esse modo implica em 

dizer que é o problema no contexto de aplicação que determina as disciplinas 

relevantes que vão iluminar a questão em estudo. Vejamos um quadro fazendo a 

articulação com a nossa pesquisa: 

 

                                                           
35

 Um forma emergente de produção do conhecimento pelo viés interdisciplinaridade que coexiste 
com as formas tradicionais de produção do conhecimento, isto é, a disciplinar.  
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CONTEXTO DE APLICAÇÃO 

“Estudo das pessoas em ação no mundo” (MOITA LOPES, 1998, p. 110). 
 
 
Os professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental da rede 
estadual em Sergipe, especificamente, na DRE 2. 

 

 
 
 
 

CONHECIMENTO TEÓRICO E 
PRÁTICO 

 
“Conhecimento tem que ser informado pela prática social onde as pessoas 
agem” (MOITA LOPES, 1998, p. 110). 
 
 
A conduta pedagógica dos professores, a sala de aula e os contextos dos 
métodos emergentes com as avaliações nacionais. 

 
 
 
 

TIPOS DE CONHECIMENTO: 
PARTICIPATIVO E 
COLABORATIVO 

 
“A pesquisa de natureza colaborativa, metodologias que têm sido cada vez 
mais utilizadas em LA consideram a visão dos participantes e envolvem a 
colaboração do pesquisador, de modo que ele esteja engajado na formulação 
do conhecimento [...] maior preocupação com o retorno dos resultados para 
prática social” (MOITA LOPES, 1998, p.111). 
 
 
A nossa condição de orientadora na formação continuada de professores de 
Língua Portuguesa e as inquietudes desses docentes no processo de 
institucionalização do Ideb e o retorno desta pesquisa como colaboração para 
o entendimento e ações no contexto da formação continuada. 

 
 
 
 

CONHECIMENTO 
ALTAMENTE 

CONTEXTUALIZADO 

 
“[...] a pesquisa em LA aponta que o  específico no mundo social é fato de os 
significados que o caracterizam serem constituídos pelo ser humano, que 
interpreta e reinterpreta o mundo a sua volta, fazendo, assim que não haja 
realidade única, nas várias realidades” (MOITA LOPES, 1998, p. 111-112). 
 
 
As identidades dos professores ante forças sociais que atuam sobre eles: o 
estudo da fragmentação e as subjetivações. 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 
“[...] fazer uma pesquisa altamente contextualizada já é decorrência da 
preocupação com a mudança das práticas sociais” (MOITA LOPES, 1998, p. 
112). 
 
 
Os professores inseridos nos contextos de avaliação da educação básica e o 
silenciamento de seus discursos no momento da implantação de novas 
metodologias para gestão de resultados no ensino de Língua Portuguesa de 
nível fundamental. 
 
 

 
 
 
 

REALIDADE COMPLEXA 

 
“[...] deslocar a LA da dependência única da Linguística” (MOITA LOPES, 
1998, p. 113). 
 
A ASCD como uma abordagem dentro da ACD. 
O diálogo teórico com a Sociologia, a Linguística Sistêmico-Funcional e os 
Estudos Culturais. 

QUADRO 15: Articulação da Pesquisa e o Modo de Produção de Conhecimento em LA. 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Moita Lopes(1998) 
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Pelo exposto, a investigação qualitativa é como um processo de construção e 

análise da realidade, por meio de métodos, técnicas e instrumentos que permitem o 

detalhamento do objeto a ser pesquisado, dentro de seu contexto. Passemos a esse 

item. 

  

      3.6 Geração dos Dados, o Instrumento e a Meta 

 

 Para gerar os dados deste trabalho, as entrevistas semiestruturadas foram o 

instrumento e  traçaram em suas indagações a temática do ensino e das condições 

oriundas com o advento do Ideb, em específico, da inserção da Prova Brasil como 

evento delineador de práticas pedagógicas. Esse instrumento “[...] favorece não só a 

descrição dos fenômenos sociais, mas, também, sua explicação e a compreensão 

de sua totalidade [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152), além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações. 

 Nas entrevistas semiestruturadas, são apresentados tópicos e perguntas 

abertas, ao invés de questões fechadas e permitem respostas subjetivas, sem 

perder o quantitativo. O entrevistador segue um guia de questões, mas deve estar 

preparado para caso de a entrevista mudar de foco.  

 Para Bauer e Gaskell (2011), conhecer o mundo dos entrevistados é um fator 

primordial para entrevista em pesquisa qualitativa. Com o objetivo de construir 

questões adequadas, é necessário conhecer os interesses e a linguagem do 

entrevistado. Perguntas-guia, seleção dos entrevistados e número de entrevistas 

são aspectos essenciais para o uso desse instrumento de análise qualitativa. 

  As entrevistas, para esse estudo, foram individuais, uma vez que: exploram o 

mundo da vida do indivíduo; tratam das experiências individuais detalhadas e 

escolhas dos entrevistados. Vejamos como esse instrumento foi materializado na 

nossa pesquisa, pelo quadro a seguir: 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Entrevista Semiestruturada com os Professores do Ensino Fundamental  
(Rede Estadual de Sergipe – DRE 2)  

1. Fale sobre a sua formação. 

2. Qual o tempo de serviço enquanto docente na Rede Estadual em Sergipe? 

3. Como você entende a conjuntura de avaliações estandardizadas e o novo quadro da 
Educação a partir da gestão de resultados? 

4. Em que sentido as orientações para a Prova Brasil impactam diretamente na sua 
prática pedagógica? 

5. Como você se sente dentro desse quadro de mudanças? 

QUADRO 16: Entrevista semiestruturada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Para realizar as entrevistas desta tese, usamos gravadores. Cada entrevista 

durou, aproximadamente, 5 minutos, gerando, em média, nas transcrições uma 

lauda e meia de texto para cada entrevista. Os professores que aceitaram participar 

assinaram um termo de autorização para gravação da voz36, com a premissa de que 

seus nomes não seriam revelados no desenvolvimento e na apresentação do 

trabalho.  

 A fim de preservar a identidade pessoal dos docentes e direcionar as análises 

neste trabalho, observando as variáveis que permeavam o contexto dos professores 

entrevistados, nos propusemos a criar uma convenção específica de legenda, 

trazendo para o leitor um melhor direcionamento diante dos fragmentos discursivos 

que serão investigados aqui. Vejamos: 

 

QUADRO 17: Caracterização dos professores. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                           
36

 Vide anexo. 

 
ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

RESULTADO IDEB DA 
ESCOLA 2011 

 (REFERENCIAL: META 
PROJETADA MEC/INEP) 

CONVENÇÃO TEMPO DE 
SERVIÇO 
NA REDE 
PÚBLICA 

ESTADUAL 

 
FORMAÇÃO 
DOCENTE 

SÉRIES 
INICIAIS DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SÉRIES FINAIS 
 DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ABAIXO  
DA 

META 

META 
ALCANÇADA 

ACIMA 
DA 

META 

PSI PSF Ab M Ac 

20 anos Pedagogia X  X   1PSIAb 

24 anos Pedagogia X  X   2PSIAb 

12 anos Pedagogia X  X   3PSIAb 

03 anos Pedagogia X   X  4PSIM 

06 anos Pedagogia X   X  5PSIM 

14 anos Pedagogia X    X 6PSIAc 

16 anos Pedagogia  X X   7PSFAb 

10 anos Letras  X  X  8PSFM 

08 anos Letras  X  X  9 PSFM 

20 anos Letras  X  X  10 PSFM 

11 anos Letras  X   X 11PSFAc 

16 anos Letras  X   X 12PSFAc 

20 anos Pedagogia  X   X 13PSFAc 
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 Gill (2011, p. 250-254) aponta algumas habilidades para analistas do discurso 

que serviram de orientação metodológica neste trabalho, são estas: 

 

 Fazendo perguntas diferentes – a decisão de usar a análise do discurso 

impõe uma mudança epistemológica radical. Os analistas do discurso não 

veem os textos como veículos para descobrir alguma realidade pensada, eles 

estão interessados em analisar os processos de legitimação de práticas 

sociodiscursivas. Daí, uma lista de perguntas que difere das convencionais 

perguntas sociocientíficas. 

 Transcrição – uma boa transcrição deve ser um registro detalhado quanto 

possível do discurso a ser analisado. A transcrição não pode sintetizar a fala.  

 Codificação – os analistas do discurso têm de mergulhar no material 

estudado, ler e reler as transcrições, até que nos familiarizemos com ela. As 

categorias usadas para codificação serão, obviamente, determinadas pela 

questão de interesse. 

 Análise – tendo contemplado a codificação inicial, pode se pensar na análise 

como sendo construída em duas fases relacionadas. Primeiramente, uma 

procura pelo padrão dos dados. Isto vai se mostrar na forma como tanto na 

variabilidade (diferenças entre as narrativas) quanto da consistência. Em 

segundo lugar, há preocupação com a função, a criação de hipóteses 

tentativas sobre as funções de características específicas do discurso. 

 

 O nosso percurso desde as primeiras inquietações até os processos de 

geração e análise de dados se deu pautado nas orientações de ordens 

metodológicas aqui expressas. No momento da transcrição, muitas vezes, 

retornamos às gravações, a fim de não perdermos as pausas e evidenciarmos as 

repetições, já que estas eram características comuns nos dados gerados. Além 

disso, as perguntas de ordem geral deram certa autonomia aos entrevistados para 

falarem das suas impressões e dos seus anseios ante a conjuntura de Ideb e das 

novas metodologias para suas práticas pedagógicas. E para dar conta das análises, 

partindo das especificidades do discurso dos docentes, elegemos teorias críticas 

para o estudo do discurso (ACD, RAS, ASCD) que podiam embasar e nortear o 



128 

 

quadro complexo que envolvia a prática discursiva, social e o contexto da Educação 

pelos discursos dos docentes. 

 Burr (apud BAUER; GASKELL, 2011) apresenta características-chave para a 

perspectiva analítica do discurso, entre elas, o fato de que há um compromisso de 

explorar as maneiras de como os conhecimentos – as construções sociais de 

pessoas, fenômenos ou problemas – estão ligados a ações práticas. A conclusão é 

que esse conjunto de teoria e método imbricados sugere novas questões ou a 

reformulação das já existentes.  

 Para acentuar essas novas questões, a ASCD propõe para o pesquisador um 

caminho analítico sugestivo para a pesquisa: 

 

 definir seu objeto de estudo; 

 traçar objetivos de análise; 

 identificar as áreas de interfaces que atendem aos objetivos; 

 selecionar as categorias de cada área interfática que alcancem os objetivos 

propostos; 

 articular a discursividade à sua materialidade textual; 

 estabelecer o diálogo entre as categorias de cada área definida e sua 

materialidade como pressuposto para os resultados analíticos a serem 

demonstrados; 

 identificar os sentidos sociais representados e construídos no discurso; 

relacionar os sentidos identificados às questões sociais 

situadas/contextualizadas (PEDROSA, 2013). 

 

 Esta tese se propôs a seguir esses caminhos, como veremos no próximo 

capítulo das análises pelas orientações das teorias de Halliday (1985), van Leeuwen 

(1997), Halliday e Mathiessen (2004), Bajoit (2006, 2009), Cunha e Souza (2011), 

Pedrosa (2012a, 2013). 
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4 PERCURSOS DE ANÁLISES  

  

Dentro de um panorama contemporâneo das pesquisas em Análise Crítica do 

Discurso, a ASCD, no seu nascedouro, já anunciava os diálogos interdisciplinares 

em suas análises, uma espécie de entrelaçamento dos Estudos Culturais com a 

Sociologia para Mudança Social, Comunicação para Mudança Social e Linguística 

Sistêmico-Funcional. Esses campos científicos foram pontes de propósitos para uma 

análise mais evidente dos Sujeitos no contexto de modernidade tardia, 

especificamente, aqui, professores de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. 

 Este capítulo se configura em três seções: a primeira seção versará sobre a 

RAS (VAN LEEUWEN, 1997); a segunda seção sobre a Classificação dos Sujeitos 

que emergem das gestões que os indivíduos, no caso, os docentes, fazem de si no 

contexto de tensões existenciais de mudanças na educação pela ordem da gestão 

de resultados (BAJOIT, 2006, 2009; PEDROSA, 2012), ambas as análises 

orientadas textualmente pela GSF (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004; CUNHA; 

SOUZA, 2011); e a terceira seção, momento de articulação dos resultados 

analíticos, a fim de verificar o diálogo entre a contribuição das correntes para análise 

dos discursos dos docentes. 

 

      4.1 A Representação dos Atores Sociais nos Discursos dos Professores 

  

Nesta seção, faremos a análise crítica dos discursos dos docentes seguindo a 

linha teórica de van Leeuwen (1997), pela teoria da Representação dos Atores 

Sociais. Essa proposta apresenta os diversos modos pelos quais os atores sociais 

são representados discursivamente e que escolhas a língua nos apresenta para nos 

referirmos aos contextos e às pessoas. O autor traz um inventário de categorias 

pan-semióticas e estabelece a relevância sociológica e crítica de algumas categorias 

linguísticas. 

 Atendendo à perspectiva de análise em ASCD, apresentada nesta tese, o 

nosso objeto de investigação parte, também, da determinação de um contexto 

cultural (globalização e práticas pedagógicas em tempos de Ideb no Brasil e a 

gestão de resultados na escola) e acaba determinando a representação discursiva 

dos atores sociais por meio de materializações linguísticas. 
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 As considerações trazidas por van Leeuwen (1997) são pautadas, também, 

nos postulados da LSF de Halliday (1985), uma vez que, para esse linguista, a 

gramática não é um conjunto de regras, mas sim um potencial de significados, ou 

seja, o que pode ser dito em certas circunstâncias. Na teoria da RAS, existem duas 

categorias centrais: a Exclusão e a Inclusão, sendo que as subcategorias da 

Inclusão são mais diversificadas. A explanação teórica acerca dessas categorias foi 

seção já apresentada no Capítulo 2 (Diálogos Teóricos).  

 Faremos, nesta seção, a análise de como os atores sociais envolvidos nesse 

processo são representados discursivamente nos discursos dos docentes. A 

apresentação desse contexto nos dará um panorama cultural para uma próxima 

seção de Socioanálise mais contextualizada do Sujeito e suas Esferas Identitárias, 

atendendo aos pressupostos teóricos de Bajoit (2006, 2009), recontextualizados 

pela ACD. 

 Propusemo-nos, assim, a apenas analisar a presença de atores sociais 

envolvidos no processo educacional atual e representados nos discursos dos 

docentes pelas ocorrências mais relevantes. Para tanto, será necessária a 

apresentação das categorias analíticas elencadas para esse fim, uma vez que, 

fazendo a transcrição, as leituras e releituras das narrativas dos docentes, foi 

possível identificar, previamente, as realizações linguísticas determinadas no 

contexto de cultura aqui já apresentado. Daí, a motivação para apresentação das 

categorias recorrentes que serão analisadas nas representações discursivas dos 

professores entrevistados: 

  

ATORES SOCIAIS REPRESENTADOS NOS DISCURSOS DOS 
PROFESSORES 

CATEGORIAS 
SOCIOSSEMÂNTICAS 

Professores Os trabalhadores 

A gente (nós) 

INCLUSÃO 

Alunos INCLUSÃO 

Gestão Educacional  

SEED        Técnicos 

DRE 2     Formadores 

 

INCLUSÃO 

EXCLUSÃO 

QUADRO 18: Inclusão e Exclusão de Atores Sociais na Representação Discursiva de Docentes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A justificativa para apresentação desses atores sociais parte não só do 

contexto de cultura que os docentes estão inseridos, mas, também, da orientação 
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teórica de van Leeuwen (1997, p.180), uma vez que “as representações incluem ou 

excluem atores sociais para servir os seus interesses e propósitos em relação aos 

leitores a que se dirigem”. As práticas sociais do contexto apresentado nesta tese 

envolvem conjuntos específicos de atores sociais, entre estes, os próprios 

professores, a classe dos trabalhadores, os alunos e os gestores da Educação no 

Estado de Sergipe, representados nos discursos dos docentes.  

 As categorias apresentadas por van Leeuwen (1997), para representação 

discursiva dos atores sociais, são diversas e em grande número, como já 

apresentadas no Capítulo 2. Simplificamos esse conjunto por conta dos interesses 

deste trabalho, o quadro de categorias acima mencionadas serve para os discursos 

em foco, pois, aqui, queremos, especificamente, abordar os atores sociais que 

fazem o contexto de cultura em tempos de Ideb, objeto de estudo desta tese. O 

recorte foi necessário para atender a uma adequação espaço-temporal para esta 

pesquisa. Ressaltamos, no entanto, que o aspecto cultural inerente a esses 

discursos é um fato que não esgota a possibilidade de recorrer a outras categorias.  

 Grande parte dos professores entrevistados para nossa pesquisa, quando 

questionados sobre os impactos da Prova Brasil e do Ideb nas suas práticas 

pedagógicas e sobre o novo contexto educacional da gestão de resultados, 

redistribuiu seus papéis para representar discursivamente seus sucessos, fracassos 

e suas angústias em tempos de Ideb. Esses papéis foram representados em seus 

discursos não só pelos próprios docentes, mas, também, pela inclusão de outros 

atores sociais em seus discursos.  

 Vejamos o quantitativo de docentes que representaram discursivamente os 

atores sociais, a partir das seguintes categorias: o aluno, a gente (os professores), a 

classe (os professores) e a gestão educacional local (SEED/DRE 2).  
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GRÁFICO 1: Representações dos Atores Sociais nos discursos dos professores entrevistados. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Vimos, a partir de ocorrências, as inclusões e exclusões de atores sociais nos 

discursos dos 13 professores entrevistados para esta pesquisa. Todos os 

professores incluíram os próprios e a classe como atores sociais; 11 incluíram os 

alunos; 7 incluíram ou excluíram a gestão. Dessa forma, os atores sociais 

apresentados no gráfico foram elencados pela ocorrência destes em mais da 

metade das representações discursivas dos docentes entrevistados em Sergipe, 

especificamente, no âmbito da DRE 2. Passemos às análises dessas 

representações. 

 

4.1.1 Nos discursos dos docentes: as representações de si e as 

representações da classe de professores como atores sociais 

  

As representações discursivas dos atores sociais, professores nos discursos 

dos docentes, podem ser analisadas a partir das categorias da Inclusão e as 

subcategorias da ativação e generalização. A ativação pode realizar-se pelas 

estruturas do sistema de transitividade proposto por Halliday (1985).  

 Como o processo relacional foi o mais recorrente nas materializações, 

vejamos como esses atores são representados ativamente: 

 

(1) O professor não é consultado, / não é visto o ponto de vista dele /não 
faz parte do processo enfim ainda é... não é...(8PSFM). 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

PROFESSORES ALUNOS GESTÃO 

QUANTITATIVO DE PROFESSORES ENTREVISTADOS 

QUANTITATIVO DE PROFESSORES QUE REPRESENTARAM ESSES ATORES SOCIAIS EM SEUS 
DISCURSOS 
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(2) Os professores não estão preparados para participar do processo, 
//muita coisa vem de cima pra baixo e os professores não são envolvidos 
no processo de avaliação... (13PSFAc). 
 
(3) O professor virou um profissional de baixa categoria para o povo... 
(2PSIAb). 
 
(4) Me parece que o professor não é respeitado, ainda por cima toda essa 
cobrança tecnocrata... (7PSFAb). 
 
(5) É como se quisessem provar / que a educação vai bem ou vai mal 
sem levar em conta se o professor está preparado para essas mudanças 
(9PSFM). 

 

 A representação por ativação desses atores (sublinhados) se dá em um 

processo relacional (negritado) em que atributos (realce cinza) são, extremamente, 

fortes para os que se apresentam como atores (portadores de atributos) para esses 

centros de ação social. Professores (Classe), nessa linha de representação, são 

apresentados como não consultados, pouco preparados, profissionais de baixa 

categoria, não respeitados. Esses atributos podem agregar um conjunto de valores 

menores aos docentes dentro desse contexto de identidades que se apresentam 

subalternas e, muitas vezes, desvalorizadas, são os discursos dos próprios 

professores que trazem à tona uma ativação de atores sociais que recebem 

atributos de menor expressão e de incapacidades perante o contexto de cultura que 

estão inseridos. 

 Quando nos discursos dos docentes, os professores (classe) são ativados, o 

papel atribuído a estes está relacionado à pormenorização da profissão (3), à falta 

do diálogo (1) e (2), não apenas às ações efetivas, mas à carga sociossemântica do 

atributo em processos relacionais (4) e (5). O professor é representado, 

discursivamente, por um ator social à margem do processo de mudanças na 

educação (3) e (4), especificamente, quando tratam de políticas de avaliações 

nacionais e gestão de resultados. Há uma conotação negativa para preparação do 

professor, o que recai, também, nas questões de formação inicial e continuada no 

âmbito da pesquisa, isto é, no estado de Sergipe, em específico na DRE 2, e 

estruturas para esse fim (2) e (5).  
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 Outras representações discursivas também de ativação dos professores 

(classe) aparecem a partir da configuração destes como atores em processos 

materiais do mundo físico, “agindo para” (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004): 

 

(6) (...) então a gente também tá se sentindo assim // os nossos 
professores não ensinaram como é que deveria ser feito... (13PSFAc). 
 
(7) (...) o professor cá se rebole, dê conta daquilo que eles pensam que é 
bom para o aluno, // mas nem tudo é bom para o aluno não...  (2PSIAb). 
 
(8) (...) quem tem que participar das discussões é o professor, porque é o 
professor que dá o resultado, é o professor que trabalha, quem dá a 
aula, //não quem tá de lá de cima... (6PSIAc). 

 

 O ator social, representado nesse contexto de ativação pelo processo material 

(não) “ensinaram”, traz a representação do outro, o profissional da educação. Na voz 

do docente do ensino fundamental, esse ator social é o professor de sua formação 

para a docência, o que pode representar uma conotação de distanciamento das 

práticas nas formações iniciais dos docentes e as exigências de um contexto de 

cultura atual. Essa ativação pode, também, trazer alguns quesitos como o tempo de 

formação desse professor, uma vez que o entrevistado já tem 20 anos de serviço na 

educação pública e sua formação, dentro dessa variável, foi pautada nos moldes e 

contextos em que as demandas ainda não eram marcadas pelas avaliações em 

larga escala. Quando o professor é representado no discurso de forma ativa e não a 

partir de atributos pormenorizados, há um deslocamento da função social e, aqui, 

embora a referência seja para professores, esses atores sociais se situam em outro 

contexto de cultura, destarte, há uma projeção de papéis, pois falam dos professores 

em um contexto mais geral e não deles mesmos, o que recai em outra 

representação social. 

 A conotação para representação em (7) e (8) pelos processos materiais 

“rebole”, “dá” e “trabalha” também caminha na direção do “agindo para” (HALLIDAY; 

MATHIESSEN, 2004). No entanto, percebemos que o ator social é apresentado 

como uma força dinâmica que atua sozinha, no distanciamento das forças oficiais e 

no contexto de responsabilidade imediata. A construção de significados do processo 

material “rebole” traz a inerência do ator social junto à ação de flexibilização, 

adaptações, efeitos de sentido de um quadro de trabalho isolado, separadamente, 

mais autônomo e distanciado, expresso pela circunstância “cá”. Não muito diferente 
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da realização em (8), já que o professor (classe) pode ser visto como o conhecedor 

da realidade e protagonista isolado das ações que, diretamente, interferem nos 

resultados dos rankings comuns ao contexto globalista em que estão inseridos. O 

chamado para essa inclusão é motivado, na voz desse docente, para discussão 

sobre os processos de mudanças e a participação desses nos debates, podendo 

evidenciar que, no âmbito da pesquisa, há uma provável necessidade de debate 

com a classe docente sobre as propostas de gestão pautada nos resultados e nas 

avaliações estandardizadas. 

 Quando os professores (classe) são incluídos por ativação nas 

representações discursivas dos docentes entrevistados para esta pesquisa, o papel 

que lhes é atribuído pode sinalizar uma oscilação entre a baixa autoestima da 

classe, a falta de preparação, as ações isoladas e a necessidade de participação 

destes nos debates e nas preparações e consultas para mudanças na prática 

pedagógica. 

 As inclusões desses atores sociais nas representações discursivas dos 

docentes também se deram pela categoria da Generalização. Segundo van 

Leeuwen (1997), atores sociais podem ser representados por classes sociais 

generalizadas. Vejamos os exemplos: 

 

(9) Quando acontece a vitória é de todo mundo, mas quando acontece a 
 derrota, tem alguma coisa errada aí //quem era que tava com a turma? 
o  professor ! (6PSIAc). 
 
(10) Estou achando que o professor está deixando de ser um mediador 

para ser um preparador como num cursinho de pré- vestibular//porque no 

Ensino fundamental já é cobrado pela Prova Brasil... (12PSFAc). 

 

(11) (...) hoje a gente vê uma situação degradante triste que deixa o 

professor angustiado porque a pior coisa na vida de um profissional da 

educação é no momento que você vai fazer a avaliação e vê o resultado 

desse Ideb baixo (1PSIAb). 

 

 (12) será que o professor não podia ser mais ativo nesse processo se 

sentir um sujeito e não apenas um objeto? (8PSFM). 

  

Para van Leeuwen (1997), a generalização pode ser realizada, 

linguisticamente, através do singular com um artigo definido. O ator social o 

professor (classe), representado nos discursos dos docentes e realizado pela 
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categoria sociossemântica da generalização, pode sinalizar classe social 

(trabalhadores, docentes) que se responsabiliza ou é responsabilizada pelo fracasso 

ou sucesso na avaliação externa (9), (10), (11).  

 A escolha entre o geral e o específico pode trazer a denúncia de um conjunto 

de pessoas em geral, que são avaliadas, cobradas (9), punidas e responsabilizadas 

(8) pelo conjunto mais complexo (10) que envolve não só outros atores sociais, 

como, também, as histórias de sucessos, fracassos e ação social direta. Em (12), o 

caminho pelo questionamento pode sinalizar, mais uma vez, a atitude da classe 

como agente do processo de mudança e não apenas paciente, como representado 

no discurso do professor de Sergipe. 

 A partir do momento que se generaliza, há uma representação coletiva de 

classe. A crítica se apresenta na responsabilização geral, o que culminaria nas 

representações sociais generalizadas dos atores, fato que pode recair em uma 

realidade massificadora do processo de autonomia, bônus e punições em momentos 

de avaliações estandardizadas. Ou, ainda, as mudanças pelas quais passam o 

grupo aqui generalizado (10), (11) e (12). 

 
(13) O que a gente quer que nessas inovações venha valorização para o 
professor (1PSIAb). 
 
(14) (...) seria interessante que a gente tivesse mais capacitação,  será 
que o professor não podia ser mais ativo nesse processo se sentir um 
sujeito e não apenas um objeto? (8PSFM). 
 
(15) a gente tem que acompanhar o sistema porque nós somos cobrados 
e somos avaliados e há uma nota uma média que ao final vai//é como é 
que se diz//vai não só avaliar e o aluno (12PSFAc). 

  

A realização material da Assimilação se dá pelo uso do “a gente”. A 

assimilação coletiviza não apenas pela nominalização do grupo, mas, também, 

porque pode haver uma união da classe, um acordo comum. Um movimento 

conjunto de docentes para o acompanhamento das mudanças nas práticas sociais 

(13), reforçado pelo quadro hegemônico das mudanças ocorridas no sistema como 

um todo, as cobranças e os resultados, comuns no cotidiano. Além disso, pode 

sinalizar, também, de maneira coletiva, a necessidade de capacitação para o 

acompanhamento das mudanças, quando o ator social é representado pelo grupo, 

aproxima-se da evidência de um movimento geral representado pela busca da 
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valorização. Outra observação é a natureza de consciência do docente que trata do 

acompanhamento das mudanças (14) “se a gente tivesse mais capacitação” e “a 

gente tem que acompanhar o sistema porque nós somos cobrados” (15), colocando 

em evidência para a necessidade de acompanhar as mudanças por parte do 

docente. 

 Pelas análises gerais expostas, podemos perceber o lugar dos professores no 

contexto de novas abordagens para o ensino. Os docentes entrevistados para nossa 

pesquisa representaram discursivamente o contexto de fracassos e angústias em 

tempos de Ideb. Essa conjuntura pode revelar que, muito embora tenhamos um 

recorte, há uma voz em uníssono que trata da condição do docente, de sua 

valorização e de seu silêncio. Outro aspecto também sinalizado é a questão da 

formação, percebe-se, pelos discursos até aqui analisados, que esses docentes 

solicitam as informações e atualizações para lidar com o modelo de gestão 

educacional. Podemos, também, pontuar a vontade de participação ativa desses 

docentes, sem a resistência ante as mudanças, pelo contrário, eles apontam para o 

reconhecimento da legitimidade do processo (13) “nessas inovações”, (14) “mais 

ativo nesse processo”, (15) “acompanhar o sistema”. 

 Outro aspecto relevante para análise com a RAS é a projeção dos alunos 

como atores sociais nos discursos dos professores, vejamos na próxima subseção. 

 

4.1.2 Nos discursos dos docentes: os alunos como atores sociais 

 

 Assim como os professores, os alunos foram representados discursivamente 

como atores sociais, uma vez que 11 dos 13 professores entrevistados 

apresentaram essa projeção em seus discursos. E nesse contexto, depois das 

transcrições e releituras dos discursos, observou-se uma participação mais viva 

desses atores sociais dentro da categoria da Ativação por participação.  

 A ativação pode se realizar, de maneira clara, por meio dos papéis 

gramaticais das estruturas transitivas dos processos e participantes materializados 

no texto. Isso mostra a relação do sistema da Gramática Sistêmico-Funcional como 

“parte do potencial metodológico para análise das representações sociais em textos” 

(RESENDE, 2012, p. 8). Em cada processo gramatical, segundo van Leeuwen 

(1997), a realização do ator social se dá a partir de participantes distintos, assim, 

podemos visualizar: 
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ATORES SOCIAIS ATIVADOS 

PARTICIPAÇÃO 

 
PROCESSOS DE TRANSITIVIDADE 

 
PARTICIPANTE 

Materiais Ator 

Relacionais Portador 

Característica 

Mentais Experienciador 

Comportamentais Comportado 

Verbais Dizentes 

QUADRO 19: RAS e a Ativação pelos papéis gramaticais dos participantes. 
Fonte: elaborado pela autora, com base em van Leeuwen (1997) e Novodvorski (2008). 

 

a) Realização pela estrutura dos processos relacionais (negrito) e os atores sociais 

(sublinhado), os atributos e valores (marcados de cinza): 

 

(21) Agora eu vejo assim o aluno não tá preparado...  (4PSIM). 

 
(22) Você tá vendo que cada dia que passa, os alunos estão mais 
desinteressados, é por isso que hoje eu estou tão arrasada. (12PSFAc). 
 
(23) Eu me sinto preocupado porque a mudança vem de forma muito 

rápida porque é assim eu quero dizer que vem de uma forma que o aluno 

fica muitas vezes perdido, ele tá vendo uma coisa agora e depois tem 

que mudar...   (4PSIM).    

                      

(24) a minha dificuldade foi chegar na sala de aula e perceber que os 
alunos não tinham essas habilidades e conhecimentos que já eles 
deveriam ter... (10PSFM).   
 
(25) Atualmente eu não estou dando conteúdo só estou trabalhando com 
leitura escrita porque esses alunos do 8º e 9º ano chegam muito fracos 
em Leitura e Escrita (9PSFM). 

 

A inclusão por ativação, partindo de processos relacionais, nos traz uma 

categorização sociossemântica capaz de apresentar o mundo das relações 

abstratas desses atores sociais, e ainda como esses atores são representados 

discursivamente pelos docentes entrevistados.  

Os portadores dos atributos são atores representados pelas negativas de 

preparo “não tá preparado” (21), “não tinham essas habilidades e conhecimentos” 
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(24), “chegam muito fracos” (25). Isso pode revelar identidades fluidas, soltas, 

fragmentadas, sem direcionamento “estão desinteressados” (22), “fica muitas vezes 

perdido” (23), descentradas pela velocidade e plasticidade das mudanças sociais e 

educacionais da contemporaneidade.  

Nos discursos de docentes da DRE 2, os alunos foram representados como 

atores sociais não portadores de habilidades para o novo quadro que se delineia na 

educação pela gestão de resultados (24) “habilidades e conhecimentos”. A crítica 

pode ser vista pelos papéis demasiadamente negativo e responsivo que esses 

professores, mais uma vez, dão aos alunos como visto na realização pelos 

processos materiais e, agora, também nos relacionais “chegam muito fracos” (25).  

Podemos observar que essas representações sinalizam a aflição e, em parte, 

a fuga para um contexto de proatividade e mudança dessas realidades de não 

aprendizado, muito embora a ação docente seja compreendida em “não estou dando 

conteúdo só estou trabalhando com leitura escrita” (25) e “minha dificuldade” (24), 

pelas mudanças ou opções de práticas pedagógicas sinalizadas nos discursos 

desses docentes sergipanos. As dificuldades destes se confundem com as 

dificuldades dos alunos. Trata-se de uma representação de outro ator social, mas, 

extremamente, ligada a uma representação de seu “eu” (22) e (24).  

Essas realizações da categoria sociossemântica da Ativação pelos processos 

relacionais puderam trazer indícios semelhantes aos processos relacionais. Os 

alunos foram representados como atores sociais nos discursos de docentes, 

atuantes na DRE 2, em Sergipe, como ainda despreparados para o novo (21), (22), 

(24), (25), desinteressados, perdidos (23), (26), e se existe algum direcionamento, 

as evidências que encontramos foram a desses docentes, que representaram essa 

condição em seus discursos.  

As representações discursivas dos docentes sinalizaram que esses alunos são 

portadores de valores, atributos e identidades negativadas “não tinham essas 

habilidades e conhecimentos” (24), “fracos” (25) motivações das preocupações 

destes professores ou da representação que eles dão ao contexto de resultados não 

muito satisfatórios, já que a maioria dos discursos para essas caracterizações foi 

gerada por professores de escolas da Rede Estadual em Sergipe, com resultados 

abaixo ou na meta projetada pelo MEC/Inep. 
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b) Realização pela estrutura dos processos mentais, materiais e comportamentais 

(negrito) e os atores sociais (sublinhado): 

 

(16) os alunos não sabem ler nem escrever, fazer inferências não 
sabem... (10PSFM). 
 
(17) Meus alunos do 5º são contados os que sabem escrever, ler, fazer 
uma redação... (2PSIAb). 
 
(18) (...) a preparação é no dia dia o conteúdo é dado// o aluno é que não 
quer aprender (2PSIAb). 
 
(19) eu tenho uma pratica diferente//já sei como é// entrei o ano fazendo 
essa avaliação diagnóstica, eu apliquei para eu perceber que habilidades 
os meus alunos já desenvolviam e que habilidades eles precisavam 
desenvolver (1PSIAc). 
 
(20) a gente tem que fazer de tudo para que o aluno consiga pelo menos 
usar um nível mais ou mesmo desejável pelo sistema// e é aí onde fica a 
preocupação, nem sempre eles acompanham o que eles querem em 
números e a qualidade onde é que fica? (4PSIM) 
 

Os alunos, atores sociais na representação discursiva desses docentes, são 

apresentados a partir das necessidades de competências e habilidades em leitura e 

escrita, fontes básicas para os descritores da Prova Brasil. Dentro de um contexto e 

que os descritores da Prova Brasil dão ênfase a essas competências, com a 

chegada dessa gestão de resultados, essa conotação se torna mais forte, já que as 

provas a que os alunos se submetem trazem consigo uma forte tendência para 

observação da aprendizagem do aluno e das evoluções nos quadros de Ideb, como 

vimos aqui já apresentado no Capítulo 1.  

Quando os professores inseridos nesse contexto representam 

discursivamente os alunos como atores sociais, pode ser indício de uma 

necessidade de preparação e aprendizados exigidos no ensino fundamental (17) 

“meus alunos do 5º ano são contados os que sabem ler e escrever” e (16) “os alunos 

não sabem ler nem escrever”.  

A maneira como os docentes da rede estadual em Sergipe representam 

discursivamente seus alunos pode revelar, para esse contexto de cultura, a falta de 

preparo dos alunos de uma base mais sólida nos quesitos de leitura e escrita no 

ensino fundamental, indicados pelas ausências do aprendizado, os atores são os 

experienciadores do (não) “saber” (16) e (17) e do (não) “querer” (18); e comportado 
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do (não) “aprender” (18). Essas representações podem trazer, também, uma posição 

na concepção desses professores que o muito da ineficácia de suas práticas acaba 

sendo “descarregado” na ausência de competências e habilidades específicas dos 

alunos: “ler e escrever” (16), “fazer uma redação” (17). A crítica recai para uma 

possível transferência de responsabilidade dos papéis sociais. As justificativas de 

que os resultados não são bons, porque os alunos não sabem, não leem, nem 

aprendem, podem representar a projeção dos papéis dos docentes pela condição do 

aluno “que não quer aprender” (18). 

Entramos, então, no terreno movediço de responsabilidades e preocupações 

marcadas, uma vez que, no discurso desses docentes, o professor se redime do 

fracasso e coloca o aluno como ator social e protagonista dos resultados, sai o 

professor e emerge o aluno. É importante atentar para a variável de pesquisa do 

professor entrevistado: em (17) e (18), temos um docente que sua formação se deu 

há mais de 20 anos, o que pode revelar a ausência de algumas informações para 

lidar com o novo, ademais, os resultados da escola em que esse docente atua 

ficaram abaixo da meta, e isso pode revelar um fator: o perfil do professor da série 

submetida ao exame está ligado ao desempenho dos alunos no contexto de Ideb. 

Diferente da representação discursiva em (19) “meus alunos já desenvolviam 

e que habilidades eles precisavam desenvolver”, aqui, o aluno é representado 

discursivamente como ator social pelo empenho e desenvolvimento dessas 

competências, a ativação pode caminhar para uma ação não de fracasso escolar, 

mas de sucesso, uma vez que o docente entrevistado atua em escola de Ideb acima 

da meta, essa referência pode trazer uma possível conclusão, embora prematura: a 

professora proativa e os resultados positivos. Mais uma vez: o perfil e a formação do 

docente estão diretamente ligados ao desempenho da escola no Ideb. Isso pode 

indicar a relação entre atualização docente e sucesso escolar, ressaltando o 

compromisso do docente diante do novo contexto que se configura, seja para opor-

se, aceitar e agir. 

Em (20) “o aluno consiga pelo menos usar um nível mais ou mesmo desejável 

pelo sistema”, o movimento se dá pela representação dos alunos como ator social 

em um momento do discurso do docente, consequência da ativação do próprio 

docente “a gente tem que fazer de tudo” (20) para que o aluno consiga. Nessa 

representação discursiva, o aluno tem o papel ativado, mas, ainda, ligado pela 

ativação do docente, que se intitula protagonista do contexto. 
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A Inclusão dos alunos como atores sociais nas representações discursivas 

desses docentes, realizada pelos processos materiais, pode sinalizar que, nos 

discursos desses professores, os alunos, quando agem no aprendizado, é pela 

negativa deste ou, ainda, se agem para aprendizagem, é porque houve a ação 

anterior do professor. Há possibilidade de se fazer uma análise para o papel do 

docente e a falta das habilidades dos alunos como indicadoras dos resultados, já 

que só foi possível perceber processos sem negativa de aprendizado em 

“desenvolviam” (19) e “consigam” (20), que são representações discursivas de 

docentes atuantes em escolas de Ideb acima e na meta projetada pelo MEC/Inep, 

ademais, estes docentes já se colocam de natureza proativa, recebendo as 

mudanças, uma vez que, na variável de pesquisa sobre o tempo de atuação desses 

docentes, há um indício de suas formações recentes. 

 

(27) os alunos sentem assim // muita dificuldade e como a gente recebe 
alunos no 5º ano/ muitas vezes eles não estão preparados... (5PSIM) 

 

Quando a representação social dos atores alunos perpassa pela categoria da 

inclusão por ativação e é realizada pelos processos mentais, podemos chamar de 

um contexto do “sentindo”, o mundo da consciência que se depara com o contexto 

de mudanças. Esse ator, aqui representado pelo discurso do professor entrevistado, 

apresenta dificuldades de adaptação que podem ser vistas como a nova conjuntura 

de aprendizagem. Como atores sociais, os alunos são experienciadores da 

dificuldade já anterior ao ciclo inicial do ensino fundamental, como representado no 

discurso “a gente recebe no 5º ano”, e isso pode revelar uma conjuntura que a 

aprendizagem e o ensino pautado nas competências e habilidades precisam ser 

processuais. 

Esse docente apresenta a justificativa e a responsabilidade para as séries 

anteriores, isso pode sinalizar uma divisão de tarefas, uma possível fuga de seus 

propósitos de ensino, ou ainda afirmação de um perfil pessimista, isto é, se eles 

chegaram até o 5º ano com as dificuldades, o professor não tem o compromisso de 

melhorar esse perfil. Pode ser antecipado atentar, mas necessário perceber que, na 

ativação dos alunos representados nos discursos desses docentes, há um 

afastamento do professor não conotar a sua atuação no processo.  



143 

 

Essa conjuntura configurou-se de modo tão evidente que os alunos também 

foram incluídos como atores sociais não só ativados, como também passivados nos 

discursos de professores em Sergipe. Van Leeuwen (1997) apresenta a passivação 

dos atores sociais, que podem se apresentar como sujeitos ou beneficiados. 

Vejamos um quadro geral, uma vez que o desenvolvimento acerca dessa teoria já se 

apresentou no Capítulo 2 desta tese. 

 

ATORES SOCIAIS PASSIVADOS  

SUJEIÇÃO  BENEFICIAÇÃO 

PARTICIPAÇÃO CIRCUNSTANCIAÇÃO POSSESSIVAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO PARTICIPANTE  

 

 

Sintagma Preposicional 

Sintagma Preposicional PROCESSO PARTICIPANTE 

 

Material 

 

Meta 

Ator social encoberto 

Nominalização 

Material Beneficiário 

(receptor ou cliente) 

 

Mental Fenômeno  

Substantivo Processual 

 

Verbal 

 

Destinatário 
Comportamental Comportante 

QUADRO 20: RAS e a Passivação por sujeição e beneficiação. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em van Leeuwen (1997) e Novodvorski (2008). 

 

Não obstante representar os alunos como atores sociais ativados em seus 

discursos, os docentes entrevistados também representaram os alunos como atores 

sociais nos papéis passivos. Vejamos como essas representações foram 

materializadas e quais análises puderam ser feitas: 

 

c) Realização da Passivação pela estrutura dos processos materiais e mentais 

(negrito) e os atores sociais (sublinhados): 

 

(28) E é claro que eu tô querendo ver o futuro do meu aluno (1PSFAb). 

 
(29) A gente tem que trabalhar a realidade do aluno pra tentar atrair a 
atenção do meu aluno (11PSFAc). 
 
(30) Eu sei que você tá perguntando sobre o professor/ mas como eu sou 
professor eu me// preocupo com o aluno e essa cobrança foge 
totalmente da realidade dele...(4PSIM)                                                 
 

(31) Eu me preocupo com o aluno e o aluno tá preparado. (5PSIM) 
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Em (28) e (29) o ator social é receptor das ações dos docentes sergipanos e 

se beneficiam delas. A condição de paciente, aí, é colocada como aquele que irá se 

beneficiar de um desejo ou objetivo do docente. Em tese, os atores sociais alunos, 

representados pelos professores entrevistados nesta pesquisa, quando 

apassivados, se apresentam como beneficiários e não como sujeitos. Acarreta, aí, 

um contexto de que a ação bem-vinda se coloca praticada pelo docente que faz a 

representação de agente e o beneficiário é o outro ator que está na ponta do 

contexto da sala de aula: o aluno.   

Podemos atentar para a relação ainda existente de missão e visão desses 

docentes: aluno ainda é meta, ainda precisa se beneficiar de seus objetivos mais 

benevolentes. Isso pode indicar certa familiaridade e estreitamento dessa relação 

não só de mediação de professor – aluno, mas, também, de uma responsabilidade 

de natureza histórica. 

Outro fator de passivação é o Fenômeno apresentado no sentir nos discursos 

desses docentes “preocupo com o aluno” (30) (31). Segundo Cunha e Souza (2011), 

nos processos mentais, não tratamos de ações, mas de reações mentais, 

sentimentos, pensamentos, percepções. O que se sente é a preocupação, aqui não 

mais no seu sentido cristalizado, mas no uso e na configuração que o falante deu à 

escolha lexical no contexto de cultura. O professor preocupado com o aluno, que se 

beneficia desse processo mental que ainda não é ação. Aqui, reforça a tese de que 

esse beneficiário não se apresenta como sujeito, mas está diretamente ligado ao 

sentimento do professor, se beneficia dele. 

 É coerente analisar que, em termos de boas intenções para com os alunos, 

esses professores os representam discursivamente de um lado do compromisso 

docente, daquele gerador da ação que desemboca no ator social passivado, uma 

vez que, por parte do professor, não se expõe uma negativa em relação aluno. Aqui, 

o professor aparece com o valor social já cristalizado culturalmente: como o que 

guia, que leva o aluno para o caminho do futuro, o mediador. 

 Nessa representação discursiva dos professores que trazem os alunos como 

atores sociais, não há como não perceber o papel redentor do docente (28) “eu to 

querendo ver o futuro do meu aluno”, a proatividade clichê “atrair a atenção do meu 

aluno” (29) e a responsabilidade “indireta” dos sucessos dos alunos “a gente tem 

que trabalhar” (29) e “mas como eu sou professor, eu me preocupo com o aluno” 

(30). 
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A representação dos alunos como atores sociais passivados nos discursos 

dos docentes da DRE 2 apontou uma mudança temática, enquanto atores ativados, 

os alunos eram negativados em suas ações; enquanto passivados, tornam-se o 

motivo das ações dos docentes, isso porque ele deixa de ser sujeito e, deixando de 

sê-lo, a ação social direta recai sobre o docente, já que a inclusão do aluno por 

passivação é indício de recepção de valores e não de atuação.  

Isso pode revelar que esses docentes, quando representam discursivamente 

os alunos como atores sociais, o fazem como responsáveis pelos seus fracassos, 

enquanto ativos e receptores das boas ações desses professores como passivos. 

Implica, dessa forma, dizer que muitas das responsabilidades dos docentes 

entrevistados recaíram no aluno, mais uma vez, notamos o distanciamento do 

professor ante os seus obstáculos, dividindo suas responsabilidades, no âmbito de 

nossa pesquisa, uma vez que os docentes que passivaram esses atores estão 

lotados e trabalham nas escolas que estão tanto acima, como abaixo da meta 

projetada pelo MEC/Ideb. 

Essas indicações podem colaborar para uma leitura e análise crítica dos 

discursos desses professores, já que, mesmo diante das variáveis elencadas nesta 

pesquisa, como o resultado da escola, o tempo de serviço na educação e formação 

desses docentes, foi possível observar uma voz marcante: ser o docente aquele que 

beneficiará o aluno pela preocupação, pela ação e pelo futuro desses atores 

passivados. Indicamos a benevolência ou o caráter redentor do docente, questão 

cultural ainda forte nos dias atuais. 

 

d) Realização da Passivação pela possessivação e consequente nominalizações 

(marcado cinza), ator social encoberto (sublinhado): 

 

(32) Eu me sinto sufocada e acredito que meus alunos também 
sufocados... (12PSFAc) 
 
 (33) a gente procurou junto com direção da escola criar um tipo de 
simulado a partir daquele guia e entramos no site também, e durante o 
ano da Prova Brasil alguns simulados para que os nossos alunos não 
tivessem o impacto... (8PSFM) 

  

A nominalização dos atores sociais por meio do uso de pronomes 

possessivos traz uma categoria sociossemântica para análise: a passivação por 
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possessivação (32), (33). As agências desses atores sociais são encobertas pela 

natureza da posse de seus docentes. Quando representados pelos professores, 

como atores sociais, os alunos se tornam uma extensão da agência social dos 

docentes entrevistados. Sai de cena o aluno e entra o docente como o agente social 

dos eventos. Trata-se de uma co-representação. Uma transferência da agência “eu 

me sinto sufocada, meus alunos também” (32) e uma possessivação “nossos alunos 

não tivessem o impacto” (33) o que pode caracterizar o poder de quem ainda é o 

mediador e introdutor das práticas pedagógicas. 

 Além dos alunos serem incluídos como atores sociais nos discursos dos 

docentes, encontramos, também, as personificações da gestão, que foram 

representadas não só pela inclusão, como também pela exclusão. Passemos a 

estas análises e seus possíveis desdobramentos. 

 

  4.1.3 Nos discursos dos docentes: a gestão educacional local como ator 

social 

  

Tratamos da categoria sociossemântica da inclusão para apresentar os atores 

sociais alunos e professores, representados nos discursos dos professores do 

ensino Fundamental em Sergipe, atuantes na DRE 2. Outro ator social de grande 

representação nos discursos dos professores no contexto de cultura de índices, 

gestão de resultados, formação continuada, inovações pedagógicas e avaliações 

externas de larga escala são os gestores locais, a exemplo dos técnicos da 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) e os da DRE 2, uma vez que estes 

institucionalizam os monitoramentos e as práticas pedagógicas dos docentes 

entrevistados.   

 A gestão de educação local se personifica como de ator social nos discursos 

dos professores entrevistados. Trata-se, também, da personificação de um 

desdobramento de poder que adentra na escola como documentos oficiais, cartilhas, 

simulados de avaliações estandardizadas, orientações dos órgãos ligados às 

escolas de natureza local e os acompanhamentos comuns às redes de ensino com 

seus específicos monitoramentos. 

 Diferentemente da representação dos professores e dos alunos, esse ator 

social é apresentado tanto pela exclusão e quanto pela inclusão. 
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ATORES SOCIAIS EXCLUÍDOS 

 

SUPRESSÃO 

Apagamento da Agente da Passiva 

Nominalizações 

Adjetivações 

QUADRO 21: RAS e a Exclusão por supressão.  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em van Leeuwen (1997) e Novodvorski (2008). 

 

 A exclusão tem sido um aspecto importante para ACD. Resende (2012) 

sinaliza para o fato de que algumas exclusões podem, simplesmente, se referir a 

pormenores que se assume, que os interlocutores as já conheçam, ou são 

irrelevantes para eles, outras, porém, estão relacionadas a uma estratégia de 

ofuscação de sua responsabilidade na ação ou de sua atividade. As exclusões 

podem ser inocentes ou estratégicas. 

  

a) Realização da Exclusão pelo Apagamento do Agente da Passiva (voz passiva 

sublinhada) 

 

(34) Queria que o professor de português fosse mais valorizado que 
depois dessa Prova Brasil ficou tudo sendo culpa do professor de 
português. (8PSFM) 
 
(35) O professor não é de forma alguma preparado pra isso... (8PSFM) 
 
(36) O professor não é consultado, não é visto o ponto de vista dele não 
faz parte do processo enfim ainda é... não é... (9PSFM) 
 
(37) Me parece que o professor não está sendo respeitado (1PSFAb) 

 

Os professores entrevistados, quando se referiram àqueles que pensavam o 

processo educacional e que podiam ser a âncora da formação e da informação 

desse contexto de inovações, se distanciaram, apagando-os de seus discursos. 

Esse movimento sinalizou um fosso entre ação, formação, orientação e contexto de 

práticas pedagógicas para uma gestão de resultados em tempos de Ideb. 

Podemos fazer perguntas básicas no tocante ao professor do ensino 

fundamental: (34) Quem não o valoriza? (35) Quem não o prepara? (36) Quem não 

o consulta? (37) Quem não o respeita? 

 Essas respostas podem ser dadas dentro de um contexto de cultura maior, 

mas não aparecem nas narrativas dos docentes os agentes para essas ações. 

Esses docentes se apresentam desejosos de formação continuada, de que 
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poderiam ser consultados na construção de políticas para educação, e como 

consequência, respeitados enquanto profissional mediador do processo educacional 

em Sergipe. Além disso, os atores suprimidos representam instâncias de poder, o 

que pode acarretar uma supressão estratégica, já que nomeá-los poderá ser 

perigoso, as sanções podem ser diretas. Muitas vezes, os apagamentos de 

determinados atores sociais acontecem pelas coerções que podemos sofrer, se 

forem inclusos nos discursos. 

Os atores excluídos nesses exemplos podem representar as instâncias 

hierárquicas superiores, que, de alguma forma, se redimem, na voz dos docentes, 

de suas responsabilidades. Esses atores sociais são também representados pela 

negativação de ações, há uma supressão do agente que nega a ação. Esse fato nos 

faz repensar sobre a linha de acompanhamento de constituição das políticas 

educacionais e da necessidade forte de se consultar o docente, já que ele é afetado 

diretamente nesse contexto de mudança sociocultural. Muito embora outro fator de 

relevância aponte um caminho para as análises. As representações discursivas dos 

docentes entrevistados também são reflexos dos resultados das escolas em que 

estes atuam. Os professores que suprimiram a gestão educacional local de seus 

discursos estão lotados em escolas abaixo ou na meta projetada pelo MEC/Inep 

para o Ideb. Isso implica em dizer que estes professores, mesmo sem as formações 

e informações, podem interferir diretamente nesses resultados. A negativa para 

formação continuada também se é presente pela ausência do ator social agentes 

desta ação nas representações discursivas dos docentes que atuavam em escolas 

de Ideb alto. Nos discursos desses docentes, essa negativa também foi expressa 

pela nominalização da ação de faltar.  

 

b) Realização da Exclusão pelas nominalizações (sublinhadas)  

 

(38) Muitas vezes os resultados não são positivos pela falta de 
informação e a falta de formação continuada para os professores, que é 
necessário... (13PSFAc) 

 

Quem é o agente da falta da informação? Quem é o agente que faz da falta 

de formação continuada? (38) Vejamos: As informações veiculadas nas escolas em 

tempos de Ideb, muitas vezes, ficam a cargo das equipes técnicas das diretorias 
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regionais, responsáveis, em tese, por executar as formações continuadas dos 

docentes em tempos de mudanças das práticas sociais na escola.  

Os atores sociais excluídos nas representações discursivas de docentes pela 

possível ausência destes na escola, como foi possível perceber pela exclusão nos 

papéis gramaticais. Tratamos aqui das exclusões de papéis sociais, uma vez que os 

docentes entrevistados para esta pesquisa reclamam a falta, e a ação de faltar não 

tem o ator incluso. Esse aspecto corrobora com os questionamentos também 

referentes às exclusões por apagamento dos agentes das passivas do item anterior. 

Podemos inferir que essas “ausências reclamadas” são gritos presentes nos 

discursos desses docentes. Um aparecimento comum no âmbito desta pesquisa é 

configurado pelas adjetivações das escolas e dos alunos. A atenção aqui fica para 

as adjetivações feitas por atores sociais suprimidos.  

 

c) Realização da Exclusão pelas adjetivações37 (sublinhadas)  

 

(39) Então as Políticas Públicas devem ser pensadas observando a 
realidade e não alunos imaginários, //escolas imaginárias são vários 
programas que são importantes, mas eles não preparam o terreno 
primeiro, é interessante mas a gente tem que ser preparado primeiro, ou 
seja,  precisa da estrutura e a inclusão...(1PSIAc). 

 

Os processos de exclusão, segundo Van Leeuwen (1997, p.182), “podem ser 

realizados através de adjetivos”, sublinhados em (39).  

Quem é que imagina as escolas? Quem é que imagina os alunos? O que é a 

realidade? E qual é o contexto da imaginação? Essas perguntas podem não ser 

respondidas, mas podem denotar um direcionamento para o fato de que na 

representação discursiva desse docente, as políticas públicas precisam pensar na 

capacitação dos docentes; estrutura física das escolas. Sinaliza uma realidade 

heterogênea e de uma escola imaginada de forma homogênea.  

                                                           
37

 Embora as adjetivações sejam classificações de ordem gramatical tradicional ou formalista da 
língua, elas aparecem nos estudos de van Leeuwen (1997) com essa mesma nomenclatura, não 
fazendo a sobreposição de categorias da GSF, a exemplo dos atributos, identificadores ou valores. 
Seguimos esse aporte teórico para continuar usando a convenção/concepção adjetivos/adjetivações 
como realização linguística da exclusão na representação discursiva de atores sociais, já que as 
categorias propostas nesta teoria são pan-semióticas, em que o cultural se sobrepõe ao linguístico 
como preconiza van Leeuwen (1997, p. 169-171):  “as razões para proceder deste modo são a falta 
de biunicidade da língua e a concepção de que o significado é inerente à cultura e não à língua e não 
pode ser associado a uma semiótica específica.” 
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Essa exclusão pode revelar a realidade escolar também excluída desse 

discurso, uma vez que se evoca o “aluno imaginário” e a “escola imaginária”, há 

espaço para a “escola real” e o “aluno real”, aqui mencionado pelo seu lado oposto. 

Trata-se não só da supressão, mas da crítica que o docente faz às Políticas 

Públicas, que no discurso, desconhece a realidade. Embora ele considere as 

Políticas Públicas legítimas e as suas importâncias, há uma necessidade na voz 

desse docente para estruturação do ambiente no momento da recepção do novo. 

Podemos analisar o contexto de cultura em que esses docentes estão envolvidos 

para chegarmos a um viés da percepção crítica: os programas para uma gestão de 

resultados são necessários, mas precisam ser pensados para uma realidade local, 

isto é de natureza glocal. 

Os atores sociais representados pelos órgãos oficiais também foram incluídos 

nos discursos dos professores pela categoria da ativação, vejamos: 

 

(40) As instituições maiores não preparam a escola para essas 
modalidades,  então é algo pensado acima e quando chega no chão da 
escola aparecem os entraves. (4PSIM)   
          
(41) Há uma dificuldade muito grande para formação continuada, não há 
incentivo por parte do governo... (9PSFM)   

 

 Van Leeuwen (1997) considera os atores sociais representados pela ativação 

como forças ativas e dinâmicas, como já apresentado no Capítulo 2, “Diálogos 

Teóricos”.  

 O papel ativo do ator social “instituições maiores” (40) é materializado pelo 

participante ator do processo material “preparam”. Nota-se que essa inclusão 

acontece, também, pela semântica da negativação, uma vez que, nessas 

representações discursivas, a ação dos maiores e responsáveis pela disseminação 

do saber, no caso, as orientações para o contexto de mudança na escola, aparece, 

aqui, como uma oposição – “não preparam”. As “instituições maiores” (podem ser 

representadas pela SEED, DRE) são representadas como ativas no processo, no 

entanto, é uma agência social não realizada. Eis a representação no discurso 

desses professores. Isso pode sinalizar que atores da formação não estão 

preparando para o processo de mudança na escola em tempos de avaliações 

nacionais em larga escala de gestão propensa às metas e aos índices. 
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 Outro contexto de ativação é a circunstância preposicional determinada pelo 

conjunto conectivo “por parte do” (41), esse bloco inclui o ator social governo que é 

representado discursivamente pelo docente. A agência social desse ator pode ser 

apresentada pela participação distante e pela falta das motivações oficiais e oferta 

de formação continuada para os professores, grande força de entrave nos contextos 

de mudanças das práticas pedagógicas dos docentes. Mais uma vez, o ator social 

aparece ativamente no processo da falta, do distanciamento, e mais, encontra a voz 

do docente um uníssono pela necessidade da formação continuada. A crítica recai 

no discurso ativo de professores que se esbarram em contextos complexos e 

precisam, constantemente, acompanhar as mudanças de ordem institucional e, por 

assim dizer, de natureza cultural. Daí, estarmos falando de análises e categorias 

pan-semiótias. Trata-se do contexto representado e a linguagem configurada nessas 

representações. 

 Essas inclusões e exclusões puderam representar, em parte, as práticas 

docentes e a institucionalização de um discurso sobre o contexto de avaliações 

estandardizadas e gestão de resultados na educação. Sendo esse contexto o 

motivador, procuramos nos discursos as representações que seriam evidentes para 

que pudéssemos apresentar o contexto de cultura na voz do docente e, assim, 

perceber o conjunto complexo em que estes estão inseridos. 

 Em síntese, pudemos depreender esses aspectos pós-análises: 

Quando ativados, os atores foram vistos como forças dinâmicas do processo: 

a exemplo dos “professores” (classe), “alunos” e “eles mesmos” (a gente). Quando 

passivados, os atores estavam submetidos às atividades, receptores destas. Os 

docentes representaram, em grande escala, os alunos como atores sociais 

passivados e beneficiados de ações dos docentes, visto nos discursos como 

aqueles únicos que direcionavam as ações em prol do alunado.  

Inferimos desse contexto que, nas RAS dos docentes entrevistados, os 

alunos foram ativados negativamente ou por ações que não contribuíam para um 

resultado de sucesso. Isso implica em dizer que as concepções dos docentes ainda 

se materializaram discursivamente pela retirada de seu papel ativo responsável pela 

mudança social e de cunho pedagógico, ou que os fracassos são forças ativadas 

pelos alunos, e não pelos professores. Há, aqui, um dado: alunos ativados pelos 

fracassos, professores ativados pelos sucessos, pela ação direta para o bem do 
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aluno ou pelas angústias diante da ausência de atualização no contexto das 

avaliações nacionais. 

Os processos materiais mais recorrentes estavam ligados aos professores e 

traziam carga semântica positiva: “trabalhar”, “estudar”, “averiguar”, “replanejar”, 

“adaptar”, “ler”, “aprimorar”. No entanto, para os alunos, se apresentaram 

negativamente: “não aprendem”, “não escrevem”. Essa configuração também foi 

revelada pela ativação dos alunos como atores socais representados nos papéis 

gramaticais dos processos relacionais. Os atributos também foram negativados: 

“desinteressados”, “não preparado”, “perdido”.  

Essas materializações linguísticas nos permitiram concluir que a 

representação discursiva do docente é povoada de um abafamento da ação docente 

para o contexto de proatividade e mudanças, se eximindo, também, de sua parcela 

de responsabilidade e colocando o aluno como protagonista desse aspecto. 

Ao representarem a “gestão educacional local”, os docentes excluíram-na 

enquanto atores sociais representados em seus discursos. E muito dessa supressão 

dos atores revelou a vontade do docente de participar das discussões anteriores ao 

processo de mudança das propostas e dos modelos pedagógicos em tempos de 

Ideb. Esses atores sociais excluídos nos discursos dos docentes trouxeram à tona 

quesitos de ausências, como a valorização, a preparação para o contexto, o respeito 

à autonomia do docente e o silenciamento de seus discursos para um 

replanejamento e alcance das metas no contexto local. 

 As análises endossadas pela RAS (VAN LEEUWEN, 1997) identificaram os 

sentidos sociais representados e ligados às situações contextualizadas; foram, 

também, terreno fértil para representar os discursos de docentes que se adaptavam 

ao novo, se redimiam de suas responsabilidades, solicitavam formação e, assim, 

podiam, dentro de um contexto de cultura, trazer posicionamentos de Sujeitos. 

Essas vozes, por vezes, fragmentadas, serão, aqui, objeto de nossas análises para 

articular com a socioanálise das subjetivações nas representações discursivas 

desses docentes, a partir da classificação dos Sujeitos no contexto de modernidade 

tardia. Passemos a esta seção. 

 

 

 

 



153 

 

      4.2 Os Sujeitos e as Identidades: um percurso de análise e crítica 

 

 Trazer a representação discursiva dos atores sociais para a nossa tese foi 

introduzir uma proposta de análise que comunga o panorama cultural das forças 

sociais que atuam no indivíduo dentro de um aspecto mais geral também da teoria 

do ISA de Bajoit (2009).  

 Nessa teoria, o autor: 

 

[...] traça uma síntese de alguns de seus posicionamentos, sobretudo com 
relação a identidades e pessoais e os Sujeitos [...] e defende que as 
mudanças pelas quais passam as sociedades contemporâneas originam-se 
no Indivíduo-Sujeito-Ator (ISA) (PEDROSA, 2012 d, p.217). 

  

Segundo Bajoit (2006, 2009), as mudanças não são no sistema, mas no 

conjunto sistemático de mudança tecnológica, econômica, política, social e cultural. 

E é sobre esse conjunto de mudanças que envolvem Sujeitos que se debruçará a 

nossa tese em seu desfecho para uma abordagem sociológica do discurso do 

docente.  

 No movimento de análise crítica dos discursos dos docentes de Língua 

Portuguesa, empreendido neste trabalho, há um espaço que precisa ser observado: 

os modos de subjetivação. Esse aspecto está articulado com dois objetivos desta 

pesquisa: analisar os processos de subjetivações nas representações discursivas 

desses docentes, a partir da classificação dos Sujeitos; caracterizar, à luz das 

propostas de estudos identitários, os perfis dos docentes e suas fragmentações na 

modernidade tardia.  

 Os questionamentos que permeiam esse trabalho sobre as Esferas 

Identitárias, que abrigam as posições dos Sujeitos podem ser, assim, guiados: 

 

 Trabalho sobre a Identidade Atribuída: “O que pode o indivíduo propor-se a 

fazer quando tem a convicção de que os outros com os quais mantém 

relações têm expectativas face a ele e que entram em contradição, seja com 

o que ele queria ser, seja com o que já se comprometeu a ser?” (BAJOIT, 

2006, p.202). 

 Trabalho sobre a Identidade Desejada: “O que pode um indivíduo propor-se a 

fazer quando sente, no fundo e sua consciência, uma forte expectativa 
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identitária, mas que ele entende como oposta ao que os outros esperam dele 

ou ao que ele próprio já se comprometeu a fazer?” (BAJOIT, 2006, p.205). 

 Trabalho sobre a Identidade Comprometida: “O que pode um indivíduo 

propor-se fazer quando foi levado a assumir perante si mesmo (e perante os 

outros), compromisso de ser ou de fazer [...] que ele sente em contradição 

profunda, seja com aquilo que acredita que se espera dele, seja com aquilo 

que ele próprio teria desejado vir a ser?” (BAJOIT, 2006, p.207). 

 

Esses questionamentos nos levaram a pensar sobre a condição do docente 

de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, seus desejos, suas práticas, as 

expectativas dentro de um contexto de mudanças.    

  As análises, que, agora, serão apresentadas, vão configurar a proposta de 

gerenciamento desses indivíduos e das posições de Sujeitos dentro de um quadro 

de avaliações nacionais que adentraram na escola a partir de 2007, no contexto da 

Educação no Brasil.  

 O recorte que fazemos para esta seção se dá pelas análises críticas dos 

discursos e pela classificação dos Sujeitos nos discursos dos docentes, a partir das 

perspectivas e tensões da relação Indivíduo-Sujeito-Ator (BAJOIT, 2006, 2009a). 

 Nesse espectro, podemos apresentar três momentos de tensões que 

englobam Esferas Identitárias e os Sujeitos, frutos da gerência que o indivíduo faz 

de suas tensões existenciais: a Desejada, a Comprometida e a Atribuída. Daí, a 

constituição do ISA: o Indivíduo que faz gestão da tensão, o Sujeito que emerge na 

tensão e o Ator como agente social da configuração do Sujeito. A ASCD “assume 

que o Sujeito se constitui diferentemente, em múltiplas faces, a depender de 

situações de mudança e circunstâncias que lhes causam tensões existenciais” 

(PEDROSA, 2012c, p. 3). 

 Analisaremos os discursos dos professores para observarmos os processos 

de subjetivação em 4 subseções temáticas: os silenciamentos, as adaptações, as 

inovações e a resistência. Segundo Bajoit (2006), o indivíduo vive em constante 

trabalho para realização de projetos pessoais, por vezes, alcançados e, por vezes, 

silenciados.  

 Quanto à faceta linguística dos discursos que serão aqui analisados, valemo-

nos de algumas formas de materialização linguística, como: o subsistema da 

Transitividade da Gramática Sistêmico-Funcional; as escolhas lexicais dos docentes; 
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os epítetos e qualificadores usados por eles em suas metanarrativas; e as 

construções de metáforas nesse momento de prática social.  

 

 4.2.1 Discursos e identidades docentes: os silêncios, as denegações e o 

altruísmo 

   

  Dentro da “Gestão relacional de si”, o docente gerencia suas tensões ante o 

novo na escola e os requerimentos para suas práticas pedagógicas, nesse contexto, 

pudemos observar nos discursos dos docentes que as expectativas e as ansiedades 

estavam articuladas à gestão que estes faziam nas duas tensões existenciais. 

Buscamos, dessa forma, os momentos discursivos em que os docentes 

representavam essas tensões nos seus discursos, principalmente, quando falavam 

de si (marca do “eu”), pois, neste momento, se configuravam os Sujeitos. 

 

(42) É como se eu tivesse flechas apontando pra mim (8PSFM). 
 
(43) Eu me sinto um saco de pancadas no quinto ano (1PSIAc). 
 
(44) Há uma dificuldade muito grande para formação continuada não há 
incentivo por parte do governo, não se preocupam com a nossa formação, 
se nós quisermos temos que ir atrás. Há momentos na vida que a gente 
para.// Eu queria estar estudando pra isso e não posso (9PSFM). 

 

As metáforas utilizadas (42) “flechas apontando para mim”, (43) “saco de 

pancadas”, no momento em que falavam da sua condição e de como se sentiam 

dentro do contexto imediatista de mudança nas práticas pedagógicas, em tempos de 

avaliações nacionais de larga escala, revelaram uma posição de Sujeito. 

Essas tensões existenciais, expressas e materializadas nos discursos, podem 

nos levar ao quadro de denegações dos Sujeitos, seus silêncios e falta de 

reconhecimento pelo que estes esperam dos outros. As concepções apontadas em 

(42) e (43) recaem nas metáforas do fazer aquilo pela coerção, o que representa 

uma espécie de violação do trabalho, que, aqui, podemos chamar à atenção para a 

função discursiva do uso de metáforas, pois estas estruturam o modo como 

pensamos e o modo como agimos, elas estão no contexto do não dito. Se há 

metáfora, é porque há aquilo que não diz, transforma-se em figura. 
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 Esse mundo metaforizado por alguns professores desta pesquisa pode 

representar um mundo de negação de suas condutas ou de coerção de seus 

trabalhos, “as flechas apontadas” (42) trazem o indizível, a crença de que o que se 

faz é uma denegação, uma obrigação do corpo, como pontua Bajoit (2006). O 

Sujeito denegado é reconhecido pelo que ele julga não ser, obriga o seu corpo a 

fazer qualquer coisa que não faria se não fosse pela força, imposição.  

 Como uma comparação implícita, a metáfora se realiza com o sentido da 

denegação de um docente que trabalha em função de um esforço resultante de 

muitas negações de seus direitos “as pancadas” (43). O sentir-se um saco de 

pancadas apresenta um Sujeito que não mais reconhece a si e não é reconhecido 

pelos outros, daí, a denegação, o silenciamento. 

 Embora as denegações sejam metaforizadas e não apresentem violência 

literal de corpos denegados, elas podem trazer a representação da experiência dos 

Sujeitos que se valem desse recurso linguístico para tratar da sua condição. 

Configura-se, dessa forma, a autogestão da tensão no contexto de negação do 

reconhecimento social de seus direitos e do que ele espera do outro. 

  Além disso, elas podem evidenciar outra violência: “eu queria, mas não 

posso” (44), há o desejo e há a denegação desse desejo, uma espécie violência 

social, típica da vivência de Sujeitos denegados pelas oportunidades ou 

possibilidades de atualização docente, a fim de acompanhar o contexto de 

mudanças. 

 Trata-se do mundo da consciência, materializado pelo processo mental 

“queria” (44), que representa o desejo aqui evidenciado. De acordo com Halliday 

(1985), os processos mentais são processos que lidam com crenças e valores e 

desejos; são processos de cognição. Em (44), há uma renúncia de si, que é 

materializada linguisticamente pelo “queria estar estudando”, sonho não realizado 

em prol do “não posso” e “não oferecem”.  

  

(45) Aí termina deixando a gente angustiada triste, é porque eu sou uma 
professora obediente, eu me angustio para obedecer, pode ser errado , 
pode ser até uma falta de autonomia, eu fui criada numa cultura da 
obediência, diretor, é diretor, secretário é secretário, não que eu me 
submeta, é uma questão de respeito, mas na minha sala de aula eu tenho 
autonomia, eu gosto eu faço, agora assim, não sigo certas // mas eu sou 
obediente quando é uma questão de Política Pública. Fico triste porque 
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muitas das vezes eu me acho muito mais capaz do que quem mandou de 
lá pra cá.(1PSIAc) 
 

(46) A Prova Brasil foi aplicada em novembro e as orientações que nós 
tivemos da DRE foi em outubro! Como é possível? Isso é um engodo/isso 
é uma mentira/ a gente não fala lá porque a gente é pequeno tem que 
ficar calado e ouvir. (12PSFAc) 

 

 Nessa tensão existencial, o indivíduo, impondo-se a si mesmo deveres de 

reconhecimento, denega-se o direito de opinar, de mudar a conduta (45). “Falta fé 

em si mesmo, falta audácia; o indivíduo acredita não ter direito de se exprimir, de 

experimentar, de se enganar de incomodar, de se impor aos outros” (BAJOIT, 2006, 

p.177).  

 Quando esse docente tem a consciência dos seus direitos, precisa ser 

reconhecido pelos outros, ele se divide, não está de acordo consigo e o que ele se 

torna, nessa busca, não corresponde ao que ele era (46) “isso é mentira... a gente 

não fala lá porque a gente é pequeno”. 

 Um excesso de coerência também caracteriza indivíduos divididos. A 

obediência marcada (45) “eu me angustio para obedecer... eu fui criada numa 

cultura da obediência” recai na tensão daquele que não se dá o direito à incoerência 

pelas condutas já colocadas e valores cristalizados. Isso pode não dar a ele a 

capacidade de realizar expectativas identitárias que traz consigo: seus desejos, 

sonhos de mudanças ou de se fazer ouvir como professor, opinar sobre a forma 

como os professores são capacitados no momento de aplicação ou atualização junto 

à iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e dos órgãos formadores (45) “a 

prova era em novembro e as orientações que nós tivemos da DRE foi em outubro. 

Como é possível?” 

 As nominalizações “engodo” e “mentira” (46) materializam a opinião do 

professor que é silenciada pela coerência do respeito hierárquico, o que divide o 

Sujeito entre a sua verdade e a sua conduta social de valores, aqui da obediência e 

do respeito às vozes oficiais, mesmo denegando uma realidade existente, aqui, o 

Sujeito sai da fronteira da denegação e passa a ser um Sujeito Dividido. Ele tem 

necessidade de reconhecimento pelos outros e, também, de reconhecer-se a si 

mesmo naquilo que ele faz, “a gente não fala porque tem que calar e ouvir”, “isso é 

um engodo, isso é uma mentira” (45) (46). “O indivíduo não consegue conciliar sua 

identidade comprometida com a sua identidade desejada” (BAJOIT, 2006). Há o que 
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chamamos de denegação da realização, pois o indivíduo sofre uma autodenegação 

que tem origem em vários fatores: excesso de altruísmo, excesso de introversão, 

excesso de indecisão e excesso de coerência.  

 As materializações discursivas se dão pelas escolhas de identificadores e 

atributos que caracterizam os Sujeitos submetidos aos silenciamentos e 

denegações: “eu sou obediente” (45), “a gente é pequeno” (45), “fico triste” (46). 

Quando são apresentadas as ações nesses discursos, os processos materiais vêm 

carregados semanticamente de negações e impossibilidades e silenciamentos: “a 

gente não fala (...) tem que calar e ouvir” (46), ainda reforçada pelo processo mental 

que articula o sentir mais validado: “eu me angustio para obedecer.” Percebe-se que 

todas as experiências, aqui textualizadas pelos processos materiais, mentais e 

relacionais trazem uma conjuntura de submissão desses Sujeitos. 

  

(47) Bem // assim // através da cobrança eu me sinto assim é deixe eu ver 
//eu não consigo falar de mim, o interesse do aluno e a gente se sente 
assim desarmada, o alunado hoje em dia está muito difícil por conta 
daquela falta de interesse do aluno na forma como trabalhar e transformar 
aquele aluno. (3PSIAb) 
 
(48) É um pacote pronto e nós temos que executar e não analisa se a 
criança vai tá//a gente tem que preparar independente do nível de cada 
um///se tem condição... uns conseguem e outros não... aí você tem que 
cumprir aquela meta... É como eu acabei de dizer a você... por isso não, 
pq  a gente recebe vários pacotes, Prova Brasil, ensino estruturado... eu 
posso dar aqui minha opinião a vc...mas... (5PSIM) 

  

Diante de um contexto de avaliações estandardizadas, a presença da tensão 

existencial da cobrança para as ações formuladas no contexto educacional se 

esbarra na denegação: “eu me sinto desarmada” (47), o que não se esgota, pois 

outra tensão é gerada: a falta de interesse do aluno – “o alunado hoje está difícil” 

(47). O Sujeito não é reconhecido, renega-se e ainda se depara com outra tensão 

existencial: não consegue conciliar o que sua identidade é atribuída com a desejada. 

Ele adere às novas abordagens: “um pacote pronto e nós temos que executar” (48); 

tem que renegar a si próprio: “você tem que cumprir aquela meta//eu posso dar aqui 

a minha opinião, mas você sabe...” (48). O que não pode ser dito, o que é silenciado 

já gera outra tensão existencial. O silenciamento é o freio da tensão denegada. O 

docente quer se expressar, mas tem a noção que sua voz não terá muita validade. 

 Os processos materiais “tem que cumprir”, “temos que executar” (48) 
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enfatizam as ações referentes aos deveres, desses Sujeitos, que expressam a 

consciência dessa relação sobre o que ele espera que os outros pensem ou digam 

sobre eles, daí, o comprometimento em face do desejo, não se cumpre ou se faz 

porque se deseja, mas porque “tem que” ser assim, materializado também pela 

nominalização “cobrança” (47).  

No contexto de nossa pesquisa, a escola não só ensina como também 

reproduz práticas estruturais do modo de produção capitalista. Ela monta estratégias 

para alcançar metas dos índices, modifica currículos, orienta professores para esse 

fim e prepara os alunos com o mesmo intuito. Na escola, por exemplo: docentes são 

gestores do ensino, alunos aprendizes e atingem as metas, a escola participa do 

ranking, as redes de educação se tornaram organizações e incluem planejamentos 

estratégicos em seus formatos “pedagógicos”. Essas mudanças de práticas chegam 

pelas mudanças, também, nos gêneros que circulam na escola: cartilhas 

orientadoras, cartazes publicitários do Ideb, entre outros, pois “a globalização é, em 

parte, um processo discursivo, envolvendo gêneros e discursos” (FAIRCLOUGH, 

2006, p.11, tradução coletiva). 

Há um aspecto de natureza política e social a ser abordado: as práticas 

pedagógicas hegemônicas, que se configuram muitas vezes distantes de uma 

realidade social ainda aquém das exigências dos órgãos financiadores da Educação. 

“Os pacotes prontos” (48) sinalizam o contexto de orientações para a gestão de 

resultados, pautada na prática planejada e com caráter mensurável, objetivando os 

resultados de políticas públicas. Nesse contexto a Prova Brasil e os seus descritores 

acabam tornando-se discursos norteadores das práticas pedagógicas de Sujeitos 

que por muitas vezes se denegam para atingir esse patamar. Tornam-se assim, 

Sujeitos de identidades descentradas fluidos. As identidades individuais passam a 

ser necessariamente constituída pela adoção do ponto de vista do outros 

(GIDDENS, 2002).   

O cumprimento do trabalho docente nesses moldes requer uma atualização, 

adequação do sistema educacional e preparação dos alunos. Em um país territorial 

como o nosso, esse processo não é tão simples e veloz como as exigências de 

mercado que se configuram na modernidade tardia.  
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(49) Eu acabo investindo e tirando do meu bolso pra levar material 
fotocopiado porque a escola não tem... ... é uma luta porque a escola só 
tem um data show e a gente quer levar um material que a gente 
encontrou em meios eletrônicos e gente não consegue esse 
espaço...então,  na maior das vezes a gente leva material, mas não é o 
suficiente para que o menino da escola pública possa ter uma preparação 
que o mesmo aluno da escola particular tem. (9PSFM) 

 

As posições de Sujeitos nesse discurso representam uma renúncia de 

projetos ainda não realizados, para atender aos projetos mais imediatos e cumprir 

aquilo que os outros esperam dele. Materializado pela caracterização “uma luta” 

(49), uma vez que se apresenta pela tensão entre o que indivíduo deseja e o que ele 

se compromete.  

A disposição financeira desse professor para agir diretamente na escola e 

atingir a um objetivo desejado é uma troca (49) “tirando do meu bolso para levar 

material porque a escola não tem”, o desejo de dispor de seus recursos se declina e 

cede espaço para o material adequado às novas mudanças em sala, tudo para que 

objetivos sejam alcançados. A materialização discursiva se dá pelas ações diretas já 

que os sintagmas verbais “investindo, tirando, levando” representam um “agir para” – 

processo material pelo qual o docente faz algo para atingir o objetivo, a expectativa 

do outro. O mundo físico do fazer representa uma ação de recuo do desejo, se faz 

algo anulando o desejo e alcançando o outro. Temos, então, um Sujeito Altruísta.  

 

(50) Me preocupo o tempo todo em ir mudando a mudança é importante 
devido à cobrança do sistema que o aluno não acompanha eu tô sempre 
buscando porque no dia a dia a gente tem que mudar... (4PSIM) 

 
(51) Eu não podia modificar muita coisa ali, agora eu vou seguir aquela 
linha, eu sou empregada e vou seguir aquela linha,// que tem coisas boas 
também... (5PSIM) 

  

Buscando evitar o desvio sob pena de sofrer sanções, os docentes se 

pronunciam diante de um complexo maior “a cobrança do sistema” (50) e “eu sou 

empregada” (51). São as Instituições e as configurações sistemáticas que 

proporcionam a grande voz a que estes Sujeitos se submetam, são conformistas, 

pois trazem consigo, segundo Bajoit (2009), a ideia de que não vale enfrentar as 

instituições, ele tem a crença de que o que seu meio social espera dele está 
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marcado na sua consciência moral: “eu não podia modificar muita coisa [...] eu sou 

empregada” (51).  

 Fica um conjunto das condições proporcionadas pelo sistema e da posição do 

Sujeito ante a uma conjuntura hierárquica. Dentre as mudanças na gestão da 

Educação, está a descentralização de responsabilidades para as instituições 

escolares. O processo de “estandardização” das avaliações na educação brasileira, 

desde os anos de 1990, está diretamente ligado aos questionamentos atuais acerca 

da qualidade de ensino, como: as exigências do contexto globalista e de 

modernidade tardia, o perfil do profissional da educação atuante nesse processo.  

 A escola passou por uma nova configuração e as relações de autonomia e 

profissionalização docente também, eis a conjuntura maior e sistemática na qual o 

docente foi inserido, agindo, por vezes, como esses Sujeitos Conformistas, que 

evitam o desvio social através do conformismo às regras sociais e às imposições 

das instituições (BAJOIT,2006). 

 As materializações linguísticas desses discursos dos Sujeitos conformistas 

são evidenciadas pelos processos comportamentais denotando submissão – “tem 

que mudar” (50), é a ordem do sistema, há que se submeter. Atualmente, a Prova 

Brasil permite ao Estado monitorar o cumprimento dos padrões internacionais 

estabelecidos para a educação e, também, estimular o ranking entre instituições de 

ensino.  

 Outro aspecto da materialização é o acréscimo de circunstâncias de negação 

da ação: “não podia modificar” (51), que encontra um elemento chave: o identificador 

“empregada” (51), reafirmando, aí, a conjuntura institucional e a conduta da ação 

desses Sujeitos. Na tentativa de alcançar as metas de um novo modelo de gestão, 

alguns docentes, por vezes, são reflexos de uma identidade indesejada, silenciada 

que, muito embora atenda ao modelo de proposta para o ensino de qualidade, se 

esbarra com um outro eu, que não podem assumir. 

 Salientamos que, em situações de silenciamentos, também emergem 

posicionamentos: “eu sou empregada e vou seguir aquela linha,// que tem coisas 

boas também...” (51). Percebe-se que, mesmo silenciado, esse Sujeito Conformista 

não é fixo, ele é resultado de tensões, pois “o eu tem uma trajetória de 

desenvolvimento a partir do passado em direção ao futuro emancipado. A trajetória 

do eu tem uma coerência que deriva de uma consciência cognitiva” (GIDDENS, 

2002).   
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 As representações discursivas também são dinâmicas. Quando o Sujeito traz 

“[...] tem coisas boas também” (51), pode indicar a expansão ao novo ou ao 

diferente, o Sujeito faz o caminho da retomada, da reflexividade, característica da 

modernidade tardia. Nesse movimento, começa uma adaptação, pois já sinaliza que 

as mudanças trazem algo positivo para suas práticas sociais.  

 Tratam-se das mudanças dos princípios de sentido invocado para legitimar 

estas coações; mudanças das identidades coletivas que resultam da prática das 

relações sociais (BAJOIT, 2006). Embora não especificadas, as “coisas” são “boas” 

(51), apontam para a qualificação, pelo uso do caracterizador, o que depreende algo 

positivo vem a contribuir e não apenas denegar como tem sido demonstrado pelos 

discursos dos docentes nesse contexto de análise de nossa pesquisa. 

  

 4.2.2 Discursos e identidades docentes: entre o silêncio e as 

adaptações... 

 

 Os modos de apresentação das Esferas Identitárias trazem à tona posições 

assumidas pelos Sujeitos, que não se apresentam como único, tudo está ligado à 

autogestão relacional, os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, 

mas, também, são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas 

(FAIRCLOUGH, 2001). Nesse sentido, o indivíduo busca meios para trabalhar suas 

tensões existenciais: ora acomodando-se, ora distanciando-se. 

  

(52) Eu tô sempre buscando tenho que me adaptar, por exemplo, aos 
projetos do Estado...tem que ser daquela forma com o plano todo pronto e 
aí a gente tem que tá preparado/ então assim //graças a Deus eu me 
adequei // mas assim //é um se adequar que você tem que acelerar 
tudo...(4PSIM). 
 
 (53) A gente tá sendo cobrado por aquilo que não aprendemos, acho que 
é isso é uma dor que todos nós estamos sentindo, não só os professores 
que são avaliados, mas todos que estão no contexto (13PSAc). 

 

O indivíduo sente-se capaz de se adaptar: “tô sempre buscando tenho que 

me adaptar [...] aí a gente tem que tá preparado então assim graças a Deus eu me 

adequei” (52). Nesse processo de adaptação, o Sujeito se vale da acomodação, um 

recurso de justificativa não só para os outros como também para si.  
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A configuração do contexto é uma consciência do docente “[...] não só os 

professores que são avaliados, mas todos que estão no contexto” (53). O Sujeito 

sabe da necessidade de mudança nas práticas pedagógicas nesse novo contexto de 

educação globalizada. 

 São esses aspectos modulares da globalização que também contribuem para 

o processo organizacional do sistema educacional de um país, uma vez que a 

conjuntura globalizada é fortemente marcada pela economia baseada no 

conhecimento, em que os índices de desenvolvimento são mensurados pela 

educação de um povo. 

 No entanto, o Sujeito questiona a sua formação e a relação existente entre 

teoria e prática: “A gente tá sendo cobrado por aquilo que não aprendemos” (53). O 

processo comportamental “aprendemos” é negativado e entra em choque com a 

relação estabelecida pela conjuntura de exigências para uma gestão de resultados 

“gente tá sendo cobrado” (53). A apresentação sobre o distanciamento entre a 

formação e as ações exigidas pelo modelo globalista, é, de certa forma, uma tomada 

de consciência gradativa, uma espécie de autonomia entre o indivíduo e o que lhe é 

instituído socialmente.  

  

(54) A gente busca as nossas ferramentas//enquanto eu quero outras não 
querem... tem pessoas que nos rodeiam que não acreditam na mudança 
a gente tem que tá se vigiando pra não cair no conformismo// mas 
também tem que tomar cuidado pra gente não se cobrar muito a gente 
acaba adoecendo. (4PSIM) 
 
(55) Eu precisei ler mais, buscar mais ...essa proposta me levou a 
entender mais o que era importante, você entender o que é  habilidade, o 
que é competência, que eu não entendia muito eu não diferenciava... eu 
precisei me preparar e ler muito...todo material que eu vejo de Prova 
Brasil, das ideias das competências e das sugestões eu vou lendo , lendo, 
lendo... e assim eu me tornei uma pessoa que comecei elaborar 
questões... a Prova Brasil me ensinou enquanto profissional... (1PSIAc) 
 
(56) Como professora eu vejo pontos positivos, me leva a estudar mais a 
averiguar essas questões, eu enquanto professora me ajuda demais, eu 
vejo como um desafio. (1PSIAc) 

  

 Nessas circunstâncias, o indivíduo busca gerenciar a conciliação de dois 

extremos: seus projetos e o que ele acha que os outros esperam dele, Bajoit (2006) 

chama de Sujeito Estrategista. Este é, por natureza, proativo. No trabalho da busca 
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da conciliação, ele monta estratégias de adequação entre o que ele desejaria e o 

que os outros esperam dele. Em (55), as ações de busca, independente de “ler”, 

“buscar conhecimento” são dinâmicas de condutas entre o que se deseja ser como 

docente preparado e o que ele acha que os outros esperam dele, a fim de entender 

as dinâmicas e concepções inovadoras para o ensino. 

 Podemos abrir aqui um espaço para articular essas necessidades de novas 

leituras, ao domínio sobre as questões oriundas das competências e habilidades 

requeridas pelos descritores na Prova Brasil, uma vez que como orientadores de 

condutas avaliativas dentro do processo ensino aprendizagem de Língua 

Portuguesa na Educação Básica, os descritores representam um discurso que 

carrega não só a voz da política de Educação do país, mas, também, o norteamento 

científico veiculado na academia acerca do ensino de Língua Materna.  

 Embora do desafio do novo seja aparente, o Sujeito Estrategista vê o desafio 

como fator de pulsão dos seus desejos, o que recai no “averiguar”, ação estratégica 

da conciliação (56).  

Em (54), a ação de “buscar ferramentas” aparece no polo da expectativa do 

outro e os desejos conciliados do Sujeito estrategista são evidenciados da vigilância 

e da cobrança menos radical, afinal, bem-estar também é desejo. Percebemos que 

as estratégias são materializadas pelos processos materiais e comportamentais, 

que, respectivamente, “constituem ações de mudanças externas, físicas e 

constroem comportamentos humanos, são em parte ação, em parte sentir” (CUNHA 

e SOUZA, 2011, p. 71-75). Trata-se do fazendo, agindo, comportando-se: buscar 

(54), ler, elaborar (55), averiguar, estudar (56) são processos da ação, materiais, 

apontando o agir do Sujeito Estrategista, motivados pelos sentidos, materializados 

pelos processos mentais “construção de seus comportamentos “se vigiando” (56), 

“quero” (54), “entendia” (55), “vejo” (56). Os Sujeitos passam por processos de 

escolhas entre as práticas sociais que mais coadunam com as suas vivências, o que 

acarreta uma gestão relacional que o Sujeito faz dele mesmo (BAJOIT, 2006). 

Sujeitos Estrategistas apresentam-se como Sujeitos que sofrem menos as 

tensões existenciais na constituição de identidades, embora apareçam, também, 

fragmentados, soltos, fluidos, como em (54): “a gente tem tá se vigiando para não 

cair no conformismo...// mas também tem que tomar cuidado”. São resultantes de 

questionamentos e movimento de reflexividade, contexto também comum à 

modernidade tardia, como pontua Giddens (2002, p. 74), “a reflexividade do eu é 
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contínua, e tudo penetra. A cada momento, ou, pelo menos, a intervalos regulares, o 

indivíduo é instado a auto interrogar-se em termos do que está acontecendo”. 

 Muitos dos Sujeitos Estrategistas agem como adaptadores, dentro de uma 

gestão na Esfera Identitária Atribuída. Na tentativa de conciliar rebeldia e 

conformismo, segundo Bajoit (2006), o Sujeito Adaptador reinterpreta as injunções 

institucionais para compatibilizá-las com as suas: 

 

(57) Eu me preocupo com a questão da Leitura e Escrita a gente busca 
fazer o possível... (5PSIM) 
 
(58) O que é que a gente faz: pesquisa, procura entender a filosofia desse 
processo pra poder entender e ver se o nosso aluno sofre menos porque 
essa mudança chega sem que ele saiba também... (9PSFM) 
 
(59) Montei o meu planejamento esse ano baseada nas competências e 
habilidades que essas avaliações traziam e tive muita dificuldade quando 
fui aplicar a sondagem na sala de aula porque percebi que as 
competências e habilidades dos alunos deveriam ter nos 5 e 6 e 7 anos e 
tive que replanejar tudo... (10PSFM) 
 
(60) A gente se adapta ao que eles querem...eu sigo a linha deles e 
acrescento a minha, eu vejo também o que acho que é bom pra eles, eu 
foco mas eu não fico ali eu faço também do meu jeito... (5PSIM) 

 

Os docentes procuram nas suas práticas sociais um ponto de equilíbrio entre 

se conformar com as novas metodologias que, às vezes, não lhes são aplicáveis e 

se rebelarem contra elas. O Sujeito adaptador é, também, uma forma de 

gerenciamento estratégico “A gente se adapta ao que eles querem... eu sigo a linha 

deles e acrescento a minha” (60). Para eles, a rebeldia cede lugar a uma tentativa 

de conciliação com as conformidades. Os Sujeitos Adaptadores aqui apresentados 

são os que se adéquam às conformidades, mas, ao mesmo, tem a consciência dos 

entraves e dos sucessos da inovação para o ensino nos moldes da gestão de 

resultados.  

A busca para adaptação: “a gente busca fazer o possível” (57); a tentativa da 

mudança: “a gente se adapta ao que eles querem” (60); a procura do entendimento 

“pesquisa, procura entender a filosofia desse processo” (58); o replanejamento: “tive 

que replanejar tudo” (59), são agências sociais que traduzem essa adaptação pelo 

elo entre o que se espera dele e o que ele acredita ser benéfico. São formas de 

adaptação, não há uma negação ao novo, mas uma cautela para a mudança social. 
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O contexto de conciliação nos discursos desses docentes foi materializado, 

linguisticamente, pelos processos materiais - adaptar, buscar, montar, planejar, 

replanejar, fazer. Evidenciadas pelo processo mental - entender - (58), são 

apresentadas as fronteiras entre o ser, o perceber e o fazer.  

Nota-se que os processos materiais escolhidos pelos docentes representam a 

criatividade e alteração, não uma intervenção direta do agindo para característica de 

Sujeitos mais inovadores e da proatividade estrategista, essa é a justificativa para 

separação tênue entre Sujeitos Estrategistas e Sujeitos Inovadores. Como 

inovadores, segundo Bajoit (2006), os Sujeitos são mais adaptáveis e procuram a 

consonância existencial.  

 

 4.2.3 Discursos docentes: a quebra do silêncio e as Inovações...  

 

 No lado oposto ao da renúncia, aparecem aqueles Sujeitos que procuram 

viver em maior conformidade possível com os seus desejos e pulsões (BAJOIT, 

2006): os Sujeitos Autênticos, que vivem em função da ideia que faz do que ele é e 

do que queria ser, priorizam atender os seus desejos e buscam uma realização 

pessoal.   

 

(61) Eu permaneci a mesma nas minhas práticas// eu não ia passar um 
aluno sem saber ler nem escrever. Eu me sinto feliz porque eu fiz aquilo 
que eu achei que era certo//entendeu? (2PSIAb) 
 

(62) Eu jamais mudo a minha conduta, o que eu gosto de fazer eu 
continuo, mas agora eu vejo o que é que vem proposto e vou fazendo 
aquilo que eu gosto fazer. (1PSIAc) 

 

 A prioridade desses Sujeitos é o desejo, fazer o que gosta, pensa, está acima 

das demandas. Eles vivem em maior conformidade com os seus quereres, o que 

evidencia as suas posições autênticas na gestão da identidade, pois, segundo Moita 

Lopes (2002), a construção da identidade social está sempre em processo, há uma 

dependência da realização discursiva, uma vez que os significados os Sujeitos dão a 

si mesmo e aos outros engajados no discurso.  

 Priorizando suas práticas anteriores e suas vontades, os docentes, nestes 

momentos discursivos, apresentam as suas práticas como os seus projetos, e, 

delas, não abrem mão em função do novo, ou das demandas institucionais. Não há 
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uma negativa explícita da legitimação do novo, mas os processos relacionais que 

“associam um fragmento da experiência a outro” (CUNHA; SOUZA, 2011), traduzem 

a permanência do estado – (61) “eu permaneci a mesma.” Giddens (2002, p.78) diz 

que o tecido moral da autorrealização é a autenticidade, baseado em “ser verdadeiro 

consigo mesmo”. Isso depende de vencer bloqueios e tensões que nos impedem de 

compreender a nós mesmos como realmente somos. Ser capaz de agir 

autenticamente significa desembaraçar o verdadeiro eu do falso eu. 

As condutas pedagógicas são por vezes mudadas e moldadas à maneira de 

poderes exercidos silenciosamente. Estes são associados ao funcionamento do 

Estado, adequando os Sujeitos às práticas discursivas que se naturalizam pelo 

mecanismo de reestruturação das subjetividades. Essas representações podem ser 

manifestadas pelo conjunto de estratégias moldadas pelos órgãos governamentais a 

fim de uma educação de resultados, especificamente quando tratamos de mensurar 

aquilo que teoricamente se quer como qualitativo: o processo de ensino-

aprendizagem. Talvez seja este o motivo das formas autênticas de práticas sociais 

desses Sujeitos. 

Além disso, as negativas expressas pelas circunstâncias “jamais” (62) e “não” 

(61) materializam a prioridade de suas vontades anteriores à necessidade mudança 

do contexto de novas abordagens para o ensino.  

Mais uma vez, a vontade se impõe, característica de um Sujeito autêntico. 

Outra referência discursiva para apresentação de um desejo realizado, de uma 

evidência de projeto pessoal é o “fazendo o que gosto de fazer” (62), remete à ideia 

do que o Sujeito é o que ele gosta de ser. Essa experiência é evidenciada pelo uso 

do processo mental “gosto” (62). O processo mental é o processo do sentir, da 

afeição, “com esses tipos de processos não tratamos de ações, mas de reações 

mentais, de pensamentos, sentimentos e percepções” (CUNHA;SOUZA, 2011, p.73). 

Fazer o que gosta é a implicatura de autenticidade desse Sujeito.  

 

(63) Como eu tenho uma prática diferente//já sei como é/ entrei o ano 
fazendo essa avaliação diagnóstica, eu apliquei para eu perceber que 
habilidades os meus alunos já desenvolviam e que habilidades eles 
precisavam desenvolver...e aí eu fui inserindo no meu planejamento... 
(1PSIAc) 
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(64) Atualmente eu não estou dando conteúdo só estou trabalhando com 
leitura escrita porque esses alunos do 8º e 9º ano chegam muito fracos 
em Leitura e Escrita. (9PSFM) 
 

(65) A gente procurou junto com direção da escola criar um tipo de 
simulado a partir daquele guia do Inep e entramos no site também, 
durante o ano da Prova Brasil aplicamos alguns simulados para que os 
nossos alunos não tivessem o impacto. (8PSFM) 

  

Menos dogmáticos, os Sujeitos Inovadores são mais autocríticos e buscam 

uma nova forma de lidar com as suas tensões que são flexíveis e capazes de 

recurar de um ponto para começar tudo novamente pela busca da consonância 

existencial.  

Os docentes, nos seus discursos, se apresentaram como Sujeitos Inovadores 

quando falaram de suas estratégias para o acompanhamento não só das novas 

políticas de educação, mas, também, para o bem de seus alunos, o que não 

configuraria uma expectativa do outro maior (o sistema), mas, do outro menor (o 

aluno). Não se excluíram, em determinados momentos, de rever as suas práticas e 

reformulá-las: “fui inserindo no meu planejamento” (63), “só estou trabalhando com 

leitura e escrita” (64), “a gente procurou... criar um simulado” (65). Muitos 

professores, gestores e equipes pedagógicas montam uma logística também de 

resultados na escola, a fim de alcançar o patamar desejado pelas lógicas das 

avaliações estandardizadas, já que o resultado implica em investimento, fator central 

de uma política de resultados. 

Podemos notar que essas revisões os recomeços apontados em (63) e (65) 

se dão por força de mudanças não só de ordem global – as avaliações 

estandardizadas, mas, também, de ordem local – a falta de competências 

específicas dos alunos. Trata-se de um movimento constante na vida do docente 

como um todo, no entanto, colocamos, aqui, em evidência, que essas revisões 

podem ser motivadas por forças externas que não apenas o conjunto de 

aprendizagem e ensino na sala de aula.  

Essas revisões podem, ainda, ser motivadas pelas políticas educacionais que 

visam à gestão de resultados, pois os exames em larga escala representam um 

conjunto de estratégias marcadas tanto pelo processo de intervenção de organismos 

multinacionais de investimentos na educação de países emergentes, quanto pelas 

exigências e propostas de um modelo educacional pautado na visão de mundo 
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capitalista em que a gestão de resultados é a premissa. Daí, uma criação de 

simulado, para acompanhar o modelo metodológico da TRI (Teoria da Resposta ao 

Item). Começar do zero também implica em adotar um novo modelo de prática 

pedagógica, o que muitos professores resistentes ainda não o fazem.  

 Materializar esse Sujeito Inovador, linguisticamente, passa pela escolha de 

processos materiais, pois é uma retomada, um recuo: fazer (63), aplicar (63), inserir 

(63), trabalhar (64). Cunha e Souza (2011) enfatizam que os processos materiais 

constituem ações de mudanças externas, físicas e perceptíveis. Halliday e 

Mathiessen (2004) apontam para a questão de que esses processos culminam no 

agindo para, criando, alterando, sendo criado (acontecendo).  

 As práticas sociais dos Sujeitos Inovadores caminham para esses processes 

e, ainda assim, são alimentadas pela revisão dos projetos pessoais desses Sujeitos: 

“Apliquei para eu perceber” (63), a percepção é o primeiro passo para revisão. O 

Sujeito, primeiro, percebe a necessidade de adaptação diante das relações sociais e 

de seus objetivos em sala de aula. Daí, a escolha de um processo mental: 

“perceber”, que, segundo Halliday (1985), é o processo do sentir. Para recuar, antes 

de tudo, é preciso se perceber em que ponto o Sujeito se encontra. Diríamos que os 

discursos dos Sujeitos Inovadores sempre serão povoados de processos mentais e, 

por consequência do “agir” inovador, também processos materiais. 

 

(66) Vou apenas aprimorar dentro daquilo que é proposto/é partindo 
desse  diagnóstico que a gente vai planejando para atingir realmente o 
que se quer é  intervenção o tempo todo. (1PSIAc) 
 
(67) A gente consegue quando a gente tem vontade de mudar, a gente se 
sente muito cobrada e tenta modificar porque a gente pensa assim// será 
que eu estou agindo de forma contrário ao que se propõe?// a gente 
busca se aperfeiçoar, trazer a família pra escola, a gente busca as nossas 
ferramentas. (10PSFM)  

 

 Os Sujeitos desses discursos combinam as práticas sociais na tentativa de 

conciliar a inovação e a consequência. O Sujeito Pragmático é aquele que tenta 

associar as escolhas feitas anteriormente com as modificações ou adaptações, que 

são exigidas diante dessas novas circunstâncias de educação básica nacional. 

Segundo Bajoit (2006, p.208), “Ele se adapta ao sabor das circunstâncias, dos 

obstáculos, e das oportunidades que encontra no seu caminho, ele modifica pouco a 

pouco.” A via de mão dupla da conciliação do Sujeito Pragmático é difícil, visto que 
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combinar opções anteriores às inovações é um caminho entre as escolhas e as 

novas exigências.  

 Os Sujeitos Pragmáticos apontam estratégias de combinações e intervenções 

constantes na sala de aula para que possam atingir o objetivo do que ele pensa que 

outros esperam dele. Quando o docente apresenta atitudes contínuas de suas 

práticas sociais: “vou apenas aprimorar” (66), “vai planejando” (66), ele se coloca 

nos contextos de combinação com o que já se tem para combinar com o que se 

venha a ter.  

 Essa ação pode ser observada, também, na tentativa de modificação de suas 

escolhas, dando espaço às novas circunstâncias: “a gente tenta modificar”, “busca 

as nossas ferramentas” (67). Isso se dá dentro de um espaço questionador de suas 

práticas que permite essa adaptação: “será que eu estou agindo de forma contrária 

ao que se propõe?” (67). Esse ir e vir servem para modificar os meios e os fins da 

busca da consonância existencial, que segundo Bajoit (2006) é o produto da 

realização entre a realização pessoal e o reconhecimento social (identidade 

desejada+ identidade comprometida + identidade atribuída). 

 As escolhas lexicais e processos materiais da Transitividade que denotam o 

“agindo para dentro de um espaço semiótico” (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), 

como em “aprimorar” (66) e “tenta modificar” (67) sinalizam uma conduta de 

congraçamento das ações para o processo de adaptação e combinações entre os 

projetos anteriores desses Sujeitos e as adequações ao novo. Os docentes se 

autocriticam e são capazes de perceber novos caminhos combináveis com os seus, 

buscando, assim, o reconhecimento social e a realização pessoal, pela agência 

social.  

 

 4.2.4 Discursos e identidades docentes: entre a rebeldia e a resistência 

 

 No lado oposto aos que se submetem, aparecem Sujeitos, que, no trabalho 

da Esfera Identitária Atribuída, “convencem-se de que o que esperam dele não é 

legítimo” (BAJOIT, 2006, p. 203), estes rejeitam as expectativas mesmo sob pena de 

reprovação social.  

 

(68) Eu não acredito que todos são iguais e que todos podem ser 
nivelados da mesma forma. (1PSFAb) 
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(69) Ficam lá em cima atrás daqueles ‘birô bonito’ mandando os pacote 
pronto pra que o professor cá se rebole dê conta daquilo que ele pensa 
que é bom para o aluno, mas nem tudo é bom para o aluno não... 
(2PSIAb) 
 
(70) O que falta pra gente são pessoas capacitadas que venham mostrar 
o caminho// porque você dizer é uma coisa e você mostrar é outra...a 
gente tem que saber tem que ter a orientação...porque quando a gente vai 
pra uma Universidade, quando volta é tudo diferente. A teoria é uma coisa 
e a prática é outra e onde estão as pessoas pra orientar a gente? O 
problema todo tá aí... (12PSFAc) 
 
 
(71) A diretora me perguntou: ‘Só esses que tem condição?’ e botou a 
mão na cabeça. ‘ O que é que eu vou fazer o que eu vou dizer lá na DRE 
na secretaria de educação? Eu respondi: Você diga o que você quiser e 
se você não quiser dizer, me chame na sua vez... (1PSIAb) 

 

A rejeição das expectativas dos outros é uma marca de Sujeitos Rebeldes. A 

rebeldia, segundo Bajoit (2006), é uma espécie de desejo inconfessado de prestígio 

social “Ficam lá nos birô bonito” (69), não toleram o fato de parecerem conformistas 

e se apresentam rebeldes. Outra concepção é a falta de legitimidade que estes 

impõem aos contextos institucionais. “Eu não acredito” (68) e “Nem tudo é bom para 

o aluno” (69) evidenciam que o Sujeito rebela-se por considerar que o que se espera 

de sua prática ou que lhes é imposto não é legítimo. Essas imposições de tratam 

esses docentes estratégias pensadas para educação como o caminho de 

intervenções financeiras e detentora da condição de desenvolvimento.  

Sob o impacto dessas condições, o governo federal lançou o olhar para os 

dados estatísticos de rendimento e mensuração dos desempenhos discentes, a 

partir de avaliações internacionais, a exemplo do PISA, já que os índices nos últimos 

resultados deste programa, trouxeram um resultado ineficaz para a qualidade do 

ensino no Brasil e apontava para um dos piores índices do mundo. Assim, as 

esferas governamentais lançam mão de avaliações nacionais e de metas 

estabelecidas pelo Inep para o trabalho com a gestão de resultados na educação 

pública. Estas metas ganharam e tornaram-se o motivo de maior parte das ações 

para políticas educacionais, ratificadas pelo Plano Nacional da Educação (PNE). 

Os efeitos de sentido da escolha linguística desse processo mental: 

“acreditar” (68) sinaliza esse quadro da ausência do valor e da rebeldia pelo 

descrédito ante as Políticas de Avaliações nacionais da Educação Básica. Outro 
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momento discursivo materializado pelo processo relacional “é”, “não é bom para o 

aluno”, a negativa da qualidade denota o descrédito ou a crítica que esse docente 

faz ao contexto de trabalhos inovadores e acelerados a fim de alcançar as metas 

nos rankings das avaliações estandardizadas a que são submetidos. 

A rebeldia também pode ser vista como uma via indireta do conformismo. 

Alguns docentes não se submetem ao que Bajoit (2006) trata como uma pouca 

integração, dessa forma, são gerados Sujeitos, por vezes, egoístas e fatalistas: 

“você diga o quiser, e se você não quiser, me chame na sua vez” (71). 

 Existe um lado “mais afetivo ou menos intenso que liga o indivíduo a seus 

compromissos identitários” (BAJOIT, 2006, p. 207). A Esfera Identitária 

Comprometida é produto desses movimentos anteriores, sob os quais o indivíduo 

geriu as suas tensões. Trata-se de um processo mais longo, um trabalho penoso, 

sem soluções imediatas, porque a busca se dá pela consonância existencial. Nessa 

Esfera, os discursos aparecem ainda mais fragmentados. 

 

(72) Meu desejo é ver o desenvolvimento da educação e ver o interesse 
do aluno eu amo dar aula agora o que eu vejo é que tem se fechado pro 
lado do professor porque pro aluno direito e dever muito pouco//meu 
desejo tá na sala de aula, mesmo com toda desvalorização eu amo a 
minha profissão. (2PSIAb) 
 
(73) Meus alunos do 5º são contados os que sabem escrever, ler fazer 
uma redação. Por isso que eu fui muito reprovada lá na DRE//  a diretora 
me chamou no final do ano e disse: “só esses alunos que passaram?” Eu 
respondi que só passaram quem tinham condições. (1PSIAb) 

 

Quando narravam sobre a condição de ser docentes em tempos de 

avaliações nacionais de larga escala, muitos professores falavam do sacrifício, da 

falta de autonomia, do não reconhecimento, mas apresentavam logo a ressalva de 

que estavam na educação porque tinham escolhido esta área profissional. Eles 

evidenciaram que eram livres e, por isso, amavam a profissão. A consequência era a 

redenção. Pedrosa (2013), com base em Bajoit (2012), aponta uma característica 

para esse tipo de Sujeito: em relação a um projeto em específico, no caso ser 

professor, o Sujeito consequente arca até o fim com as consequências do que 

escolheu para sua vida: “mesmo com toda desvalorização eu amo a minha 

profissão” (72). Outra observação que se faz pertinente é que Sujeitos consequentes 

também são conscientes de suas rebeldias e arcam com essas escolhas, mesmo 
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que essas consequências sejam punições: “Por isso eu fui reprovada lá na DRE...” 

(73).  E há, ainda, os que acreditam piamente nas suas escolhas e assumem o que 

devem fazer para gerir suas tensões: “Você diga o que você quiser e se você não 

quiser dizer, me chame na sua vez que eu digo...” (71).  

Esses Sujeitos se valeram de suas experiências para escolhas linguísticas 

que materializaram o dizer e o fazer. Foram processos mentais e verbais os 

expoentes dessas práticas sociais. Segundo Cunha e Souza (2011), os processos 

verbais são os do comunicar do apontar - “eu digo” (71). Nessa escolha, o Sujeito 

aponta o caminho para justificativa e comunicação de sua escolha de reprovar os 

alunos pela ausência das competências de leitura e escrita, o que poderia ser, mais 

tarde, um fator de restrição ao índice da escola que gira em torno, também, do fluxo 

e das taxas de aprovação e reprovação.  

O Ideb também é gerado pelas avaliações de fluxo das médias das taxas de 

aprovação nas séries de cada um dos níveis do Ensino Fundamental e pelas médias 

de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo Inep, a Prova Brasil (para 

Idebs de escolas e municípios) e o SAEB (conjunto geral de todas as avaliações 

estaduais e nacionais).  

Arcando com as consequências de suas escolhas, a professora decide 

comunicar a reprovação do s alunos, que vai de encontro a um fator determinante no 

Ideb da escola, isso implica na perspectiva identitária de um Sujeito Rebelde, porque 

considera que o que se espera dele socialmente não é legitimo. 

Quanto à realização pelo processo mental - “amo a minha profissão” (72), 

percebemos que a escolha se dá pela relação, já antecipada por Bajoit (2006), de 

maior proximidade e laço afetivo mais intenso com o compromisso identitário – ser 

professor e o que os outros esperam dele. O processo mental, segundo Eggins 

(2002), lida com a apreciação humana, por eles, podemos detectar que os valores 

são processos de afeição. O Sujeito Consequente mesmo com todas as dores e 

todo o sofrimento, a escolha é a continuidade, a perseverança, para muitos 

professores, isso quer dizer amor ao que escolheu para si.  

As gestões relacionais que esses docentes fizeram de si, abrangeram para 

esta tese uma observação clara: boa parte dos Sujeitos emergentes dessas gestões 

nas representações discursivas dos docentes se mostrou adaptadora ou 

estrategista. No entanto, essas adaptações foram, por vezes, ocasionadas e 
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rodeadas de silenciamentos, comuns de identidades fragmentadas e Sujeitos 

gestados nas Esferas Identitárias do comprometimento, do desejo e da atribuição. 

Sujeitos denegados e divididos foram gestados sob a tensão do dispor-se ao 

novo, às exigências de um preparo e uma prática docentes aquém das que estes 

poderiam ter e oferecer respectivamente. Puderam evidenciar a resignação ante 

uma realidade não muito estruturada e uma exigência imediata do processo. Nesse 

aspecto, os Sujeitos se denegaram e silenciaram, pois a voz oficial e as práticas já 

estavam naturalizadas pelas cartilhas e pelo momento de gestão que as escolas 

vivem. Os docentes, como parte desse processo, abriram mão de seus projetos 

individuais, em prol de um projeto nacional de ordem globalista.  

Sujeitos adaptadores, estrategistas e inovadores, moldados pelas práticas 

discursivas, se apresentaram ante as tensões do como fazer para se chegar aos 

resultados satisfatórios e contemplar as ações de políticas nacionais, 

recontextualizadas no local, por assim dizer, glocalizadas. Esses Sujeitos, advindos 

de uma gestão individual que o docente faz de si, se propuseram a uma adaptação 

pela busca de novas metodologias, atualizações, pesquisas, planejamento, 

replanejamento, estratégias pedagógicas marcadas pela Prova Brasil. A maior parte 

desses processos apareceu nas representações discursivas de docentes atuantes 

nas escolas de Ideb acima ou na meta projetada pelo MEC/Inep.  

Esse resultado apresentou um fato: a proatividade docente está diretamente 

ligada ao resultado da escola. Em tese, o professor ainda é o mediador para a 

eficácia da educação, seja pela inovação, seja pela busca autônoma de 

instrumentos para o sucesso escolar, intervenções constantes na sala de aula em 

prol do diagnóstico.  

No entanto, esses sujeitos mais proativos não mencionam os seus sucessos 

pelas atualizações docentes promovidas pela SEED/SE, mas pelas formas como 

eles já lidavam com o fazer pedagógico, pelas estratégias que já montavam, e 

aqueles que se adaptaram às orientações dos órgãos gestores, se apresentaram 

menos silenciados, pois traziam consigo a conciliação de suas propostas às 

propostas governamentais. 

Sujeitos inovadores, autênticos e rebeldes, gestados pela resistência ante as 

tensões do contexto de uma educação pautada na gestão de resultados, se 

delinearam pelo fazer pedagógico e pelas atitudes que atendessem aos seus 

desejos. Priorizaram a negação da legitimidade do processo de avaliação nacional 
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estandardizada e seus resultados também foram negados. A maior parte desses 

Sujeitos advém dos discursos de professores de escolas diversas tanto abaixo, 

como acima ou na meta projetada pelo MEC/Inep. O que nos fez concluir que as 

resistências são comuns ao grupo e que estas podem influenciar nos resultados, 

mas não diretamente, pois discursos de resistência e de rebeldia também foram 

analisados em contextos de docentes atuantes nas escolas acima da meta 

estipuladas pelos órgãos governamentais. 

Toda essa configuração de sujeitos só foi possível pelas orientações de uma 

GSF, que propiciou uma análise textualmente orientada pelo Sistema de 

Transitividade, pois permitiu identificar as ações dos docentes entrevistados e qual a 

realidade que estes estão retratando. 

Os processos mentais, comportamentais e relacionais foram os que mais 

povoaram os discursos dos Sujeitos denegados, uma vez que estes, abrindo mão de 

seus desejos e projetos, expressavam as suas angústias: “queria”, “me angustio”, 

“preocupo” e, ao mesmo tempo, lhes atribuíam os caracterizadores: “sou obediente”, 

“fico triste”, “a gente é pequeno”, “me sinto desarmada”, “sou empregada”. 

Os processos materiais configuraram Sujeitos adaptadores, inovadores e 

estrategistas, uma vez que esses processos indicam o agir para, fazendo, criando. 

Representados nos discursos, esses processos indicaram a proatividade dos 

docentes, e corroboraram para concluirmos que as tomadas de consciências 

também povoaram os discursos desses atores, uma vez que, em tempos de 

mudanças, primeiro vem o sentir, depois o agir, como nas representações dos 

Sujeitos Adaptadores foram materializados por dois processos: o mental e depois o 

material: “vejo – estudar”, “entender – preparar, ler”, “preocupar – buscar”. 

O trabalho de estudo do Sujeito só foi possível pela articulação que fizemos 

entre a RAS e SMS. Passemos para nossa última seção, a fim de trazer o desfecho 

para o que foi depreendido na articulação ou não dessas análises. 

 

      4.3 Entrelaçando Sujeitos, Atores Sociais e Identidades Fragmentadas 

  

 Empreender uma análise que se sustentasse pela RAS (VAN LEEUWEN, 

1997) nos discursos dos docentes poderia ser uma forma mais específica e já 

condizente com os trabalhos em ACD (FAIRCLOUGH, 2001, 2003). No entanto, a 

abertura existente nos estudos do discurso sobre os processos de subjetivações nos 
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motivou, também, a fazer uma análise na perspectiva do Indivíduo, do Sujeito e do 

Ator, proposta pela ASCD (PEDROSA, 2012), a partir de um diálogo com a SMS 

(BAJOIT, 2006, 2009).  

 Vimos que o contexto de avaliações estandardizadas e de mudanças nas 

práticas docentes para atender ao novo modelo de educação tornou-se o terreno 

fértil para produções das subjetivações e RAS nos discursos de docentes em 

tempos de Ideb. Quando estes representaram discursivamente atores sociais como 

os alunos, a gestão educacional e os professores (“eu”, “a gente”, “nós”, “a classe de 

trabalhadores”), eles já sinalizavam a forma como entendiam e agiam diante dessa 

conjuntura de discursos globalistas na escola.  

 Esse aspecto foi o que dialogou, de início, com os Sujeitos emergentes das 

tensões existenciais das quais fala Bajoit (2006). As representações discursivas que 

os docentes fizeram do contexto de avaliação em larga escala, em específico, sobre 

a Prova Brasil, puderam revelar os interesses nas inclusões e nas exclusões de 

atores sociais como premissas ideológicas em seus discursos. Esse aspecto 

contribuiu para as análises críticas dos discursos dos docentes, que demandaram 

um campo de diálogos teóricos entrecruzando Indivíduos (docentes), Sujeitos 

(emergentes nas gestões de tensões desses docentes), Atores (as ações dos 

docentes na modernidade tardia) e a RAS. 

 Vejamos o quadro síntese que visualiza o diálogo teórico e o percurso 

analítico empreendido pelo entrelaçamento da Classificação dos Sujeitos com a 

RAS nos discursos dos docentes:  
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QUADRO 22: Percurso analítico: Sujeitos e Atores Sociais. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Quando nos propusemos a trabalhar de forma interdisciplinar, dentro de uma 

abordagem que trouxesse para a ACD o estudo acerca do Sujeito, estávamos 

imersos no quadro teórico diverso, mas, pertinente, uma vez que fazer LA na 

contemporaneidade implica em traçar diálogos e ir além-fronteiras.  

 A introdução de conceitos e propostas da ASCD foi o norte para que, a partir 

dos processos de subjetivações, pudéssemos fazer uma análise crítica dos 

discursos de professores do ensino fundamental da Rede Estadual de Sergipe, 

inseridos no quadro atual de resultados e avaliações estandardizadas. O diálogo 

com a Sociologia para Mudança Social (BAJOIT, 2006, 2009) possibilitou o trabalho 

com a Classificação desses Sujeitos e estudo de suas identidades fragmentadas no 

movimento pela busca da autorrealização. As orientações da Linguística Sistêmico-

Funcional contribuíram para as análises críticas textualmente orientadas. 

ACD ASCD 
DIÁLOGOS TEÓRICOS: 

RAS,SMS,LSF 

RAS 
COMO AS PRÁTICAS SOCIAIS SE 

TRANSFORMAM EM DISCURSOS SOBRE AS 
MESMAS PRÁTICAS SOCIAIS. 

ATORES SOCIAS REPRESENTADOS NOS 
DICURSOS DOS DOCENTES 

 

PROFESSORES, ALUNOS, 

 GESTÃO EDUCACIONAL LOCAL 

AS REPRESENTAÇÕES  DISCURSIVAS DAS 
PRÁTICAS SOCIAIS NO CONTEXTO DAS 

AVALIAÇÕES ESTANDARDIZADAS 

 

 

INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ATORES 

SOCIAS NAS REPREENTAÇÕES DISCURSIVAS 
DOS DOCENTES 

GERENCIAMENTO  DAS  RELAÇÕES  SOCIAIS 
E OS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NOS 

DISCURSOS DOS DOCENTES 

 

ISA 
INDIVÍDUO (GESTÃO)  

SUJEITO (PROCESSO DA GESTÃO) 

ATOR (DEFINE AÇÕES) 

ATOR : ações e práticas visíveis pelas RAS 
nos discursos dos docentes. 

SUJEITOS: processos da GRS 

silenciados-adaptados-resistentes  

IDENTIDADES:  fragmentadas, deflagradas 
nos processos de subjetivação. 
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 Segundo van Leeuwen (1997), a questão central da RAS está na forma como 

as práticas sociais se transformam em discursos acerca dessas mesmas práticas 

sociais, ou seja, como as representações são produzidas nos contextos específicos. 

Esse complexo de definições e espaços promoveu a ligação com as representações 

dos atores sociais nos discursos dos docentes, pois, van Leeuwen (1997, p.180), “as 

representações incluem ou excluem atores sociais para servir os seus interesses e 

propósitos em relação aos leitores a que se dirigem”. 

  Docentes do ensino fundamental em Sergipe, entrevistados para esta 

pesquisa, representaram discursivamente a conjuntura de ensino, avaliação, 

formação e controle de práticas comuns ao contexto educacional atual, não só no 

país, mas, também, no Estado de Sergipe, por ocasião das políticas voltadas para o 

desenvolvimento a partir da gestão de resultados na educação.  

 Esse aspecto foi a base para que pudéssemos observar como as práticas se 

transformavam em discursos sobre as mesmas práticas. Professores, alunos e 

gestores foram os atores sociais representados.  

 Esses atores sociais representados revelaram implicaturas de poderes, 

saberes e as posições dos docentes ante os requerimentos do contexto aqui já 

especificado. O ISA (Indivíduo-Sujeito-Ator) foi o princípio abstrato abordado 

teoricamente por Bajoit (2009) para que pudéssemos entrelaçar as 

contextualizações que envolviam as práticas sociais e os processos de 

subjetivações dos docentes desta pesquisa, articulada ao ISA: o Indivíduo gerente 

de tensões, o Sujeito emergente nas tensões e o Ator que define as ações sobre os 

outros mediante lógicas de mudanças sociais.   

 As tensões existenciais, oriundas desse cenário, podiam ser observadas 

pelas inclusões ou exclusões dos atores sociais nas representações dos discursos 

dos docentes, pois já traziam uma visão da gestão que os Indivíduos (docentes) 

faziam de suas tensões; dos Sujeitos que em resistência, adaptação ou negação; e 

dos Atores (professores representados) que atuavam na lógica de mudança social. 

Dessa forma, o ator do ISA é o agente, aquele que decide, a partir dos Sujeitos 

emergentes nas tensões, as quais puderam ser analisadas e observadas pelas 

representações que os docentes faziam dos atores sociais em seus discursos. 

 Podemos recapitular: ao excluírem o ator social “Secretaria de Educação” em 

seus discursos, alguns docentes (Indivíduos) entrevistados na pesquisa já 

apontavam as tensões que gerenciavam nas relações sociais e nas suas buscas de 
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autorrealização, o processo de gerenciamento dessas tensões fez emergir Sujeitos 

Inovadores, que, como Atores, agiam no contexto escolar, replanejamento e busca 

de novos conhecimentos em prol do contexto de mudanças na modernidade tardia, 

ao mesmo tempo em que se sentiam divididos entre o que faziam e o que 

desejavam, eram constituídos, dessa forma, de identidades fragmentadas.  

Os processos de subjetivações também trouxeram para o contexto da 

pesquisa as identidades desses docentes. Percebemos que as materializações dos 

discursos caminharam para um descentramento do Sujeito, que tentava, a todo 

instante, conciliar compatibilidades e incompatibilidades, aflorando, assim, em uma 

incompletude, uma fragmentação responsável pelas tensões. Ora eles 

apresentavam suas críticas, ora suas resignações, ora silenciavam. Essas práticas 

discursivas pendulares nos levaram a uma conclusão: não há como pensar em uma 

identidade fixa, como também não há como conceber um Sujeito estanque. A 

modernidade tardia é caracterizada por esses posicionamentos fluidos, 

historicizados. As produções de subjetivações dos docentes encenaram uma 

descontinuidade, um choque de sentidos, um deslocamento das concepções 

clássicas da totalidade nas esferas sociais. Adaptar, silenciar e resistir são práticas 

comuns aos indivíduos, mas que só são gestadas nas tensões existenciais a que 

estes docentes são submetidos.  

Podemos considerar que muito das fragmentações da identidade docente é 

resultante do contexto imediatista e globalista de mudanças nas práticas escolares 

para uma gestão de resultados sem um preparo anterior para esse dilema. Esse fato 

desemboca nas posições oscilantes de Sujeitos e, por conseguinte, nas identidades 

docentes de natureza fugidia, imprevisível, constitutivamente híbrida. O Sujeito se 

constitui pela diferença e multiplicidade de seus discursos, pelo descentramento de 

si, isso pode implicar, também, em práticas pedagógicas soltas, imprevisíveis, em 

constantes processos de mudanças. 

 Estas proposições nos fazem depreender que o entrelaçamento das 

perspectivas analíticas proporcionou uma análise crítica dos discursos e, ainda 

assim, uma classificação dos Sujeitos desses discursos a partir de um estudo 

interdisciplinar. Feito o percurso analítico, passemos agora às considerações e 

algumas pontuais reflexões. 

  .  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Traçar um caminho que percorresse os contextos e as práticas globalizadas 

do quadro hegemônico de poderes e saberes, comuns às avaliações 

estandardizadas na atual conjuntura da educação nacional, especificamente, em 

Sergipe, seria uma pretensão.  

 Quando nos propusemos a analisar os discursos de docentes da rede 

estadual, por conta de nossas inquietações ante as formações continuadas e os 

posicionamentos dos docentes acerca de requisitos previstos na Prova Brasil e seus 

desdobramentos, sabíamos que o caminho e os espaços de diálogos teóricos para 

esse fim seriam complexos. Dessa forma, as nossas considerações finais serão 

apresentadas pelos percursos e pelas abrangências do trabalho: o aspecto da 

contemporaneidade na LA; os novos  diálogos teóricos aqui postulados; o trabalho 

metodológico; os resultados analíticos e as reflexões. 

  

 No percurso da LA na contemporaneidade 

 Em sintonia com as propostas de investigações no contexto da LA, e diante 

da necessidade de se repensar outros modos de teorizar sobre a linguagem e suas 

manifestações, nos centramos no contexto aplicado: espaço em que pessoas agem, 

vivem, trocam experiências e estão sujeitas às mudanças sociais e culturais do 

mundo na modernidade tardia. O contexto aplicado de que tratamos nesta pesquisa 

foi, assim, elencado: os docentes; as representações que eles fizeram dessas 

mudanças por meio de seus discursos; e os posicionamentos destes ante as 

inovações e mudanças para o contexto globalista da gestão de resultados na 

aprendizagem. Falamos, aqui, da linguagem na constituição da vida social e pessoal 

desses docentes.  

 Vimos, no contexto da pesquisa, que há uma necessidade apontada para 

novos percursos e impactos produzidos pelas ciências humanas e sociais “por 

teorias que têm interrogado a modernidade, acarretando profundos questionamentos 

sobre os tipos de conhecimento produzidos e tentando explicar as mudanças 

contemporâneas que vivemos” (MOITALOPES, 2006). Esses impactos também nos 

serviram para repensar o nosso contexto de pesquisa, uma vez que nos dispusemos 

a trabalhar a partir de diálogos teóricos, impulsionados pelas orientações de uma LA 
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que dialogasse com o mundo contemporâneo, com as práticas sociais que podem 

ser consideradas diretamente ligadas aos interesses de quem está pesquisando. 

 Nosso caminho foi traçado e fizemos a rota: o trabalho com formação de 

docentes; nós, enquanto formadores; a conjuntura de mudanças, os discursos 

desses docentes, as implicaturas sociopolíticas do contexto; e os processos de 

subjetivações deflagrados pelas vivências dos que atuavam como mediadores na 

sala de aula de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental da Rede Estadual, em 

Sergipe.  

 Era a dimensão social da pesquisa, unida ao contexto aplicado (MOITA 

LOPES, 2006) e à conjunção dos estudos da Linguagem nos tempos de 

movimentações e visões alternativas, uma vez que “o pesquisador em ‘Letras’ tem 

que se deixar atingir e penetrar – e já na base – por irradiações vindas de direções 

múltiplas e complementares dentro desse universo” (NEVES, 2013). 

 Foi com essa premissa de visitar novos lugares e novas fronteiras científicas 

que nos propusemos a analisar os discursos de professores do Ensino Fundamental 

em Sergipe. 

 

 Por mares agora navegados... 

 Adotamos os postulados teóricos da ACD, por ser uma perspectiva que 

recusa a neutralidade da investigação e do investigador, que define os seus 

objetivos em “termos políticos, sociais e culturais e que olha para a linguagem como 

prática social e ideológica e para a relação entre interlocutores como contextualizada 

por relações de poder, dominação e resistência institucionalmente constituídas” 

(PEDRO, 1997, p.15).  

 Traçado o caminho teórico e percorridos os espaços de análises e 

contextualizações da pesquisa, necessários para contemplar os objetivos 

específicos, as nossas considerações perpassam não só pelos resultados que 

obtivemos, mas, também, pelas reflexões que esse percurso nos proporcionou. As 

considerações acerca dos questionamentos da pesquisa puderam ser observadas 

pelas análises críticas aqui empreendidas.  

 Visualizar esse caminho percorrido nos permitiu, ainda, perceber todos os 

espaços que trafegamos e estabelecer, também, novos espaços a serem 

considerados. Permitiu-nos até entender o movimento de questionamento da 
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investigação e vislumbrar como, aos poucos, ele foi se configurando dentro de suas 

pretensões e limitações. 

 Os resultados encontrados pelas materializações dos discursos dos docentes, 

diante dos processos de subjetivações inerentes a estes discursos e das 

representações que os docentes fizeram de atores sociais, nos permitiram dizer que 

atingimos os objetivos estabelecidos, e respondemos às questões geradoras da 

pesquisa. No entanto, percebemos que as possibilidades de análises não são 

estanques e nem se esgotam com essa proposta, aqui, temos uma visão de um 

contexto a partir de uma aplicação teórica, sabemos de falhas e/ou lacunas desse 

processo. 

 

 O desenho final, as possibilidades e os ajustes metodológicos 

 De início, tomamos rumo dos questionamentos e suas possíveis respostas 

encontradas nesta tese, após o caminho dos objetivos traçados. Depois, tratamos de 

suas possíveis complementações, uma vez que o fazer científico se revela em 

movimento e sempre movido pelos questionamentos e incompletudes, já que as 

teorias não só dialogam, mas, também, por vezes, se completam. Após esses 

caminhos, apresentamos algumas pontuais reflexões advindas do percurso da tese. 

 No que se refere ao contexto metodológico da pesquisa, a escolha do método 

qualitativo nos possibilitou um trabalho direto e mais expansivo de análise, as 

entrevistas semiabertas proporcionaram aos entrevistados certa liberdade de 

expressão de suas ações por meio dos discursos, bem como a introdução, por 

vezes, de temas que se tornaram pontos de análises adicionais ao nosso estudo. Os 

docentes falaram da contextualização do Ideb, mas, ao mesmo tempo, 

apresentaram as suas impressões acerca das formações que tiveram. A princípio, 

essa não era a nossa intenção, mas as entrevistas possibilitaram aos docentes 

debates de outras temáticas, como suas escolhas pessoais, as formações 

continuadas, as relações com a gestão local. Esse fato deu corpo às nossas 

conclusões, e isso só foi possível pelo instrumento utilizado na geração dos dados.  

 Além das gerações dos dados, outro fator de grande valia para as 

considerações finais, promovido pela metodologia de análise de discursos, foi a 

possibilidade de, enquanto formadora, ver, a partir de uma leitura crítica, os 

caminhos que as propostas de formações tomam no contexto imediatista.  
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 Respondendo aos questionamentos: os resultados analíticos 

 Passemos aos questionamentos e objetivos ligados a estes, seguidos de 

nossas considerações após a investigação. Conduziremos essas considerações por 

blocos de questionamentos geradores da pesquisas e unidos pela ordem temática 

de objetivos ligados e estes. 

 Quais os impactos que a Prova Brasil e o Ideb podem trazer para o trabalho 

dos docentes? 

 Como essas concepções são representadas discursivamente pelos 

docentes? 

Para contemplar esses questionamentos, objetivamos contextualizar a 

pesquisa acerca das avaliações nacionais externas e de larga escala como 

resultante dos processos de globalização, emergência econômica, interesse dos 

investidores internacionais e das demandas locais.  

Propusemo-nos apresentar as avaliações nacionais externas e de larga 

escala e seus requerimentos para que as nossas análises fossem guiadas dentro de 

uma contextualização ampla, já que esse processo de quantificação do fazer 

pedagógico é complexo.  

Feitas as análises críticas pelas representações dos atores sociais nos 

discursos dos docentes entrevistados, vimos que as inclusões dos alunos como 

atores sociais revelaram o primeiro impacto que os exames estandardizados e o 

Ideb trouxeram para o trabalho docente: a necessidade urgente de trabalho nas 

bases de leitura e de escrita dos alunos no ensino fundamental, pois, muitos, 

segundo os docentes, chegam às séries inicias sem essas competências e 

habilidades. O impacto foi o caminho de replanejamento de alguns e de afastamento 

da maioria, que, incluindo o ator social “aluno”, referendou muito do fracasso de 

resultados ao educando, retirando-se do contexto, os docentes enquanto 

mediadores. As inclusões desses atores sociais foram, muitas vezes, carregadas de 

negativação, materializada pela falta de interesse, despreparo e distante do projeto 

de educação de qualidade previsto para as metas.  

Outro impacto, e mais forte, visto pela exclusão do ator social “gestão 

educacional local” nas representações discursivas dos docentes entrevistados para 

pesquisa, foi a necessidade da presença desses atores no contexto escolar e mais 

informações acerca da dinâmica do novo modelo educacional pautado na gestão de 

resultados. Esse impacto está relacionado à Prova Brasil e ao Ideb, uma vez que os 
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resultados de algumas escolas estavam abaixo da meta pela falta de informação do 

docente, que responsabiliza, indiretamente, os seus discursos à gestão educacional 

local, excluindo-as como atores sociais em suas representações discursivas. 

Quando representaram a si mesmos, os docentes anunciaram o impacto 

dessas avaliações: alguns sinalizaram a busca por informações, as reestruturações 

e estratégias locais, a exemplo de simulados e aplicações de questões advindas de 

outros anos nos exames, configurando, em parte, um modelo de formação para a 

gestão de resultados, retirando do contexto outras situações de grande importância 

como a formação geral, e as disciplinas não contempladas na Prova Brasil. 

 Além disso, a formulação das questões preparava o aluno para responder à 

prova, no modelo e na forma de inferência a partir de uma metodologia específica da 

TRI (Teoria de Resposta ao Item). Alguns docentes consideraram a prática 

mecânica porque retiravam a sua autonomia enquanto docentes e mediadores do 

processo ensino-aprendizagem, outros encaram a prática como uma iniciativa 

inerente à melhoria na qualidade do ensino. 

Vale ressaltar que impactos positivos emergiram nesse contexto. Quando os 

docentes incluíram os alunos por passivação, foi revelada uma preocupação e 

responsabilidade dele para com o educando, no que se refere às suas competências 

e habilidades de leitura e escrita, fazendo com que alguns docentes voltassem ao 

trabalho inicial. E, assim, necessários ao processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das competências de ler e escrever, isso também revelou uma 

tomada de consciência de alguns docentes para o movimento de revisão constante 

de suas práticas e a busca de atualizações, mesmo que de forma individual, 

motivados pelo novo conjunto de descritores para competências e habilidades em 

Língua Portuguesa, requeridos pela Prova Brasil.  

Quanto ao Ideb, em específico, a maioria dos entrevistados não o incluiu 

como ator social em seus discursos, quando o fez, colocou a frustração diante dos 

resultados e os que estavam em condição confortável, lotados em escolas de Ideb 

alto, disseram que suas práticas mudaram, mas que, mesmo assim, eles se sentiam 

silenciados, porque tinham que seguir uma linha já pronta. 

Agora passemos às concepções e à forma como esses docentes 

representaram discursivamente o contexto. A fim de responder ao questionamento 

diretamente voltado às representações discursivas, seguimos um objetivo 

específico: a Análise Crítica dos Discursos de docentes, sob a ótica representação 
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dos atores sociais (RAS), uma vez que essa teoria trouxe para a pesquisa o 

significado representacional do discurso, por categorias sociossemânticas para 

análise, o que nos proporcionou um entendimento das concepções dos docentes, 

bem como dos seus interesses, pois, quando incluíram ou excluíram atores sociais 

em suas representações discursivas, eles estavam atendendo aos interesses e 

propósitos a quem se dirigiam. Ou seja, um ator social representado 

discursivamente foi visto como marca ideológica.  

Outra forte contribuição das RAS para o entendimento das concepções dos 

docentes, em tempos de Ideb, foi a materialização discursiva pelo sistema de 

transitividade, o qual traz a gramática da experiência dos docentes. Foram 

analisadas as formas de realizações léxico-gramaticais nos discursos dos docentes 

em relação às funções sociais dessas escolhas. O caminho das análises 

textualmente orientadas nos conduziu a algumas conclusões de ordem das relações 

sociais.  

As análises sob a ótica da RAS touxeram, para o panorama da tese, as 

impressões dos docentes e as representações de outros atores sociais em seus 

discursos. Esse fato contribuiu para que pudéssemos articular uma análise dos 

Sujeitos que emergem nessas fragmentações discursivas. Também identificaram os 

sentidos sociais representados e ligados às situações contextualizadas; foram, 

também, terreno fértil para representar os discursos de docentes que se adaptavam 

ao novo, se redimiam de suas responsabilidades, solicitavam formação. 

 Os docentes, em seus discursos, incluíram professores, alunos, e excluíram 

gestão. O apagamento foi indicado como o poder que se afasta; a inclusão é a 

partcipação. Assim, oscila a conjuntura entre o afastamento, a partcipação e as 

responsabilidades divididas pelas representações discursivas dos alunos como 

atores sociais. 

 Depreendemos que as análises guiadas pela RAS sinalizaram para o 

conjunto da tese, as contextualizações de como os docentes representaram o 

momento, quais os juízos de valores trazidos, bem como revelaram as condutas 

destes ante as suas responsabilidades. Salientamos que estamos, aqui, no universo 

do recorte para a pesquisa, e que as impressões e considerações não se 

generalizam para os docentes, e sim, em específico, a docentes da Rede Estadual, 

em Sergipe, pesquisados. 
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 O aspecto cultural dessas representações possibilitou a contextualização das 

forças sociais que atuavam sobre os docentes e foi possível considerar os 

processos de subjetivações oriundos desse contexto, bem como as identidades 

deflagradas e representadas nos discursos.  

 Destarte, esses atores foram representados, nem sempre como agentes, 

diferentemente da proposta do ISA, em que os atores são os que agem, no caso das 

subjetivações dos docentes agentes. Incluiu-se, nesse contexto, uma porposta de 

análise que ponderasse esses Sujeitos docentes e como eles enfrentaram essas 

representações projetadas em seus discursos, fossem elas histórias de fracasssos, 

sucessos, tensões ou conformidade.  

Para chegarmos a esse aspecto, passemos a outros questionamentos da 

pesquisa: 

 Que Sujeitos emergem nas representações discursivas dos docentes, no 

contexto de mudança social oriunda da conjuntura globalista para uma gestão 

de resultados na Educação? 

 Em que sentido e como o docente da Rede Estadual de Ensino em Sergipe, 

atuando em escolas da DRE 2, também protagonista desse processo, 

enfrenta todo um cabedal de orientações marcadas para uma gestão de 

índices e resultados? 

Objetivando responder a esse questionamento, buscamos: analisar os 

processos de subjetivações nas representações discursivas desses docentes, a 

partir da classificação dos Sujeitos; caracterizar, à luz das propostas de estudos 

identitários, os perfis oriundos desse processo: os docentes e suas fragmentações 

na modernidade tardia. 

Trazer para a pesquisa aspectos inerentes aos Estudos Culturais e à 

Sociologia para Mudança Social foi a vertente para contemplar os estudos sobre os 

Sujeitos nos discursos dos docentes. O arcabouço teórico interdisciplinar foi “a 

chave” de uma configuração teórico-metodológica proposta pela ASCD.  

Foi possível, pelo caminho dessa linha dentro da ACD, descrever os 

processos de subjetivação em sua heterogeneidade fluida, descentrada na 

modernidade tardia. Esses Sujeitos foram analisados a partir das constituições e 

problematizações, das imbricações de poder e tensões vividas pelos mesmos em 

um contexto de novas políticas para educação. 
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Passemos às considerações sobre como esses processos de subjetivações 

se deram no contexto sociocultural de tensões gerenciadas pelos docentes. 

As análises se constituíram a partir de quatro configurações: silêncios, 

denegações e altruísmos; as adaptações; as inovações e as resistências; a rebeldia. 

Após essas análises, seguindo as posições dos Sujeitos, pudemos perceber 

espaço de fluidez, que, a depender do referente em seus discursos, os Sujeitos 

emergiram de maneira altruísta, conformista, estrategista, adaptadora, inovadora, 

rebelde e consequente. O trabalho do indivíduo nesse processo de constituição e 

(re)construção identitária pode ser visto como perene e essas tensões acabaram 

fragmentando esses Sujeitos e, por consequência, suas práticas sociais.  

Esses processos de subjetivações revelaram identidades fragmentadas e 

descentradas. Os Sujeitos que emergiram das tensões existenciais falavam de um 

lugar: o contexto geral das avaliações estandardizadas e as implicaturas para o novo 

modelo de gestão da educação. Essa conjuntura propiciou a fluidez, mas não nos 

retirou a possibilidade de chegarmos a algumas considerações: os Sujeitos nas suas 

Esferas Identitárias sempre vão aparecer dentro de uma mobilidade a partir das 

zonas de tensões e das realizações de seus projetos. 

Vimos que os Sujeitos Adaptadores tornaram-se o núcleo maior e recorrente 

nesta pesquisa, e isso pode indicar, mesmo em um contexto de fluidez e 

plasticidade dessas identidades fragmentadas evidentes, que eles estão no 

movimento de ação para mudança social, o que indica que há um processo lento, 

mas, comum, da naturalização dos discursos para o contexto de avaliações 

estandardizadas.  

Ser Sujeito implica em estar articulado com as forças sociais que atuam sobre 

o indivíduo, dessa forma, variáveis como o tempo de serviço da educação; formação 

inicial e resultados da escola tornaram-se determinantes de algumas posturas vistas 

pelos Sujeitos Rebeldes.  

Nessa ordem, um movimento nos chamou a atenção: Sujeitos Denegados 

são recorrentes nos discursos de professores das escolas de Ideb alto e na meta, e 

isso pode revelar uma resignação ou uma força hegemônica que atua nas ações 

desses atores sociais.  

Por conta desse elo, nos vale fazer, a partir de agora, considerar acerca do 

entrelaçamento da nossa proposta de análise não só dos Atores Sociais, mas, 
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também, dos Sujeitos, já que, aqui, ainda usamos a concepção do ISA: uma tríplice 

conjuntura de gestão-posição-ação. 

 

As articulações teórico-analíticas: limites e possibilidades 

Trazer as orientações da ASCD para o nosso trabalho também nos fez 

questionar sobre os pontos de convergência e de divergência que essa abordagem 

em ACD suscitou para a nossa investigação. Passemos agora aos limites e debates 

oriundos dos diálogos teóricos.  

A proposta de uma análise linguístico-discursiva foi a premissa para se 

chegar aos processos de subjetivações nos discursos dos docentes; trazer um novo 

campo para os estudos da linguagem nos permitiu enxergar os limites dessa nova 

abordagem.  

Anunciamos que a abordagem tem sua incompletude, como também a nossa 

pesquisa, e este quesito já faz parte das discussões com o Grupo de Pesquisa da 

ASCD, para que seja possível traçar outras possibilidades de análise com outros 

corpora. Se quiséssemos apontar outros contextos, a exemplos dos discursos dos 

gestores, dos documentos oficiais e dos sistemas de ensino para traçar um paralelo 

com as representações docentes, teríamos que caminhar por outras plagas. 

Essa problematização pode ser vista em outras conjunturas de pesquisa que 

podemos seguir, de modo que, analisando outros discursos imersos nessa 

conjuntura de Ideb, tenhamos uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, capaz de 

nos promover conclusões mais nítidas desse processo, o fato requer um projeto 

maior e de grande escala, envolvendo equipes de diversos espaços para que 

possamos ter um espectro das impressões docentes.  

Em Sergipe, o nosso projeto já foi contemplado por outras possibilidades de 

análises, e, financiado pela agência de desenvolvimento de pesquisa deste estado, 

já conseguimos aprovação de um projeto maior que analisará não só os impactos da 

Prova Brasil, mas, também, do ENEM na rede estadual, a pesquisa será 

desenvolvida em 24 meses e envolverá professores da rede estadual. Teremos 

como pesquisadores o grupo de pesquisa de professores da Rede Federal de 

Ensino Superior, atuantes na formação em Letras, no qual estamos presentes 

enquanto agentes de pesquisa, uma vez que a proposta é um desdobramento de 

nosso projeto. 
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Embora com lacunas, não deixamos de estabelecer o quanto contributiva foi a 

ASCD para o nosso estudo de identidades individuais, podendo a mesma ser aporte 

para outros estudos que assim queiram seguir o trajeto das subjetividades e das 

representações nos discursos. 

O que articulamos desse conjunto teórico metodológico foi a possibilidade de 

caminhar pela RAS, para constituir o espaço de atuação e gerenciamento do ISA na 

condição docente. Pois vimos que as gestões dos indivíduos deflagram Sujeitos e 

Identidades fluidas, mas a ação se deu pelo ator, uma vez que “não é o Sujeito, com 

efeito, que resolve o mal-estar identitário: essa solução diz respeito ao ator” 

(BAJOIT, 2012, apud PEDROSA, 2013), que, na figura do docente, nega, faz, 

modifica suas práticas, aprova alunos, estuda, não aceita e, em parte, é o 

protagonista dos resultados de suas escolas.  

Depreendemos que as concepções de ator na SMS diferem das postuladas 

pela RAS, enquanto esta trata da representação que se faz no discurso, aquela trata 

da ação oriunda ideologicamente marcada na representação. 

Desta pesquisa, ficam algumas contribuições para os estudos da linguagem: 

a possibilidade de se estudar por espaços em diálogos, apresentar, mesmo que 

prematuramente, uma realização de ACD repaginada pela inserção do estudo do 

Sujeito, até agora visto como uma abertura nos estudos dos discursos e, mais uma 

vez, ratificar os estudos sistêmico-funcionais como aporte adequado para se 

materializar uma análise discursiva crítica textualmente orientada, uma vez que a 

proposta funcionalista vai além da abordagem engessada do formalismo, 

possibilitando de orientação social para o entendimento da realização linguística. 

Depois disso, podemos pontuar as reflexões, já que também objetivamos 

trazê-las a partir desse processo e das posições dos docentes na conjuntura local. 

 

Refletindo... 

O trajeto de uma investigação que envolve contextos diversos é um celeiro 

para questionamentos e posteriores reflexões. Diante de uma conjuntura de 

impressões docentes, fica um misto de posicionamentos, ações e projeções no 

contexto da escola. 

Em uma conjuntura globalizada e de práticas neoliberais, discursos de 

resistência naturalizados podem se voltar para o entrave no desenvolvimento de 

uma nação, ao mesmo tempo em que as mudanças de práticas para o 
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desenvolvimento e para a qualidade da educação precisam ser propiciadas em um 

“terreno arado”.  

Apontar incongruências do sistema é um discurso comum, mas não pode ser 

visto como um clichê. Sabemos que os percalços da formação continuada para os 

docentes existem, as competências e habilidades dos alunos ainda estão aquém, 

assim como a dos professores, fato recorrente nas representações discursivas dos 

docentes entrevistados.  

Planejar um desenvolvimento que seja retratado pelo que se mensura pode 

ser o caminho, mas, em termos de educação, não pode ser visto como o único, 

pensar a educação e fazê-la é o desafio. Capacitar docentes, incluir alunos, sugerir 

propostas que visem à qualidade do ensino é “arar o terreno”.  

Muito já se foi aqui colocado pelas representações dos docentes acerca de 

seus silenciamentos, somos cientes de que a nossa mínima pesquisa não se propôs 

a ser uma voz, mas a estudar o que existe na ausência da voz. Falamos do lugar 

dos estudos em Análise Crítica dos Discursos, e apontar as reflexões e os abusos 

de poder é, também, uma de suas agendas.  

Quando docentes se apresentam e se negam, há que se repensar essa 

condição. Falamos, aqui, não da denegação, que foi menos recorrente, mas da 

negação de seus papéis enquanto mediadores e agentes de mudança social. E 

mais: essa prática é motivada por outras práticas não vistas, mas que podem ser 

pesquisadas, a exemplo da autonomia do docente, da forma como são propostas as 

políticas de formação continuada no país, a exemplo dos mestrados profissionais, as 

organizações locais e os modos de gestão, a valorização do docente, a formação 

inicial, os currículos e as práticas na formação em Letras, as relações sociais na 

escola, as estruturas escolares e os processos de seriação, a seleção de 

profissionais para o trabalho na educação, o modelo e regime de trabalho dos 

docentes, entre outros. 

No contexto da DRE 2, percebemos que as atualizações imediatas foram o 

sinal vermelho e isso implica em um planejamento mais atento para esses docentes  

e o acompanhamento mais direto por parte daqueles que estão no processo de 

atualização para esses docentes também. 

Quanto às impossibilidades, muitas vezes apontadas pelos docentes, 

colocamos em ênfase a condição do alunado na voz dos docentes inseridos no 

contexto desta pesquisa, uma vez que saber ler e escrever são competências 
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oriundas das séries iniciais do ensino fundamental, mas sinalizadas, aqui, como 

ainda ausentes nos alunos das séries finais, há que se parar para averiguar o fato 

maior.  

Atender às expectativas dos investimentos na educação sem a autonomia, 

sem atentar para as especificidades locais, pode não ser tão produtivo como 

preconizado pelos órgãos governamentais. 

Atentamos para uma via de mão dupla: de um lado, os posicionamentos 

cristalizados de alguns docentes; do outro, as exigências de órgãos internacionais 

traduzidos pela corrida desenfreada, a fim de atender aos índices de 

desenvolvimento da educação. Em algum momento, isso poderá ser desastroso. 

 Toda mudança no contexto pedagógico requer um trabalho centrado no 

tempo e na forma como isso será instituído. Resgatar a história e pagar a dívida da 

formação docente em dez anos, alfabetizar jovens e adultos em dez anos e se tornar 

um país de referência em dez anos, com dívidas históricas no contexto educacional 

desigual, ainda visíveis, pedem reflexão, um olhar para trás, e esta pesquisa, 

centrada nos estudos da Linguagem, pelas vias das representações discursivas, 

quis, também, provocar esse movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação. 
São Paulo: Cortez, 2005. 
 
 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
 
 
BAJOIT, Guy. Tudo Muda: proposta teórica e análise da mudança sociocultural nas 
sociedades ocidentais contemporâneas. Ijuí: Editora Unijuí, 2006. 
 
 
_____________. El cambio social, análisis sociológico del cambio social y 
cultural en las sociedades contemporáneas. Madrid: Siglo, 2008[2003]. 
 
 
_____________. La tiranía del “gran ISA”. Revista  Cultural y representaciones 
sociales. Ano 3. n. 6. Março, 2009 a, p. 9-24.                                             Disponível 
em: <www.culturayres.org.mx/revista>.  Acesso em: 02.12.2011. 
 
 
_____________. Sócio-analyse des raisons d’agir: études sur liberte du sujet et 
l’acteur. Québec, Canadá: lês Press de l’Université laval, 2009 b. 
 
 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Michel Latiud e Yara 
Frateschi Vieira. 8 ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
 
 
BANCO MUNDIAL. Documento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
Brasil: Documento de País. Julho de 2000. 
 
 
BAUER, Martim W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem 
e som – um manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 9 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011. 
 
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005. 
 
 
_____________. Modernidade e Ambivalência. 1.ed. Rio de Janeiro: J. Zahar. Ed., 
1999. 
 
 



193 

 

_____________. Ensaios sobre o conceito de cultura. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
 
 
BLOAMMAERT, Jan.  Discourse: a critical introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 
 
 
BONAMINO, Alícia. FRANCO, Creso. Avaliação e Política Educacional: o processo 
de institucionalização do Saeb. Cadernos de pesquisa, nº108, p.101-132, 
novembro de 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n108/a05n108.pdf>. 
Acesso: 10.07.2012 
 
 
BONAMINO, Alicia. Tempos de avaliação educacional: o Saeb, seus agentes, 
referências e tendências. Rio de Janeiro: Quartet, 2002. 
 
 
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação: 
fundamentos, métodos e técnicas. Portugal: Porto Editora, 1994. 
 
 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: Língua Portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC, 1998. 
 
 
_____________. República Federativa do Brasil. Lei 9.394: Estabelece Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.  
 
 
_____________. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PDE: Plano de Desenvolvimento 
da Educação: Prova Brasil. Ensino Fundamental: matrizes de referência, tópicos e 
descritores. Brasília: MEC, SEB, Inep, 2008. 
 
 
BUENO, Cristiane A. Ribeiro. FIGUEIREDO, Ireni M. Zago. A relação entre 
educação e desenvolvimento para o banco mundial: a ênfase na “satisfação das 
necessidades básicas” para o alívio da pobreza e sua relação com as políticas para 
educação infantil. Anais do IX ANPED Sul 2012. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/view/1024/
128>. Acesso em: ago/2012 
 
 
BUTT, David. et. al. Using funcional Grammar: an explorer’s guide. Sydney: 
MacQuarie University, 2001. 
 
 



194 

 

CALDEIRA, Anna Maria S. A apropriação e construção do saber docente e a prática 
cotidiana. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 95, p. 5-12, nov. 1995. Disponível 
em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n95/n95a01.pdf>. Acesso: 09.09.2012. 
 
 
CALDEIRA, Elaine. Representação dos atores sociais: discurso de reforço e 
enfraquecimento na constituição discursiva de identidades étnicas. Revista 
Prolíngua,  Volume 6 - Número 2 - jan/jun de 2011. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/prolingua/article/view/13577/7715>. Acesso: 
12.05.2012. 
 
 
CANCLINI, Néstor García. A globalização imaginada. Trad. Sérgio Molina. São 
Paulo: Iluminuras, 2003. 
 
 
CASASSUS, Juan.  Uma nota crítica sobre a avaliação estandardizada: a perda de 
qualidade e a segmentação social. Sísifo: Revista de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa.  n.º 9 · mai/ago 2009. Disponível em: 
<http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/Revista%209%20jcasassus%20PTG.pdf> Acesso: 
06.05.2012. 
 
 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
 
 
CELANI, Maria Antonieta Alba. A relevância da Linguística Aplicada na Formação de 
uma Política Educacional Brasileira. In: FORTKAMP, M.B.M. Aspectos da 
Linguística Aplicada. Florianópolis: Insular, 2000.  
 
 
_____________. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. 
Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 8, n. 1, p. 101-122, jan./jun. 2005.  
 
 
CHOULIARAKI, L. & FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking 
Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 
 
 
COELHO, Maria Inês de Matos. Vinte anos de avaliação da educação básica no 
Brasil: aprendizagens e desafios. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 
16, n. 59, p. 229-258, abr./jun. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/ 
v16n59/v16n59a05.pdf>.  Acesso: dez/2012. 
 
 
COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Editora da UFMG: Belo Horizonte, 
2007. 
 
 



195 

 

CONTRERAS, José. A autonomia dos Professores. Tradução Sandra Trabucco 
Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
 
CORAGGIO, José Luis. Propostas do Banco Mundial para a educação: sentido 
oculto ou problemas de concepção? In: DE TOMMASI, Lívia; WARDE, Mirian Jorge; 
HADDAH, Sérgio (Organizadores). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. 
6 ed.  São Paulo: Cortez, 2009. 
 
 
CUNHA, M. Angélica Furtado; SOUZA, M. Medianeira de. Transitividade e seus 
contextos de uso. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
 
DAMACENO, Taysa Mércia S. Souza.  Glocalização e Ensino de Língua Materna: 
Análise Crítica do Discurso das Mudanças. Anais do V Encontro das Ciências da 
Linguagem Aplicadas ao Ensino – ECLAE. Natal: Gelne, 2011. 
 
 
DEITOS, Roberto Antonio. O capital financeiro e a educação no Brasil. 
Campinas-SP, 2005. Tese (Doutorado em Educação - Área de concentração: 
História, Filosofia e Educação). Faculdade de Educação. Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP. 
 
 
DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (orgs). O Planejamento da pesquisa qualitativa: 
teorias e abordagens; tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
 
ECKERT-HOFF, Beatriz M. Escritura de si e identidade: o sujeito professor em 
formação. Campinas: FAPESP/ Mercado de Letras, 2008. 
 
 
EGGINS, Suzanne. Introducción a La Lingüística Sistémica. Tradução de Felipe 
Alcántara. Logroño: Universidade de La Rioja, Serviço de Publicaciones, 2002.  
 
 
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social. Tradução de Izabel 
Magalhães. Brasília: Editora UnB, 2001[1992]. 
 
 
_____________. Discurso, mudança e hegemonia. In: PEDRO, E.R. (Org). Análise 
Crítica do Discurso.Lisboa: Caminho, 1997. 
 
 
_____________. Language and globalization. London; New York: Routledge, 
2006. 
 
 



196 

 

_____________. Analysing discourse: textual analysis for social research. London 
and New York: Routledge, 2003. 
 
 
FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
 
 
FONSECA, Marília. O Banco Mundial e a gestão da educação brasileira. In: 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação. 9. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
 
_____________. O financiamento do Banco Mundial à educação brasileira: vinte 
anos e cooperação internacional. In:  TOMMASI, L. WARDE, M.J. HADDAD, S. 
(orgs). O Banco Mundial e as Políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 6 ed. 
2009.<http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/rebecamucenie
cks.pdf>. Acesso: jan/2013. 
 
 
FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 14 ed., Rio de 
Janeiro: Graal, 2001. 
 
 
_____________. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 29 ed. Tradução de Raquel 
Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
 
 
_____________. A ordem do discurso. Tradução de Laura Fraga de Almeida 
Sampaio. 15 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. 
 
 
FOWLER, Roger. Sobre a Linguística Crítica. Linguagem em (Dis)curso – LemD, 
Tubarão. v.4, nesp. p.207-222, 2004. Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos 

.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/296/310>. Acesso: 20.01.2011. 
 
 
FRANCO, Augusto. A revolução do local: globalização, glocalização, localização. 
São Paulo: AED – Editora de Cultura, 2003. 
 
 
GAMBETTA ABELLA, Letícia. PEDROSA, Cleide Emília Faye & SANTOS, Paulo 
Sérgio Silva. Análise crítica e Abordagem Sociológica e Comunicacional do 
Discurso. Cadernos do CNLF, Vol. XVI, Nº 03 – Livro de Minicursos e Oficinas. 
Rio de Janeiro: UERJ, 2012. 
 
 
GATTI, Bernadete A. Implicações e perspectivas da pesquisa educacional no Brasil 
contemporâneo. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 113, p. 65-81, jul. 2001. 
 



197 

 

 
GENTILI, Pablo. A pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. 
12 ed.  Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 
 
 
GIBBONS, M. et. al. The new production of knowledge. Londres: Sage, 1995 
 
  
GIDDENS, ANTONY. Modernidade e identidade. Tradução de Plínio Dentizien. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
 
 
GILL, Rosalind. Análise de Discurso. In: BAUER, Martim W.; GASKELL, George. 
Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som – um manual prático. Tradução de 
Pedrinho A. Guareschi. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. 1 reimp.  Rio de 
Janeiro: DP&A, 2011. 
 
 
HALLIDAY, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar, London: Edward 
Arnold, 1985. 
 
 
_____________.  MATTHIESSEN, C. M. I. M., Introducion To Functional 
Grammar. London: Arnold, third edition, 2004. 
 
 
HERBELE, V. M. A representação das experiências femininas em editoriais de 
revistas para mulheres. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad, vol. 1 
(3), p. 73- 86. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999. 
 
 
HORTA NETO, João Luiz. Um olhar retrospectivo sobre a avaliação externa no 
Brasil: das primeiras medições em educação até o SAEB de 2005. Revista 
Iberoamericana de Educación nº42/5, 2007. Disponível em: 
<http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/Revista%209%20jcasassus%20PTG.pdf>. Acesso: 
dez/2012. 
 
 

IANNI, Octavio. A sociedade global. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003. 
 
 
_____________. A Era do Globalismo. 10 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2010. 
 
 



198 

 

IKEDA, Sumiko Nishitani; VIAN JÚNIOR, Orlando. A análise do discurso pela 
perspectiva sistêmico-funcional. In: LEFFA, Vilson J. (org.). Pesquisas em 
linguística aplicada: temas e métodos. Pelotas: EDUCAT, 2006. 
 
 
INEP. Prova Brasil e Saeb. Brasília, DF, 2011. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/prova-brasil-e-saeb/historico>. Acesso em: 14.08.2012. 
 
 
JESSOP, Bob. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity, 2002. 
 
______. FAIRCLOUGH, Norman; WODAK, Ruth. Education and the Knowledge-
Based Economy in Europe. Rotterdam: Sense Publish, 2008. 
 
 
JODELET, Denise. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: 
JODELET, Denise. (Org.) As Representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 
2001. 
 
 
JUNG, Neiva Maria. A (re)produção da Identidades Sociais na comunidade e na 
escola. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2009. 
 
 
KUSIAC, Sandra Mara.  Uma Análise da Prova Brasil com enfoque nos Processos 
de Leitura e Escrita. Anais do Seminário ANPED Sul. Universidade Caxias do Sul, 
2012. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/a 
npedsul/9anpedsul/paper/view/265/106>.  Acesso: novembro de 2012. 
 
 
LAMPERT, Ernani. Pós-Modernidade e Educação. In: LAMPERT, Ernani (org.) Pós-
Modernidade e Conhecimento. Educação, sociedade, ambiente e comportamento 
humano. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
 
 
LAUGLO, Jon. Crítica às prioridades e estratégias do Banco Mundial para a 
educação. Cadernos de Pesquisa, n.100, p.11-36, mar. 1997. Disponível: 
<http://educa.fcc.org.br/pdf/cp/n100/n100a01.pdf>. Acesso: set/2012. 
 
 
LAVAL, Christian. A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao 
ensino público. Londrina: Planta, 2004. 
 
 
LEAL, Maria Christina Diniz. Gênero, Identidade e Controle no Ensino Aprendizagem 
da Língua Portuguesa. In: MAGALHÃES,I. GRIGOLETOO, M. CORACINI, M.J. 
Práticas identitárias: Língua e diexurso. São Carlos: Claraluz, 2006. 
 
 



199 

 

LEHER, Roberto. Da Ideologia do Desenvolvimento à ideologia da globalização: 
A Educação como Estratégia do Banco Mundial. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, 1998.  
 
 
MAGALHÃES, Célia (org.). Reflexões sobre a análise crítica do discurso. Belo 
Horizonte: Faculdade de Letras, UFMG, 2001.  
 
 
MAGALHÃES, Izabel. Introdução à Análise de Discurso Crítica. D.E.L.T.A.21: 
especial, 2005. 
  
 
_____________. Teoria Crítica do Discurso e Texto. Linguagem em (Dis)curso - 
LemD, Tubarão, v. 4, n.esp, p. 113-131, 2004. Disponível em: 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/
293/307>. Acesso: 22.05.2011 
 
 
MANZINI, Eduardo José. Considerações sobre a elaboração de roteiro para 
entrevista semiestruturada. In: MARQUEZINE: M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE; S. 
(Orgs.) Colóquios sobre pesquisa em Educação Especial. Londrina: Eduel, 2003. 
 
 
MARQUEZ, Christine Garrido. O Banco Mundial e a Educação Infantil no Brasil. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás (UFG), 2006. 
 
 
MARTTELART, Armand. Diversidade Cultural e Mundialização. Trad. Marcos 
Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2005. 
 
 
MEURER, J.L. Gêneros Textuais e Análise Crítica de Fairclough. In: MEURER,J.L.; 
BONINI, A; MOTA-ROTH, D. (orgs.) Gênero. Teorias, métodos, debates. São 
Paulo: Parábola, 2005. 
 
 
MEDEIROS, João Luiz. A identidade em questão: notas acerca de uma abordagem 
complexa. In: DUARTE, Maria Beatriz (Org.). Mosaico de identidades. Curitiba: 
Juruá, 2009. 
 
 
MELO, Ian Ferreira. (org.) Introdução aos estudos críticos do discurso. teoria e 
prática. Campinas-SP: Pontes Editores, 2012. 
 
 
_____________. Análise do discurso e análise crítica do discurso: desdobramentos 
e intersecções. Revista Letra Magna. Revista Eletrônica de Divulgação Científica 
em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura Ano 05 n.11 - 2º Semestre de 2009. 
 



200 

 

 
 
 
MOITA LOPES, Luiz Paulo de. Linguística Aplicada e Vida Contemporânea: 
problematização dos construtos que têm orientado a pesquisa. In: MOITA LOPES, 
Luiz Paulo de. Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. 
 
 
_____________. Uma Linguística Aplicada Mestiça e Ideológica: interrogando o 
campo como linguista aplicado. In: MOITA LOPES, Luiz Paulo de.  Por uma 
Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
 
 
_____________. A transdisciplinaridade é possível em Linguística Aplicada? In; 
SIGNORINI, Inês e CAVALCANTI, Marilda C. Linguística Aplicada e 
Transdisciplinaridade. Campinas-SP: Mercado de Letras, 1998. 
 
 
_____________. Identidades Fragmentadas. A construção discursiva de raça, 
gênero e sexualidade em sala de aula. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2002. 
 
 
MOTTA-ROTH, Désirée; HERBELE, Viviane  Maria. O conceito de “estrutura 
potencial do gênero” de Ruqayia Hasan. IN: MEURER, J. L. et. al. Gêneros: teorias, 
métodos debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
 
 
MUCENIECKS, Rebeca Szczawlinska. Uma análise sobre as orientações políticas 
do Banco Mundial para a educação brasileira. Anais do VIII Seminário do 
Trabalho:Trabalho, Educação e Politicas Sociais no Século XXI. Unesp: Marília, 
2012. Disponível em: <http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho 
/rebecamuceniecks.pdf>.  Acesso:24.11.2012 
 
 
NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua Formação. (Org.). Publicações Dom 
Quixote. Instituto de Inovação Educacional. Lisboa, 1997. 
 
 
NOVODVORSKI, Ariel. A representação de atores sociais nos discursos sobre o 
ensino de espanhol no Brasil em corpus jornalístico. Dissertação (mestrado). 
Faculdade de Letras da UFMG, Belo Horizonte, 2008. 
 

 

OLIVEIRA, Ana Paula de Matos. A Prova Brasil como política de regulação da 
rede pública do Distrito Federal. Dissertação (mestrado). Faculdade de Educação, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2011.  
 
 



201 

 

PEDRO, Emília Ribeiro. Análise Crítica do Discurso: aspectos teóricos, 
metodológicos e analíticos. In: PEDRO, E.R. (Org). Análise Crítica do Discurso. 
Lisboa: Caminho, 1997. 
 
 
_____________. Análise Crítica do Discurso: uma perspectiva sociopolítica e 
funcional. Lisboa: Caminho, 1997. 
 
 
PEDROSA, Cleide Emília Faye. A Socioanálise e a Abordagem Sociológica e 
Comunicacional do Discurso: caminhos de análise em Análise Crítica do Discurso. 
Texto inédito, cedido pela autora. Natal/RN, 2013. 
 
 
_____________. Entre os Sujeitos e as Identidades Individuais: leitura crítica dos 
discursos (virtuais) a partir da Teoria Sistêmico-Funcional, 2012e. Disponível em: 
<http://www.ascd.com.br/>. Acesso: 02.01.2013 
 
 
_____________. Abordagem Sociológica e Comunicacional do Discurso 
(ASCD): Contribuição aos Estudos das Identidades e dos Sujeitos, 2012c. 
Disponível em: <http://www.ascd.com.br/>. Acesso em: 20.12.12  
 
 
_____________. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso (ASCD): 
uma corrente para fazer Análise Crítica do Discurso PARTE 1: Herança teórica da 
Sociologia (Aplicada) para a Mudança Social, 2012b. Disponível em: 
<http://www.ascd.com.br/>. Acesso: 20.12.12. 
 
 
_____________. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso: 
caminhos de análises no campo da Análise Crítica do Discurso. 2012a. Disponível 
em: <http://www.ascd.com.br/>. Acesso: 09.09.2012 
 
 
_____________. Abordagem sociológica e comunicacional do discurso: uma 
proposta para análise crítica do discurso. No prelo, 2012f. 
 
 
_____________.  La Tírania Del Gran ISA. Cultura e representações Sociais.Guy 
Bajoit.(México,2009). Resenha. Cadernos de Linguagem e Sociedade, v.13, n2, 
jul/dez de 2012. Brasília: Thesaurus Editora, 2012d. 
 
 
_____________. Análise Crítica do Discurso: do linguístico ao social no gênero 
midiático. São Cristóvão: Editora UFS, 2008. 
 
 



202 

 

PENYCOOK, Alastair. A Linguística Aplicada dos anos 90: em defesa de uma 
abordagem crítica. In: SIGNORINI, Ines e CAVALCANTI, Marilda C. Linguística 
Aplicada e Trasndisciplinaridade. Campinas-SP: Mercado de Letras,1998. 
 
 
_____________. Uma Linguística Aplicada Transgressiva. In: MOITA LOPES, Luiz 
Paulo de.  Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. 
 
 
PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: 
Artmed, 1999. 
 
 
_____________. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
 
 
_____________. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens. Entre 
duas lógicas. Alegre: Artmed, 1999. 
 
 
PEZATTI, Erotilde Goreti. O Funcionalismo em Linguística. IN: MUSSALIM, 
Fernanda; BENTES, Ana Cristina (Orgs.) Introdução à Linguística: fundamentos 
epistemológicos. vol. 3, São Paulo: Cortez, 2004. 
 
 
PINTO, José Marcelino Rezende. Os prováveis efeitos dos exames padronizados e 
do Ideb nas políticas educacionais. In: PINHO, Sheila Zambello.(org.) Formação de 
Educadores: dilemas contemporâneos. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 
 
 
POSSENTI, Sírio. Questões para analistas do discurso. São Paulo: Parábola, 
2009. 
 
 
RAJAGOPALAN, Kanavillil. Repensar o Papel da Linguística Aplicada. In: MOITA 
LOPES, Luiz Paulo de.  Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2006. 
 
 
_____________. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e questão 
ética. Sâo Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
 
 
RAMALHO, Viviane; RESENDE, Viviane  Melo. Análise de discurso (para a 
crítica): o texto como material de pesquisa. Campinas: Pontes, 2011. 
 
 
_____________. Análise de Discurso Crítica. São Paulo: Contexto. 2006. 



203 

 

 
 
RESENDE, Viviane de Melo. Análise de Discurso Crítica como interdisciplina para 
crítica social: uma introdução. In: MELO, Ian Ferreira. (org.) Introdução aos 
estudos críticos do discurso. teoria e prática. Campinas-SP: Pontes Editores, 
2012 a. 
 
 
_____________. Representação discursiva de pessoas em situação de rua no 
“Caderno Brasília”: naturalização e expurgo do outro. Revista Linguagem em 
(Dis)curso, Tubarão, SC, v. 12, n. 2, p. 439-465, maio/ago. 2012 b. 
 
 
RIBEIRO, Vera Masagão; RIBEIRO, Vanda Mendes; GUSMÃO, Joana Buarque de. 
Indicadores de qualidade para a mobilização da escola. Cadernos de Pesquisa, 
vol. 35, n. 124, p. 227-251, jan./abr. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a1135124.pdf>. Acesso: 08.03.2012 
 
 
ROBERTSON, Roland. Globalização: Teoria social e cultura global. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 
 
 
ROBIN, Regine. Le Golem de L´Écriture. De LÁutofiction au Cybersoi. Le Collection 
Documents. Eidteur XYZ : Québec, 1997. Tradução de Marisa Jordão , aluna do 
curso de Mestrado em Letras – Unincor/Três Corações/MG. 
 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 
 
 
SIGNORINI, Inês. A questão da Língua Legítima na Sociedade Democrática: um 
desafio para a Linguística Aplicada Contemporânea. . In: MOITA LOPES, Luiz Paulo 
de.  Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 
2006. 
 
 
SILVA, Andreia Ferreira da. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb): Avaliação estandardizada, Organização Escolar e Trabalho Docente. Anais 
do XXVIII Simpósio de Estudos e pesquisas da Faculdade de Educação. UFG, 2009. 
Disponível em: 
<http://anaisdosimposio.fe.ufg.br/uploads/248/original_1.3.__32_.pdf>. Acesso em: 
fevereiro de 2012. 
 
 
SOARES, Laura Tavares. O desastre social. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
 



204 

 

SOUZA, Maria Medianeira. Transitividade e construção de sentido no gênero 
editorial. Tese de doutorado apresentada ao PPGL da UFPE. Junho de 2006. 
 
 
TANURI, Leonor Maria. História da Formação de Professores. Revista Brasileira de 
Educação, Mai/Jun/Jul/Ago 2000. Disponível em: 
<http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde14/rbde14_06_leonor_maria_tanuri.pdf>. 
Acesso: 10.11.12 
 
 
THOMPSON,  John  B.  Studies in the theory of ideology. Cambridge: Polity, 
1984. 
 
 
_____________. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
 
TORRES, Rosa Maria.  Melhorar a qualidade da educação básica? As estratégias 
do Banco Mundial. In: TOMMASI, L. De, WARDE, M.J., HADDAD, S. (org.) O Banco 
Mundial e as políticas educacionais.  6 ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
 
van DIJK, Teun A. Discurso e poder. Hoffnagel, J.; Falcone, K. (Orgs.). São Paulo: 
Contexto, 2008.  
 
 
van LEEUVEN, Theo. A representação dos atores sociais. In: PEDRO, Emília R. 
(org.). Análise Crítica do Discurso. Lisboa: Caminho, 1998, p.169-222. 
 
 
_____________. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse 
Analysis. New York: Oxford University Press, 2008. 
 
 
WODAK, Ruth. De qué trata el análisis crítico del discurso (ACD). Resumen de su 
historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollos. In: WODAK, Ruth y 
MEYER, Michel. Métodos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa 
Editorial, 2003. 
 
 
_____________. MEYER, Michael. Critical discourse analysis: history, agenda, 
theory e methodology. In: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. (Org.) Methods of 
critical discourse analysis. 2 ed. (atualizada e modificada). Londres: Sage, 2009. 
 
 



205 

 

ZANARDINI, Isaura Monica Souza. A Ideologia da pós-modernidade e a política 
de gestão educacional brasileira. Tese de Doutorado – UNICAMP – Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Campinas, SP: 2006. 
 
 
Sites: 
 
ONUBR 
http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/bancomundial 
 
 
INEP 
http://portal.inep.gov.br/ 
 
 
BANCO MUNDIAL 
http://www.worldbank.org/pt/country/brazil 
 
 
OCDE/PISA 
http://www.oecd.org/pisa/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Título da pesquisa: 

ANÁLISE CRÍTICA DOS DICURSOS DOS DOCENTES SOBRE O IDEB. 

Pesquisador Responsável: Taysa Mércia dos Santos Souza Damaceno 

 Eu, __________________________________________________________, 

permito que o pesquisador relacionado acima obtenha gravação de voz de minha 

pessoa para fins de pesquisa científica na área de Estudos da Linguagem , no Curso 

de Doutorado do PPgEL/UFRN. 

 Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha 

pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras 

ou periódicos científicos. Porém, minha pessoa não deve ser identificada, tanto 

quanto possível, por nome ou qualquer outra forma. 

As gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 

pertinentes ao estudo e serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa, e após esse período, serão destruídos. 

 

_________________________, _____ de ____________ de 20___ 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 


