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RESUMO 
 

 

LOPES, Shayane França. Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada: uma 

análise discursiva sob a perspectiva da semântica global. 2017. 158 f. Dissertação (Mestrado 

em Estudos de Linguagem) – Faculdade de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2017. 

Esta dissertação visa a enfocar quais os efeitos produzidos por enunciados presentes nos 

Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, material produzido pela Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Busca-se analisar enunciados que 

circulam nos Cadernos do professor, a partir de planos da semântica global, proposta teórica 

de D. Maingueneau (2008). Considerando que se trata de um trabalho discursivo, o conjunto 

de procedimentos utilizados para realizar esta investigação consistiu em traçar os objetivos 

da pesquisa com base no córpus escolhido e, a partir daí, estabeleceu-se por meio de quais 

categorias a análise seria feita. Toma-se a vertente de análise do discurso de base enunciativa, 

segundo Maingueneau (1996, 1997, 2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015), como ponto de 

partida da investigação. De acordo com a perspectiva teórica adotada, o discurso se constitui 

como um sistema no qual a multiplicidade das suas dimensões o torna possível em termos 

de materialidade linguística. Os conceitos de gêneros do discurso e dialogismo, considerados 

importantes para este trabalho, foram buscados em Bakhtin (2011) e Volóshinov (2009); e 

também foram vistos em Maingueneau (2000, 2008, 2011, 2014, 2015). Para a análise, foi 

utilizada a noção de semântica global (MAINGUENEAU, 2008), especificamente dos 

planos do vocabulário, do enunciador e do coenunciador, da intertextualidade e do tema. Os 

resultados encontrados indicam que os Cadernos convergem na direção da prescrição e da 

autoridade flagradas no discurso do material produzido pela SEEDUC-RJ. A ação discursiva 

se manifesta em diferentes pontos do discurso, pela perspectiva dos planos da semântica 

global selecionados, já que a especificidade de um discurso se define por seu posicionamento 

discursivo. Os Cadernos se apresentam como material autossuficiente; e a SEEDUC-RJ 

assume o papel de autoridade e de detentora de controle. Espera-se que esta dissertação 

colabore para uma prática docente mais madura e consciente, apresentando uma maneira de 

compreender a forma como se constroem os Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada, possibilitando, assim, uma visão crítica acerca do discurso da SEEDUC-RJ. 

 

Palavras-chave: Discurso. Material didático. SEEDUC-RJ. Semântica global. 

 

  



 

 

 

RESUMEN 
 

 

LOPES, Shayane França. Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada: uma 

análise discursiva sob a perspectiva da semântica global. 2017. 158 f. Dissertação (Mestrado 

em Estudos de Linguagem) – Faculdade de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2017. 

Este investigación busca enfocar cuáles son los efectos producidos por enunciados presentes 

en los Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, material producido por la 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Se busca analizar 

enunciados presentes en los Cadernos do professor, a partir de planes de semántica global, 

propuesta teórica de D. Maingueneau (2008). Teniendo en cuenta que este es un trabajo 

discursivo, el conjunto de procedimientos utilizados para llevar a cabo este estudio consistió 

en trazar los objetivos de la investigación en base al corpus y, entonces, se estableció a través 

de qué categorías se haría el análisis. Como punto de partida de la investigación, está la 

vertiente de análisis de discurso de base enunciativo, según Maingueneau (1996, 1997, 2000, 

2006, 2008, 2010, 2011, 2015). De acuerdo con la perspectiva teórica adoptada, el discurso 

se constituye como un sistema en el que la multiplicidad de sus dimensiones lo hace posible 

en cuanto a la materialidad lingüística. Los conceptos de género del discurso y dialogismo, 

considerados importante para este trabajo, se buscó en Bakhtin (2011) y Volóshinov (2009) 

y, además, en Maingueneau (2000, 2008, 2011, 2014, 2015). Para el análisis, se utilizó la 

noción de semántica global (MAINGUENEAU, 2008), específicamente, los planes del 

vocabulario, del enunciador y del coenunciador, de la intertextualidad y del tema. Los 

resultados permitieron observar que los Cadernos convergen hacia la prescripción y la 

autoridad encontradas en el discurso del material producido por la SEEDUC-RJ. La acción 

discursiva se manifiesta en diferentes puntos del discurso, por la perspectiva de los planes 

de la semántica global, ya que la especificidad de un discurso se define por su 

posicionamiento discursivo. Los Cadernos se presentan como material autosuficiente; y la 

SEEDUC-RJ asume el papel de autoridad y de detentora de control. Se espera que esta 

investigación colabore para una práctica docente más madura y consciente, que presente una 

manera de comprender la forma como se construyen los Cadernos de atividades de 

aprendizagem autorregulada, permitiendo así una visión crítica sobre el discurso de la 

SEEDUC-RJ. 

 

Palabras clave: Discurso. Material didáctico. SEEDUC-RJ. Semántica global. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Neste trabalho, buscamos analisar, do lugar teórico da Análise do Discurso (AD) de 

base enunciativa, a partir da noção de semântica global de Dominique Maingueneau, 

apresentada em Gênese dos discursos (2008), os Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada, especificamente o volume intitulado Cadernos do professor, material 

didático elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) 

para uso em turmas de ensino médio. 

Com base no conceito de semântica global, Maingueneau (2008) sustenta que no 

discurso há planos, ou seja, instâncias discursivas que se interligam nos textos, remetendo, 

sempre, a uma semântica global. Esses planos estão submetidos ao mesmo sistema de 

restrições, o qual determina os critérios que, em uma determinada formação discursiva 

distinguem o que pode e o que não pode ser enunciado do interior daquela formação:  

 

a vontade de distinguir o fundamental do superficial, o essencial do 

acessório, leva a um impasse, na medida em que é a significância 

discursiva em seu conjunto que deve ser inicialmente visada. 

(MAINGUENEAU, p.76, 2008) 

 

Assim, o discurso se constitui como um sistema no qual a multiplicidade das suas 

dimensões o torna possível em termos de materialidade linguística. A linguagem, vista dessa 

maneira, “postula a existência de um princípio dinâmico que rege o conjunto dos planos de 

uma língua” (MAINGUENEAU, p.77, 2008). Dessa forma, não existe uma ordem fixa e 

pré-estabelecida de sucessão dos planos discursivos, visto que o discurso é concebido como 

um esquema global. A própria lista de planos apresentados por Maingueneau (2008) não se 

pretende suficiente para definir um modelo da textualidade. Sua finalidade é “ilustrar a 

variedade das dimensões abarcadas pela perspectiva de uma semântica global, e nada impede 

de isolar outras ou de repartir diferentemente as divisões propostas” (MAINGUENEAU, 

p.77, 2008). Desse modo, é possível ir além dos sete planos apresentados pelo autor – 

intertextualidade, vocabulário, tema, estatuto do enunciador e do coenunciador, dêixis 
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enunciativa, modo de enunciação e modo de coesão – e explorar outras dimensões do 

discurso, de maneira a satisfazer uma determinada necessidade de análise. 

Consideramos que a proposta teórica de Maingueneau (2008) é uma ferramenta 

privilegiada, já que a semântica global se apresenta como uma forma de apreender o modo 

de funcionamento da interdiscursividade, por meio de seus planos. Desse modo, entendemos 

que o discurso está em todo lugar, não sendo necessária uma abordagem exaustiva de cada 

um dos planos. 

A investigação dos Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada – 

Cadernos do professor (SEEDUC-RJ, 2013n) tem como motivação a minha estranheza 

frente a alguns enunciados direcionados aos professores, a quem se destina o material. Como 

docente da rede estadual do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer os materiais 

produzidos pela SEEDUC-RJ e observar de que forma eles são utilizados no cotidiano 

escolar do colégio estadual onde trabalho. Vi, então, que estava diante de um material em 

potencial para ser pesquisado, pois não há, ainda, nenhum trabalho que se concentre na 

análise dos Cadernos, de acordo com os dados fornecidos pelo banco de teses da Capes 

(PORTAL CAPES, 2016), em uma consulta feita pelos termos “atividades autorreguladas”, 

“cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada”, “SEEDUC-RJ”. Há algumas 

dissertações e teses sobre assuntos diversos relacionados à SEEDUC-RJ, contudo, nenhuma 

delas tem como objeto de análise os Cadernos a que me proponho a analisar. 

O interesse pelos Cadernos relaciona-se, dessa forma, entre outras razões, com o fato 

de que ainda não há investigações desse material. Atentar para essa produção da SEEDUC-

RJ é uma maneira de contribuir com a conscientização dos professores da rede estadual de 

ensino do Rio de Janeiro acerca das práticas da Secretaria. 

O material que o professor prepara/seleciona para trabalhar propicia aos alunos 

diversas possibilidades para enxergar a sociedade, assim como para se inserir nela. Dessa 

maneira, o material utilizado pelo professor assume um papel crucial na formação do aluno 

e, uma vez que os Cadernos se propõem a ser utilizados como instrumento de ensino e de 

avaliação, é importante se inteirar sobre esse material.   

A análise realizada enfoca os Cadernos do 1º ano do ensino médio, pois se trata do 

ano inicial do último segmento da Educação Básica, funcionando como uma conexão entre 

os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio e também por incluir o componente 

curricular literatura, diferentemente dos segmentos escolares anteriores. Além disso, é um 

ano escolar que faz parte da minha prática como professora da rede estadual.  
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Os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada foram criados com o 

objetivo de propiciar aos alunos o desenvolvimento das habilidades e competências 

essenciais, previstas no Currículo Mínimo, por meio de atividades roteirizadas. Trata-se de 

um manual do professor, com prescrições do quê e do como deve ser feito em sala de aula 

(SEEDUC-RJ, 2013h). Conforme se afirma no material produzido pela SEEDUC-RJ, o 

intuito é que funcionem como material de apoio para que o professor ministre os conteúdos 

elencados no Currículo Mínimo (SEEDUC-RJ, 2013a).  

A SEEDUC-RJ atribui determinados sentidos ao professor da rede estadual de 

educação, o que pode ser visto ao analisar o discurso da Secretaria, em diferentes 

materialidades discursivas. Por meio desta pesquisa, buscamos identificar quais os efeitos 

produzidos por enunciados presentes nos Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada, material produzido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, 

usando as categorias da semântica global (MAINGUENEAU, 2008).  

A presente pesquisa visa a contribuir para a tomada de consciência dos professores, 

possibilitando-lhes ter uma visão crítica do material, como, também, compreender os não 

ditos que permeiam o discurso da SEEDUC-RJ. Pretendemos, assim, colaborar para uma 

prática docente mais madura, por meio da análise dos Cadernos de atividades de 

aprendizagem autorregulada – Cadernos do professor, a partir da proposta da semântica 

global, de Maingueneau (2008). 

De maneira mais específica, buscamos colaborar para a compreensão da forma como 

se constroem os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, por meio dos 

enunciados que circulam nos Cadernos do professor, identificando de que forma os planos 

da semântica global se manifestam nesse material. E, para tornar esse objetivo possível, 

tomou-se essa produção da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.  

Com o objetivo de apresentar e promover uma reflexão sobre o material produzido 

pela SEEDUC-RJ, este texto está organizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado “As estratégias de mercantilização oficial presentes 

na SEEDUC-RJ”, possui três seções. Na primeira, esboça-se uma contextualização acerca 

dos dados, das atividades e dos projetos propostos pela SEEDUC-RJ e pela iniciativa federal, 

todos realizados na rede estadual do Rio de Janeiro. Na seção seguinte, são apresentados o 

Currículo Mínimo e as avaliações externas. O Currículo define os itens considerados 

indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, em todos os componentes curriculares, 

anos de escolaridade e bimestres. São apresentadas também as avaliações externas, que se 

propõem a medir o desempenho dos alunos da educação básica, em nível estadual e nacional. 



14 

 

Na última seção, o programa de aceleração chamado Autonomia é detalhado e são 

explicitadas as relações entre esse Programa e os Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada. A partir daí é traçada a ligação entre o público e o privado, como fruto da 

mercantilização da educação pública, em que empresas privadas oferecem serviços e 

produtos a redes públicas de ensino. São evidenciadas, por fim, as relações entre os itens 

analisados e os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada.  

No segundo capítulo, intitulado Os Cadernos e a teoria da semântica global, é feita, 

na primeira seção, uma reflexão acerca de alguns conceitos iniciais para dar base ao 

desenvolvimento da teoria que orienta esta pesquisa: a semântica global, proposta por 

Dominique Maingueneau (2008). Na segunda seção, é apresentada a semântica global e os 

respectivos planos eleitos para analisar o córpus desta pesquisa. 

No terceiro capítulo – A razão de ser dos Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada –, dividido em três seções, descrevemos, inicialmente, o procedimento 

metodológico da pesquisa. A seguir, fazemos a descrição dos Cadernos, apresentando o 

objetivo do material e os itens que o compõem. Na terceira seção, os Cadernos são 

analisados de acordo com os planos da semântica global, teoria proposta por Dominique 

Maingueneau.  

Nas considerações finais, são retomadas as principais discussões desenvolvidas no 

decorrer da dissertação e as constatações provenientes das análises no que diz respeito ao 

discurso da SEEDUC-RJ, tendo como base os Cadernos.  
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1 AS ESTRATÉGIAS DE MERCANTILIZAÇÃO OFICIAL PRESENTES NA 

SEEDUC-RJ 

 

 

Neste capítulo, dividido em três seções, faz-se uma contextualização dos dados, das 

atividades e dos projetos propostos pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

– SEEDUC-RJ e pela iniciativa federal. Para entender o funcionamento da Secretaria e 

conhecer os materiais didáticos por ela produzidos, faz-se necessário apresentar um 

panorama da SEEDUC-RJ, destacando alguns dados a respeito da infraestrutura; das 

parcerias; do quantitativo de alunos, professores e unidades escolares; dos instrumentos de 

avaliação; dos materiais didáticos e dos programas.  

Na seção seguinte, são apresentados o Currículo Mínimo e as avaliações externas. O 

Currículo define os itens considerados pela SEEDUC-RJ indispensáveis no processo de 

ensino-aprendizagem, em todos os componentes curriculares, anos de escolaridade e 

bimestres. São apresentadas também as avaliações externas, que se propõem a medir o 

desempenho dos alunos da educação básica, em nível estadual e nacional.  

Na última seção, o programa de aceleração chamado Autonomia é detalhado e são 

explicitadas as relações entre esse Programa e os Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada. A partir daí é traçada a intensa ligação entre o público e o privado, como 

produto da comercialização da educação pública, em que empresas privadas oferecem 

serviços e produtos a redes públicas de ensino. São evidenciadas, por fim, as relações entre 

os itens analisados e os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada.  

 

 

1.1 A SEEDUC-RJ EM DADOS GERAIS 

 

As informações selecionadas para fazerem parte desta seção constituem um conjunto 

de dados com base nos quais é estabelecida uma relação direta ou indireta com os Cadernos 

de atividades de aprendizagem autorregulada, córpus desta pesquisa. 
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Os dados disponibilizados pelo sítio da SEEDUC-RJ estão bastante desatualizados, 

alguns são de 2006 e os mais recentes são de 2013. Todavia, ainda que antigos, possibilitam 

um olhar geral acerca do funcionamento da Secretaria. 

Nesta seção são apresentados aspectos sobre a educação estadual do Rio de Janeiro, 

como despesa autorizada pelo governo para gastos com a educação na rede estadual; taxas 

de desempenho discente; quantidade de estudantes e professores; afastamentos definitivos e 

temporários; distorção idade/ano escolar; quantitativo de matrículas; remuneração do 

professor e gratificação por lotação prioritária. São estabelecidas, ao final da subseção, 

relações entre esses itens e os Cadernos de aprendizagem autorregulada.  

O primeiro item tratado aqui é a despesa autorizada pelo governo com as escolas da 

rede estadual de ensino. Conforme o gráfico 1, percebe-se um aumento dos valores 

destinados à educação, considerando os anos de 2005 até 2012. Nesse aumento da despesa 

está intrínseco um maior investimento por aluno, para arcar com gastos referentes à 

manutenção do aluno na escola, como material didático, merenda escolar, transporte, entre 

outros (gráfico 2): 

 

Gráfico 1: Despesa autorizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro com gastos 

relativos à educação estadual: 2005-2012

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012a, p.13 

 



17 

 

Gráfico 2: Investimento do governo estadual por aluno: 2002-2012 

 
 Fonte: SEEDUC-RJ, 2012b, p.10 

 

De acordo com os gráficos acima, tanto a despesa autorizada pelo governo do Estado 

do Rio de Janeiro com gastos relativos à educação estadual, de 2005 a 2012, quanto o 

investimento por aluno, de 2002 até 2012, atingiram um crescimento significativo. No 

quadro da educação pública estadual, fazendo uma breve análise das questões cotidianas da 

escola, chega-se aos muitos casos de evasão escolar e de reprovação.  

Essas situações geram um gasto maior ao governo, visto que o aluno que abandona 

a escola mobiliza um valor que, na prática, não está sendo utilizado, já que é preciso que ele 

deixe de ir à escola durante trinta dias consecutivos para configurar abandono escolar. Dessa 

maneira, até que se configure como um caso de evasão, o gasto com aquele aluno continua 

sendo contabilizado em termos administrativos. Ampliando esses casos para todas as escolas 

da rede, chega-se a um valor considerável. Há também os casos de reprovação que geram 

um gasto duplicado para cada aluno repetente. Desse modo, pela ótica capitalista e 

mercadológica, seria preciso combater a evasão e a reprovação. Para isso, o governo do 

estado lança mão de duas manobras: a aprovação automática e os programas de aceleração.  

A aprovação automática, oficializada por meio da Portaria 419/2013 (SEEDUC-RJ, 

2013h), também chamada de progressão parcial, atribui ao ensino religioso (artigo 5º) o 

caráter de componente curricular sem poder de reprovação. Isso ocorre porque, de acordo 

com a referida Portaria, o ensino religioso no ensino médio (nas modalidades regular e EJA 

– Educação de Jovens e Adultos –, no Curso Normal, no ensino médio integrado e na 

educação profissional) passa a ser de matrícula facultativa, culminando, assim, com uma 

queda nos índices de reprovação.  

Há uma ferramenta, administrada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), chamada Educacenso. Esse recurso se propõe a 
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enxergar o sistema educacional brasileiro sob uma lupa, uma vez que obtém dados 

detalhados e individualizados acerca do estudante, do professor, da turma e da escola, das 

redes públicas (federal, estaduais e municipais) e privada. O Educacenso, considerando 

apenas os alunos matriculados na modalidade regular, nos anos 2010 e 2011, mostra um 

progresso nas taxas de aprovação e uma queda nas taxas de reprovação e de abandono: 

Tabela 1: Comparativo de taxas de rendimento 2010/2011 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012a, p.19 

 

Pela tabela, vê-se que, tanto em 2010 quanto em 2011, as taxas de aprovação foram 

quase três vezes maiores do que as taxas de reprovação e de abandono, no ensino 

fundamental e também no ensino médio. Todavia, é preciso analisar esses dados por outra 

perspectiva. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, criado em 2007, pelo 

Inep, foi formulado para medir a qualidade do aprendizado no Brasil e estabelecer metas 

para a melhoria do ensino.  

O Ideb de 2011 mostra que as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro ocuparam 

o 15º lugar no ranqueamento das notas das escolas estaduais brasileiras e, em 2013, 

ocuparam a 4ª colocação. Essa progressão, porém, está ligada à restrição do universo 

avaliado pelo Ideb, que somente analisa o ensino regular. Assim, uma estratégia para 

melhorar artificialmente a avaliação pelo Ideb dos alunos das escolas estaduais do Rio de 

Janeiro é passá-los para programas como NEJA e Autonomia. Segundo texto veiculado pelo 

SEPE-RJ, trata-se de uma artimanha utilizada pela SEEDUC-RJ: 

 

Esta política, inclusive, foi anunciada pelo próprio secretário estadual de 

Educação, Wilson Risolia nas audiências públicas realizadas pela 

Comissão de Educação e Cultura da Alerj e também em reuniões com o 

Sepe ao longo do ano de 2012. Risolia, nesses encontros, esclarecia de que 

maneira o Estado atuaria para melhorar as notas do IDEB: retirando do 

ensino regular os alunos que tinham idade acima da média escolar e 

transferindo-os para o Novo Ensino de Jovens e Adultos (NEJA) e 

implementação do Projeto Autonomia (que utiliza a metodologia de 

Telecursos da Fundação Roberto Marinho) – tanto o NEJA quanto o 
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Autonomia não são avaliados pelo IDEB. (SEPE-RJ, 2014)                     

 

A estratégia de retirar do ensino regular os alunos com idade acima da média escolar 

foi a razão pela qual dos 410 mil alunos matriculados na rede estadual em 2013, 57 mil 

tenham sido matriculados na NEJA – Nova Educação de Jovens e Adultos. Esse Programa 

foi concebido pela Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – 

consórcio CEDERJ – em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, 

para substituição da EJA. A NEJA (assim como a antiga EJA) e o Autonomia são programas 

de aceleração criados para a correção de fluxo devido à distorção idade / ano escolar, e 

funcionam como supletivos, abreviando o tempo de conclusão do ensino fundamental e do 

ensino médio. Essa distorção diz respeito à diferença entre a idade do aluno e a idade 

indicada para o ano escolar que ele frequenta. Por meio desses programas, é possível fazer 

o ensino fundamental em dois anos e o ensino médio em um ano e meio, no mínimo, e dois 

anos, no máximo, dependendo do programa.  

No Autonomia, programa de aceleração dos estudos e de correção de fluxo, em uma 

parceria entre o governo do estado e a Fundação Roberto Marinho, foram matriculados 34 

mil alunos – o Programa será detalhado adiante.  

Dessa forma, mais de 20% dos alunos da rede estadual deixaram de ser avaliados 

pelo Ideb por estarem na NEJA e no Autonomia. Esses alunos não são avaliados pelo Ideb 

pelo fato de que os programas de aceleração apresentam taxas de desempenho ruins, como 

pode ser visto nas imagens a seguir. Desse modo, se esses índices fossem considerados na 

avaliação do Ideb, o resultado das escolas sofreria queda.  

Segue, na próxima página, o resultado geral do Sistema de Avaliação do Estado do 

Rio de Janeiro – SAERJ, detalhado à frente – por ora, entenda-se que é um sistema de 

avaliação externa que busca avaliar os alunos dos colégios estaduais. É apresentado o 

desempenho dos alunos do 3º ano do ensino médio, no triênio 2013-2015, em Língua 

Portuguesa. Na primeira parte da imagem são consideradas as turmas de ensino regular; na 

segunda e na terceira, as turmas de correção de fluxo, NEJA (Nova Educação de Jovens e 

Adultos) e Programa Autonomia, respectivamente: 
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Imagem 1: SAERJ – Desempenho turmas de 3º ano – triênio 2013-2015 
 

SAERJ – LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO EM – ENSINO REGULAR 

 
 

SAERJ – LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO EM – NEJA 

 
 

SAERJ – LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO EM – CORREÇÃO DE FLUXO 

 
Fonte: SAERJ 2015, 2015 (pp.39-41) 

  

Esse resultado é medido em proficiência, não em nota. O procedimento adotado é a 

chamada Teoria da Resposta ao Item, que atribui ao desempenho do aluno uma proficiência, 

em vez de uma nota, relacionada ao conhecimento do estudante acerca das habilidades 

elencadas na Matriz de Referência, que é o documento que dá origem ao exame do SAERJ. 

A Teoria considera as habilidades demonstradas pelo aluno e o grau de dificuldade dos itens 

que compõem os exames para, então, atribuir a proficiência, que é justamente o nível de 

desempenho dos alunos nas habilidades dispostas em testes padronizados, formado por 

questões de opções múltiplas (SEEDUC-RJ, 2014c).  

O desempenho das turmas de aceleração é abaixo da proficiência média, enquanto o 

desempenho das turmas de ensino regular é intermediário, como demonstrado. Daí, é 
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possível depreender que as turmas de correção de fluxo apresentam uma defasagem quanto 

aos conteúdos do Currículo, já que as questões do SAERJ são formuladas com base nos 

conteúdos determinados no Currículo Mínimo.  

Para detalhar o Programa Autonomia, retomamos a composição das matrículas em 

2011: 

 

Gráfico 3: Matrículas em 2011 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012b, p.8 

 

De acordo com esse gráfico, é possível verificar que em 2011 já havia 1,5% de 

matrículas no Autonomia. O objetivo é que, dessa maneira, o aluno recupere o tempo perdido 

e alcance a conclusão da Educação Básica em um total de quatro anos. 

Os dados de 2011 mostram que a distorção idade/ano escolar existe desde o 1º ano, 

conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2: Distorção idade/ano escolar do ensino médio em 2011 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012a, p.7 

 

De acordo com essa tabela, em 2011, foram contabilizadas 107.217 matrículas de 

estudantes com distorção idade/ano escolar no 1º ano do ensino médio regular, o equivalente 

a 55% do total de matrículas do 1º ano; no 2º ano, foram 60.758 (48,1% do total); e no 3º 

ano, 41.335 (45,1% do total) alunos nessa situação. Em virtude desse quantitativo, 

justificaram-se, sob o ponto de vista da SEEDUC-RJ, os programas de aceleração, cujo 

intuito é diminuir progressivamente os estudantes com distorção idade/ano escolar, uma vez 

que as turmas de aceleração funcionam como supletivos. 

O resultado dessa política de turmas de aceleração, implementada pela SEEDUC-RJ, 

é o fechamento de inúmeras turmas regulares nos colégios da rede estadual, conforme alerta 

do SEPE-RJ: 

 

Sem qualquer diálogo com a comunidade escolar, a SEEDUC determinou 

o fechamento de turmas regulares e a abertura de turmas do Projeto 

Autonomia que utiliza a metodologia Telecurso da Fundação Roberto 

Marinho. Como estas telessalas utilizam apenas um professor por turma, o 

resultado é que vários professores, ao chegarem às suas escolas, 

simplesmente não têm mais turmas para lecionar [...] Mais uma vez as 

decisões foram tomadas sem que a comunidade escolar fosse consultada e 

repetindo o erro tradicional destas políticas educacionais governamentais: 

são pedagogias de gabinete feitas sob encomenda para economizar 

recursos orçamentários educacionais e não para investir na melhoria da 

qualidade educacional. Também está em jogo a melhoria dos indicadores 

que compõem o IDEB: ao acelerar a formação destes alunos [...], o 
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“autonomia” diminui a distorção idade-série e a repetência escolar, 

elevando consequentemente o IDEB. (SEPE-RJ, 2012a) 

 

Essas decisões tomadas, autoritariamente, pela SEEDUC-RJ promovem os 

programas de aceleração, dentre eles o Autonomia, que será detalhado na última seção deste 

capítulo. Como será visto adiante, as turmas desse Programa funcionam com apenas um 

professor, responsável por todos os componentes curriculares. Essa informação é 

fundamental para compreender a estratégia usada pelo governo para criar o Programa, 

economizando, dessa forma, no quantitativo de professores por turma. Vejamos, a seguir, o 

detalhamento da remuneração dos professores da rede estadual do Rio de Janeiro, na tabela 

3:  

 

Tabela 3: Remuneração dos professores da rede estadual do RJ – 2013 

CARGO REFERÊNCIA VENCIMENTO BASE 

PROFESSOR 

DOCENTE I 

16 HORAS 

3 1.071,95 

4 1.200,57 

5 1.344,64 

6 1.505,66 

7 1.686,73 

8 1.889,13 

9 2.115,82 

PROFESSOR 

DOCENTE I 

30 HORAS 

 

1 

 

2.009,88 

Fonte: SEEDUC-RJ, 2013d 

 

Os valores, de acordo com a tabela acima, são acompanhados pelo chamado Pacote 

de Benefícios: bonificação por resultados, auxílio-transporte (variando de R$57,60 a 

R$110,40 mensais), auxílio-qualificação (bônus de R$500 pago uma vez por ano aos 

professores regentes de turma para aquisição de bens pedagógicos-culturais), auxílio-

alimentação (R$160 mensais), gratificação por difícil acesso (R$400 mensais pagos aos 

professores regentes de unidades escolares situadas em localidades consideradas de difícil 

acesso) e auxílio-formação (R$300 mensais para os professores regentes de turmas que 

participam dos cursos de formação continuada) (SEEDUC-RJ, 2014b). Sendo que o auxílio-

qualificação foi pago apenas em 2013, aos professores de algumas escolas, sob a alegação 

de a unidade escolar não ter cumprido os critérios para o recebimento, além disso esse auxílio 

foi suspenso sem que nenhuma justificativa fosse dada. A bonificação por resultados, 

detalhada à frente, também está envolta em uma densa politicagem. Assim, é possível 

entender o motivo das constantes reivindicações de aumento salarial por parte dos 
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professores. De fato, se considerado o tempo investido na formação e todas as horas 

necessárias para cumprir as tarefas concernentes à profissão, o salário do professor da rede 

estadual é baixo, quando comparado, por exemplo, ao salário pago a professores da rede 

municipal do Rio de Janeiro, com o mesmo tempo investido na formação acadêmica e a 

mesma carga horária de trabalho. 

Considerando os valores em vigor em 2013, recebidos por um professor recém-

concursado e sem pós-graduação, em ambas as redes, temos os seguintes dados: o professor 

da rede estadual tem como vencimento base R$1.071,95, enquanto um professor da rede 

municipal do Rio de Janeiro, nas mesmas condições, recebe R$1.536,06 (SME/RJ, 2013b) 

também se destacam os benefícios concedidos aos docentes da rede municipal (SME/RJ, 

2013a): bônus cultura (R$132,25 mensais), auxílio-transporte (R$121 mensais), plano de 

saúde, ticket alimentação (R$12 por dia de trabalho), previ bilíngue (financiamento integral 

de cursos de inglês para dependentes de servidores da prefeitura segurados do Instituto de 

Previdência e Assistência), auxílio-educação (R$880 anuais destinados ao custeio com 

educação, material escolar e creche, oferecidos aos servidores que tenham dependentes 

estudando e pensionistas menores), prêmio anual de desempenho (até 1,5 salário) e 

gratificação por difícil acesso (de 10 a 15% sobre o vencimento inicial do cargo) (SME/RJ, 

2015). 

Essa questão salarial é a razão mais significativa para que professores da rede 

estadual se submetam à gratificação por lotação prioritária, a chamada GLP. Essa 

gratificação é disponibilizada ao docente concursado que quer aumentar sua carga horária 

na escola, temporariamente. A escola lança mão da GLP quando não há interesse, por parte 

do governo, em convocar professores classificados em concurso. É importante dizer que a 

GLP só é disponibilizada aos professores quando há autorização do governo. Caso não haja 

convocação de professores concurdados e a GLP não seja liberada, a unidade escolar 

permanece com carência de professor e turmas ficam sem aula do componente curricular em 

questão. 

Os gráficos a seguir mostram respectivamente os afastamentos definitivos e 

temporários de 2007 a 2011 e a quantidade de GLP no período: 
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Gráfico 4: Afastamentos definitivos 2007-2011 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012b, p.25 

 

Gráfico 5: Afastamentos temporários e GLP 2007-2011 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2012b, p.26 

 

O gráfico 5 aponta o aumento de GLP entre 2007 e 2011. Esses números, quando 

relacionados ao gráfico 4, indicam que o governo do estado recorreu à GLP em vez de 

convocar professores concursados. De acordo com o SINPRO (SINPRO, 2010), há escolas 

que funcionam somente com GLP, o que revela o interesse do governo em manter as horas 

extras, já que economiza muito. Isso ocorre porque a GLP não se caracteriza como vínculo 

empregatício, não garantindo, portanto, ao professor nenhum direito trabalhista: 

incorporação à aposentadoria, licenças, pagamento de férias, 13º salário. Além disso, esse 

tipo de gratificação mascara a necessidade que as escolas têm de professores, impedindo que 

docentes classificados em concurso sejam convocados. 
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Esses dados sobre o quantitativo de professores são importantes para se entender o 

contexto em que os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, objeto de 

análise desta dissertação, estão inseridos, uma vez que, conforme veiculado no sítio da 

SEEDUC-RJ, na ausência do professor, é possível utilizar as atividades de aprendizagem 

autorregulada, que se encontram nos Cadernos de atividades:  

 

Em relação às unidades escolares em que os professores permanecerem em 

greve, o diretor deverá utilizar as atividades pedagógicas autorreguladas, 

realizadas individualmente pelos alunos, com o acompanhamento tutorial 

do professor. (SEEDUC-RJ, 2013i) 
 

Essa informação nos permite inferir que a própria Secretaria, em qualquer outra 

situação de ausência de professor, endossa o uso desse material, assumindo estrategicamente 

uma posição travestida de facilitadora do trabalho do professor, disponibilizando “materiais 

de apoio pedagógico para auxiliar o planejamento dos professores da rede estadual” 

(SEEDUC-RJ, 2013c), enquanto, na verdade, a preocupação deveria ser com a quantidade 

adequada de docentes na escola, sem contar com a possibilidade de carência de professor. 

Retomando os programas de correção de fluxo, temos a informação de que de 2010 

a 2014 foram fechadas 157 escolas da rede estadual, devido à implementação dos programas 

de aceleração, sob ótica economicista, conforme mencionado pelo SEPE-RJ: 

O Sepe tem um posicionamento contrário ao fechamento das escolas, já 

que entendemos que a SEEDUC deveria aumentar a oferta de vagas e, não, 

promover o fechamento das unidades por razões que visam a “economia” 

e a redução dos custos, como se os problemas da educação estadual se 

reduzissem a uma questão tecnocrática e economicista que privilegiam os 

lucros e os resultados. (SEPE-RJ, 2011) 

Ratificando esse posicionamento do SEPE-RJ, entendemos que, com a diminuição 

do número de escolas, a redução de professores concursados, o aumento de alunos com 

necessidade de correção de fluxo e o investimento em programas de aceleração, os Cadernos 

de atividades de aprendizagem autorregulada vão ganhando espaço, já que para a aplicação 

de suas atividades a presença de um professor não é imprescindível (SEEDUC-RJ, 2013n, 

p.6).  

Na seção seguinte, veremos de que forma o Currículo Mínimo e as avaliações 

externas se interligam aos Cadernos. 
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1.2 O CURRÍCULO MÍNIMO E AS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Nesta seção são apresentados o Currículo Mínimo e as avaliações externas. O 

Currículo tem como objetivo indicar os itens selecionados pela SEEDUC-RJ, que são 

considerados indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem, em todos os componentes 

curriculares, anos de escolaridade e bimestres. Busca-se, por meio desse documento, garantir 

uma “essência básica comum a todos [...], identificadas não apenas nas legislações vigentes, 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de referência dos 

principais exames nacionais e estaduais” (SEEDUC-RJ, 2011a). Esses exames são as 

chamadas avaliações externas, que se propõem a medir o desempenho dos alunos da 

educação básica, em nível estadual e nacional. Assim como na seção anterior, são 

evidenciadas as relações entre esses itens e os Cadernos de atividades de aprendizagem 

autorregulada.  

 

 

1.2.1 O Currículo Mínimo da SEEDUC-RJ 

 

O Currículo Mínimo é apresentado pela Secretaria como uma ferramenta para 

auxiliar o professor no planejamento das aulas:  

 

Desde 2012, a Seeduc vem oferecendo mais uma ferramenta importante 

para auxiliar no seu planejamento escolar. O Currículo Mínimo serve como 

referência a todas as nossas escolas, apresentando as competências e 

habilidades básicas que devem estar contidas nos planos de curso e nas 

aulas. (SEEDUC-RJ, 2013r) 

 

Esse documento serve como referência às escolas estaduais do Rio de Janeiro, nele 

constam as competências e as habilidades determinadas como básicas. A finalidade do 

Currículo é oficializar os itens que, segundo a SEEDUC-RJ, não podem faltar no processo 

de ensino-aprendizagem, em cada componente curricular, ano de escolaridade e bimestre. 

No sítio da Secretaria estão disponíveis o Currículo Mínimo dos componentes curriculares, 

além de Resolução de Problemas Matemáticos, Produção Textual, Conhecimentos 

Didáticos, Formação Complementar, Fundamentos da Educação, Laboratórios Pedagógicos, 

Parte Diversificada e Práticas Pedagógicas (SEEDUC-RJ, 2013r). 
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O Currículo substituiu as Orientações Curriculares, que vigoraram até o final de 

2010, visto que até esse momento, não havia um currículo oficial. Em janeiro de 2011 foi 

veiculada uma nota no sítio da SEEDUC-RJ, informando sobre o processo de elaboração do 

Currículo Mínimo, convidando os professores a contribuir com sugestões.  

A Secretaria fundamenta juridicamente a obrigatoriedade do cumprimento do 

Currículo Mínimo em todas as escolas da rede estadual de ensino regular no Rio de Janeiro, 

por meio da Resolução SEEDUC nº 4.866 de 14 de fevereiro de 2013 (SEEDUC-RJ, 2013a), 

que dispõe sobre a implantação e o acompanhamento do Currículo Mínimo a ser instituído 

na rede de ensino pública do estado do Rio de Janeiro: 

 

Art. 1º - Fica implantado o Currículo Mínimo para a Educação Básica do 

Estado, visando a oferecer orientação para os profissionais da rede de 

ensino, apresentando, assim, os conteúdos mínimos que serão ministrados 

e as competências e habilidades que deverão ser desenvolvidas 

bimestralmente em cada ano/série, por disciplina, nas unidades escolares, 

conforme divulgado no site da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro e através de material distribuído às unidades escolares da Rede 

Estadual de Ensino. 

Parágrafo Único - As competências, habilidades e os conteúdos 

relacionados no Currículo Mínimo são aqueles definidos como 

imprescindíveis à aprendizagem básica de cada ano/série, devendo ainda 

ser complementados de acordo com as necessidades específicas de cada 

unidade escolar. 

Art. 2º - O cumprimento do Currículo Mínimo é obrigatório em sua 

totalidade no ano letivo vigente, respeitando a autonomia do professor para 

possíveis ajustes, no interior do Currículo Mínimo fixado para o ano/série 

de sua atuação, que melhorem a progressão do ensino das competências e 

habilidades desse Currículo de acordo com as necessidades da 

unidade/turma. 

§1º A partir de 2013, todas as escolas da rede de ensino regular deverão 

utilizar o Currículo Mínimo, nas disciplinas e modalidades contempladas. 

(SEEDUC-RJ, 2013a) 

 

Estando oficializada a obrigatoriedade do cumprimento do Currículo, como visto 

acima, em abril de 2013 na Campanha de Lançamento de Notas e Cumprimento do Currículo 

Mínimo, o subsecretário de Gestão de Ensino, Antônio José Vieira de Paiva Neto, registrou 

no sítio da Secretaria a forma como esse controle do cumprimento seria feito: 

 

Esta é uma ótima oportunidade para que você declare o cumprimento das 

competências e habilidades do Currículo Mínimo desenvolvidas nesse 

período! Lembramos também que, para fins de elegibilidade da unidade 

escolar ao recebimento da Remuneração Variável (conforme exposto pelo 

artigo 6° do Decreto N° 42.793, de 06 de janeiro de 2011), é imprescindível 

o cumprimento de 100% do Currículo Mínimo por parte dos professores 

de todas as disciplinas que compõem as modalidades de Ensino Regular, 
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Curso Normal em Nível Médio e Educação de Jovens e Adultos (com 

exceção de Nova Eja e Autonomia). (SEEDUC-RJ, 2013b) 

  

Assim, dito em outras palavras, segundo o subsecretário, a fiscalização do 

cumprimento do Currículo fica a cargo da própria direção da escola, que pressiona o 

professor a lançar integralmente notas, frequência, competências e habilidades, no Portal 

Docente Online (SEEDUC-RJ, 2013l), dentro do prazo estabelecido, ao término de cada 

bimestre, em troca da Remuneração Variável, que só é paga quando 100% dos professores 

da unidade escolar fazem o lançamento. A base legal para tal cobrança é vista no artigo 4º 

da Resolução SEEDUC nº 4.866/2013, que ordena que os professores regentes declarem 

bimestralmente ao governo estadual as habilidades e as competências desenvolvidas em suas 

turmas, com o objetivo de que se garanta o cumprimento integral do que foi determinado 

pela SEEDUC-RJ. Além disso, orienta que a unidade escolar verifique se os professores 

estão cumprindo o estabelecido: 

 

Art. 4º- Fica instituído um modelo para acompanhamento do cumprimento 

do Currículo Mínimo, a fim de garantir sua efetiva implantação e 

possibilitar às unidades escolares o acompanhamento do progresso da 

aprendizagem dos alunos, corrigindo os desvios identificados ao longo do 

ano letivo: 

I- compete aos professores regentes declarar bimestralmente, no sistema 

Conexão Educação, as habilidades e competências desenvolvidas em suas 

turmas de suas respectivas disciplinas, bem como inserir observações sobre 

ajustes acerca da utilização do Currículo Mínimo; 

II - compete à Equipe de Gestão e de Coordenação Pedagógica das escolas 

e/ou ao IGT - Integrante do Grupo de Trabalho da unidade escolar - 

verificar as informações sobre o cumprimento do Currículo Mínimo junto 

aos professores regentes da unidade escolar. 

Art. 5º - Fica instituído um modelo de Plano de Curso Anual (anexo) para 

utilização por todos os professores regentes em turmas de Educação Básica 

da Rede Estadual de Ensino, a fim de auxiliar o seu acompanhamento do 

cumprimento do Currículo Mínimo. (SEEDUC-RJ, 2013a) 

 

Por meio desse artigo, institui-se a forma como o cumprimento do Currículo Mínimo 

é controlado. A direção da escola passa a ter uma ferramenta para fiscalizar os professores 

regentes quanto à declaração bimestral do que foi cumprido do Currículo.  

Esse controle, na teoria, é alcançado da seguinte forma: ao término de cada bimestre, 

o professor deve lançar notas e presenças dos alunos, e indicar os conteúdos do Currículo 

Mínimo que foram ministrados ao longo dos meses. Esse lançamento é feito pelo professor 

no Portal Docente Online, de acordo com as orientações do Manual docente online 2013 

(SEEDUC-RJ, 2013l). Antes de dar o lançamento como encerrado, é preciso abrir uma aba 
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para indicação dos conteúdos trabalhados no bimestre. Nessa aba, após selecionar o 

bimestre, aparece a relação de conteúdos previstos de acordo com o Currículo Mínimo e o 

professor deve assinalar o que foi trabalhado naquele período. A questão é que, se o professor 

não assinalar todas as habilidades e competências previstas para o bimestre, o lançamento 

não é salvo. Assim, o docente, ainda que não tenha cumprido a meta bimestral, é impelido a 

marcar todos os itens para garantir que o lançamento de notas seja concluído – o que, 

obviamente, mascara os dados divulgados pela SEEDUC-RJ, uma vez que, no sistema, 

consta que todos os professores cumpriram tudo conforme determinado pelo Currículo. 

Dessa forma, sem haver espaço para o professor se posicionar em relação à negociação no 

cumprimento do Currículo, a brecha entre o determinado e o executado é inevitável. 

Essa é uma forma de controlar e, ao mesmo tempo, estabelecer a autoridade da 

Secretaria, visto que não importa o que o professor tenha realizado em sala, prevalecendo, 

desse modo, o que foi imposto pela SEEDUC-RJ. 

O SEPE-RJ, em um posicionamento combativo a esse autoritarismo, entrou com uma 

ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a implementação do Conexão Professor 

(Processo nº 0266856-08.2010.8.19.0001). Segundo o Sindicato,    

 
Em 2013, o governo já demonstra que vai pressionar ainda mais a categoria 

para lançar as notas. [...] Na verdade, lutamos contra um projeto maior da 

Seeduc, em que o Conexão é apenas mais uma engrenagem; um projeto 

maior que visa atacar a escola pública, em apoio direto ao ensino privado; 

um projeto que tem como uma das bases a política meritocrática, que o 

Conexão se insere especialmente. (SEPE-RJ, 2012b) 

 

Nessa nota do SEPE-RJ, mais um embate contra as imposições da Secretaria, afirma-

se que os lançamentos (de notas, presença e cumprimento do Currículo Mínimo) no portal 

Docente Online fazem parte de um projeto cuja base é a política meritocrática. Por isso, o 

Sindicato, lembra aos docentes da rede estadual que “as deliberações de assembleia da 

categoria que determinam o não lançamento de notas no Conexão Educação da SEEDUC se 

acham em pleno vigor e a categoria não deve lançar as suas notas pelo sistema do governo 

do Estado” (SEPE-RJ, 2012b). A Secretaria, no entanto, utilizando-se de ações da direção 

das escolas, continua pressionando os professores para que as notas sejam lançadas no 

Conexão. 

Uma das formas de pressionar o professor a cumprir o Currículo fica a cargo da 

própria escola, com o Programa de Bonificação, por meio da política meritocrática. Nessa 

política, para que os gestores recebam uma bonificação salarial – que é maior do que a 
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recebida pelos docentes –, os professores, entre outras ações, precisam participar de todas as 

avaliações internas e externas e efetuar o lançamento online das notas e frequência dos 

alunos na forma e prazo estabelecidos.  

Relacionada ao Programa de Bonificação, está a avaliação do SAERJ, que tem como 

uma das ações que a integra, o atingimento de metas, calculadas, em teoria, de acordo com 

as especificidades de cada unidade. O SAERJ é um sistema de avaliação externa, 

implementado pela SEEDUC-RJ, em parceria com o Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação (CAEd) e busca coletar informações sobre o desempenho escolar 

dos estudantes, 

 

com o objetivo de atender demandas de ensino e de aprendizagem no 

contexto escolar, além de articular o planejamento de medidas em todos os 

níveis do sistema de ensino. O programa serve como subsídio para ações 

destinadas à garantia do direito à aprendizagem. (SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, s/d) 

 

Dessa maneira, o SAERJ e o Programa de Bonificação por Resultados se entrelaçam, 

relacionando o desempenho dos alunos nesse exame a uma remuneração variável, em um 

sistema de meritocracia. A Secretaria se justifica dizendo que “A meritocracia não se resume 

a premiações apenas, mas, acima de tudo, à valorização das pessoas mais competentes [...] 

É a valorização do bom profissional” (SEEDUC-RJ, 2011b).  Entretanto, de acordo com o 

SEPE-RJ, os índices são medidos sem que sejam consideradas 

  

as condições de trabalho, as diferentes realidades nas quais as escolas estão 

inseridas e sem criar condições igualitárias de valorização profissional com 

a criação de bônus e gratificações a partir de metas estabelecidas. (SEPE-

RJ, 2014) 

 

E, dessa forma, sem ponderar os diferentes contextos, vai ocorrendo a imposição do 

Currículo. Em sua Apresentação (SEEDUC-RJ, 2011a), é dito que o Currículo foi 

concebido, redigido e revisado por professores da rede estadual selecionados por edital 

público e que as ações foram coordenadas por professores doutores de diversas 

universidades do Rio de Janeiro. Essas informações são fornecidas com vistas a dar 

credibilidade ao documento. Aguiar (2013) esvazia esse argumento, com base em uma 

rápida consulta aos créditos da publicação: 

 

tendo em vista que a maioria dos nomes mencionados como coordenadora 

e consultores especiais é componente do próprio CECIERJ e não há 

nenhuma referência explícita a qualquer processo de discussão efetiva com 
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as universidades que, no estado, possuem programas de pós-graduação e 

pesquisa em áreas ligadas ao ensino de língua materna. Não se trata aqui, 

é claro, de uma desqualificação a priori do texto em si, feita nos mesmos 

marcos da construção da “autoridade” citada, mas apenas de uma 

observação quanto à insinuação – frágil – de que se estaria representando 

uma espécie de síntese ampla do pensamento científico no estado sobre o 

ensino de língua. (AGUIAR, 2013, p.13) 

 

 A autora desmonta, em uma breve análise, a delicada insinuação de que o Currículo, 

ainda que carregado de autoridade desde a sua capa, seria um exemplo de ciência e pesquisa, 

imerso em um processo de discussão profícua com as universidades do Rio de Janeiro, que 

possuem programas de pós-graduação. 

 Obviamente, assim como todo documento dessa natureza, o Currículo está distante 

da neutralidade e imparcialidade política e econômica. Alvernaz (2016), tendo analisado 

todo o percurso do SAERJ, destaca a política de responsabilização e controle permeada em 

todo o seu processo de implementação: “A escola, juntamente com os seus dirigentes e 

professores são responsabilizados pelo desempenho dos alunos, desconsiderando um 

conjunto de fatores contextuais, sociais e econômicos afetos à comunidade escolar” 

(ALVERNAZ, 2016, pp.55-56). E, mais uma vez, a responsabilidade recai sobre a escola 

sem que sejam consideradas as condições de implementação do Currículo e do SAERJ, por 

exemplo. 

O marcado interesse político e econômico se faz presente, ainda, em um dos focos 

do documento: o resultado dos exames de referência nacionais e estaduais. O Currículo, 

entre outros objetivos, destina-se a alinhar o sistema de ensino-aprendizagem da SEEDUC-

RJ às matrizes dos principais exames externos. De acordo com a Apresentação do 

documento: 

 

[...] pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja 

alinhada com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas 

nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, 

mas também nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 

estaduais. Consideram-se também as compreensões e tendências atuais das 

teorias científicas de cada área de conhecimento e da Educação e, 

principalmente, as condições e necessidades reais encontradas pelos 

professores no exercício diário de suas funções. (SEEDUC-RJ, 2011a, p.2, 

grifo nosso) 

 

Evidentemente, por mais que se fale em “essência básica comum a todos” não se 

pode descartar as singularidades inerentes a cada realidade. Os resultados desses exames são 

medidos pelo Ideb que, por sua vez, relaciona-se ao Planejamento Estratégico da Educação 
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no estado, também chamado de Plano de Metas, em que se insere o Programa de Bonificação 

por Resultados – dispositivo de controle na tentativa de garantir que o professor siga o 

Currículo, embora haja a possibilidade do não cumprimento, ainda que no sistema do 

Conexão Professor tenha sido lançado todo o conteúdo, conforme explicação anterior. 

Assim, instituindo-se a relação entre o Currículo e as avaliações externas. 

Portanto, o Currículo, que apesar de qualificado como “mínimo”, é volumoso, devido 

a seu conteúdo extenso, condensa todas as competências e habilidades determinadas como 

básicas. Uma vez que sua finalidade é determinar os itens que não podem faltar no processo 

de ensino-aprendizagem, seu cumprimento é obrigatório e controlado por medidas de 

vigilância (Conexão Professor / Portal Docente Online) e premiação (Programa de 

Bonificação). Os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, sob a proposta 

de serem usados como material de apoio, foram concebidos com os conteúdos do Currículo 

Mínimo, majoritariamente. Aliás, essa informação é amplamente divulgada tanto nos 

Cadernos, quanto em notícias postadas no sítio da SEEDUC-RJ.   

Veremos, adiante, de que forma as avaliações externas e os Cadernos se relacionam. 

 

 

1.2.2 As avaliações externas utilizadas pela SEEDUC-RJ 

 

Em nível nacional, a política de avaliação da Educação Básica engloba diferentes 

programas, tais como o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb e o Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem, ambos por iniciativa do governo federal. Segundo Silva 

(2015), as avaliações externas começaram a ser aplicadas no Brasil,  

 

não por mera coincidência, um ano após o Consenso de Washington que 

trouxe para o país uma série de medidas neoliberais com o intuito de 

promover o desenvolvimento econômico, incluindo para isso o setor 

educacional, que a partir de então teria financiamento e outros auxílios para 

alcançar as metas estabelecidas pelas entidades financiadoras 

internacionais. [...] O discurso do governo brasileiro passou a ser em prol 

da melhoria da qualidade e universalização do acesso à escola, oferecendo 

subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento 

das políticas públicas voltadas para a Educação Básica. (SILVA, 2015, 

p.76) 

 

Na relação entre Currículo e avaliações externas se estabelece o objetivo de alinhar 

o sistema de ensino-aprendizagem da SEEDUC-RJ às matrizes dos principais exames 
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externos. A Secretaria alinhava todas as estratégias de modo que o mau desempenho dos 

alunos seja atribuído à falta de competência do professor. 

O Saeb foi instituído em 1990 e abrange os anos escolares que marcam o término de 

cada ciclo de escolaridade. O Sistema é composto por um conjunto de avaliações externas 

em larga escala, cujo principal objetivo é realizar um diagnóstico da educação básica 

brasileira e, a partir daí, oferecer subsídios para aprimorar as políticas educacionais. São 

aplicados questionários a alunos, professores e diretores, possibilitando análises sobre os 

fatores associados à aprendizagem, de modo a identificar, por exemplo, o que dificulta a 

aprendizagem dos alunos em uma determinada escola. O Inep, dessa forma, procura 

conhecer as condições internas e externas que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem. 

No Saeb, a avaliação dos alunos é feita por meio de questões distribuídas em 

diferentes cadernos de provas, contemplando conteúdos e habilidades, determinados nos 

currículos estaduais. Com base nas informações coletadas por esse Sistema, o MEC e as 

secretarias estaduais e municipais de Educação definem as ações voltadas para a correção 

das debilidades detectadas, de modo a direcionar apoio técnico e financeiro à ampliação das 

oportunidades educacionais, da eficiência e da qualidade do sistema educacional brasileiro. 

A proficiência dos alunos, teoricamente, é mensurada no SAERJ, cujas questões se 

baseiam nas Matrizes de Referência do Saeb, ancoradas no Currículo Mínimo. Nesse exame 

de questões objetivas, as respostas assinaladas pelos alunos evidenciam as competências e 

as habilidades que eles dominam. Assim, o desempenho seria medido pela proficiência 

alcançada, estabelecendo o nível de desenvolvimento cognitivo e as habilidades 

instrumentais adquiridas até aquele momento.  

Em uma visão bastante simplificadora, pela perspectiva adotada nos documentos 

veiculados pela SEEDUC-RJ, as escalas de proficiência, apresentadas em uma única escala, 

permitiriam uma comparação do desempenho dos alunos. Seria possível, ainda, mensurar, 

também, se o conteúdo proposto no Currículo Mínimo foi desenvolvido em sala de aula, de 

acordo com os resultados das avaliações, uma vez que, em tese, se o aluno teve um alto 

índice de acerto esse seria o indicativo de que o Currículo Mínimo foi trabalhado em aula, 

visto que esse exame é feito com base nos conteúdos estabelecidos por ele.  

Ocorre que, muitas vezes, as informações são utilizadas como ferramenta pelos 

formuladores e executores de políticas educacionais, como uma reafirmação de que o 

insucesso nos resultados desse sistema de avaliação se devem à incompetência do professor, 
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sem considerar que o professor não garante o desempenho do estudante, pois são sujeitos 

diferentes em uma relação.  

O Saeb, assim como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), corrobora para o 

cumprimento de uma responsabilidade atribuída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 9º, incisos VI e VIII: 

  

VI) assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 

ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 

do ensino [...] 

VIII) assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem 

responsabilidade sobre este nível de ensino. (BRASIL, 1996) 

 

Segundo a SEEDUC-RJ, “os diagnósticos apontados pelo Ideb e SAERJ mostram 

um estado da educação estadual bastante deficitário” (SEEDUC-RJ, 2011b). Evidentemente, 

há razões para que a própria Secretaria divulgue que a educação estadual é “bastante 

deficitária”, apesar de seus esforços, fazendo, inclusive, menção à necessidade da 

“capacitação dos docentes” (SEEDUC-RJ, 2011b), em casos de taxas baixas no rendimento 

da unidade escolar. Dessa forma, vai-se sedimentando a ideia de que a educação pública 

precisa contar com o apoio de empresas privadas, já que o setor público não consegue 

alcançar e/ou manter a qualidade do ensino em um nível satisfatório. O Ministério da 

Educação, no Guia de Tecnologias Educacionais (MEC, 2008a), valida essa visão ao 

endossar a entrada do capital privado no ensino público, por meio de instituições privadas 

com ou sem fins lucrativos. 

Em alguns casos, o próprio professor se convence de que, em uma avaliação externa, 

ter como resultado uma proficiência baixa, é por incompetência profissional sua 

exclusivamente:  

  

Constatada a deficiência da equipe pedagógica do Colégio X através da 

aplicação de entrevistas e questionários na compreensão da abrangência 

das avaliações externas, que incluem o conhecimento de seus propósitos, a 

divulgação, apropriação e uso dos resultados, este trabalho se propôs a 

apresentar um plano de intervenção a ser utilizado pela equipe escolar no 

Colégio Estadual X com vistas não só ao melhor conhecimento dos 

propósitos das avaliações externas, como também para uma divulgação, 

apropriação e principalmente uso dos resultados do SAERJ e Saerjinho 

como ferramenta pedagógica no auxílio à melhoria das práticas de ensino-

aprendizagem e, consequentemente, elevação da qualidade do ensino 

ofertado na escola. (MAYERHOFER, 2014, p.114) 
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O posicionamento da autora é fruto da cultura de que o professor é o grande 

responsável pelo mau desempenho dos alunos. As avaliações externas têm um significativo 

papel na manutenção dessa ideia. É contra isso que muitos têm se posicionado, reivindicando 

o fim do SAERJ. Nas negociações do SEPE-RJ, ocorridas no final do 1º semestre de 2016, 

conquistou-se o fim da avaliação associada à meritocracia (SEPE-RJ, 2016). Segundo o 

secretário de Educação do Rio de Janeiro, Wagner Victer, o SAERJ não foi extinto, apenas 

passou por mudanças. Para o secretário, o exame “faz parte do sucesso da evolução e do 

posicionamento da educação no Rio de Janeiro” (PORTAL G1, 2016) e por isso não poderia 

deixar de existir.  

Da associação entre o SAERJ e o Currículo, evidencia-se que ambos funcionam 

como instrumentos de controle utilizados pela Secretaria, tanto pelo Programa de 

Bonificação quanto pelo lançamento de conteúdos no Conexão Professor. É preciso refletir 

se uma avaliação que está diretamente ligada à remuneração é capaz de gerar resultados 

fidedignos. Para Aguiar (2013, p18), esse exame é um “mecanismo de direcionamento e 

controle do trabalho do professor”, uma vez que o conteúdo do Saerj se relaciona ao 

Currículo. 

Alvernaz (2016) analisa a imposição do Saerj como uma forma de coibir a ação 

pedagógica dos professores em favor da lógica normativa imposta por esse sistema de 

avaliação: 

 

a postura dos gestores escolares,[...] na condição de mediadores entre a 

macroesfera do sistema de ensino e a escola, adotam posturas servis ao 

sistema e amplificadora de suas políticas, pouco contribuindo para um 

movimento de resistência ou, sequer minimamente, ao fomento de massa 

crítica e articulação entre os agentes escolares no sentido de promover 

adequações ao trabalho pedagógico que privilegie a valorização do 

processo em detrimento dos produtos tão valorizados pelo Estado [...] 

subserviência quase absoluta dos gestores escolares aos parâmetros das 

avaliações externas e políticas associadas, estimulando-os e reproduzindo-

os no ambiente escolar, quando não, condicionando e/ou constrangendo a 

ação pedagógica dos professores em favor da lógica normativa. 

(ALVERNAZ, pp.117-118, 2016)  

 

Sob o ponto de vista da SEEDUC-RJ, o Saerj (Sistema de Avaliação da Educação do 

Estado do Rio de Janeiro) tem a finalidade de promover a qualidade do ensino nas escolas 

da rede estadual, revelando  

 

de maneira técnica e oficial a realidade trazida pelos dados educacionais. 

Assim, a SEEDUC poderá acompanhar a aquisição de habilidades e 

competências esperadas para cada ano de escolaridade [...] Os resultados 
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desta avaliação constituirão um importante instrumento para a melhoria do 

processo de aprendizagem nas escolas e para o monitoramento das 

políticas públicas de educação traçadas pela Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro. (SEEDUC-RJ, 2011b) 

 

Além do SAERJ, há o SAERJINHO, que se apresenta como um instrumento 

avaliativo preparatório para o SAERJ, na medida em que os seus resultados bimestrais 

servem para que ações sejam planejadas visando ao desempenho no SAERJ, que ocorre no 

último bimestre letivo.  

Em uma síntese, as principais diferenças entre esses instrumentos são as seguintes: o 

SAERJ é uma avaliação externa anual, elaborada pela SEEDUC-RJ e dirigida à rede 

estadual, que avalia o 5º e o 9º anos do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio, nos 

componentes curriculares língua portuguesa e matemática, tendo como matriz de referência 

o que é estipulado no Saeb. Os resultados são fornecidos por ano escolar, em média de 

proficiência que varia de 0 a 500 pontos. Já o SAERJINHO é uma avaliação bimestral, que 

avalia o 5º e o 9º anos do ensino fundamental e todos os anos do ensino médio, em língua 

portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza.  

Uma outra avaliação nacional é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado 

em 1998, por uma iniciativa do governo federal. Seu objetivo inicial era apenas avaliar o 

desempenho do estudante ao fim da Educação Básica. Posteriormente, passou a ser utilizado 

para promover o ingresso no ensino superior, complementando ou substituindo o vestibular 

e também como critério para obtenção de bolsa no Programa Universidade para Todos 

(ProUni) (MEC, 2017b). 

Em 2001, os alunos de escolas públicas passaram a ter isenção do pagamento da taxa 

de inscrição e esse foi um dos fatores pelos quais, possivelmente, o número de participantes 

aumentou em relação aos anos anteriores. Em 2004, foi lançado o ProUni, Programa por 

meio do qual a nota do exame passou a ser critério de participação dos candidatos a bolsas 

de estudo. A partir de 2013, os participantes puderam usar a nota do Enem para concorrer a 

bolsas de estudos do Programa Ciência sem Fronteiras, uma iniciativa dos Ministérios da 

Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação por meio do qual são concedidas bolsas de 

intercâmbio a estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação com bom desempenho 

acadêmico em instituições de ensino superior do exterior. 

É importante atentar para a habilidade com que o governo articula todo esse processo 

do Exame Nacional do Ensino Médio, tendo como foco o aumento no número de inscritos 
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para, assim, supervalorizar a importância dessa avaliação externa. O gráfico a seguir facilita 

a visualização desses números: 

Gráfico 6: Descrição de inscrições Enem por ano: 2009-2015 

 
Fonte: MEC, 2015a 

 

Segundo informações disponibilizadas no portal do MEC, o Enem é um mecanismo 

de democratização do acesso às políticas públicas de educação (MEC, 2015b) e, como se vê 

no gráfico, tem alcançado uma progressão significativa na quantidade de inscritos, ao longo 

dos anos.  

O Enem, diferentemente do SAERJ, é uma avaliação não obrigatória. A prova se 

propõe interdisciplinar e contextualizada, sendo constituída de redação e questões objetivas. 

Tanto na redação quanto na parte objetiva é atribuída uma pontuação a cada uma das cinco 

competências avaliadas. 

Em nível internacional, há o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), 

um sistema de avaliação que atende às expectativas da OCDE (Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), buscando o desenvolvimento de políticas 

nas áreas econômicas e sociais, por meio do aprimoramento dos sistemas de ensino:  

 

A OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, é uma organização global que visa ajudar os 

governos-membros a desenvolverem melhores políticas nas 

áreas econômicas e sociais.  As questões tratadas pelos países-

membros refletem as principais preocupações atuais de seus 

líderes e cidadãos, entre elas a busca do enriquecimento do 

capital humano das nações por meio da educação e do 

aprimoramento constante dos sistemas de ensino. O programa de 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=30781
http://enem.inep.gov.br/
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educação da OCDE vem trabalhando nos últimos dez anos para 

melhorar os indicadores internacionais de desempenho 

educacional. Para tanto, a OCDE decidiu investir diretamente na 

melhoria das medidas de resultados, organizando pesquisas 

internacionalmente comparáveis, enfocando especialmente 

medidas de habilidades e competências necessárias à vida 

moderna. O Pisa insere-se dentro deste propósito. (INEP, 2001, 

p.8) 

 

A fim de alcançar esses objetivos, a Organização desenvolveu programas de 

avaliação, dentre os quais se destaca o Pisa, cujo objetivo principal é “produzir indicadores 

que contribuam, dentro e fora dos países participantes, para a discussão da qualidade da 

educação básica e que possam subsidiar políticas nacionais de melhoria da educação” (INEP, 

2007). 

A importância atribuída ao Pisa é tão marcada no Brasil, que o Plano Nacional de 

Educação (PNE), responsável por determinar diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional para um período de dez anos, apresentou no texto do PNE 2011/2020 a seguinte 

estratégia: 

 
Imagem 2: Plano Nacional de Educação 2011/2020 

 

 
Fonte: MEC, 2017a 

 

Assim, a uma avaliação internacional é atribuída significativa relevância no 

planejamento nacional. Segundo a OCDE, idealizadora do Pisa, a área educacional é campo 

estratégico para o desenvolvimento. Os países participantes do consórcio da Organização 

são os responsáveis pela elaboração das questões do exame, sendo eles que definem quais 

são os saberes necessários. Oliveira (2015) explica que, nesse processo, qualquer saber que 

não atenda à demanda do mercado é desvalorizado e que essa é uma das razões pelas quais 

o Pisa possivelmente não consiste em um instrumento válido para ranquear a realidade 

educacional brasileira, uma vez que desconhece as características do nosso sistema 

educacional e as causas das nossas diferenças. Segundo a autora,  

 

O Pisa também está atrelado à visão neoliberal e aponta para um modelo 

de gestão no qual os gestores se envolvem cada vez menos com os 
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processos e mais com os resultados. E são eles que mobilizam as ações 

públicas. Por isso, é possível perceber reflexos do Pisa em políticas que 

visam elevação de índices, como o Ideb e PNE. (OLIVEIRA, 2015, 

pp.160-161) 

 

No Brasil, é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep 

que assume, no Pisa, o papel de mediar um projeto que não se originou em nosso país. O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb foi desenvolvido para ser um 

indicador que resume as informações acerca do rendimento escolar (taxa média de aprovação 

dos estudantes na etapa de ensino) e, com base no levantamento feito, são produzidas 

“informações que subsidiam a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas 

públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da 

qualidade, equidade e eficiência do ensino” (INEP, 2016). 

Oliveira (2015) resume a realidade sobre o Pisa:  

 

com seus parâmetros de leitura, os problemas apresentados em sua 

composição e uma aplicação pouco transparente orientam a formulação de 

um índice que sintetizará o que se entende por qualidade na educação 

nacional. (OLIVEIRA, 2015, p.149) 

 

A autora desconstrói, de maneira fundamentada, o lugar de destaque dessa avaliação, 

em que as políticas de educação a colocaram.   

As avaliações externas têm conduzido o ensino na rede estadual de tal forma que esse 

exame ganha espaço no planejamento nacional, tendo nele o referencial do Ideb. Carnoy 

(2015), assim como Oliveira (2015), aponta quatro razões pelas quais o Pisa não é ferramenta 

confiável de avaliação: 

 

Crítica nº 1: Considerando que o objetivo explícito de classificar os países 

pela pontuação média no teste é levar em conta as inferências sobre a 

qualidade dos sistemas educacionais nacionais, a classificação é enganosa, 

pois as amostras de estudantes em diferentes países têm diferentes níveis 

de recursos acadêmicos familiares. 

 

Crítica nº 2: Estudantes de vários países, inclusive os Estados Unidos, 

obtiveram grandes ganhos ajustados aos recursos acadêmicos familiares no 

teste realizado em 1999-2011, do Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS), pela Associação Internacional para a Avaliação 

do Rendimento Educacional (IEA). No entanto, eles apresentaram ganhos 

muito menores, ou nenhum, no teste do PISA ajustado aos recursos 

acadêmicos familiares. Isso levanta questões sobre qual dos testes avalia 

melhor o conhecimento do estudante. 
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Crítica nº 3: Os erros nas pontuações do teste são muito maiores do que as 

agências de testes admitem. Por isso, as classificações internacionais dos 

países têm muito mais mudanças do que aparentam. 

 

Crítica nº 4: A OCDE tem considerado repetidamente os estudantes e o 

sistema educacional de Xangai como um modelo para o restante do mundo 

e como representante da China, embora sua amostra não seja representativa 

nem da população de 15 anos de Xangai, muito menos da China. Além 

disso, as escolas de Xangai excluem sistematicamente jovens migrantes. 

Essas questões deveriam ter mantido a pontuação de Xangai fora de 

qualquer grupo de comparação da OCDE e levantado sérias questões sobre 

a posição da OCDE como uma agência de testes internacional. 1 

(CARNOY, 2015, tradução nossa) 

 

 Segundo o autor, estudantes de países diferentes estão imersos em situações 

completamente distintas. Os recursos acadêmicos da família – o que ele chama de family 

academic resources – interferem no desempenho escolar, não sendo, portanto, apenas a 

escola (leia-se “o professor”) a responsável pelo resultado do aluno, sendo inviável comparar 

resultados em contextos tão diversos. Além disso, os termos de erro das pontuações do PISA 

– que é a diferença entre o desempenho medido e o desempenho real – são diferentes 

daqueles que as agências de teste reconhecem, tornando o ranqueamento instável quando 

considerados países diferentes. 

Uma característica que perpassa tanto as avaliações nacionais quanto o Pisa é a 

ausência de espaço para cogitar que as questões desses exames podem estar mal formuladas, 

que os enunciados podem não estar claros, que as possibilidades de respostas podem dar 

margem a dúvidas e, ainda, que muitos alunos simplesmente não fizeram a avaliação como 

uma atitude de boicote ao governo.  

Silva (2015) resume o objetivo das avaliações externas: dar subsídio aos governantes 

para a tomada de decisões e o direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como 

                                                 
1Critique #1: Whereas the explicit purpose of ranking countries by average test score is to allow for inferences 

about the quality of national educational systems, the ranking is misleading because the samples of students in 

different countries have different levels of family academic resources (FAR).  

Critique #2: Students in a number of countries, including the United States, have made large FAR-adjusted 

gains on the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) test 1999-2011, administered by 

the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). However, they have shown 

much smaller, or no, gains on the FAR-adjusted PISA test. This raises issues about whether one test or the 

other is a more valid measure of student knowledge.  

Critique #3: The error terms of the test scores are considerably larger than the testing agencies care to admit. 

As a result, the international country rankings are much more in “flux” than they appear.  

Critique #4: The OECD has repeatedly held up Shanghai students and the Shanghai educational system as a 

model for the rest of the world and as representative of China, yet the sample is not representative even of the 

Shanghai 15-year-old population and certainly not of China. In addition, Shanghai schools systematically 

exclude migrant youth. These issues should have kept Shanghai scores out of any OECD comparison group 

and raise serious questions about the OECD’s brand as an international testing agency. (CARNOY, 2015) 
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à comunidade escolar, no estabelecimento de metas e na implantação de ações pedagógicas 

e administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. Em contrapartida, 

demonstrando a necessidade de cautela na análise do que é veiculado, Bauer; Alavarse; 

Oliveira (2015) afirmam que é preciso considerar as condições de criação e de aplicação, 

tanto quanto a adequada utilização das avaliações externas, “estabelecendo pontos de apoio 

para políticas de melhoria dos sistemas educacionais no sentido da garantia do direito à 

educação a todos” (BAUER; ALAVARSE; OLIVEIRA, 2015, p.1379).  

Há alguns anos, a qualidade educacional de uma instituição era mensurada com base 

nos indicadores de acesso e permanência na escola, como matrícula, repetência e evasão, por 

exemplo. Se contraposto a essa forma antiga de qualificar o ensino, o atual sistema de 

avaliação representa um avanço, contudo, ainda requer ajustes para se adequar aos interesses 

de uma educação de qualidade, voltada para o crescimento intelectual e social do aluno. 

A perspectiva adotada nesta pesquisa converge para a conclusão de que, se por 

inúmeros instrumentos de avaliação, fica comprovado que os estudantes apresentam um 

desempenho baixo, mesmo tendo seus professores em sala de aula, então, a presença desse 

professor é dispensável. Para isso, lança-se mão dos Cadernos de atividades de 

aprendizagem autorregulada, cujas atividades podem ser aplicadas por um tutor, sem que 

haja a interferência de um professor: “Explique aos alunos que o material foi elaborado que 

o aluno possa compreendê-lo sem o auxílio de um professor” (SEEDUC-RJ, 2013n, p.6). 

Além disso, as atividades contemplam os conteúdos determinados pelo Currículo Mínimo e 

foram preparadas por uma equipe designada, coordenada e supervisionada pela SEEDUC-

RJ.  

A seguir, detalharemos o Programa Autonomia e de que forma se constrói a relação 

entre esse Programa da iniciativa privada e os Cadernos formulados pela SEEDUC-RJ. 

  

 

1.3 O PROGRAMA AUTONOMIA E A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

PÚBLICA NO BRASIL 

 

Nesta seção é detalhado o Programa Autonomia e são estabelecidas as relações entre 

esse Programa e os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada. 

Como visto anteriormente,  entre os programas de aceleração, há o Autonomia e a 

NEJA. Contudo, optou-se por detalhar o Programa Autonomia por ser o único mencionado 
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nos Cadernos de atividades – embora tenha funcionado apenas entre 2009 e 2014. No início 

do Caderno de cada bimestre, há uma tabela com a indicação das teleaulas do Autonomia 

que, segundo a equipe de elaboração do material, promovem o entendimento dos conteúdos 

em questão.  

O Programa Autonomia decorre de uma parceria entre a Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho, instituição do Grupo Globo de 

comunicação voltada para o ensino. (PORTAL FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 

2016a). 

O objetivo, de acordo com a SEEDUC-RJ, é possibilitar a aceleração dos estudos 

daqueles alunos que estão em defasagem idade/ano escolar, permitindo, conforme dito 

anteriormente, que concluam tanto os anos finais do ensino fundamental quanto o ensino 

médio em dois anos. 

Na página da Fundação há uma justificativa para fundamentar seu envolvimento com 

ações relacionadas à educação:  

 

A convicção de que a comunicação pode ser instrumento para 

transformação social motivou a criação da Fundação Roberto Marinho, em 

1977. Suas iniciativas promovem o direito à educação, incentivam o 

protagonismo, valorizam a cultura brasileira e o meio ambiente. [...] A 

Fundação atua com uma rede de parceiros públicos e privados, de forma a 

viabilizar ações para diferentes realidades, em todas as regiões do país. 

(PORTAL FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2016a) 

 

Na seção Iniciativas, no sítio da Fundação, há o item Telecurso, que aparece como 

uma referência da Fundação na área educativa. Diz-se que a “metodologia, reconhecida pelo 

MEC, formou mais de 7 milhões de estudantes e é adotada como política pública em 10 

estados” (PORTAL FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2016a). O reconhecimento do 

MEC se oficializa no documento Guia de tecnologias educacionais: 

 

ao agregar em um único volume as tecnologias desenvolvidas por este 

Ministério e aquelas produzidas por instituições e empresas públicas e/ou 

privadas, o MEC procura ampliar aos sistemas de ensino a oferta de 

instrumentos passíveis, por sua qualidade, de colaborar para a melhoria do 

processo pedagógico, quer da escola, quer do sistema como um todo. 

(MEC, 2008a, p.18) 

 

Endossadas pelo Ministério da Educação, as propostas da iniciativa privada vão 

ganhando corpo no cenário da educação pública. 
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De acordo com as informações disponíveis no sítio da Fundação Roberto Marinho, o 

Programa Autonomia implementado em 2009, em parceria com o governo do estado do Rio, 

por meio da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, visa à aceleração de 

aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental II e do ensino médio: 

 

O programa faz parte de um esforço pela melhoria da qualidade do ensino 

no estado e formou 63 mil estudantes de 2009 a 2014. No Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Rio de Janeiro saiu do 15º 

lugar, no ranking 2011/2012, para a 3ª colocação em 2013/2014. Em 

2009/2010, o Rio era o 26º colocado, o penúltimo entre todos os estados e 

o Distrito Federal. Já a defasagem idade-ano caiu de 60%, em 2007 para 

43%, em 2011. Na metodologia Telessala, o estudante é incentivado a ser 

protagonista de sua aprendizagem e a interagir com o conhecimento 

acadêmico de maneira dinâmica, reflexiva e contextualizada. 

Características regionais e locais são incorporadas à dinâmica das aulas, de 

forma que o estudante vivencie novas situações de aprendizagem a partir 

da sua realidade. Mais de 7 milhões de estudantes já concluíram o ensino 

básico por meio do Telecurso e cerca de 40 mil professores já foram 

formados pela Metodologia Telessala. Em 2001, o programa passou a ser 

usado como currículo de referência nacional para o Exame Nacional para 

Certificação de competências de Jovens e Adultos (Encceja). (PORTAL 

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2016b) 

 

O Programa é divulgado como sendo o modelo de ensino, sem o qual 63 mil 

estudantes não teriam acesso a um ensino de qualidade (PORTAL FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO, 2016b). 

Sua estrutura foi projetada para que um único professor em sala de aula seja o 

mediador entre os conteúdos de todos os componentes curriculares e a turma. O objetivo é 

que os alunos construam a sua aprendizagem de forma autônoma, sendo o professor apenas 

um intermediário (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data).  

Em nota oficial, o SEPE-RJ (2012a) faz duras críticas ao Programa Autonomia, 

apontando que, sem que houvesse diálogo com a comunidade escolar, a SEEDUC-RJ 

determinou o encerramento de turmas regulares em prol da implementação do Autonomia, 

ocasionando perda de carga horária de vários professores, já que as turmas do Autonomia 

funcionam com apenas um professor. Outra crítica do SEPE-RJ (SEPE-RJ, 2012a) é que as 

pedagogias de gabinete feitas sob encomenda estavam, mais uma vez, refletindo, não 

ingenuamente, na melhoria dos indicadores componentes do Ideb, pois, ao acelerar a 

formação dos alunos do Programa, diminuía-se a distorção idade/ano escolar e a repetência 

escolar, elevando consequentemente o Ideb. Nesse Programa, o professor é reduzido a um 

“colocador de dvd” e “entregador de aulas” gravadas. A nota é encerrada da seguinte forma: 

  

http://www.rj.gov.br/web/seeduc
http://ideb.inep.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/encceja
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A política educacional do economista Risolia é assim: para os alunos que 

enfrentaram as maiores dificuldades em sua trajetória escolar e precisariam 

de um atendimento de maior qualidade, oferece-se um aprendizado 

aligeirado e padronizado, travestido de moderno e de qualidade. Desta 

forma, a escola vai se tornando cada vez mais fábrica, onde o que importa 

é o “produto” chegar ao final da linha de produção no tempo previsto. 

(SEPE-RJ, 2012a) 

 

Uma notícia publicada no sítio da Fundação Roberto Marinho diz que de 2009 a 2014 

o Autonomia promoveu a conclusão da Educação Básica de 62.918 alunos com idade 

elevada (alunos com idade entre 17 e 20 anos, no caso do ensino médio). Diz-se que a 

Telessala é uma metodologia e que os professores precisam passar por uma capacitação para 

que consigam trabalhar como mediadores de aprendizagem nas salas de aula do Autonomia 

(PORTAL FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 2015). 

 Para o Programa, a experiência de aprendizado é concebida por meio de recursos 

tecnológicos: “Essa ação inovadora [...] é mais uma iniciativa da SEEDUC-RJ de oferecer 

ao Estado do Rio de Janeiro educação de qualidade, em uma escola do século XXI” 

(SEEDUC-RJ, 2013m). A escola do século XXI a que a SEEDUC-RJ se refere é uma escola 

que usa como recurso tecnológico uma televisão e um aparelho de dvd, em que são exibidas 

as teleaulas do Telecurso 2000, programação da Globo, uma rede de televisão comercial 

aberta brasileira, pertencente ao Grupo Globo. 

O Programa Autonomia é mais uma consequência do engenhoso sistema em que 

empresas privadas oferecem serviços e produtos a redes públicas de ensino. Além da ação 

direta por meio de instituições educativas privadas, a forma indireta de adentrar na educação 

é ainda mais danosa, pois diz respeito à rede pública, e tem ganhado largo espaço 

recentemente.  

Essa prática é prejudicial ao sistema público de ensino por diversos motivos. Um 

deles é em relação ao desperdício dos recursos públicos. Se a instituição aceita os programas 

em parceria com a iniciativa privada, passa a haver uma demanda, criada pelas empresas 

parceiras, por outros materiais didáticos que não aqueles já adquiridos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático e distribuídos às redes públicas. Outro prejuízo causado pela 

inserção de empresas privadas é o enfraquecimento da capacidade dos próprios municípios 

e estados administrarem diretamente as políticas educacionais, visto que as equipes técnico-

pedagógicas, muitas vezes, prestam serviços a essas empresas, não tendo vínculo e tampouco 

comprometimento com a educação pública e sim com essas empresas e com seus interesses 

privados. Além disso, não há garantia de que esses materiais são pautados pelos princípios 
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gerais da educação brasileira, já que muitos deles são adotados com base em critérios de 

qualidade que interessam a parcerias firmadas entre as próprias empresas privadas. E, como 

se trata de práticas impostas, a participação democrática é violada, ao invés de ser protegida 

pelo Estado. 

No sítio do Observatório da Educação (2017) é possível encontrar informações 

acerca de empresas e fundações com significativa participação na educação pública 

brasileira. Algumas dessas empresas se autodenominam referências em educação e se 

apropriaram da educação pública sob o consentimento dos órgãos governamentais, os 

mesmos que deveriam resguardá-la.  

O grupo Pearson (PORTAL PEARSON, 2017a) é uma dessas empresas com grande 

poder na esfera da educação pública. Em 2010, o grupo comprou parte dos produtos e 

serviços do Sistema Educacional Brasileiro (PORTAL SEB, 2017), entre eles o Núcleo de 

Apoio à Municipalização do Ensino Fundamental, que passou a se chamar Núcleo de Apoio 

a Municípios e Estados (PORTAL NAME, 2017), responsável pelo fornecimento de 

sistemas privados a redes públicas de ensino (PORTAL PEARSON, 2017b). Esses sistemas 

privados dizem respeito a produtos disponibilizados pelas empresas para serem usados pelo 

sistema público de ensino, como, por exemplo, no caso do grupo Pearson, material de 

orientação a educadores e avaliações aplicadas presencialmente e a distância, com suporte 

técnico para as equipes governamentais (PORTAL PEARSON, 2017c). 

Do grupo Somos Educação, antiga Abril Educação fundada por Victor Civita, fazem 

parte as editoras Ática e Scipione, cursos preparatórios, escolas de ensino de idiomas, 

empresa de ensino telepresencial, empresa de ensino móvel (cursos via celular), empresa de 

e-learning para preparação profissional, programa para formação de lideranças em escolas 

de ensino fundamental e sistemas privados de ensino. Alguns dos produtos do grupo são: 

manual do professor; sistema de análise de simulados com produção de avaliações de alunos 

por disciplina, análise de dados, produção de relatório e geração de ranqueamento para uso 

dos gestores (PORTAL SOMOS EDUCAÇÃO, 2017). 

O grupo Santillana foi criado na década de 60 e, ao adquirir a editora Moderna, 

comprou também o sistema de ensino Uno. A corporação atua por meio da Fundação 

Santillana e do grupo espanhol Promotora de Informação Sociedade Anônima (Prisa) e 

realiza ações em parceria com organismos nacionais e internacionais, como Unesco, OCDE, 

OEI e movimento Todos Pela Educação. Há também, desde 2005, a Avalia Assessoria 

Educacional, com atuação em redes públicas e privada assessorando na implantação de 

avaliações de desempenho. Os produtos disponibilizados pelo grupo, entre outros, são: 
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manual do professor, formação continuada para docentes e avaliação educacional e 

institucional (PORTAL SANTILLANA, 2017). 

O grupo Objetivo concebe seu trabalho por meio do Sistema Objetivo Municipal de 

Ensino, o SOME. Por esse sistema, as Secretarias Municipais de Ensino recebem respaldo 

de equipes que desenvolvem projetos de atendimento pedagógico – presencial e a distância, 

para professores, coordenadores e diretores –, vinculados a um processo de avaliação inicial, 

processual e final, com foco na identificação de resultados e levantamento de necessidades, 

para ajustar as ações nas instituições parceiras (PORTAL OBJETIVO, 2017b). Alguns dos 

materiais disponibilizados são: orientações para professores, avaliação institucional e de 

resultados dos estudantes em testes para elaboração de diagnóstico (PORTAL OBJETIVO, 

2017a). 

O grupo Positivo é responsável pela venda do Sistema de Ensino Aprende Brasil 

(SABE) e por comercializar equipamentos e serviços de informática para instituições 

privadas e públicas. Seus materiais são, entre outros, orientação para professores, assessoria 

pedagógica a docentes e equipes técnicas das secretarias de educação para orientar a 

implantação do Sistema, formação continuada para docentes e equipes técnicas, e avaliações 

de desempenho de estudantes, segundo os padrões da Prova Brasil. Segundo o grupo, o 

Sistema busca desenvolver as potencialidades dos alunos das redes municipal e estadual, 

preparando-os para o exercício da cidadania. O Aprende Brasil diz oferecer soluções para a 

rede de ensino pública (PORTAL EDITORA POSITIVO, 2017).  

A Fundação Lemann, fundada por Jorge Paulo Lemann em 2002, apresenta-se como 

promotora de projetos inovadores em educação, realizadora de pesquisas para embasar 

políticas públicas no setor e formadora de profissionais da educação. Jorge Paulo Lemann é 

hoje (2017) o brasileiro mais rico do país. Dono de R$ 90,5 bilhões, Lemann é o 22º homem 

mais rico do mundo, no bloco de controle da AB-Inbev, do fundo 3G Capital, da B2W e da 

Kraft Heinz (PORTAL VEJA.COM, 2017). A fundação que leva seu nome se apresenta 

como tendo profissionais preparados para oferecer formação e acompanhamento em escolas 

da rede pública, divulgando que secretarias e redes públicas de educação podem receber 

gratuitamente seus projetos para formar professores. Não é por acaso, obviamente, que essa 

Fundação recebeu lugar de destaque na construção da Base Nacional Comum Curricular. 

São parceiros da Fundação Lemann: Instituto Península, Instituto Natura, Ismart, Person of 

the Year, Elos Educacional, Falconi Consultores de Resultado, Fundação Telefônica, 

Gusmão e Labrunie Propriedade Intelectual, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Itaú BBA, 

Mereo, Meritt, Pereira Neto Macedo Advogados, Porvir, PWC, Riot, Ulhôa Canto 
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Advogados, Undime e Undime SP (PORTAL FUNDAÇÃO LEMANN, 2017). Também não 

é sem razão que Teresa Pontual, ex-bolsista da Fundação Lemann, foi nomeada Diretora de 

Currículos e Educação Integral do MEC e Maria Helena Guimarães de Castro, sócia-

fundadora do Todos Pela Educação e membro da comissão técnica do movimento pela Base 

Nacional, hoje secretária-executiva do MEC, está à frente da reforma do ensino médio 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2016). 

Enfim, são materiais instrucionais, apostilas padronizadas que ignoram as 

especificidades dos grupos com os quais são utilizados (projetos e princípios de educadores 

e das escolas e propostas de avaliação das instituições). Existem, até mesmo, supervisores 

que vão às escolas para averiguar se os professores estão fazendo uso do material de acordo 

com a orientação da empresa, conforme ocorre nos cursos livres de idiomas (FREITAS, 

2010). Assim se institui a política educacional da empresa em detrimento da política 

educacional pública do município ou do estado. 

As fundações educacionais, instituições financeiras e supostamente filantrópicas, 

seguem ganhando espaço e poder de ação na rede pública de ensino. O tipo de educação 

concebido por essas fundações como padrão de qualidade é questionável, uma vez que 

anseiam por incorporar vigorosamente à educação pública uma lógica empresarial que 

concebe a escola como empresa e que, por isso, visa a resultados que devem ser medidos. 

Esses grandes grupos econômicos, na busca pela implementação de processos de 

produtividade e de controle da educação pública, focam apenas nos resultados obtidos em 

testagens externas, sobrepondo-se aos elementos verdadeiramente essenciais dos processos 

educativos.  

São essas lógicas que fazem minar o poder de ação das secretarias de educação:  

 

À “educação bancária” apontada por Paulo Freire – como uma atitude 

autoritária em relação aos alunos –, acrescenta-se [...] mais uma forma a 

ser combatida: a “educação banqueira”, na qual o capital financeiro 

encontra mais uma de suas formas de expressão. (FREITAS, 2016) 
 

Uma publicação do Centro de Pesquisas – Educação, Cultura, Ação Comunitária 

(CENPEC), intitulada Relatório Final, currículos para os anos finais do ensino 

fundamental: concepções, modos de implantação e usos, revela mais uma face da 

privatização da educação pública. Nesse Relatório de 274 páginas, abordam-se 

principalmente questões concernentes a documentos curriculares e políticas de avaliação 

externa. Todo esse trabalho foi desenvolvido pela Fundação Victor Civita, em parceria com 
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as empresas Itaú BBA, Fundação Itaú Social, Instituto Unibanco, Instituto Península 

(CENPEC, 2015). 

A rede privada, através das parcerias com a educação pública (básica e superior), por 

meio do crédito educativo, do PROUNI e de inúmeras fundações de direito privado, infla a 

cada dia o sistema brasileiro de educação pública, consagrando, desse modo, a 

mercantilização da educação.  

No documento Orientações sobre convênios entre Secretarias Municipais de 

Educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 

para a oferta de educação infantil, instituições filantrópicas são definidas como aquelas 

“instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, de direito 

privado, possuem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas” 

(MEC, 2008b, p.6) e podem contar com o apoio financeiro e técnico do Poder Público, de 

entidades privadas e de organizações não-governamentais: 

 

Nessa modalidade de acordo, um órgão ou entidade da Administração 

Pública repassa determinado montante de recursos a uma organização 

privada, que se compromete a realizar ações constantes do plano de 

trabalho e, posteriormente, prestar contas da aplicação de tais recursos. O 

convênio está disciplinado no art. 116 da Lei Federal nº
 

8.666, que 

estabelece procedimentos e exigências [...] (MEC, 2008b, p.7) 

 

De acordo com o conjunto de iniciativas do MEC para a educação profissional e 

tecnológica, destaca-se o Sistema S. Os decretos assinados pelo então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva alteraram o regimento das entidades do Sistema S, aumentando as vagas 

gratuitas na educação profissional. Foi firmado, também, um convênio com a Fundação 

Getúlio Vargas para auditar os dados cadastrados pelas entidades (Senai e Senac) no Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o chamado Sistec 

(MACHADO, 2017). As entidades que compõem o Sistema S (Sesc, Senai, Sesi e Senac) 

têm financiamento e controle públicos, enquanto a gestão e a governança são feitas por 

entidades privadas. A mesma FGV foi responsável por fazer a pesquisa que constatou que a 

formação profissional aumenta em 48% as chances de um indivíduo em idade ativa ingressar 

no mercado de trabalho (GUIMARÃES, 2017). Dessa forma, vão-se estabelecendo os nós 

que fixam as instituições privadas ao sistema público de educação, garantindo o 

cumprimento das metas relativas à expansão da educação básica por meio dos convênios 

com entidades beneficentes e filantrópicas privadas e do Sistema S. E assim a educação 

brasileira segue o fluxo do capitalismo, tendo sua mercantilização patrocinada pelo Estado. 
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A lógica de medir, avaliar e ranquear é outra estratégia utilizada nesse processo de 

privatização. Mostrar que a educação pública está em crise significa ter uma justificativa 

para apresentar à sociedade a necessidade inadiável da privatização da educação. Segundo 

Freitas (2012a), de acordo com essa lógica, estariam reunidos os interesses dos grupos que 

estão no poder político, com grupos que estão no poder econômico, garantindo, portanto, 

soluções em curto prazo:  

 

O pessoal da indústria da avaliação – Cesgranrio, Avalia, etc. – abre 

caminho para o pessoal da indústria da tutoria – Alfa e Beto, Acelera 

Brasil, Geempa, Ibope, etc. – todos vendedores de sistemas educacionais. 

Os três primeiros operam diretamente em correção de fluxo em 

alfabetização, por exemplo. [...] Dessa forma, o MEC dá mais um passo 

em direção à implantação da lógica de mercado para a solução dos 

problemas educacionais. (FREITAS, 2012a) 

 

A compra de serviços educacionais, incluindo aí treinamento de professores e 

materiais para alunos, cresce no Brasil. Segundo Adrião (ORSI, 2016), os grandes grupos 

privados que ofereciam conteúdo para cursinhos pré-vestibular e escolas de ensino médio 

passaram a ver nos municípios, que são os responsáveis pela educação infantil e 

fundamental, um novo mercado. Faz-se a adoção dos sistemas privados padronizados, sem 

avaliação alguma de especialistas quanto à qualidade do material e sem licitação, enfatiza-

se o planejamento centralizado dos aspectos pedagógicos e terceiriza-se para agentes 

privados e, paralelo à compra desses materiais, o governo federal mantém o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que oferece material gratuito para as redes municipais 

e estaduais de ensino, ocasionando um desperdício em grandes proporções (ORSI, 2016).  

Selando todas essas práticas de entrega da educação pública, o Ministério da 

Educação assume um posicionamento de conivência com a participação maciça da iniciativa 

privada no setor público educacional. No Guia de Tecnologias Educacionais (MEC, 2008a), 

é dito que os produtos indicados são avaliados pela Secretaria de Educação Básica/MEC e 

pré-qualificados, quando, então, podem integrar as propostas de ação desenvolvidas pelos 

municípios para melhoria do ensino. Compõem o catálogo instituições privadas com ou sem 

fins lucrativos, além de serviços oferecidos pelo próprio Ministério da Educação (MEC, 

2008a). Dito de outro modo: o MEC, em funcionamento harmonioso com os governos 

municipais, endossa a entrada do capital privado no ensino público, fazendo dessa prática 

uma moeda de troca na isenção de impostos de empresas como Ambev e 3G Capital, por 

exemplo, cuja preocupação está distante da qualidade do ensino ofertado aos alunos de 
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colégios públicos brasileiros. Segundo Macedo (2000), não se leva em conta que as inúmeras 

experiências, cujas propostas foram elaboradas com reduzida participação dos sujeitos 

diretamente envolvidos nos processos de ensino, encontram obstáculos no momento de sua 

implementação:  

 

O fundamento básico das soluções pedagógicas mágicas propostas pelas 

diretrizes para a formação de professores para o ensino básico configuram, 

na realidade, uma reforma de natureza política orientada 

fundamentalmente pelo mercado e pelo consumo. (MACEDO, 2000, p.14) 

  

O SEPE-RJ alerta sobre a privatização do ensino público: “lutamos contra um projeto 

maior da Seeduc, em que o Conexão é apenas mais uma engrenagem; um projeto maior que 

visa atacar a escola pública, em apoio direto ao ensino privado” (SEPE-RJ, 2012b). Em um 

outro texto, publicado em outubro de 2008, o sindicato já apontava indícios de privatização 

do ensino público, por meio de ações de Sérgio Cabral. O decreto do então governador, 

publicado no Diário Oficial, oficializaria a isenção da responsabilidade do governo estadual, 

criando   

 

possibilidades de diminuir os investimentos na Educação conforme 

determinam as Constituições Federal e Estadual. Segundo a Lei, os estados 

são obrigados a destinar 25% da arrecadação dos impostos para a 

Educação, já que as empresas e as pessoas podem conseguir isenções 

fiscais ao investirem nas  escolas, deixando assim de recolher suas 

obrigações fiscais e, conseqüentemente, diminuindo a margem da 

arrecadação estadual. (SEPE-RJ, 2008) 
 

Essa seria uma declaração da incompetência e do pouco caso com que as questões 

referentes à educação pública têm sido tratadas.  

Macedo (2000) relembra que, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN, em 1996, estão sendo colocadas em prática medidas 

normatizadoras, em nível federal, para controlar o sistema educacional brasileiro. Um dos 

pontos de maior importância das diretrizes é o diagnóstico da situação da educação do país. 

Não por poucas vezes, é atribuída à atual situação da educação básica uma suposta formação 

deficiente do professor. Todavia, o documento é, na verdade, uma caricatura da escola, 

expondo resultados de avaliações superficiais e revelando “desrespeito às experiências 

historicamente desenvolvidas na área de formação de professores” (MACEDO, 2000, p.1). 

Segundo a autora, o MEC se utiliza do documento para legitimar suas decisões, 

culpabilizando a escola pelo cenário de má qualidade da educação, cuja redenção é alcançada 
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pelas prescrições ditadas pelas reformas educacionais, por meio dos convênios com 

fundações e empresas de capital privado. A educação 

  

perde suas referências com o espaço público, não mais se justificando nem 

pela promoção da cidadania nem pelo desenvolvimento econômico do 

conjunto da sociedade. Ao referir-se à cidadania, o faz tendo por horizonte 

o consumidor. Ao falar em desenvolvimento econômico, foca sua atenção 

nas necessidades individuais desses mesmos consumidores. (MACEDO, 

2000, p.14) 

 

É imerso nesse contexto de privatização da educação pública que se encontra o 

Programa Autonomia. Uma notícia veiculada no sítio da Secretaria, intitulada Professores 

podem acessar novos materiais de apoio pedagógico, revela a credibilidade que a SEEDUC-

RJ atribui ao Programa concebido pela Fundação Roberto Marinho: 

 
Imagem 3:  Credibilidade pela SEEDUC-RJ ao Autonomia, da Fundação Roberto Marinho 

 
 

Fonte: SEEDUC-RJ, 2013c 
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Pelo que é noticiado, a Secretaria vem elaborando “materiais de apoio pedagógico 

para auxiliar o planejamento dos professores da rede estadual”, todos “diretamente 

relacionados ao Currículo Mínimo”. A seguir, indica como um desses materiais as teleaulas 

do Programa Autonomia. Acessando a seção Material de Apoio Pedagógico, mencionada na 

notícia, encontramos os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, os quais 

retomaremos adiante. Dessa forma, é possível inferir que tanto as teleaulas quanto os 

Cadernos são instrumentos a que a SEEDUC-RJ atribui credibilidade e indica como 

auxiliares no planejamento do professor. 

Outra observação é que, nessa mesma notícia, a Secretaria diz que são materiais 

inéditos, sendo que as teleaulas do Autonomia são aquelas usadas no Telecurso 2000, assim 

desconfigurando qualquer menção ao ineditismo. Prova disso é um texto disponível no sítio 

da Rede Globo que diz que os alunos podem assistir a essas teleaulas na escola ou em casa. 

Para fortalecer ainda mais a afirmação de que é o mesmo material do Telecurso 2000 e, 

portanto, as mesmas a que o texto se refere, segue, a imagem dos alunos vestidos com 

uniforme da rede estadual de ensino, de um colégio estadual localizado em Itanhangá, no 

Rio de Janeiro: 
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Imagem 4: Alunos do Caic Euclides da Cunha no projeto Autonomia 

 

 
Fonte: PORTAL REDE GLOBO, 2012 

 

Nesse texto do portal da Rede Globo é possível ver que não há referência ao termo 

“professor”. Menciona-se, em substituição ao professor, “educador formado pela 

metodologia telessala”, assim, mais uma vez, ratificando a presença das ações da iniciativa 

privada no campo da educação pública. 
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O Programa Autonomia, como dito anteriormente, foi concebido pela Fundação 

Roberto Marinho e na sua metodologia há apenas um professor para (ad)ministrar o conteúdo 

de todos os componentes curriculares. 

O material usado nas capacitações e em sala de aula é fornecido pela Fundação 

Roberto Marinho (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data).  

Segundo as explicações dispostas no Caderno de metodologia Autonomia 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.21-22), no ensino médio, 

as disciplinas são separadas em quatro módulos, com duração de um semestre cada um – 

totalizando dois anos, ou seja, um a menos do que o ensino regular. Língua Portuguesa e 

Matemática são os únicos componentes curriculares desenvolvidos nos quatro módulos, os 

outros se concentram integralmente em um único módulo. No Caderno de metodologia 

Autonomia (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, p.6), é explicado 

que, ao longo dos módulos, além dessas disciplinas, há os Percursos Livres de Português e 

de Matemática, que consistem em atividades extras, como leitura de livros e exercícios de 

provas anteriores do Enem, conforme descrição abaixo:  

 Módulo I: Língua Portuguesa, Biologia, Filosofia (e percurso livre de Língua 

Portuguesa e Matemática); 

 Módulo II: Matemática, Inglês, Música (e percurso livre de Língua Portuguesa e 

Matemática); 

 Módulo III: Química, Geografia, Sociologia (e percurso livre de Língua 

Portuguesa e Matemática); 

 Módulo IV: História, Física, Teatro, Artes plásticas (e percurso livre de Língua 

Portuguesa e Matemática). 

As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, com a carga horária diária de 

quatro horas. Os professores recebem formação específica, sendo cinco encontros de 8h 

cada, por cinco dias consecutivos, antes do início de cada módulo (FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, p.6).  

O material escrito fornecido aos alunos articula as habilidades do Currículo Mínimo 

às teleaulas. No Caderno de metodologia Autonomia (FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.12-13), destinado às orientações metodológicas, é 

apresentada a proposta de funcionamento do Programa. O foco é o aluno, tendo como pontos 

de atenção: 

 o resgate da autoestima; 
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 o desenvolvimento da autonomia; 

 o estímulo à coletividade; 

 a consciência da responsabilidade; 

 o fortalecimento da corresponsabilidade de todos em relação ao processo de 

aprendizagem. 

A proposta é apresentada no Caderno de metodologia Autonomia (FUNDAÇÃO 

ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.27-28): a turma é organizada em quatro 

equipes, com tarefas específicas. Ao longo dos módulos, os alunos fazem um rodízio, de 

modo que todos participem de todas as equipes: 

 Equipe de socialização: responsável por fortalecer os vínculos, promover o 

acolhimento, expressar cuidado pelo outro. A turma toda é responsável por 

desenvolver o relacionamento interpessoal, a criatividade, a solidariedade e o 

compromisso. 

 Equipe de coordenação: responsável por cuidar do planejamento e organização 

das atividades diárias, zelar para que os materiais sejam bem utilizados e o tempo 

otimizado, divulgar e cuidar da agenda do dia, verificar o funcionamento da tv e 

dos dvds com as teleaulas. A turma toda é responsável por desenvolver 

competências para organização e atitudes pró-ativas. 

 Equipe de síntese: responsável por valorizar a produção individual e coletiva, 

retomar os pontos relevantes da construção da aprendizagem e fortalecer o 

processo de compreensão e retenção dos novos conceitos construídos. A turma 

toda é responsável por desenvolver a capacidade de síntese, de expressão e de 

crítica, identificando o que é preciso melhorar. 

 Equipe de avaliação: responsável por gerar indicadores que revelam necessidades 

de revisão de conteúdos e valorizar os ganhos obtidos. A turma toda é responsável 

por exercitar a habilidade de observação, análise, argumentação e autocrítica. 

O trabalho pedagógico diário consiste em nove passos (FUNDAÇÃO ROBERTO 

MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.30-32): 

 atividades integradoras: buscando fortalecer laços;  

 problematização / motivação: buscando instigar o interesse;  

 exibição da teleaula: para introduzir os conteúdos; 

 leitura de imagem: buscando auxiliar o processo de aquisição do conhecimento; 

 atividade com o livro: buscando aprofundar os conceitos;  
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 atividade complementar: buscando aplicar os conceitos;  

 socialização das aprendizagens: buscando compartilhar a aprendizagem;  

 avaliação das aprendizagens: buscando identificar as lacunas e registrá-las; 

 memorial: buscando fazer o registro de fatos significativos do dia a dia da sala de 

aula. 

É possível ver com detalhes as informações sobre o memorial (FUNDAÇÃO 

ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.34-42): um instrumento direcionado ao 

aluno, ao professor e à turma, como um todo. De acordo com o exposto no Caderno de 

metodologia, todos os dias os alunos precisam registrar fatos significativos da sala de aula 

(data, local, circunstâncias). Segundo esse material, busca-se promover uma escrita reflexiva 

e organizada cronologicamente, com o uso de um instrumento construído como uma fonte 

de informações, em que cada aluno apresenta seu ponto de vista e suas preferências, assim 

como aquilo que não lhe chama a atenção não é mencionado no seu memorial. 

A proposta é que a avaliação aconteça diariamente por meio da frequência, da 

pontualidade, da participação nas atividades orais e/ou escritas, do memorial do aluno, do 

desempenho nas atividades propostas e, ainda, de acordo com as percepções do professor 

(FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO / SEEDUC-RJ, s/data, pp.43-46). A SEEDUC-RJ 

concebe o Autonomia como uma “metodologia de excelência” (SEEDUC-RJ, 2013e) e, 

possivelmente, por isso, insira como Materiais de apoio pedagógico parte dessa metodologia 

nos Cadernos. 

Na seção Materiais de apoio pedagógico, do Caderno do professor, as teleaulas são 

apresentadas como sugestão pedagógica. A terceira coluna indica a teleaula referente ao 

conteúdo em questão: 
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Caderno do professor – 1º bimestre – Materiais de apoio pedagógico – p.5 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Os Cadernos tiveram o material do Programa Autonomia como suporte. Tanto nos 

Cadernos como no Autonomia, é atribuído ao professor um papel irrelevante: nos Cadernos, 

o professor é um mero aplicador de atividades entregues pela Secretaria; no Autonomia, o 

professor é simplesmente um “colocador de dvd”. O Autonomia, sob a capa da educação nos 

moldes da filantropia, típica das fundações privadas, é mais uma forma de descartar o 

professor. 

Ainda em relação ao capital privado enxertado na educação pública, Freitas (2012b), 

em uma comparação com a educação americana, comenta sobre os corporate reformers, os 

reformadores empresariais da educação. Essa expressão designa uma aliança entre políticos, 

mídia, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e pesquisadores que defendem 

a proposta de que os educadores profissionais ficam aquém, em competência profissional, 

dos reformadores empresariais. Segundo o autor, no Brasil, há um movimento semelhante, 

que se manifesta na privatização da gestão, em que a escola continua sendo pública, 

entretanto, sua gestão é privada: “Continua gratuita para os alunos, mas o Estado transfere 

para a iniciativa privada um pagamento pela sua gestão” (FREITAS, 2012b, p.386).  

Freitas (2012b) também cita a modalidade de privatização por meio dos vouchers 

que dizem respeito às bolsas concedidas no Programa Universidade para Todos, para 
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ingresso na universidade, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 

para ingresso em curso técnico. Em ambos os programas, as verbas públicas são transferidas 

para a iniciativa privada e a responsabilidade de garantir uma boa educação, que cabe ao 

Estado, é transferida às corporações empresariais, estreitando os objetivos da educação.  

Como pôde ser visto ao longo deste capítulo, os Cadernos se configuram como um 

material preparado com o suporte indireto de iniciativas privadas – uma vez que em todos 

os bimestres apresenta como sugestão as teleaulas do Programa Autonomia, preparado pela 

Fundação Roberto Marinho – perfazendo o caminho para a futura dispensa do professor. 

Esse professor que não é imprescindível em sala de aula não precisa mais fazer parte do 

quadro de funcionários da Secretaria. Nessa perspectiva, os alunos irão bem apenas com 

atividades formuladas pela equipe coordenada pela SEEDUC-RJ e aplicadas por um tutor. 

Tendo feito um percurso partindo de dados gerais da SEEDUC-RJ, passando pelo 

Currículo Mínimo, pelas avaliações externas e pelo Programa Autonomia, é possível ver de 

que forma os Cadernos são reivindicados pelas ações da Secretaria. Os Cadernos não 

constituem um material didático que simplesmente está à disposição de professores, porém, 

muito mais do que isso. Esse material se presta a, de certa forma, ser o oráculo que abre 

caminho para o prenúncio de escolas sem professores, já que, tanto pelos Cadernos quanto 

pela credibilidade que é atribuída a um programa com as características do Autonomia, o 

professor não passa de um aplicador de atividades previamente preparadas por equipes 

completamente afogadas pela política educacional brasileira, regidas por interesses 

puramente financeiros; a educação, nesse processo, (ar)remete seu sentido para fora de si. 

São medidas de vigilância e de premiação, são marcas de baixo desempenho que imploram 

pela ação do capital privado e inflam o cenário educacional.  

Apresentada e discutida a contextualização em que os Cadernos se inserem, 

considerando, para isso, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, no próximo 

capítulo serão enfocados conceitos da teoria da semântica global, proposta por Dominique 

Maingueneau (2008), na qual nos baseamos para realizar a análise dos Cadernos de 

atividades de aprendizagem autorregulada. 
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2 OS CADERNOS E A TEORIA DA SEMÂNTICA GLOBAL 

 

 

Neste capítulo é feita uma reflexão acerca de alguns conceitos da teoria que orienta 

esta pesquisa: a semântica global, proposta por Dominique Maingueneau (2008).  

Na primeira seção, é detalhada a concepção de análise do discurso assumida nesta 

investigação, a seguir são abordados os conceitos de discurso e de interdiscurso. Associadas 

a esses conceitos, seguem as concepções de universo, campo e espaço discursivo. Por fim, 

são detalhadas as noções de formação discursiva, sistema de restrições, 

interincompreensão/simulacro, prática discursiva, contexto, intradiscurso e memória 

discursiva (MAINGUENEAU, 1996, 1997, 2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015). Também 

são detalhados os conceitos de gêneros do discurso e dialogismo, sob a ótica do Círculo de 

Bakhtin (BAKHTIN, 2011; VOLÓSHINOV, 2009) e de acordo com Maingueneau (2000, 

2008, 2011, 2014, 2015). 

Na segunda seção, é apresentada a semântica global e os respectivos planos eleitos 

para analisar o córpus desta pesquisa. 

 

  

2.1 OS CONCEITOS BASILARES PARA A COMPREENSÃO DA SEMÂNTICA 

GLOBAL 

 

Nesta seção são abordados os conceitos que constituem a base para o entendimento 

da semântica global, que será detalhada na próxima seção.  

A perspectiva teórica em que se pautam os conceitos aqui utilizados é a análise do 

discurso (AD) de cunho enunciativo. Recorremos às contribuições teóricas de Dominique 

Maingueneau para fundamentar as noções de discurso e de interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 1996, 1997, 2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015), assim como de 

semântica global, (MAINGUENEAU, 2008). Tomamos os conceitos de gêneros do discurso 

e dialogismo, considerados importantes para a compreensão da semântica global, em 
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Bakhtin (2011) e Volóshinov (2009); e também em Maingueneau (2000, 2008, 2011, 2014, 

2015). Busca-se, dessa forma, explicitar a partir de que olhar teórico esta investigação é feita. 

Para iniciar o percurso teórico desta pesquisa, é importante ressaltar que, nesta 

dissertação, ao mencionar AD, estamos nos referindo à análise do discurso de base 

enunciativa, segundo Dominique Maingueneau. E é sob essa perspectiva que a AD se 

manifesta de forma a contradizer, de certo modo, as expectativas dos enunciadores, 

 

que acreditam que dizem o que pensam, que utilizam a linguagem como 

instrumento etc. Toda análise do discurso implica uma perda de controle 

por parte dos Sujeitos, ela coloca em questão a própria categoria de Sujeito, 

que se encontra dispersa numa pluralidade de práticas discursivas 

reguladas e dominadas por um interdiscurso. (MAINGUENEAU, 2008, 

p.65) 

 

Isso ocorre porque, no ato de enunciação, quem “interpreta o enunciado reconstrói 

seu sentido a partir de indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que 

o que ela (a pessoa) reconstrói coincida com as representações do enunciador” 

(MAINGUENEAU, 2011, p.20). Para compreender um enunciado não basta ter domínio 

lexical ou gramatical, mais do que isso, é preciso mobilizar saberes diversos, na busca da 

construção de um contexto que não é um dado estável, mas saberes que dizem respeito às 

competências genérica e enciclopédica (MAINGUENEAU, 2011). 

Em uma explicação breve, enunciado designa o produto do ato de uma enunciação. 

Embora seja um termo bastante polissêmico, é possível defini-lo como 

 

a unidade de comunicação elementar, uma sequência verbal dotada de 

sentido e sintaticamente completa. [...] Em um nível superior, enunciado é 

frequentemente considerado como um equivalente de texto, ou seja, como 

uma sequência verbal relacionada com a intenção de um mesmo 

enunciador e que forma um todo dependente de um gênero de discurso 

determinado: um boletim meteorológico, um romance, um artigo de jornal 

etc. (MAINGUENEAU, 2000, pp.54-55) 

 

Enunciado, sentido e contexto são, portanto, noções que se entremeiam. As 

condições de produção do enunciado sempre são levadas em conta, pois não há enunciado 

distanciado do lugar e do momento em que foi produzido. Maingueneau (2011) diz que 

alguns linguistas entendem enunciado como “uma unidade elementar da comunicação 

verbal, uma sequência dotada de sentido e sintaticamente completa” (p.56). Em um exemplo: 

fora de contexto, “silêncio” é uma palavra; contudo, inscrita em um contexto, passa a ser um 

enunciado, por exemplo, uma placa no corredor de uma maternidade, com a palavra 
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“Silêncio” escrita em letras maiúsculas. Dessa maneira, a orientação comunicativa do 

enunciado sempre está ligada ao gênero discursivo em questão.   

Maingueneau (2000) nos diz que a análise do discurso  

 

visa a articular sua enunciação sobre um certo lugar social. Ela está, 

portanto, em relação com os gêneros de discurso trabalhados nos setores 

do espaço social (um café, uma escola, uma loja...) ou nos campos 

discursivos (político, científico...). (MAINGUENEAU, 2000, pp.13-14) 

 

Nas palavras de Possenti, uma das finalidades da AD é  

 

dar conta do fato de que algo sempre fala antes e alhures [...] O que está 

em questão é a posição segundo a qual os sujeitos falam a partir do já dito 

– e isso é exatamente o que o interdiscurso lhes põe à disposição e/ou lhes 

impõe. (POSSENTI, 2003, p.255) 

 

Assim, sob essa perspectiva teórica, a análise do discurso se relaciona a lugar social 

e a gêneros de discurso, considerando sempre a posição ocupada pelo enunciador e o 

interdiscurso que o perpassa. Para Maingueneau (2014, p.286), o interdiscurso é um “espaço 

discursivo, um conjunto de discursos (de um mesmo campo discursivo ou de campos 

distintos) que mantêm relações de delimitação recíproca uns com os outros”.  

Toma-se, agora, o conceito de discurso, que para Maingueneau (2008) pode ser 

compreendido como uma atividade de sujeitos inscritos em uma determinada situação de 

enunciação ou em um contexto específico. Além disso, pode ser concebido como uma 

dispersão de textos que implicam um determinado espaço de regularidades enunciativas.  

Discurso, na perspectiva teórica adotada, não pode ser visto como um sistema 

fechado em si mesmo, já que se relaciona com outro(s) discurso(s). Por isso, o linguista parte 

do primado do interdiscurso, que é justamente esse espaço de trocas enunciativas, em que a 

história é inscrita (MAINGUENEAU, 1997). Nesse sentido, é possível relacionar o primado 

do interdiscurso ao princípio do dialogismo, como conceituado por Bakhtin (2011), que 

entende que toda linguagem é essencialmente dialógica, tomando o diálogo como um 

continuum de interações verbais. 

Pelo primado do interdiscurso fica excluída a possibilidade de se colocar em 

contraste “formações discursivas consideradas independentemente umas das outras. A 

identidade de um discurso é indissociável de sua emergência e (de) sua manutenção através 

do interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2014, p.287). 
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Em Maingueneau (2000) é dito que, se considerado um discurso particular, o 

interdiscurso dirá respeito ao “conjunto das unidades discursivas com as quais ele entra em 

relação. Segundo o tipo de relação interdiscursiva que privilegiamos, poder-se-á tratar dos 

discursos citados, dos discursos anteriores do mesmo gênero” (MAINGUENEAU, 2000, 

p.86).  

O termo interdiscurso é apresentado por Maingueneau (1997) por meio de três 

entidades: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Em Maingueneau 

(2000), campo discursivo é definido por meio dos conceitos de universo e de espaço 

discursivo:  

 

No universo discursivo, isto é, no conjunto dos discursos que interagem 

em um dado momento, a análise do discurso segmenta campos discursivos, 

espaços onde um conjunto de formações discursivas estão em relação de 

concorrência no sentido amplo, delimitam-se reciprocamente [...] Um 

campo não é homogêneo: há sempre dominantes e dominados, 

posicionamentos centrais e periféricos [...] Em geral o analista não estuda 

a totalidade de um campo discursivo, mas ele extrai dela um subconjunto, 

um espaço discursivo, constituído de pelo menos dois posicionamentos 

discursivos mantendo relações particulares fortes. (MAINGUENEAU, 

2000, p.19)  

 

O campo discursivo (MAINGUENEAU, 2008) se refere, então, a um conjunto de 

formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitando-se reciprocamente 

no universo discursivo, em uma relação de aliança, neutralidade aparente ou confronto entre 

discursos que, apesar de desempenharem a mesma função social, divergem acerca da forma 

como essa função é desempenhada.  

A delimitação em campos não é algo evidente, trata-se, porém, de uma abstração 

necessária para que as redes de trocas se organizem. É no interior do campo discursivo que 

o discurso se constitui como tal. Por fim, os espaços discursivos são subconjuntos de 

formações discursivas, as quais marcam uma parte do que é dito, formando um sistema e 

delimitando uma identidade. Essa delimitação ocorre, pois a formação discursiva é o 

flagrante em uma posição e um momento definidos, por isso sua indissociabilidade em 

relação ao interdiscurso. É na formação discursiva que se distingue o que é possível de ser 

enunciado ou não do interior de tal formação. Campo discursivo não é, portanto, uma 

estrutura fixa, nem, tampouco, homogênea: há posicionamentos dominantes e dominados.  

Segundo Maingueneau (2000), formação discursiva é uma noção utilizada na Escola 

francesa, tendo sido introduzida por Foucault (1969) para designar um “conjunto de 

enunciados relacionados a um mesmo sistema de regras, historicamente determinadas” 
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(MAINGUENEAU, 2000, p.68). Michel Pêcheux (1990) introduziu essa noção na análise 

do discurso, considerando-a como “formação social”, passível de se caracterizar por uma 

certa relação entre classes sociais, posições políticas e ideológicas, mantendo entre si 

relações de antagonismo, aliança ou dominação. Essas formações podem incluir uma ou 

diversas formações discursivas interligadas, que determinam o que pode e deve ser dito. Essa 

concepção incide sobre a semântica, uma vez que as palavras adquirem sentidos diferentes 

quando passam de uma formação discursiva a outra. 

Segundo Maingueneau (2008), no discurso há planos, que estão submetidos ao 

mesmo sistema de restrições, o qual determina os critérios que, em uma determinada 

formação discursiva distinguem o que pode e o que não pode ser enunciado do interior 

daquela formação: “a vontade de distinguir o fundamental do superficial, o essencial do 

acessório, leva a um impasse, na medida em que é a significância discursiva em seu conjunto 

que deve ser inicialmente visada” (MAINGUENEAU, p.76, 2008).  

Assim, o discurso se constitui como um sistema no qual a multiplicidade das suas 

dimensões o torna possível em termos de materialidade linguística. A linguagem, vista dessa 

forma, “postula a existência de um princípio dinâmico que rege o conjunto dos planos de 

uma língua” (MAINGUENEAU, p.77, 2008). Desse modo, não existe uma ordem fixa e pré-

estabelecida de sucessão dos planos discursivos, visto que o discurso é concebido como um 

esquema global.  

A própria lista de planos apresentados por Maingueneau (2008) não se pretende 

suficiente para definir um modelo da textualidade. Sua finalidade é “ilustrar a variedade das 

dimensões abarcadas pela perspectiva de uma semântica global, e nada impede de isolar 

outras ou de repartir diferentemente as divisões propostas” (MAINGUENEAU, p.77, 2008). 

Assim, pode-se ir além dos planos apresentados pelo autor e explorar outras dimensões do 

discurso, de maneira a satisfazer uma necessidade específica de análise. 

 Pode-se dizer, portanto, que o interdiscurso é regido por um sistema de coerções 

semânticas globais que se manifesta por restringir todos os planos discursivos 

simultaneamente: intertextualidade, vocabulário, tema, enunciador e coenunciador, dêixis 

enunciativa (cena e cronologia), modo de enunciação (etos) e modo de coesão (instâncias de 

enunciação).  

Essas restrições especificam o funcionamento discursivo, delimitando critérios para 

estabelecer o que pode e o que não pode ser enunciado (MAINGUENEAU, 2008). Esse 

sistema de restrições semânticas é próprio de cada posicionamento discursivo que, nesse 

contexto, refere-se “a uma das categorias de base da análise do discurso, que diz respeito à 
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instauração e à conservação de uma identidade enunciativa” (MAINGUENEAU, 2014, 

p.392).  

É em função do seu sistema de restrições que o discurso organiza todas as suas 

relações com os discursos com os quais é posto em relação no espaço discursivo. Conceber 

o discurso como absoluto, ainda que em um espaço relativamente homogêneo, seria inviável, 

pois a interação entre os vários discursos de um mesmo espaço discursivo se dá em um 

processo de interincompreensão regrada, em que cada um traduz os seus enunciados em 

forma do simulacro que constrói do outro. Nesse processo, os elementos advêm da 

interdiscursividade.  

Essa incompreensão gerada pelo mal-entendido sistemático e constitutivo do espaço 

discursivo é a interincompreensão, que é o que vai determinar o que se deve falar e o que 

não se deve compreender. Dessa forma, um enunciado de uma formação discursiva pode 

“ser lido em seu ‘direito’ e em seu ‘avesso’: em uma face, significa que pertence a seu 

próprio discurso, na outra, marca a distância constitutiva que o separa de um ou vários 

discursos” (MAINGUENEAU, 1997, p.121). 

O simulacro é, então, uma tradução em um discurso. Essa tradução não ocorre 

aleatoriamente, mas segue a semântica global. O discurso só é capaz de compreender o outro 

através de simulacros que são as traduções dos valores do outro em suas próprias categorias 

de análise. Dessa maneira, não há dissociação entre o fato de enunciar conforme as regras 

de sua própria formação discursiva e de não compreender os sentidos dos enunciados do 

outro; são dois pontos de vista de um mesmo fenômeno (MAINGUENEAU, 2008). 

O termo “prática discursiva” (MAINGUENEAU, 2008, p.136) é comumente 

empregado como uma variante de formação discursiva, buscando enfatizar que o discurso é 

uma forma de ação social. Para Maingueneau (2000), prática discursiva se refere à forma de 

apreender uma “formação discursiva como inseparável das comunidades discursivas que a 

produzem, de seu modo de emergência e de difusão” (MAINGUENEAU, 2000, p.114). 

Desse modo, a formação discursiva é vista como conteúdo, modo de organização e rede de 

circulação dos enunciados. 

Retomando o conceito de discurso, é possível recorrer a Maingueneau (2015), que 

apresenta esse termo como uma forma de ação, uma vez que toda enunciação constitui um 

ato que objetiva transformar uma situação.  

Na perspectiva aqui adotada, todo discurso é interativo, visto que a atividade verbal 

envolve dois ou mais participantes, ainda que seja produzida na ausência de um 

coenunciador. Todo discurso é, também, contextualizado, porque fora de contexto não existe 



66 

 

enunciado, mas apenas frase. O discurso é assumido por um sujeito, por um EU que se coloca 

simultaneamente como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais e indica qual é a 

atitude adotada em relação ao que diz e ao seu coenunciador. O discurso é regido por normas, 

assim como qualquer comportamento social, e também é assumido em um interdiscurso, 

pois, para interpretar um enunciado, por menor que seja, não há como fazê-lo sem relacioná-

lo, tendo consciência disso ou não, a todos os outros diversos tipos de enunciados sobre os 

quais ele se apoia de inúmeras formas. Um bom exemplo disso é que só de organizar um 

texto em um gênero já implica essa relação com os outros textos do mesmo gênero. Por isso 

só se pode pensar a interdiscursividade como constitutiva do discurso, já que nasce de um 

“trabalho sobre outros discursos” (MAINGUENEAU, 1997, p.120). Essa imbricação de um 

discurso no interdiscurso é tão densa que nem sempre é possível se dar conta disso. 

O discurso pode ser definido em oposição a texto. Nesse caso, é concebido como a 

associação de um texto a seu contexto. O sentido do termo discurso, então, constitui-se como 

o uso da língua em um contexto particular e como o uso restrito do sistema que é 

compartilhado pelos membros de uma comunidade linguística.  

Sobre a definição de contexto, Maingueneau (2000) faz um breve percurso. Segundo 

o autor, a análise do discurso relaciona os enunciados aos respectivos contextos. Contudo, a 

AD não estuda os enunciados de forma imanente para, em seguida, relacioná-los a aspectos 

externos. Pelo contrário: apreende o discurso como indissociável do contexto.  

Não há, porém, consenso sobre a natureza dos itens que compõem o contexto. 

Participantes, lugar, momento, fim, tema, gênero de discurso, dialeto empregado, regras 

sobre os turnos de fala em uso, saberes dos participantes sobre o mundo são alguns dos 

componentes elencados por diferentes autores. Obviamente, os fatores levados em conta no 

contexto dependem em grande parte da problemática desenvolvida em cada caso. Entretanto, 

há constituintes considerados centrais para os teóricos: participantes do discurso, seu quadro 

espaço-temporal e seu objetivo. Este último depende do gênero de discurso, que, com 

frequência, sofre desvios em relação ao objetivo oficial do discurso. Segundo (KERBRAT-

ORECCHIONI, 2014, p.127),   

 

o discurso é uma atividade ao mesmo tempo condicionada (pelo contexto) 

e transformadora (desse mesmo contexto); dada a abertura da interação, o 

contexto é ao mesmo tempo construído na e pela maneira como se 

desenvolve; definida de antemão, a situação é sem cessar redefinida pelo 

conjunto de acontecimentos discursivos. Em outros termos: a relação entre 

texto e contexto não é absolutamente unilateral, mas dialética.  
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Para Orecchioni (2014), o contexto funciona como um limitador da linguagem e, ao 

mesmo tempo, é delimitado por ela. Em outras palavras, a linguagem é determinada pelo 

contexto social e é também uma prática social. Maingueneau (2000) explica que 

 

O contexto não é um dispositivo que um observador exterior poderia 

apreender. Ele deve ser considerado através das representações 

(frequentemente divergentes) que os participantes fazem para si. Para 

poder comportar-se de maneira apropriada, esses últimos, apoiando-se nos 

diversos índices devem identificar o gênero de discurso no qual eles estão 

implicados. [...] Desde que esteja conservado, um texto poderá circular em 

contextos diferentes daquele em que surgiu e mudar de status, de gênero... 

Nesse caso, apesar da invariância (muito relativa) do texto, para o analista 

do discurso, que não separa enunciado e contexto, trata-se de discursos 

distintos uns dos outros. (MAINGUENEAU, 2000, p.35) 

 

Dessa forma, em uma relação com o texto, é possível conceber o discurso pela 

seguinte expressão: “texto + contexto = discurso” (MAINGUENEAU, 2008b, p.138). 

Apesar de essa definição ser criticada por muitos estudiosos, ela permite entender que ao 

discurso está intrínseca a noção de contexto e, consequentemente, porque também 

inseparável, a noção de lugar social: 

 

No meu entender, o interesse específico que governa a disciplina “análise 

do discurso” é de apreender o discurso como entrecruzamento de um texto 

e de um lugar social, quer dizer que seu objeto não é nem a organização 

textual nem a situação de comunicação, mas aquilo que os une através de 

um dispositivo de enunciação específico que provém ao mesmo tempo do 

verbal e do institucional. Aqui a noção de lugar social não deve ser 

apreendida de maneira imediata: pode se tratar de um posicionamento num 

campo discursivo (político, religioso...). Em qualquer um dos casos, o 

analista do discurso é obrigado a atribuir um papel central à noção de 

gênero de discurso, que, por natureza, leva ao fracasso de toda 

exterioridade simples entre “texto” e “contexto”. (MAINGUENEAU, 

2008b, p.143) 

 

Por isso, para se pensar em lugares sociais, é preciso lembrar que a eles estão 

associadas as palavras que os autorizam; do contrário, as exigências que fundam a análise 

do discurso não seriam atendidas. Acatando a sugestão de Maingueneau no que diz respeito 

ao papel central da noção de gênero, faz-se necessário, portanto, apresentar o conceito de 

gêneros de discurso, explorado inicialmente por Mikhail Bakhtin, como “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p.262).  

Os gêneros de discurso, para Maingueneau (2015, p.66), funcionam como “os átomos 

da atividade discursiva”. Não é à toa que, para esse autor, discurso é entendido como uma 
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unidade de comunicação que se associa a condições de produção específicas. Dito de outra 

forma: o discurso depende de um gênero de discurso para se constituir como tal.  

A comunicação sempre se dá a partir de gêneros do discurso, já que os enunciados 

se organizam dentro de uma certa estabilidade, o que não impede que eles sejam 

ressignificados a cada enunciação. Muitas vezes, ainda que o gênero não seja profundamente 

conhecido pelo enunciador, na prática, esse uso se realiza de forma satisfatória, haja vista a 

fluidez e a dinamicidade dos atos de comunicação, como explica Bakhtin:  

 

Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos 

os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de 

discursos orais (e escritos). Em termos práticos, nós os empregamos de 

forma segura e habilidosa, mas em termos teóricos podemos desconhecer 

inteiramente a sua existência. (BAKHTIN, 2011, p.282) 

 

Evidentemente, quando o enunciador tem domínio do gênero em questão, o emprego 

é feito de forma mais livre, mais plena, podendo aplicar nele toda a individualidade desejada 

e assim realizar “de modo mais acabado o nosso livre projeto de discurso” (BAKHTIN, 

2011, p.285). 

Dominar gêneros de discurso variados é um “fator de considerável economia 

cognitiva” (MAINGUENEAU, 2011, p.63), uma vez que o conhecimento dos gêneros do 

discurso faz com que não seja necessário prestar uma atenção ininterrupta aos detalhes de 

todos os enunciados, uma vez que a competência genérica assegura que a comunicação 

verbal aconteça de forma satisfatória. 

Os gêneros discursivos não estão à disposição do enunciador a fim de que o 

enunciado seja moldado em uma forma ou em outra. Na verdade, as atividades sociais são 

submetidas a condições de êxito. Dessa forma, para se prometer algo, por exemplo, é 

necessário ter condições de realizar o prometido, além de saber que há um interesse da outra 

parte na realização da promessa. Por isso, todo gênero de discurso visa, de alguma forma, a 

modificar uma dada situação (MAINGUENEAU, 2011). 

Os gêneros de discurso também se relacionam ao enunciador e ao coenunciador, de 

modo que, dependendo do gênero em questão, já se sabe de quem parte e a quem se dirige a 

fala. Além disso, se o lugar e o momento são transgredidos, isso não ocorre ingenuamente, 

sem que haja um significado em tal transgressão. O modo de consumo de uma enunciação é 

afetado pelas noções de momento e de lugar, assim como a temporalidade, que é 

condicionada pela periodicidade, duração de encadeamento, continuidade nesse 
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encadeamento e duração de validade presumida. Ademais, o suporte material é inseparável 

do texto veiculado por ele. Por isso, é possível falar 

 

que o gênero de discurso é um contrato cooperativo e regido por normas, 

uma vez que exige daqueles que dele participam a aceitação de um certo 

número de regras mutuamente conhecidas e as sanções previstas para quem 

as transgredir. Evidentemente, esse “contrato” não necessita ser objeto de 

um acordo explícito [...] o gênero de discurso raramente é gratuito. 

(MAINGUENEAU, 2011, pp.69-70) 

 

Os gêneros discursivos, de acordo com Bakhtin, são constituídos por três elementos: 

construção composicional, tema e estilo. Há uma diversidade sem fim de gêneros, que se dá 

em função da situação, do enunciador e de seu coenunciador, da posição que cada um ocupa, 

indo dos mais estáveis aos mais fugazes; são inerentes às atividades humanas e fazem parte 

de uma memória coletiva: “Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero 

e, quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras” 

(BAKHTIN, 2011, p.283). Se os gêneros não existissem e se, a cada processo do discurso, 

fosse necessário criar um, a comunicação seria por demais trabalhosa e quase impossível de 

se manter.  

Ainda em Bakhtin (2011), aproveitamos para elucidar o conceito de dialogismo que 

deu origem à noção de interdiscurso. Antes de conceituar dialogismo, porém, é importante 

entender o conceito de discurso na perspectiva bakhtiniana, visto que esses dois conceitos se 

inter-relacionam profundamente. Para o Círculo de Bakhtin – diferentemente de Saussure, 

para quem a língua é um sistema estável, imutável, independente das relações sociais –, 

discurso é a linguagem em ação, a língua em sua integridade concreta e viva 

(VOLÓSHINOV, 2009).   

A língua se constitui nas relações sociais, por meio da interação verbal, realizada 

pela(s) enunciação(ões). Para Bakhtin (2011), o enunciado não é neutro, pois seu conteúdo 

veicula determinadas posições, de acordo com as esferas em que se realiza. Os enunciados 

são irreproduzíveis e estão ligados por uma relação dialógica. 

A partir disso, o discurso não pode ser individual já que se constrói entre seres sociais, 

estabelecendo, assim, relações com outros discursos que o precederam. O dialogismo é, 

portanto, entendido como peça fundamental para que se constitua o sentido do discurso. Esse 

diálogo não ocorre necessariamente face a face, mas entre discursos.  

Para Bakhtin (2011), dialogismo é o princípio constitutivo da linguagem e do 

discurso, a cadeia comunicativa é interminável e nela os enunciados se contatam e se 
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mesclam, tomando para si marcas de enunciados anteriores e relacionando-se, ainda, com 

enunciados que os sucederão. Por essa razão, na concepção bakhtiniana o sentido não existe 

em si mesmo, mas, ao contrário, constrói-se na relação com os sentidos produzidos por 

outros, as palavras são sempre as palavras dos outros, o discurso é sempre tecido com os 

discursos do outro. 

A noção de enunciação presente em Maingueneau (1997) recupera tanto o sentido 

desse termo em Bakhtin, quanto o sentido do dialogismo bakhtiniano. Para esse autor, “A 

enunciação não se desenvolve sobre a linha de uma intenção fechada; ela é de parte a parte 

atravessada pelas múltiplas formas de retomada de falas, já ocorridas ou virtuais, pela 

ameaça de escorregar naquilo que não se deve jamais dizer” (MAINGUENEAU, 1997, 

p.26). A enunciação é, pois, habitada por discursos e é por meio deles que ela se constrói. 

Tendo entendido o conceito de discurso para Bakhtin, retomamos aqui o termo 

dialogismo, emprestado à AD pelo Círculo que reuniu Bakhtin, Medvedev e Volóshinov no 

início do século XX – o chamado atualmente Círculo de Bakhtin. Dialogismo diz respeito à 

relação que o enunciado mantém com todos os outros produzidos anteriormente e também 

todos os que ainda serão produzidos, marcando o caráter profundamente interativo da 

linguagem, seja ela oral ou escrita. Em Bakhtin (2011), é dito que  

 

todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno 

silêncio do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua 

que usa mas também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e 

alheios – com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações 

(baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já 

conhecidos do ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados. (BAKHTIN, 2011, 

p.272)  

 

O enunciador, portanto, não é um Adão da linguagem (BAKHTIN, 2011), nos termos 

bakhtinianos, pois, de acordo com o Círculo, a vida é concebida como sendo naturalmente 

dialógica, já que tudo nos é dado pelo mundo exterior através da palavra do outro. Os 

enunciados, vistos dessa maneira, nada mais são do que elos pertencentes a uma cadeia 

infinita no processo de comunicação verbal (BAKHTIN, 2011). Por isso, os sentidos não 

podem ser originados no (e do) momento da enunciação, já que fazem parte desse continuum 

interativo e permanente – enfatizando, assim, que o indivíduo não é a origem de seu dizer. 
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Por isso, Bakhtin entende que o atravessamento de discursos é constitutivo da própria 

língua. Para o autor, no dito coexiste o já-dito, não havendo um objeto de discurso que já 

não seja dialógico, pois não existe uma fala original, adâmica.  

Como dito anteriormente, o conceito de interdiscurso (assim como o de 

intertextualidade) foi construído a partir do dialogismo, uma vez que se trata de um conjunto 

de discursos, provenientes de um campo discursivo ou de campos distintos. Não há como 

conceber que o interdiscurso equivalha ao exterior do discurso, porque não há, nessa 

perspectiva, interior e exterior, pelo contrário, trata-se do interdiscurso em toda a sua 

complexidade no centro do intradiscurso, pois “o intradiscurso é atravessado pelo 

interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2000, p.90). Desse modo, é impossível dissociar a 

interação dos discursos do funcionamento intradiscursivo, haja vista o “caráter 

essencialmente dialógico de todo enunciado do discurso” (MAINGUENEAU, 2008, p.37).  

Para o Círculo (VOLÓSHINOV, 2009), não é possível estudar a língua sem admiti-

la como uma atividade dialógica, já que em cada palavra existem vozes que podem ser 

despersonalizadas e inapreensíveis: “o sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-

se somente em contato com outro sentido” (BAKHTIN, 2011, p.382). 

O enunciador, nessa perspectiva, fala a partir do discurso do outro, com o discurso 

do outro e para o discurso do outro, sendo a palavra sempre palavra do outro. Dessa maneira, 

o dialogismo aponta para um atravessamento de outros discursos. Sob esse olhar, Freitas 

(2010) identifica a "impossibilidade teórica da existência de enunciados monológicos” 

(FREITAS, 2010, p.90). 

É em razão disso que a orientação dialógica não se limita apenas aos enunciados com 

formas de alteridade marcada, em que haja a figura de um interlocutor por meio de uma 

citação, de uma alusão etc. Ao contrário: a interdiscursividade é constitutiva do discurso e 

nem sempre pode ser percebida na materialidade linguística.  

Maingueneau (2014) define intradiscurso como as relações existentes entre os 

constituintes do mesmo discurso. O intradiscurso é visto em oposição ao interdiscurso, 

sendo, contudo, imprescindível desconfiar de representações que fariam do interior e do 

exterior universos autônomos e independentes.  

Quanto à concepção de discurso, Maingueneau (2015) apresenta esse conceito em 

função do propósito do enunciador empírico e sempre com uma finalidade, por isso dizer 

que o discurso é orientado. O discurso é também uma forma de ação, visto que por meio 

dele, é possível prometer, sugerir, afirmar, interrogar, autorizar, indeferir, com vistas a 

modificar uma situação. Todo discurso está prenhe de uma interatividade que lhe é 
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constitutiva, podendo se manifestar em uma troca, explícita ou implícita com outros 

enunciadores. O discurso não se insere em um contexto, como se este não passasse de uma 

moldura; de fato, não existe discurso que não seja contextualizado: não há atribuição de 

sentido a um enunciado fora de contexto. Além disso, o discurso contribui para definir seu 

contexto e modificá-lo durante a enunciação. 

O discurso se volta para a dimensão social. Segundo Maingueneau (2014, p.171), 

 

O discurso não é discurso a não ser que seja relacionado a uma instância 

que, ao mesmo tempo, se põe como fonte dos pontos de referência 

pessoais, temporais, espaciais, e indica qual atitude adota em relação àquilo 

que diz e a seu interlocutor (processo de modalização). O locutor pode 

modular seu grau de adesão [...], pode atribuir a responsabilidade a algum 

outro [...], comentar sua própria fala [...], tematizar [...] etc. Pode até 

mesmo mostrar a seu interlocutor que apenas finge assumi-la.  

 

O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, e é em 

função disso que, para Maingueneau, “o interdiscurso tem precedência sobre o discurso” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.20), trata-se do primado do interdiscurso. Segundo 

Maingueneau (2008), todo enunciado do discurso tem um caráter essencialmente dialógico, 

sendo impossível dissociar a interação dos discursos do funcionamento intradiscursivo.  

O empenho em analisar textos partindo dessa ótica discursiva não coincide com o 

trabalho de desmascarar um dado conteúdo que esteja encoberto ou disfarçado e que, uma 

vez desvendado, exporia a verdade ocultada no texto – como em uma análise de conteúdo. 

Busca-se, em vez disso, estabelecer uma forma de apreender os discursos com o fim de 

apresentar as suas regras de organização e as condições históricas para que um determinado 

discurso venha à tona. 

Toda interação verbal se desenreda no tempo, disso decorre uma memória 

intratextual: “a cada momento, o discurso pode enviar a um enunciado precedente [...] Mas 

o discurso é também recoberto pela memória de outros discursos” (MAINGUENEAU, 2000, 

p.96). Isso significa dizer que cada interação é apenas um fragmento, por isso o “discurso se 

apoia, então, em uma Tradição, mas cria pouco a pouco a sua própria Tradição” 

(MAINGUENEAU, 2000, p.97). Em outras palavras: a memória discursiva se constitui 

como uma teia infindável de enunciados, a que se pode recorrer indo à frente ou retrocedendo 

na linha do tempo em que esses discursos se deram. E a cada enunciação, repleta de outras 

vozes, tem-se um ato irrepetível que é fixado nessa teia da memória discursiva, ficando à 

disposição de enunciados que o utilizarão de diversas formas, direta ou indiretamente. 
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Possenti (2006) explica que  

 

Uma das maneiras de concretizar, numa análise, o funcionamento da 

memória discursiva é exatamente deixar claro que determinados elementos 

são retomados por certos outros em textos diversos. [...] O específico da 

AD é considerar esta questão do ponto de vista da memória, ou seja, 

considerar que se trata de um saber disseminado, retomado etc. numa 

determinada sociedade, em decorrência de uma certa história. (POSSENTI, 

2006, s/p) 

 

A memória discursiva é uma história das filiações, das adesões e das recusas, que faz 

parte das práticas presentes, assim como é afetada por elas, por esse motivo, nunca se pensa 

em um passado do mesmo modo. 

Tendo detalhado os conceitos que dão sustentação para o entendimento da semântica 

global, a seguir, expomos a proposta de Dominique Maingueneau (2008). 

 

 

2.2 OS PLANOS DA SEMÂNTICA GLOBAL 

 

 A análise desta pesquisa se ancora nos planos da semântica global, teoria 

apresentada em Gênese dos discursos (MAINGUENEAU, 2008).  

De acordo com o funcionamento do sistema de coerções, não faz sentido considerar 

os planos isoladamente ou de maneira hierarquizada, uma vez que sua ação pode ser 

detectada em qualquer ponto do texto. A especificidade de um discurso não se define por 

seus enunciadores, vocabulário, temas, cena, cronologia etc., mas por seu posicionamento 

discursivo. 

 Por essa razão, o discurso assim concebido é apreendido não “privilegiando esse ou 

aquele dentre seus ‘planos’, mas integrando-os todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do 

enunciado quanto na da enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p.75).  

Os planos são instâncias discursivas que se imbricam nos textos, sendo impossível 

isolá-los, a não ser como ponto inicial de uma observação que remeterá, sempre, a uma 

semântica global, reiterada nas outras instâncias. 

Para o autor, não há que se separar o essencial do superficial, mas, ao contrário, a 

significância discursiva precisa ser considerada em seu conjunto: “Não pode haver fundo, 

‘arquitetura’ do discurso, mas um sistema que investe o discurso na multiplicidade de suas 

dimensões” (MAINGUENEAU, 2008, p.76). Por isso a ideia de planos, como se um ficasse 
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entremeado, integrado ao outro, sem que haja uma relação hierárquica entre eles. A não 

hierarquização dos planos da semântica global converge para o conceito de prática 

discursiva, garantindo 

 

a indissociabilidade entre os textos e seus ambientes de ocorrência: a 

produção de textos é acompanhada da produção de um espaço que lhes será 

compatível (espaço esse que se apreende no tipo de sociabilidade instituída 

entre os coenunciadores) e, de forma análoga, a produção de uma dada 

forma de sociabilidade sempre estará ancorada em textos que lhe trarão 

concretude. (AGUIAR; ROCHA, 2015, p.65) 

 

Desse modo, todos os planos do discurso estão submetidos ao mesmo sistema de 

restrições globais, que é concebido como um filtro que determina os critérios que, em uma 

formação discursiva específica, identificam o que é autorizado ou não para ser enunciado do 

interior daquela formação.  

Todos os planos do discurso atuam na construção dos significados que emergem de 

um texto. Dessa forma, é possível ter acesso aos processos discursivos por meio da 

materialidade do discurso.  

Para Maingueneau (2008), o sistema de coerções em jogo em um discurso se constitui 

em uma semântica global. Em outras palavras: são camadas do discurso que funcionam de 

maneira integrada formando uma rede de restrições. Por ser um funcionamento integrado, 

essa semântica global se molda de acordo com todas as instâncias do discurso, sendo inviável 

trabalhar com a perspectiva de que há um lugar de destaque para apenas um dos planos na 

constituição de sentidos. O funcionamento discursivo, portanto, constrói-se globalmente e 

os significados se organizam em todas as dimensões discursivas.  

A noção de semântica global dá conta de explicar esse funcionamento orquestrado e 

harmonioso que percorre o córpus, visto que todos os planos do discurso são regrados por 

um sistema de restrições. Disso decorre uma análise integrada e global, e não em etapas. O 

universo de sentido propiciado pelo discurso é construído não só pelo que se enuncia, mas 

também pelo modo como se enuncia. Assim, é possível compreender como os sistemas de 

restrições semânticas promovem os sentidos de um discurso.   

Na teoria da semântica global, o tecido textual do córpus, seja ele verbal ou não 

verbal, não é descartado, a fim de que somente o essencial permaneça. Em vez disso, tudo o 

que compõe as práticas discursivas é levado em conta na análise. 
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A seguir, são tratados os planos eleitos para analisar o córpus desta pesquisa – 

vocabulário, estatuto do enunciador e do coenunciador, intertextualidade e tema –, conforme 

definidos por Maingueneau (2008). 

 

 

2.2.1 O vocabulário 

 

Na perspectiva aqui adotada, o vocabulário está submetido à mesma semântica que 

rege as outras instâncias do discurso: “a palavra em si mesma não constitui uma unidade de 

análise pertinente” (MAINGUENEAU, 2008, p.80).  

Os vocábulos são selecionados em razão de seu valor semântico, mas, também, 

“tendem a adquirir o estatuto de signos de pertencimento. Entre vários termos a priori 

equivalentes, os enunciadores serão levados a utilizar aqueles que marcam sua posição no 

campo discursivo” (MAINGUENEAU, 2008, p.81, grifo nosso). Dessa forma, entende-se 

que as escolhas por um determinado vocábulo em detrimento de outro indicam um 

posicionamento. 

Segundo Maingueneau (2011), “é o enunciador que, por meio de seu enunciado, 

deverá passar ao coenunciador as instruções necessárias para identificar os referentes por ele 

visados em um determinado contexto” (MAINGUENEAU, 2011, p.179). O enunciador, 

assim, dispõe de diversos meios para designar um referente, diversos modos de apresentação 

desse referente. Não sendo, portanto, o enunciado que faz referência, mas o enunciador. 

A palavra em si não constitui uma unidade de análise pertinente, é o funcionamento 

das palavras no discurso o que interessa aos analistas. A palavra adquire o estatuto de signo 

de pertencimento, não sendo possível falar em significação exata de uma unidade lexical. 

Não é no dicionário que se concentram todos os elementos necessários para que se apreenda 

o valor de uma palavra em uma formação discursiva determinada (MAINGUENEAU, 1997).  

O Círculo de Bakhtin compartilha dessa visão, ao conceber a palavra como algo que 

está além do estado de dicionário, não sendo, pois, uma realidade da qual o enunciador se 

vale para os seus propósitos comunicacionais. Segundo o autor, não pronunciamos palavras, 

mas verdades ou mentiras, fatos importantes ou corriqueiros, agradáveis ou não. Por isso 

dizer que a enunciação, qualquer que seja ela, está entranhada de carga ideológica 

(VOLÓSHINOV, 2009). Por isso, a palavra é concebida além dela mesma, sendo 

considerado o funcionamento das palavras no discurso em questão, e não o vocábulo isolado.  
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É nesse sentido que o capítulo dedicado à análise tratará do plano do vocabulário, 

concebendo as palavras no interior do discurso da Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro. 

 

 

2.2.2 O estatuto do enunciador e do coenunciador 

 

O enunciador e o coenunciador se apresentam da forma como se enxergam. Em 

outras palavras, a forma como eles são vistos é compatível com suas características, 

escolhas, modos de pensar e de ser. 

Segundo Maingueneau (2000; 2014), quem atribuiu o estatuto de conceito ao termo 

enunciador foi Culioli, em uma associação com coenunciador, substituindo a noção de 

destinatário. Esse ajuste foi feito para destacar que a enunciação é, na verdade, uma 

coenunciação, na qual os dois participantes desempenham um papel ativo: 

 

Quando o enunciador fala, o coenunciador comunica também: ele se 

esforça para pôr-se em seu lugar para interpretar os enunciados e 

influencia-o constantemente através de suas reações. Além disso, todo 

enunciador é também seu próprio coenunciador, que controla e, 

eventualmente, corrige o que diz. (MAINGUENEAU, 2000, p.22) 

 

Enunciador se refere, de uma só vez, a uma instância da situação de enunciação 

linguística, a uma instância ligada ao gênero de discurso e a uma instância ligada à cena de 

fala instituída pelo próprio discurso. Esse termo designa uma instância ligada à situação 

construída pelo discurso. O enunciador não deve ser apreendido como um suporte para o 

dizer: o enunciador é tanto a condição como o efeito da enunciação: “Existe aí um paradoxo 

constitutivo, tornado, no entanto, possível pelo fato do discurso ser um processo de 

sustentação recíproca entre o dizer e as condições desse dizer” (MAINGUENEAU; 

CHARAUDEAU, 2014, p.201). Em Maingueneau (2011), enunciador é conceituado como 

fonte das referências da situação de enunciação e também como responsável pelo ato de fala. 

Trata-se da forma como o enunciador se apresenta ao coenunciador, e também do 

estatuto que aquele atribui a este. É um conjunto que se organiza harmonicamente em que o 

todo se revela a partir do entrelaçamento dos “dados”, por isso “cada discurso define o 

estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu destinatário para 

legitimar seu dizer” (MAINGUENEAU, 2008, p.87).  
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Enunciador é, então, a fonte das referências da situação de enunciação e o 

responsável pelo ato de fala. E, quanto ao coenunciador, é aquele que se inscreve na 

concepção interacional da linguagem (MAINGUENEAU, 2000), para a qual o discurso é 

construído coletivamente. 

 

 

2.2.3 A intertextualidade 

 

O sistema de regras implícitas que compreendem o intertexto (fragmento citado em 

um córpus específico): essa é a definição de intertextualidade para Maingueneau (2008). 

A intertextualidade pode ser interna, quando se dá entre discursos do mesmo campo 

discursivo; ou externa, quando ocorre entre discursos de campos discursivos diferentes, 

como, por exemplo, entre um discurso político e um discurso científico. Para Maingueneau 

(2014), a intertextualidade é uma propriedade constitutiva de qualquer texto, supondo a 

presença de um texto em outro, consistindo nos tipos de relações que a competência 

discursiva define como legítimas.  

Quando se distingue o que é possível enunciar do interior de uma formação 

discursiva, identifica-se quais são os enunciados incompatíveis com o sistema de restrições 

desta formação especificamente.  

Trata-se do “passado específico que cada discurso particular constrói para si, 

atribuindo-se certas filiações e recusando outras” (MAINGUENEAU, 2008, p.78). Isso 

significa dizer que há intertextualidade apenas com enunciados semanticamente próximos 

dos autorizados pela formação discursiva de quem decide citá-los. Ou seja, a decisão de citar 

ou não é tomada de acordo com a formação discursiva que estiver em jogo: “Todo texto é 

um intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou 

menos reconhecíveis” (BARTHES apud, 2014, p.289). 

Fiorín (2009) aborda a dificuldade de delimitar as fronteiras entre os conceitos de 

intertextualidade e de interdiscursividade. Para o autor, a interdiscursividade é inerente à 

constituição do discurso. Vistas dessa forma, a intertextualidade pressuporia um processo de 

incorporação de um texto no outro, para reproduzir seu sentido ou para modificá-lo; 

enquanto que a interdiscursividade seria o processo de incorporação de temas de um discurso 

no outro.  
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A intertextualidade, diferentemente da interdiscursividade, deixa marcas na 

materialidade linguística por meio do intertexto, que é o fragmento efetivamente citado por 

um discurso:  

 

A intertextualidade caracteriza-se pelo tipo de relações consideradas como 

legítimas pelas coerções de um determinado campo discursivo, que 

definem certa maneira de citar os discursos anteriores de um mesmo 

campo, de construir para si um passado específico, atribuir-se certas 

filiações e recusar outras. (SOUZA-E-SILVA; ROCHA, 2012) 

 

 A concepção de interdiscurso é de compreensão complexa. Em sua base, está a 

questão da relação entre homogeneidade aparente do discurso e sua heterogeneidade, no 

sentido de que todo discurso se encontra atravessado pelo discurso do outro, revelando um 

intenso conflito entre o homogêneo e o heterogêneo. 

Arouca (2003) aponta essa relação entre interdiscurso, dialogismo e heterogeneidade, 

mostrando que se trata de “noções que recobrem um mesmo princípio constitutivo da 

linguagem – o de que o homem não pode fugir da interação, interação essa em contínuo 

processo de transformação e enformada a partir da presença do outro” (AROUCA, 2003, 

p.78). Em Bakhtin, a primazia do interdiscurso sobre o discurso é vista por meio da 

afirmação de um dialogismo, uma vez que as palavras são sempre palavras dos outros; em 

Maingueneau, isso é visto por meio da constituição do discurso no espaço de embate entre 

as formações discursivas. 

 Authier-Revuz (1990) apresenta o conceito de heterogeneidade e diz que 

“abordagens teóricas diversas têm mostrado que toda fala é determinada de fora da vontade 

do sujeito e que este ‘é mais falado do que fala’" (AUTHIER-REVUZ, 1990, p.26). Segundo 

a autora, dificilmente um discurso é homogêneo, pois há diversos tipos de sequências 

textuais, o que faz variar a modalização, os registros de língua, os gêneros de discurso.  

 Uma importante distinção é introduzida pela autora entre heterogeneidade mostrada 

e heterogeneidade constitutiva: a heterogeneidade mostrada diz respeito ao conjunto de 

formas que inscrevem o outro na sequência do discurso, por meio do discurso direto, das 

aspas, das formas de retoque ou de glosa, do discurso indireto livre e da ironia; e a 

heterogeneidade constitutiva se dilui no texto, sem marcas aparentes (AUTHIER-REVUZ, 

1990): 

 

Para propor o que chamo de heterogeneidade constitutiva do sujeito e de 

seu discurso, apoiar-me-ei, de um lado, nos trabalhos que tomam o 

discurso como produto de interdiscursos ou, em outras palavras, a 

problemática do dialogismo bakhtiniano. [...] Sempre sob as palavras, 
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"outras palavras" são ditas: é a estrutura material da língua que permite 

que, na linearidade de uma cadeia, se faça escutar a polifonia não 

intencional de todo discurso, através da qual a análise pode tentar recuperar 

os indícios da "pontuação do inconsciente". (pp.26, 28) 

 

A autora, aponta a estreiteza entre a heterogeneidade e o dialogismo bakhtiniano, em 

virtude da cadeia enunciativa que se estabelece na linguagem. 

Maingueneau (1997), em um diálogo com a teoria de Authier (1990), destaca que 

seria uma tarefa perigosa, quiçá impossível, fazer um levantamento completo das marcas de 

intertextualidade, tendo em vista a variedade de formas de a voz do outro se inserir no 

discurso. Entretanto, quando o enunciador cita alguém em forma de discurso direto, não se 

coloca como responsável pelo que está sendo dito. Esse fenômeno remete à polifonia, noção 

introduzida por Bakhtin (2011) para se referir aos enunciados nos quais mais de uma voz é 

percebida ao mesmo tempo. 

Para Bakhtin (2011), os enunciados são irreproduzíveis e estão ligados por uma 

relação dialógica. Por isso, retomando o que foi dito anteriormente, o discurso se constrói 

entre seres sociais, estabelecendo relações com outros discursos. O dialogismo é, assim, 

concebido como princípio constitutivo da linguagem. Justamente, por esse motivo, o sentido 

se constrói na relação com os sentidos produzidos por outros, marcando o caráter 

profundamente interativo da linguagem, seja ela oral ou escrita. 

Tendo estabelecido as diferenças e as relações entre os termos que se relacionam à 

intertextualidade é, portanto, possível caracterizá-la pelas marcas deixadas na materialidade 

linguística de um enunciado. 

 

 

2.2.4 Os temas 

 

Maingueneau (2008) nos adverte sobre a complexidade em que o plano do tema está 

imerso, na semântica global. Souza-e-Silva e Rocha (2009, p.12), no que concerne ao 

tratamento desse plano, detalham algumas proposições: “no espaço discursivo, um discurso 

integra semanticamente todos os seus temas, o que significa dizer que eles estão todos de 

acordo com seu sistema de coerções”.  

Esses temas se dividem em impostos e específicos: os temas impostos se dividem em 

temas compatíveis (que convergem com o sistema de coerções semânticas) e incompatíveis 

(que não convergem com o referido sistema, mas que estão integrados). Quanto aos temas 
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específicos, trata-se daqueles próprios a um discurso e “sua presença se explica por uma 

relação semântica privilegiada com o seu sistema de coerções” (SOUZA E SILVA; ROCHA, 

2009, p.12). 

Ao falar em temas, é preciso considerar que tanto há microtemas como macrotemas 

– estes podem se referir a uma obra inteira ou a muitas obras, enquanto aqueles podem se 

referir a uma frase, a um parágrafo. Contudo, mais importante que isso, é saber que, em se 

tratando da semântica global, a hierarquia dos temas é irrelevante, pois  

 

o conjunto da temática se desdobra a partir dele, sua ação é perceptível em 

todos os pontos do texto [...] os temas mais importantes são aqueles que 

recaem diretamente sobre as articulações essenciais do modelo semântico 

(MAINGUENEAU, 2008, p.81).  

 

Ou seja, o sentido é constituído nas relações entre as palavras, em cada formação 

discursiva. Isso ocorre porque, na perspectiva adotada, não há um sentido que lhe seja 

próprio, atado à literalidade da palavra. O que importa não é o tema, mas o tratamento 

semântico que lhe é dado. 

Souza-e-Silva e Rocha (2012) explicam que a especificidade de um discurso não se 

define pelos temas que o compõem, mas pelo seu posicionamento discursivo, uma vez que 

um mesmo tema pode ser encontrado até mesmo em discursos antagonistas. O importante é 

que o modo de construção de determinado tema seja identificado, porque é justamente nesse 

ponto que se encontram presentes as alianças e as divergências e é essa depreensão que 

“passa pelas filiações que um discurso se atribui, pelas coerções referentes à 

intertextualidade” (SOUZA-E-SILVA; ROCHA, 2012, p.37). 

Recorrendo ao Círculo de Bakhtin (VOLÓSHINOV, 2009), o tema deve ser visto 

como algo unitário, individual, indivisível e irrepetível, determinado pelas palavras, 

estruturas morfológicas e sintáticas, sons, entonação e pelos aspectos extraverbais da 

situação comunicativa. Para o autor,  

 

A significação é o aparato técnico da realização do tema. Certamente, é 

impossível traçar uma fronteira mecânica e absoluta entre tema e 

significação. Não existe tema sem significação, nem significação sem 

tema. Além disso, é impossível mostrar o significado de uma palavra 

isolada (por exemplo, no ensino de uma língua estrangeira), sem 

transformá-la em elemento de um tema, ou seja, sem construir um 

enunciado “exemplar”. Por outro lado, o tema deve estar apoiado em 

alguma estabilidade da significação, caso contrário, perderá sua ligação 
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com os enunciados anteriores e seguintes, ou seja, perderá completamente 

seu sentido. (VOLÓSHINOV, 2009, p.171, tradução nossa)2 

 

Dessa forma, tanto para o Círculo de Bakhtin quanto para Maingueneau, não se pode 

dissociar o tema do enunciado; do contrário, perde-se o significado por completo.  

Tendo apresentado os conceitos de discurso, interdiscurso, formação discursiva, 

sistema de restrições, interincompreensão/simulacro, prática discursiva, contexto, 

intradiscurso e memória discursiva, sob a perspectiva de Maingueneau; tendo detalhado os 

conceitos de gêneros do discurso e dialogismo, de acordo com o Círculo de Bakhtin e com 

Maingueneau; e, por fim, tendo apresentado a semântica global e os respectivos planos 

eleitos para analisar o córpus desta pesquisa, seguimos para a análise dos Cadernos de 

atividades de aprendizagem autorregulada, com base na teoria da semântica global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La significación es el aparato técnico de la realización del tema. Por supuesto, es imposible trazar una frontera 

mecánica y absoluta entre tema y significación. No hay tema sin significación, ni significación sin tema. Es 

más, resulta imposible, incluso, mostrar el significado de una palabra aislada (por ejemplo, en la enseñanza de 

una lengua extranjera) sin convertirla en elemento de un tema, es decir, sin construir un enunciado “ejemplar”. 

Por otra parte, el tema debe apoyarse en certa estabilidad de la significación, de lo contrario, perderá su nexo 

con los enunciados anteriores y posteriores, esto es, perderá su sentido por completo. 
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3 A RAZÃO DE SER DOS CADERNOS DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

AUTORREGULADA 

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados e a análise dos 

Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, que estão sendo investigados a 

partir dos planos da semântica global (MAINGUENEAU, 2008), com o intuito de refletir 

sobre esse material produzido pela SEEDUC-RJ.  

As principais questões do capítulo se referem à constituição do material – aos 

enunciados presentes, aos enunciadores e aos coenunciadores convocados, aos temas 

abordados, às intertextualidades feitas, ao vocabulário utilizado – e à forma como seu uso 

foi planejado. 

Na primeira seção, apresentamos, de forma breve, a metodologia utilizada para 

realizar esta pesquisa. 

Na segunda seção, descrevemos os Cadernos, apresentando informações 

disponibilizadas no sítio da SEEDUC-RJ acerca do objetivo do material. A seguir, 

descrevemos os itens que compõem os Cadernos, apresentando a capa, a introdução, o 

sumário, os objetivos gerais, os materiais sugeridos como apoio pedagógico, a relação entre 

os Cadernos e o Programa Autonomia, a orientação didático-pedagógica. Depois desses 

itens introdutórios, os capítulos, chamados de Aulas, são iniciados com um texto, literário 

ou não, seguindo da explicação do conteúdo abordado e das atividades com as respostas, 

pois se trata do volume destinado ao docente. Os Cadernos terminam com uma avaliação 

contemplando os conteúdos do bimestre, uma pesquisa, as referências e os créditos, com o 

nome dos professores que fizeram parte da equipe de formulação das aulas do bimestre em 

questão. 

Na terceira seção, os Cadernos são analisados de acordo com os planos da semântica 

global (MAINGUENEAU, 2008). 
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3.1 O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

  

Considerando que se trata de um trabalho discursivo, o conjunto de procedimentos 

utilizados para realizar esta pesquisa consistiu, em uma primeira etapa, em traçar os objetivos 

da pesquisa com base no córpus escolhido.  

Os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada são um material didático 

elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, para uso em turmas de 

ensino médio e se constituem como uma coletânea de exercícios e avaliações para serem 

feitos pelos alunos. Serão analisados os Cadernos do professor, dos quatro bimestres do 1º 

ano do ensino médio. Como docente da rede estadual do Rio de Janeiro, tive a oportunidade 

de conhecer os materiais produzidos pela SEEDUC-RJ e observar de que forma eles são 

utilizados no cotidiano escolar do colégio estadual onde trabalho.  

Como não há, ainda, investigações desse material, de acordo com os dados fornecidos 

pelo banco de teses da Capes (PORTAL CAPES, 2016), atentar para essa produção da 

SEEDUC-RJ é uma maneira de contribuir com a conscientização dos professores da rede 

estadual de ensino do Rio de Janeiro acerca das práticas da Secretaria. 

A análise realizada enfoca os Cadernos do 1º ano do ensino médio, pois se trata do 

ano inicial do último segmento da Educação Básica, funcionando como uma conexão entre 

os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio e também por incluir o componente 

curricular literatura, diferentemente dos segmentos escolares anteriores.  

A partir daí, estabelecemos por meio de quais categorias o córpus seria analisado. 

Consideramos que a proposta teórica de Maingueneau (2008) é uma ferramenta privilegiada, 

já que a semântica global se apresenta como uma forma de apreender o modo de 

funcionamento da interdiscursividade, por meio de planos discursivos, os quais constituem 

o discurso, em uma multiplicidade das suas dimensões. 

Por meio desta pesquisa, buscamos identificar quais os efeitos produzidos por 

enunciados presentes nos Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, material 

produzido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, usando as categorias da 

semântica global (MAINGUENEAU, 2008). 

A presente pesquisa visa a contribuir para a tomada de consciência dos professores, 

possibilitando-lhes ter uma visão crítica acerca do material, como, também, compreender os 

não ditos que permeiam o discurso da SEEDUC-RJ. Pretendemos, assim, colaborar para uma 

prática docente mais madura, por meio da análise dos Cadernos de atividades de 
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aprendizagem autorregulada – Cadernos do professor, a partir da proposta da semântica 

global, de Maingueneau (2008). 

De maneira mais específica, buscamos colaborar para a compreensão da forma como 

se constroem os Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, por meio dos 

enunciados que circulam nos Cadernos do professor, identificando de que forma os planos 

da semântica global se manifestam nesse material. E, para tornar esse objetivo possível, 

tomou-se essa produção da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

3.2 OS CADERNOS 

 

Os Cadernos foram criados com o objetivo declarado de propiciar aos alunos o 

desenvolvimento das habilidades e competências essenciais, previstas no Currículo Mínimo, 

por meio de atividades roteirizadas (SEEDUC-RJ, 2013d). São analisados nesta pesquisa os 

Cadernos de atividades de língua portuguesa e literatura – Cadernos do professor, dos 

quatro bimestres do 1º ano do ensino médio. Esse material se propõe a ser utilizado como 

instrumento de ensino e de avaliação, tendo como objetivo auxiliar o professor no seu 

planejamento escolar (SEEDUC-RJ, 2013r). 

Tendo em vista a análise dos Cadernos, a noção de semântica global esteve à frente 

de todas as etapas do processo. Selecionou-se o material do 1º ano do Ensino Médio – 

detalhadamente descrito a seguir – por funcionar como um ano de ligação entre o ensino 

fundamental e o ensino médio. Além disso, engloba o componente curricular Literatura, 

diferentemente dos anos escolares anteriores.  

A SEEDUC-RJ disponibiliza no sítio Conexão Professor material de apoio para as 

doze disciplinas do Ensino Médio, além de Resolução de Problemas Matemáticos, Produção 

Textual, Conhecimentos Didáticos, Formação Complementar, Fundamentos da Educação, 

Laboratórios Pedagógicos, Parte Diversificada e Práticas Pedagógicas (SEEDUC-RJ, 

2017a). 

Os Cadernos de ciências/biologia, filosofia, física, geografia, história, língua 

estrangeira (inglês e espanhol), língua portuguesa/literatura, matemática, química e 

sociologia têm a mesma estrutura: são divididos por anos escolares e, em seguida, por quatro 

bimestres. Todos eles apresentam a versão direcionada ao aluno e a versão direcionada ao 

professor. Os componentes curriculares de filosofia, física, espanhol, química e sociologia 
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dispõem apenas de Cadernos para o ensino médio; os outros componentes curriculares 

disponibilizam material tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. 

Os Cadernos a que me proponho analisar são os direcionados ao professor, e 

funcionam como um manual, com prescrições do quê e do como deve ser feito em sala de 

aula. As diferenças com relação àqueles destinados aos alunos consistem na apresentação de 

comentários e de respostas, e nas seções Objetivos gerais, Materiais de apoio pedagógico e 

Orientação didático-pedagógica – itens que só estão presentes nos Cadernos do professor. 

Nos Cadernos do aluno, há apenas a Apresentação – cujo texto é exatamente o mesmo do 

que há nos Cadernos do professor – e uma seção que explica o que será abordado nas Aulas 

(capítulos) de cada bimestre. Essa seção explicativa (denominada, no Sumário, de 

Introdução) também aparece nos Cadernos do professor, contudo, há uma mudança no item 

escolhido para interpelar o coenunciador – nos Cadernos do aluno, usa-se “Caro(a) 

aluno(a)”; nos Cadernos do professor, usa-se “Caro(a) Tutor(a)”. 

O material é dividido por bimestre e engloba os componentes curriculares Língua 

Portuguesa e Literatura. Os Cadernos estão disponíveis no sítio da SEEDUC-RJ (SEEDUC-

RJ, 2013d), no link Conexão Professor, sendo um arquivo para cada bimestre. O Caderno 

destinado ao 1º bimestre é composto por 50 páginas; o destinado ao 2º bimestre, por 47 

páginas; o destinado ao 3º bimestre, por 50 páginas e o destinado ao 4º bimestre é composto 

por 52 páginas. As seções que compõem o material se repetem nos quatro bimestres. Os 

Cadernos dos outros componentes curriculares seguem essa mesma estrutura, conforme dito 

anteriormente, contudo, o número de páginas é variável de acordo com o ano escolar e com 

os conteúdos estabelecidos. 

A capa de cada volume apresenta o título, Caderno de atividades pedagógicas de 

aprendizagem autorregulada, seguido de um quadro, no qual há a especificação do 

componente curricular, da etapa da Educação Básica (ensino médio), do bimestre e do ano 

escolar. E, por último, ainda no quadro, são elencadas quatro habilidades associadas ao 

bimestre. A palavra Professor é escrita na cor branca, em um retângulo de fundo vermelho, 

localizado no canto superior direito da página, conforme a capa reproduzida a seguir.  
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Caderno do professor – Capa – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A seguir, temos um trecho da Apresentação presente no início do Caderno de todos 

os bimestres. Nessa seção, um enunciador – que será analisado posteriormente nesta 

dissertação –, denominado Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, explica o 

intuito da elaboração dos Cadernos: 
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Caderno do professor – Apresentação – p.2 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A seção intitulada Caro(a) Tutor(a) funciona como uma introdução, explicando o 

que será encontrado no material, a que ele se propõe, como o conteúdo é distribuído e quais 

são as habilidades – termo que assume um uso naturalizado nos Cadernos – selecionadas 

para o bimestre. Aqui o enunciador é “Equipe de Elaboração”, como pode ser visto a seguir: 
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Caderno do professor – Caro(a) Tutor(a) – 2º bimestre – p.3 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013o 

 

A seguir, na página 4, há o Sumário. Nele há a indicação das páginas relativas à 

Introdução, às dez aulas planejadas para trabalhar o conteúdo do bimestre, à Avaliação, à 

Pesquisa e às Referências. No entanto, os Objetivos gerais e os Materiais de apoio 

pedagógico, encontrados na página 5, e a Orientação didático-pedagógica, encontrada na 

página 6, não são mencionados no Sumário. Os Objetivos gerais e os Materiais de apoio 

pedagógico não aparecem apenas no Sumário do Caderno do 1º bimestre; nos outros três 

Cadernos essas seções são apresentadas. Segue o Sumário do 1º bimestre:   
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Caderno do professor – Sumário – 1º bimestre – p.4 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013q 

 

A seção intitulada Objetivos gerais (p.5) apresenta o tema seguido dos objetivos 

gerais do bimestre, como pode ser visto abaixo: 

 

Caderno do professor – Objetivos gerais – 1º bimestre – p.5 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 
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A seção Materiais de apoio pedagógico (p.5) é iniciada com a informação de que 

esses materiais sugeridos são para auxiliar o professor. No Caderno do 1º bimestre são 

listadas as teleaulas e os respectivos conteúdos, seguidos da informação de que tudo isso está 

disponibilizado no portal eletrônico Conexão Professor – link que se encontra no sítio da 

SEEDUC-RJ. Vejamos: 

  

Caderno do professor – Materiais de apoio pedagógico – p.5-6 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 
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Nos Cadernos dos bimestres seguintes, o quadro dos Materiais de apoio pedagógico 

se apresenta mais completo: além da indicação da teleaula, é dito que ela faz parte do 

Programa Autonomia – detalhado no capítulo 1 desta dissertação. Há também endereços 

eletrônicos nos tópicos Orientações pedagógicas do Currículo Mínimo e Recursos digitais, 

disponibilizados para que o professor busque, nos sítios sugeridos, orientações pedagógicas 

e materiais referentes aos conteúdos do bimestre. No Caderno de atividades não há nenhuma 

explicação acerca das teleaulas do Autonomia, pressupondo, dessa forma, que o professor 

que fará uso do Caderno já saiba o que são essas aulas citadas como material de apoio 

pedagógico, conforme quadro copiado abaixo:  

 

Caderno do professor – Materiais de apoio pedagógico – p.5 – 2º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013o 

 

A Orientação didático-pedagógica é um passo a passo composto por sete itens 

descrevendo como as atividades do Caderno devem ser aplicadas aos alunos. Segue: 
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Caderno do professor – Orientação didático-pedagógica – p.6 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Na página 7 começam as atividades. A aula 1 é iniciada por um recado direcionado 

ao aluno, explicando o que será trabalhado. Assim, é possível entender que as Aulas do 

Caderno do professor são constituídas pelas atividades do Caderno do aluno na íntegra, 

acrescidas dos comentários e gabaritos das respectivas questões. As nove aulas seguintes 

seguem a mesma estrutura: recado direcionado ao aluno, explicando o que será trabalhado; 

texto base para os exercícios; questões; comentários e respostas. Vejamos um exemplo de 

como se apresenta o início da primeira aula do 1º bimestre do Caderno do 1º ano: 
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Caderno do professor – Aula 1 – p.7 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A Avaliação no final do Caderno segue a mesma estrutura em três bimestres (1º, 2º 

e 4º): recado direcionado ao professor aplicador, com duas sugestões de composição de nota 

do aluno (no 3º bimestre, o recado é direcionado ao aluno, o que nos permite inferir que o 

Caderno foi construído a partir de um original destinado inicialmente ao aluno – uma brecha 

na revisão do material, visto que esse texto introdutório do Caderno do professor era o 

direcionado ao aluno). Segue a seguir: 
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Caderno do professor – Avaliação – p.40 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A seguir há a reprodução das páginas 41 e 42 do Caderno do professor, com o texto 

base para os exercícios, as questões propostas e as respectivas respostas comentadas, 

direcionadas ao professor aplicador. Essa organização se repete em todos os bimestres. 

Vejamos: 
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Caderno do professor – Avaliação – p.41 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

 

Caderno do professor – Avaliação – p.42 – 1º bimestre 
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Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A seção Pesquisa é composta por um texto base para os exercícios, questões 

discursivas e proposta de pesquisa, seguida de dicas de como indicar a fonte em que a 

pesquisa foi feita. Nessa seção não há o item atividade comentada, como nas seções Aulas e 

Avaliação. Vejamos: 

 

Caderno do professor – Pesquisa – p.44 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

O Caderno é finalizado com as Referências e com a Equipe de Elaboração. As 

referências são semelhantes nos quatro bimestres. Há erros de digitação que se repetem, tanto 

nos nomes dos autores referenciados como na ordem alfabética em que são apresentados, o 

que demonstra uma falha na revisão do material, como pode ser visto a seguir: 
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Caderno do professor – Referências – p.48 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A Equipe de Elaboração é composta por coordenadores do projeto, os quais formam 

a diretoria de articulação curricular e a coordenação de áreas do conhecimento; e pelos 

professores elaboradores, conforme reprodução a seguir: 
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Caderno do professor – Equipe de Elaboração – p.50 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

A Equipe mantém uma estabilidade no número de componentes, variando apenas em 

relação a um participante no 2º e 3º bimestres: 

 

Tabela 4: Equipe de Elaboração 

BIMESTRE COORDENADORES DE ÁREA 
PROFESSORES 

ELABORADORES 

1º 6 8 

2º 6 7 

3º 5 7 

4º 5 8 

 

Uma última observação acerca da Equipe de Elaboração é que não houve chamada 

pública, tampouco divulgação de vagas para que profissionais da educação interessados na 

confecção desse material pudessem participar do processo de seleção. 
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Tendo feito a descrição dos itens que compõem os Cadernos, da sua estrutura e da 

Equipe de Elaboração, segue, na próxima seção, a análise do córpus pelos planos da 

semântica global. 

 

 

3.3 OS CADERNOS SOB A PERSPECTIVA DA SEMÂNTICA GLOBAL 

 

Os Cadernos serão investigados por meio dos recortes feitos pela pesquisadora e a 

investigação será feita a partir da análise dos planos da semântica global (MAINGUENEAU, 

2008), com o intuito de refletir sobre o material produzido pela SEEDUC-RJ. 

Feita a descrição do material analisado, retomo o conceito de discurso de Dominique 

Maingueneau (2008, pp.96-97): 

 

inseparável de uma interdiscursividade, de um modo de enunciação, de um 

processo de “incorporação”..., que são as mesmas categorias que governam 

todos esses planos ao mesmo tempo. O sistema de restrições define tanto 

uma relação com o corpo, com o outro... quanto com ideias, é o direito e o 

avesso do discurso, toda uma relação imaginária com o mundo.  

 

Com base em Maingueneau (2011), o discurso só adquire sentido se considerado em 

relação a outros discursos, todos imersos em uma grande teia discursiva. Por isso, não se 

pode falar em um discurso sozinho, virgem, que não se relacione a um já dito.  

Maingueneau (2008) também conceitua o termo interdiscurso, que diz respeito à 

relação entre os discursos produzidos em diferentes momentos, constituindo um discurso 

polifônico, em que se encontra um sujeito de enunciação descentrado. O discurso nasce na 

relação de diversos outros discursos, é um já-dito que dialoga com outros dizeres tecendo, 

assim, uma diversidade de vozes que nem sempre podem ser identificadas. Em outras 

palavras: o interdiscurso é imanente ao discurso, portanto, permeia todo o material analisado.  

Nesta análise atribuímos destaque à intertextualidade, ao vocabulário, ao estatuto do 

enunciador e do coenunciador e aos temas. Cremos que uma análise dos planos não 

privilegiados aqui, se explorados de forma conveniente, certamente confirmariam os 

resultados encontrados. Isso ocorre porque, segundo o sistema de coerções, proposto por 

Maingueneau (2008), a ação discursiva se manifesta em qualquer ponto do discurso, pela 

perspectiva de qualquer um dos planos da semântica global, uma vez que a especificidade 

de um discurso não se define por seus enunciadores, vocabulário, temas, cena, cronologia 

etc., mas por seu posicionamento discursivo. 
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Conforme já foi dito, fundamentando-nos na proposta dos planos da semântica global 

de Dominique Maingueneau (2008) para fazer a análise dos Cadernos de atividades 

pedagógicas de aprendizagem autorregulada – Cadernos do professor. 

Optamos por estabelecer esta ordem dos planos, iniciando pelo vocabulário, estatuto 

do enunciador e do coenunciador, intertextualidade e tema, tendo em vista a melhor 

organização dos resultados encontrados.  

 

 

3.3.1 Plano do vocabulário 

 

Iniciaremos a análise pelo nome do material: Caderno de atividades pedagógicas de 

aprendizagem autorregulada – Caderno do professor. Numa busca pelo termo 

“autorregulada”, o sítio da SEEDUC-RJ retornou apenas um resultado cujo título é 

Secretaria de Educação elabora estratégia de reposição de conteúdos. Nesse texto há uma 

explicação acerca do uso das atividades de aprendizagem autorregulada:  

 

Imagem 5: Secretaria de Educação elabora estratégia de reposição de conteúdos  

 
(SEEDUC-RJ, 2016i) 

 

Essa mesma explicação é encontrada no único documento disponibilizado pela 

Secretaria de Educação de Estado do Rio de Janeiro, com o detalhamento do uso do Caderno 

de atividades de aprendizagem autorregulada. Trata-se da Portaria SEEDUC/SUGEN Nº 

419/2013 (SEEDUC-RJ, 2013h), que, em seu artigo 8º, define um material chamado Plano 

Especial de Estudos como o “conjunto de atividades pedagógicas diversificadas que 

subsidiarão ações pedagógicas de recuperação de estudos, progressão parcial, adequação 

curricular e outras ações de ensino-aprendizagem”. 

No artigo 17 da mesma Portaria, é mencionado o regime de progressão parcial, pelo 

qual o aluno que alcançar nota mínima cinco e tenha realizado todas as atividades previstas 
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no Plano Especial de Estudos, considerados todos os bimestres, é promovido ao próximo 

ano escolar (SEEDUC-RJ, 2013h).  

No artigo seguinte, diz-se que na elaboração desse Plano podem ser adotadas as 

atividades dos Cadernos de atividades pedagógicas de aprendizagem autorregulada. Esses 

Cadernos são definidos no documento da seguinte forma: 

 

Imagem 6: Material do aluno (autoinstrucional) e material do professor (prescritivo) 

 
(SEEDUC-RJ, 2013h) 

 

O material do aluno é definido como autoinstrucional e, quanto à aplicação, diz-se 

que deve haver o acompanhamento de um tutor; o material do professor é definido como 

prescritivo, havendo, portanto, de acordo com os coenunciadores convocados no próprio 

Caderno, dois mediadores nesse processo de aplicação das atividades, ou pelo menos um 

mediador que é interpelado de duas formas: como tutor e como professor.  

De acordo com a definição do dicionário Caldas Aulete, autorregulação é 

“1.Capacidade de um sistema ordenar e organizar o funcionamento de seus próprios 

componentes de acordo com as condições ou com as exigências conjunturais” 

(DICIONÁRIO ONLINE CALDAS AULETE, não paginado, s/data). O dicionário Priberam 

define o verbete autorregulação como “1. Ato ou efeito de se autorregular; 2. Propriedade 

de algo ou alguém que se regula a si próprio sem ação externa; 3. Estabelecimento ou 

verificação de regras feito pela pessoa ou entidade que está sendo alvo de regulação nesse 

momento” (DICIONÁRIO ONLINE PRIBERAM, não paginado, s/data). 

Considerando esses significados, atividade autorregulada é, então, aquela em que o 

próprio aluno ordena e organiza o funcionamento do Caderno, sem que, para isso, haja ação 

externa. Nesse caso, a ação externa configura-se como a intervenção do professor. Assim 

sendo, se as atividades são autorreguladas, conforme o título do Caderno, supõe-se que o 

próprio aluno estabelece o ritmo do seu aprendizado e, consequentemente, da realização dos 

exercícios. Dessa forma, o Caderno do professor perderia sua função – ainda que fosse 

considerado um material prescritivo. 
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Na página 2, do Caderno do professor, há uma explicação sobre as atividades 

autorreguladas: 

Caderno do professor – Apresentação – p.2 – 1º bimestre 

 

Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Como visto, na Apresentatação, o tutor é definido como um mediador e o professor 

a quem o Caderno se dirige não pode intervir – como é dito na seção Orientação didático-

pedagógica dos Cadernos (SEEDUC-RJ, 2013n, p.6) – visto que “aprendizagem 

autorregulada” remete à noção de material cujo uso é autônomo e independente, sem 

intervenção do professor. 

 O Caderno apresenta uma relação bastante estreita entre a aprendizagem 

autorregulada e o termo tutor, que se repete inúmeras vezes ao longo do material, indicando 

que, pelo propósito dos Cadernos, o tutor assume a posição de mediar a realização das 

atividades. Tendo feito um breve detalhamento acerca do nome do material, nosso foco 

segue com a análise do vocábulo tutor.  

 Em uma busca por esse termo, no sítio da SEEDUC-RJ, foram encontradas 164 

ocorrências, sendo que em nenhuma o Caderno de atividades é mencionado. No Caderno, 

o vocábulo é usado nas seções Apresentação e Introdução, nos quatro bimestres.  

 Na Apresentação, o vocábulo tutor aparece seguido de uma explicação: “tutores – 

docentes preparados para incentivar o desenvolvimento da autonomia do alunado”, podendo-

se inferir pelo não dito que os outros professores, os não tutores, não estão preparados para 

incentivar o desenvolvimento da autonomia do alunado.  

 Na Introdução, a proposta é apresentada: que o tutor atue na realização das atividades 

com a turma: 
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Caderno do professor – Caro(o) Tutor(a) – p.3 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Ou seja, o tutor é aquele que irá mediar as trocas de conhecimentos, reflexões e 

dúvidas. Para isso, ele pode contar com “explicações base” dispostas no Caderno, para que, 

só assim, “seja capaz de compreender as principais ideias relacionadas às habilidades e 

competências principais do bimestre em questão” (SEEDUC-RJ, 2013n, p.3). 

. Buscando entender as peculiaridades desse termo, no discurso da SEEDUC-RJ, recorremos 

ao suporte de dicionários, à Classificação Brasileira de Ocupações e a editais diversos. 

Em seu significado dicionarizado, tutor é “1. Aquele que exerce tutela; 2. Jur. Pessoa 

que recebe a incumbência legal, por testamento ou decisão judicial, para tutelar alguém” 

(DICIONÁRIO ONLINE CALDAS AULETE, não paginado, s/data).  

Ao recorrer à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), documento do 

Ministério do Trabalho e Emprego, cujo objetivo é identificar as ocupações no mercado de 

trabalho (CBO, 2016), é possível fazer uma busca de acordo com a estrutura detalhada e, 

também, diretamente por palavra-chave. A relevância desse documento é garantida pela 

forma como ele foi construído. A CBO em vigor atualmente foi publicada em 2002 e não 

objetiva ser um documento prescritivo das atividades de trabalho. Segundo Freitas (2010, 

p.144):  

 
Sua proposta é descritiva e ele foi construído por grupos de 8 a 12 

trabalhadores de cada área, em oficinas de trabalho ou painéis. No entanto, 

ele integra as normas antecedentes, na perspectiva ergológica, pois 

tematiza a atividade de trabalho e expressa uma determinada visão dos 

próprios trabalhadores acerca da sua tarefa, daquilo que lhe foi prescrito.  
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Diversas ocupações são encontradas, todavia o termo tutor como ocupação não é 

sequer mencionado (CBO, 2016). Dando prosseguimento às buscas pelo termo, recorremos 

a editais e a documentos veiculados por instituições de ensino.  

No sítio da Universidade Federal Fluminense, em um texto sobre o CEDERJ – Centro 

de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro, o termo foi encontrado para 

se referir àqueles que, sendo selecionados e capacitados por professores, irão orientar os 

estudos dos alunos dos cursos a distância:  

 

Imagem 7: A EaD na UFF 

 

Fonte: UFF, 2016a 

 

Nesse universo de ensino a distância, a palavra tutor ganha destaque. No edital do 

processo seletivo de bolsistas tutores do pré-vestibular social do CEDERJ e também nas 

graduações em educação a distância é possível encontrá-la. Vejamos alguns itens do edital 

para seleção de bolsistas tutores do pré-vestibular social do CEDERJ: 
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[...] 

 
Fonte: FUNDAÇÃO CECIERJ, 2016 

Lendo o trecho acima, do edital de processo seletivo de bolsistas tutores do pré-

vestibular social do CEDERJ, é possível ver que para se candidatar às vagas da tutoria não 

é necessário ter concluído a graduação. 

Em um outro edital de processo seletivo de tutores a distância, a Universidade 

Federal Fluminense divulga vagas para cadastro reserva de tutor presencial e a distância para 

os cursos de especialização em gestão em administração pública, gestão pública municipal, 

gestão em saúde pública, na modalidade educação a distância: 

 

 
[...] 
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[...] 

 
Fonte: UFF, 2017 

 

Para esse processo seletivo, o candidato à tutoria precisa ter concluído a graduação.  

No sítio do LANTE – UFF (Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino), há a 

seguinte explicação: “Todo sistema de educação a distância dispõe desta modalidade de 

tutoria”, referindo-se à tutoria a distância.  

 

Imagem 8: LANTE – UFF / Tutoria a distância 

 
Fonte: UFF, 2016c 

 

Nesse caso do LANTE-UFF, é um tutor especialista. Vejamos, a seguir, um edital 

em específico, reproduzido, em parte: 
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Fonte: UFF, 2011 

Nesse edital especificamente, o prerrequisito para ser um tutor do LANTE-UFF é 

que, além da graduação/licenciatura, que é imprescindível, o candidato seja especialista, 

mestre ou doutor em Educação ou áreas afins à sua formação inicial. A remuneração desse 

tutor se dá pelo recebimento de uma bolsa e não de um salário.  

Um outro processo seletivo para tutor, divulgado pela UFF, estabelece como 

prerrequisito que o candidato tenha título de doutor: 

 

 
[...] 

 
[...] 

 
Fonte: UFF, 2016b 
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Nesse edital, além da graduação concluída, é exigido o título de doutor e, como nos 

editais anteriores, a remuneração não se dá pelo salário, mas por uma bolsa.  

Uma característica encontrada em todos os editais é em relação à remuneração: o 

termo tutor está associado ao recebimento de uma bolsa e não de um salário, como é o caso 

da remuneração de um professor. É válido atentar para uma importante característica do 

recebimento por meio de bolsa, que é a não garantia de direitos trabalhistas, como, por 

exemplo, o 13º salário, pagamento de férias, recolhimento de INSS e contagem de tempo 

para aposentadoria. É possível identificar, nos exemplos que utilizamos, que o termo tutor 

está associado a dois elementos: ensino na modalidade a distância e remuneração por meio 

de bolsa. 

 Contudo, fugindo a essas características, encontramos o termo tutor sendo utilizado 

no Caderno do professor, em que não há ensino a distância e tampouco o pagamento sendo 

feito por meio de bolsa. Na Introdução do próprio Caderno, há uma orientação que explicita 

quem faz a aplicação do material:  

 

Caro(a) Tutor(a), 

[...] A nossa proposta é que você atue como tutor na realização destas 

atividades com a turma, estimulando a autonomia dos alunos nessa 

empreitada, mediando as trocas de conhecimentos, reflexões, dúvidas e 

questionamentos que venham a surgir no percurso. Esta é uma ótima 

oportunidade para você estimular o desenvolvimento da disciplina e 

independência indispensáveis ao sucesso na vida pessoal e profissional de 

nossos alunos no mundo do conhecimento do século XXI. (SEEDUC-RJ, 

2013n, p.3, grifos nossos) 

 

Orientação didático-pedagógica 

1° - Explique aos alunos que o material foi elaborado que o aluno possa 

compreendê-lo sem o auxílio de um professor. (SEEDUC-RJ, 2013n, p.6, 

grifos nossos) 

 

Em uma página de notícias sobre educação, datada de 25/10/13, no sítio da SEEDUC-

RJ, há uma nota do então Secretário de Educação, Wilson Risolia, destacando que, durante 

o período de greve, “o diretor deverá utilizar as atividades pedagógicas autorreguladas, 

realizadas individualmente pelos alunos, com o acompanhamento tutorial do professor” 

(SEEDUC-RJ, 2016f). Dessa forma, fica nítido que quem aplica as atividades do Caderno é 

o professor que está em sala de aula – que possivelmente não aderiu à greve – ou o diretor 

(que também é um professor).  

Mesmo com todas as evidências de que é o professor quem faz a aplicação do 

material, o termo utilizado no Caderno para se dirigir ao coenunciador empírico é tutor.   
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Pesquisando editais referentes aos processos seletivos para contratação de professor 

por tempo determinado e para provimento de cargos efetivos para atuação nos colégios 

estaduais do Rio de Janeiro, vimos que o vínculo do professor na rede estadual 

obrigatoriamente se dá por meio de contrato temporário ou de concurso público, não 

havendo outra possibilidade. Em nenhum edital há menção ao termo tutor, ficando evidente 

que o termo utilizado nos Cadernos não condiz com o que consta nos editais 

De acordo com o princípio de coerções semânticas (MAINGUENEAU, 2008), 

estabelece-se uma delimitação semântica em relação ao quê e ao como citar discursos 

anteriores pertencentes ao mesmo campo discursivo. Por esse princípio, delimitam-se as 

relações que podem ser feitas semanticamente entre os discursos, definindo-se, assim, 

algumas filiações e recusando-se outras.  

Por isso, a palavra em si não constitui a unidade de análise pertinente; mas, o que 

importa é o posicionamento discursivo. Um mesmo vocábulo pode, portanto, ser explorado 

paradoxalmente por discursos distintos, assumindo sentidos diferentes em decorrência do 

posicionamento discursivo em questão. E é exatamente com base nessa definição que 

analisamos o termo tutor, uma vez que, no Caderno do professor, ele é utilizado de forma a 

indicar uma posição hierárquica inferior em relação à Equipe de Elaboradores e ao professor 

em si, que, apesar de ser constituída exclusivamente por professores, coloca-se num patamar 

acima quando interpela o coenunciador tutor em um contexto que, de acordo com o que foi 

apresentado aqui, não condiz com esse uso, já que se trata de um professor concursado ou 

com contrato temporário.  

Seguimos, então, contabilizando as ocorrências dos termos tutor, professor e docente 

nos Cadernos de todos os bimestres e organizamos uma tabela: 

 

Tabela 5: Ocorrências dos termos tutor, professor e docente nos Cadernos – 1º ao 4º 

bimestres 

TERMOS OCORRÊNCIA TIPO 
QTDE 

TOTAL 

PROFESSOR 

Capa do Caderno 

“Professor” 
Descrição 4 

Orientação didático-pedagógica (p.6) 

“Explique aos alunos que o material foi 

elaborado que o aluno possa compreendê-lo 

sem o auxílio de um professor.” 

Menção 4 

Respostas comentadas (páginas diversas) 

“Professor” 
Interpelação 13 

TUTOR 

Apresentação (p.2) 

“Nesse contexto, o tutor será visto enquanto 

um mediador, um auxiliar.” 

Menção 4 
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Apresentação (p.2) 

A Secretaria de Estado de Educação elaborou 

o presente material com o intuito de estimular 

o envolvimento do estudante [...] entre os 

próprios estudantes e respectivos tutores – 

docentes preparados para incentivar” 

Menção 4 

Introdução (p.3) 

“Caro Tutor” 
Interpelação 4 

Introdução (p.3) 

“A nossa proposta é que você atue como 

tutor na realização destas atividades com a 

turma,” 

Menção 3 

Respostas comentadas (páginas diversas) 

“Caro tutor” 
Interpelação 1 

PROFESSOR 

APLICADOR 

Avaliação (páginas diversas) 

“Caro Professor Aplicador” 
Interpelação 3 

Pesquisa (páginas diversas) 

“Caro Professor Aplicador” 
Interpelação 2 

PROFESSOR 

TUTOR 

Introdução (p.3) 

“fornecendo diversos recursos de apoio 

pedagógico para o Professor Tutor.” 

Menção 3 

DOCENTE 

Apresentação (p.2) 

“docentes preparados para incentivar o 

desenvolvimento da autonomia do alunado.” 

Menção 4 

 

Destacando da tabela apenas os casos de interpelação, temos o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Casos de interpelação 

TERMOS OCORRÊNCIA TIPO  QTDE  

TOTAL 

PROFESSOR 
Respostas comentadas (páginas diversas) 

“Professor” 
Interpelação 13 

TUTOR 

Introdução (p.3) 

“Caro Tutor” 
Interpelação 4 

Respostas comentadas (páginas diversas) 

“Caro Tutor” 
Interpelação 1 

PROFESSOR 

APLICADOR 

Avaliação (páginas diversas) 

“Caro Professor Aplicador” 
Interpelação 3 

Pesquisa (páginas diversas) 

“Caro Professor Aplicador,” 
Interpelação 2 

 

Dessas informações, é possível ver que há mais casos do termo “professor” sendo 

usado como interpelação, do que do termo “tutor”. Considerando apenas “professor”, temos 
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treze casos; considerando “professor aplicador”, temos cinco casos; totalizando dezoito 

ocorrências; enquanto o termo “tutor” usado como interpelação totaliza cinco casos apenas. 

Disso, podemos depreender que, apesar dos usos do termo “tutor”, é o professor quem faz a 

aplicação do material. 

Uma outra observação é que no Caderno do 4º bimestre, apesar de o título da 

Introdução ser Caro(a) Tutor(a), o parágrafo em que, nos bimestres anteriores, há “professor 

tutor”, nesse bimestre, o termo usado é “aluno” – sendo possível inferir que o Caderno foi 

construído a partir de um original destinado inicialmente ao aluno. Essa falha na interpelação 

corrobora a suposição a respeito da origem do Caderno, o que indica mais uma brecha, de 

inúmeras, na revisão do material, visto que, evidentemente, esse texto introdutório do 

Caderno do professor era o direcionado ao aluno.  

Não identificamos a existência de critérios preestabelecidos para o uso de um termo 

especificamente em um ponto determinado do enunciado, visto que ambos os termos, como 

interpelação, são usados em diferentes situações. Nas respostas comentadas, aparece tanto 

“tutor” quanto “professor”; na Avaliação e na Pesquisa, o “professor aplicador” é 

interpelado, todavia, na Introdução, o “tutor” é o termo escolhido para fazer a interpelação.  

Considerando a quantidade de ocorrências dos termos “tutor” e “professor” na função 

de interpelação, nas respostas comentadas, é possível inferir, com base na análise feita, que 

no momento da execução e correção das atividades, o professor é o convocado para estar à 

frente dessa tarefa, podendo ser um diretor, um coordenador ou um tutor (conforme termo 

usado no Caderno), já que todos esses, ainda que em exercício de outra função dentro da 

escola, são, obrigatoriamente, professores, considerando os critérios de admissão das escolas 

estaduais do Rio de Janeiro.  

Desse modo, ao que parece, apesar da aparente incongruência semântica, essa 

alternância entre os termos utilizados para se referir ao coenunciador foi privilegiada para 

marcar a autoridade e a hierarquia provenientes da Equipe de Elaboração/SEEDUC-RJ, 

optando-se por mesclar os termos “tutor”, “professor” e “professor aplicador”. É possível 

concluir, de acordo com a análise feita, que o “tutor”, na verdade, é o próprio “professor”. 

 

 

3.3.2 Plano do enunciador e do coenunciador 

 

Cada discurso, de acordo com a competência discursiva, define o estatuto que o 

enunciador deve conferir a si próprio e a seu coenunciador para legitimar seu dizer. 
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Relaciona-se a esse processo a noção de vocação enunciativa, que autoriza o sujeito a falar 

ocupando a posição em que se encontra. 

O enunciador do Caderno do professor se apresenta como institucional, por vezes 

como Secretaria de Educação, na Apresentação dos Cadernos; e, por vezes, como Equipe 

de Elaboração, na Introdução dos Cadernos.  

Na Apresentação, as marcas do enunciador são explícitas, pois ele se inclui no que é 

dito em forma do “nós” institucional, que assume a responsabilidade pela preparação do 

Caderno: “Este documento encontra-se disponível em nosso site”/ “a fim de que os 

professores de nossa rede também possam utilizá-lo” / “Estamos à disposição através do e-

mail”. 

Na seção intitulada Caro(a) Tutor(a), as marcas de orientação do texto a um 

coenunciador professor nem sempre são explícitas, pois aparecem travestidas sob o nome de 

“tutor”. A marca de pessoa “você” é usada para se dirigir a um coenunciador tutor. Assim 

como na Apresentação, o enunciador se inclui no que é dito em forma do “nós” institucional: 

“Caro Tutor, neste Caderno, você encontrará atividades” / “A nossa proposta é que você 

atue como tutor” / “Esta é uma ótima oportunidade para você estimular o desenvolvimento 

da disciplina e independência indispensáveis ao sucesso na vida pessoal e profissional de 

nossos alunos” / “vamos apresentar algumas relações diretas com todos os materiais que 

estão disponibilizados em nosso portal eletrônico Conexão Professor” / “As aulas podem ser 

compostas por uma explicação base, para que você seja capaz de compreender as principais 

ideias relacionadas às habilidades e competências” / “Estimule os alunos a ler o texto”.  

Em um outro trecho, o coenunciador é referido, não mais como uma segunda pessoa 

(pessoa com quem se fala), mas como uma terceira (pessoa sobre quem se fala), e ele passa 

de “tutor” para “professor tutor”: “fornecendo diversos recursos de apoio pedagógico para o 

Professor Tutor”, como se fossem diferentes sujeitos do discurso. 

É possível ver que o enunciador Equipe de Elaboração se apresenta em um lugar de 

autoridade, que ocupa a posição de prescrever comportamentos e ações dirigidas a seus 

coenunciadores, ainda que, tanto a Equipe quanto os professores que estão em sala de aula 

aplicando as atividades do Caderno, encontrem-se inscritos na mesma ordem social, já que 

igualmente professores. 

Essa autoridade fica ainda mais marcada na seção Orientação didático-pedagógica, 

uma vez que essa Orientação se apresenta prescritivamente marcada por estruturas verbais 

imperativas: “Explique”, “Leia”, “Reproduza”, “faça-o”, “Peça”. Vejamos a seção: 
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Caderno do professor – Orientação didático-pedagógica – p.6 – 1º bimestre 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

É possível ver na Orientação acima reproduzida que, além do uso de formas 

imperativas com valor de mandato, característica do gênero discursivo “manual do 

professor” (FREITAS, 2010), as injunções também estão presentes por meio do uso de 

“dever”, como em “devem resolver”, “devem ser comentadas e debatidas”, “devem seguir”, 

o que reafirma o valor deôntico presente no material.  

Essa imperatividade do Caderno, por vezes, se mostra explícita: “Explique aos 

alunos”, “Leia para a turma”, “Reproduza as atividades”, “Se houver possibilidade de exibir 

vídeos ou páginas eletrônicas sugeridas na seção Materiais de Apoio Pedagógico, faça-o”, 

“Peça que os alunos leiam”. Por essas ocorrências, podemos afirmar que os Cadernos 

assumem o papel de manual do professor. Para ratificar essa informação, recorremos à 

Portaria SEEDUC/SUGEN nº 419/2013 (SEEDUC-RJ, 2013h), que apresenta o material do 

professor como prescritivo: 
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Imagem 9: Material do professor (prescritivo) 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013h, p.30 

 

Por vezes, o imperativo é amenizado por expressões atenuantes, em outros momentos 

são dadas recomendações ou sugestões, todas essas formas características da modalidade 

deôntica – o que reforça seu valor de material prescritivo –, revelam uma orientação social 

do enunciado e ratificam sua dependência face ao peso hierárquico e social do enunciador. 

Para Neves (2002, p.172), “a modalidade deôntica pode ser definida como o modo 

pelo qual o significado de uma frase é qualificado de forma a refletir o julgamento do falante 

sobre a probabilidade de ser verdadeira a proposição por ela expressa”. Segundo a autora, 

esse tipo de modalização está condicionado por traços específicos ligados ao falante que 

exerce controle sobre a pessoa a quem ele destina seu falar, que aceita o valor de verdade do 

enunciado e o executa.  

Por pertencer ao domínio do dever, a modalidade deôntica se manifesta em atos de 

obrigação e de permissão, que se ligam ao imperativo e se fazem presentes em enunciados 

cuja Equipe de Elaboração leva o professor a fazer algo. Segundo Neves (2002), essa 

modalidade não está relacionada a uma avaliação do falante. Dessa forma, caberia ao 

aplicador do material apenas acatar.  

Buscando detalhar informações sobre o enunciador, foi feito um levantamento de 

todas as ocorrências do “nós”, ao longo dos quatro bimestres. Vimos que ao “nós” são 

atribuídas seis formas diferentes: 1) enunciador SEEDUC-RJ, sendo a Equipe de Elaboração 

e o professor excluídos; 2) enunciador SEEDUC-RJ e Equipe de Elaboração, sendo o 

professor excluído; 3) enunciador Equipe de Elaboração, sendo a SEEDUC-RJ e o professor 

excluídos; 4) enunciador SEEDUC-RJ, com a inclusão tanto da Equipe de Elaboração quanto 

do professor; 5) enunciador Equipe de Elaboração que inclui o professor; 6) enunciador 

SEEDUC-RJ que engloba todo cidadão brasileiro. Nessa organização, o termo “professor” 

diz respeito àquele que faz a aplicação do material. 

 A seguir está a tabela com as ocorrências: 
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Tabela 7: Enunciador discursivo NÓS 

 

ENUNCIADOR 

SEEDUC-RJ, 

SENDO A EQUIPE 

DE ELABORAÇÃO 

E O PROFESSOR 

EXCLUÍDOS 

 

ENUNCIADOR 

SEEDUC-RJ E 

EQUIPE DE 

ELABORAÇÃO, 

SENDO O 

PROFESSOR 

EXCLUÍDO 

 

ENUNCIADOR 

EQUIPE DE 

ELABORAÇÃO, 

SENDO A SEEDUC-

RJ E O PROFESSOR 

EXCLUÍDOS  

 

ENUNCIADOR 

SEEDUC-RJ,  

COM A INCLUSÃO 

TANTO DA EQUIPE 

DE ELABORAÇÃO 

QUANTO DO 

PROFESSOR 

 

ENUNCIADOR 

EQUIPE DE 

ELABORAÇÃO 

QUE INCLUI O 

PROFESSOR  

 

ENUNCIADOR 

SEEDUC-RJ QUE 

ENGLOBA TODO 

CIDADÃO 

BRASILEIRO 

 

Apresentação (todos 

os bim.) 

 

Este documento 

encontra-se disponível 

em nosso site 

www.conexaoprofessor

.rj.gov.br, a fim de que 

os professores de nossa 

rede também possam 

utilizá-lo como 

contribuição e 

complementação às 

suas aulas.  

 

Estamos à disposição 

através do e-mail [...] 

Introdução (1º, 2º e 3º 

bim.) 

 

A nossa proposta é que 

você atue como tutor 

na realização destas 

atividades com a 

turma, estimulando a 

autonomia dos alunos 

nessa empreitada [...]  

 

Para os assuntos 

abordados em cada 

bimestre, vamos 

apresentar algumas 

relações diretas com 

todos os materiais [...] 

Respostas 

comentadas (1º bim.) 

 

Professor(a), converse 

com seus alunos sobre 

outras possibilidades 

de expressão do 

sentimento, pois nesse 

caso, estamos tratando 

de texto religioso, 

sendo assim, o objeto 

do amor do eu lírico é 

Deus. 

 

Introdução (1º, 2º e 3º 

bim.) 

 

Esta é uma ótima 

oportunidade para você 

estimular o 

desenvolvimento da 

disciplina e 

independência 

indispensáveis ao 

sucesso na vida pessoal 

e profissional de 

nossos alunos no 

mundo do 

conhecimento do 

século XXI.  

 

Respostas 

comentadas (2º bim.) 

 

Ao considerarmos que 

o discurso presente nas 

charges tem por 

finalidade retratar uma 

crítica ligada aos fatos 

sociais, podemos 

perceber que o fato 

social alvo de crítica é 

a educação, [...] 

 

Respostas 

comentadas (1º bim.) 

 

Lembre-se de que essa 

é uma expressão 

pejorativa, usada 

quando não queremos, 

de fato, alguém por 

perto. 
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Introdução (todos os 

bim.) 

 

[...] materiais que estão 

disponibilizados em 

nosso portal eletrônico 

Conexão Professor [...] 

 

Materiais de apoio 

pedagógico (todos os 

bim.) 

 

Vamos listar estes 

materiais a seguir: 

 

  Respostas 

comentadas (2º bim.) 

 

No poema, podemos 

perceber o culto dos 

contrastes [...] 

 

Como o autor, no 

trecho, aproximou 

palavras com sentidos 

opostos, podemos 

perceber a presença de 

uma antítese [...] 

 

Nos versos retirados do 

texto, podemos 

perceber a comparação 

implícita entre a 

mulher amada e um 

anjo [...] 

 

Respostas 

comentadas (2º bim.) 

 

Talvez por vivermos 

uma época 

marcadamente visual e 

virtual, [...] 

 

[...] ao recebermos 

médicos estrangeiros 

que não comprovem 

sua qualificação, 

poderemos ter uma 

surpresa desagradável. 

 

A ilustração acima nos 

estimula a refletir sobre 

o excesso de 

informação e como a 

tecnologia nos dias 

atuais tem influenciado 

nossa maneira de nos 

relacionar com os 

outros. 
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 Orientação didático-

pedagógica (todos os 

bim.) 

 

Para que os alunos 

realizem as Atividades 

referentes a cada dia de 

aula, sugerimos os 

seguintes [...] 

 

  Respostas 

comentadas (3º bim.) 

 

Como o objetivo desse 

texto é a transmissão 

de um saber, ele possui 

uma linguagem 

impessoal e objetiva, 

com verbos e 

pronomes em terceira 

pessoa, podemos 

perceber que se trata de 

um artigo 

enciclopédico [...] 

Respostas 

comentadas (3º bim.) 

 

O sufixo -eiro é muito 

produtivo em nossa 

língua, [...] 

 

 

 Avaliação (1º, 2º e 4º 

bim.) 

 

Sugerimos algumas 

diferentes formas de 

avaliar as turmas [...] 

 

Neste caso teríamos 

[...] 
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 De acordo com a análise dos dados encontrados, identificamos que há mais 

ocorrências de exclusão do professor (onze casos) do que de inclusão (sete casos). As 

ocorrências em que o professor é incluído se dividem em dois tipos: no primeiro, tanto a 

Equipe de Elaboração quanto o professor se inserem no “nós” da SEEDUC-RJ (um caso); 

no segundo, o nós se refere apenas à Equipe de Elaboração e o professor está incluído (seis 

casos). A última coluna da tabela indica o “nós” em que a SEEDUC-RJ inclui todo cidadão 

brasileiro; nesse caso, não contabilizamos como ocorrência de “professor incluído”, visto 

que se trata de uma inclusão generalizada, não atribuindo nenhuma especificidade ao 

professor aplicador das atividades. 

Por esse levantamento, depreendemos que a SEEDUC-RJ se coloca 

hierarquicamente acima do professor, incluindo-o apenas em algumas circunstâncias. Assim, 

nos Cadernos, é possível ver que os enunciados, de acordo com a competência discursiva, 

definem o estatuto que o enunciador confere a si próprio e a seu coenunciador para legitimar 

seu dizer. Desse modo, reafirmando a noção de vocação enunciativa, que autoriza o sujeito 

a falar ocupando a posição em que se encontra, e estabelecendo a sua autoridade sobre seu 

coenunciador.  

O estatuto do enunciador e do coenunciador se reafirma ao longo das páginas do 

Caderno, já que nas respostas, embora algumas vezes apareçam sugestões de correção, em 

muitas outras há direcionamentos imperativos, que exprimem juízos através dos quais o 

enunciador procura agir sobre o seu coenunciador, impondo, proibindo ou autorizando algo. 

Essa modalidade pressupõe exatamente uma relação hierárquica do enunciador para o 

coenunciador. 

É exatamente nessa posição de autoridade e de detentora de controle e do saber (saber 

do qual o professor não compartilha) que a SEEDUC-RJ se coloca. Vejamos alguns 

exemplos: “A nossa proposta é que você atue”, “Esta é uma ótima oportunidade para você 

estimular o desenvolvimento”, “As respostas apresentadas pelos alunos devem ser 

comentadas e debatidas”, “Todas as atividades devem seguir esses passos para sua 

implementação”.  

Os Cadernos se apresentam como material autossuficiente, e assumem o papel de 

autoridade por ser a fonte de todas as informações – uma vez que não se faz referência a 

outros textos, a não ser pelo que está colocado na seção Referências. O enunciador 

institucional não dá abertura para questionamentos, criando, assim, uma barreira à 

desobediência. Isso ocorre porque, apesar de a Equipe de Elaboração ser constituída por 

professores da rede estadual de ensino, esses docentes se colocam em uma posição 
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hierárquica superior à do coenunciador tutor/professor. E, paralelamente a isso, o discurso 

se constrói com base em um contrato implícito em que, caso o coenunciador não cumpra as 

orientações dadas no Caderno, não há garantia de êxito. Dessa maneira, a responsabilidade 

passa a ser atribuída apenas ao professor aplicador do material, desconsiderando que no 

processo há sujeitos diferentes e, por essa razão, não há como atribuir o resultado a apenas 

um deles. 

Assim, o coenunciador está submetido à hierarquia das relações sociais, e, portanto, 

deve se adaptar às situações de comunicação, realizadas por meio do processo de interação 

entre os indivíduos que se encontram organizados socialmente.   

 

 

3.3.3 Plano da intertextualidade 

 

A intertextualidade é uma característica inerente dos materiais didáticos nos modelos 

que temos hoje em dia, especialmente nos componentes curriculares de língua, visto que 

grande parte dos textos presentes nos materiais já circulou em outros contextos 

anteriormente. Esse conceito está relacionado ao sistema de coerções semânticas, 

estabelecendo uma delimitação em relação ao quê e ao como citar discursos anteriores 

pertencentes ao mesmo campo discursivo. Por isso, estabelecem-se algumas filiações e 

recusam-se outras. 

Dentre os níveis de intertextualidade estabelecidos por Maingueneau (2008), há o 

interno e o externo. A intertextualidade interna se refere à memória discursiva dentro de um 

campo; a externa tem relação com outros campos, que podem ser citados ou não. Trata-se 

da competência discursiva, por meio da qual se estabelecem as possibilidades do que pode 

ser dito em um determinado contexto, isto é, em que discursos é possível se pautar para dizer 

algo. 

Nesta pesquisa, foram eleitos dois pontos para serem analisados pelo plano da 

intertextualidade. O primeiro é a relação entre os Cadernos e o material que determinou 

quais conteúdos seriam neles contemplados: o Currículo Mínimo. O outro é o conteúdo 

“função da linguagem e seus respectivos elementos da comunicação”, presente no Caderno 

do 1º bimestre.  

Iniciaremos pelo primeiro ponto: uma das razões usadas pela SEEDUC-RJ para 

validar a produção dos Cadernos era que os conteúdos neles presentes estivessem de acordo 
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com o proposto no Currículo Mínimo. Desse modo, optamos por aprofundar a relação entre 

esses materiais para verificar a validade desse argumento. 

A seguir encontra-se a comparação entre o que é proposto no Currículo e o que é 

contemplado no Caderno, ambos referentes ao 1º bimestre. Inicialmente apresentamos os 

descritores objetivos, detalhados com foco em habilidades e competências, e fixação do eixo 

bimestral em torno de gêneros textuais, no Currículo Mínimo; e, a seguir, as habilidades 

associadas e o Sumário, no Caderno: 

 

Habilidades e competências – Currículo Mínimo – 1º bimestre 

 

 

Habilidades associadas – Caderno de atividades – 1º bimestre 
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Sumário – Caderno de atividades – 1º bimestre 

 
 

Em uma breve comparação entre o estabelecido pelo Currículo Mínimo e o que é 

contemplado pelo Caderno, ambos referentes ao 1º bimestre, é possível identificar que os 

gêneros textuais que funcionam como eixo – literatura de informação e textos jesuíticos, 

relato de viagem e crônica – são mantidos no Caderno. Os itens variação linguística e novo 

acordo ortográfico (uso da língua) não são sequer citados no Caderno. O item crônica é 

explorado na seção Aula e na seção Pesquisa. 

Essa organização se repete nos bimestres seguintes, da seguinte forma: no 2º 

bimestre, os itens cultismo, conceptismo, intertextualidade (leitura); pontuação e coesão 

referencial (uso da língua) não são mencionados no Caderno. Os itens charge, tirinha e 

barroco são explorados na seção Aula e na seção Pesquisa. No 3º bimestre, os itens 

estrofação, metrificação e rimas; relação entre título, texto e tema central; inferência de 

significado a partir do contexto (leitura); ordem direta (uso da língua) não são abordados no 

Caderno. Os itens arcadismo e processo de formação da palavra são explorados na seção 

Aula e na seção Pesquisa. No 4º bimestre, o conteúdo funções da linguagem volta a aparecer 
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no Currículo Mínimo, porém não é mencionado no Caderno. Os itens função modalizadora 

dos verbos e efeitos de sentido gerados pela escolha do sujeito agente ou paciente (uso da 

língua) não são citados no Caderno. O item reportagem é explorado na seção Aula e na seção 

Pesquisa. 

De acordo com esse levantamento, é possível ver que, apesar de uma lacuna entre os 

itens do Currículo e aqueles contemplados pelos Cadernos, o que é dito na Introdução dos 

Cadernos se cumpre: “Neste caderno, você encontrará atividades diretamente relacionadas 

a algumas habilidades e competências do 1º Bimestre do Currículo Mínimo de Língua 

Portuguesa da 1ª Série do Ensino Médio” (SEEDUC-RJ, 2013n, p.3). Em uma análise das 

competências e habilidades contempladas em ambos os materiais, vemos que os Cadernos 

consideram parcialmente o que é determinado no Currículo.  

Buscando aprofundar um pouco mais essa questão, retomamos a Apresentação dos 

Cadernos, onde é dito que “contribui-se para o desenvolvimento de habilidades e 

competências fundamentais para o aprender-a-aprender, o aprender-a-conhecer, o aprender-

a-fazer, o aprender-a-conviver e o aprender-a-ser”  (SEEDUC-RJ, 2013n, p.2). Para entender 

a definição de competência e habilidade, buscamos em Perrenoud (1999) as explicações:  

 
São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei aqui 

como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo 

de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para 

enfrentar uma situação da melhor maneira possível, deve-se, via de regra, 

pôr em ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, 

entre os quais estão os conhecimentos. (PERRENOUD, 1999, p. 4) 
 

Assim, de acordo com o autor, competência diz respeito à mobilização de um 

conjunto de recursos cognitivos para solucionar diversas situações. Perrenoud (1999) explica 

que uma competência com um certo nível de complexidade envolve inúmeros “esquemas de 

percepção, pensamento, avaliação e ação, que suportam inferências, antecipações, 

transposições analógicas, generalizações, apreciação de probabilidades etc.” 

(PERRENOUD, 1999, p.25). Dessa forma, tudo o que fazemos se insere, de alguma forma, 

nessa concepção de competência. A partir do momento que esses esquemas se tornam 

rotinizados, passam de competências a habilidades: 

 

A partir do momento em que ele fizer "o que deve ser feito" sem sequer 

pensar, pois já o fez, não se fala mais em competências, mas sim em 

habilidade ou hábitos. [...] Em um certo sentido, a habilidade é uma 

"inteligência capitalizada", uma seqüência de modos operatórios, de 

analogias, de intuições, de induções, de deduções, de transposições 

dominadas [...] (PERRENOUD, 1999, pp.28;33) 
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Portanto, para Perrenoud (1999), habilidades são as ações executadas 

automaticamente, sem que seja necessário pensar que tal esquema é necessário, é quando se 

torna um hábito. 

Nos Cadernos, tanto na Apresentação quanto na Introdução, mencionam-se esses 

conceitos, contudo, o detalhamento presente na capa do material de cada bimestre apresenta 

apenas as habilidades previstas. Entretanto, como já sabemos que uma não pode ser 

concebida sem a outra, entendemos que se trata das competências e das habilidades, como é 

feito no Currículo Mínimo. 

De acordo com a relação de habilidades e competências reproduzidas na página 120 

desta dissertação, podemos perceber que o que é determinado no Currículo é contemplado 

no Caderno, porém de uma forma parcial, em que a ênfase é dada àquilo que a Equipe de 

Elaboração dos Cadernos julga mais relevante, ocorrendo assim nos quatro bimestres. 

É possível dizer que os Cadernos foram produzidos tendo como um dos objetivos o 

desenvolvimento dos conteúdos do Currículo, como é dito na Apresentação: “Estas 

atividades pedagógicas autorreguladas propiciam aos alunos o desenvolvimento das 

habilidades e competências nucleares previstas no currículo mínimo” (SEEDUC-RJ, 2013n, 

p.2), estabelecendo-se, portanto, a relação de intertextualidade entre o referido documento 

curricular e os Cadernos, uma vez que estamos diante de uma rede de discursos que se 

constituem uns a partir dos outros, o que reforça o caráter essencialmente dialógico dos 

Cadernos. 

O segundo ponto analisado pelo plano da intertextualidade diz respeito às “funções 

da linguagem”, apresentadas como item “fundamental” para a 1ª série do ensino médio 

(SEEDUC-RJ, 2013n, p.5).  

As funções da linguagem, conforme abordadas no Caderno, relacionam-se à teoria 

de Roman Jakobson, bem como à sua noção de receptor e de emissor (JAKOBSON, 1991). 

A obra Linguística e comunicação do linguista russo foi publicada aqui no Brasil pela 

primeira vez em 1973 e representou um marco nas ideias linguísticas do século XX. 

Originalmente, os textos que compõem essa obra estavam dispersos. Com exceção do ensaio 

Em Busca da Essência da Linguagem, uma parte dos textos foi publicada nos Estados Unidos 

em 1925 e os demais, em francês, no ano 1963. 

No quadro presente na obra do autor, temos a representação do sistema de 

comunicação:  
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Quadro 1: Sistema de comunicação de Jakobson 

 
Fonte: JAKOBSON, 1991, p.123  

  

De acordo com Roman Jakobson, a cada elemento enfatizado corresponde uma 

função da comunicação, da seguinte forma: 

 

Quadro 2: Relação entre elemento enfatizado e função comunicativa predominante 

Fonte: JAKOBSON, 1991, p.128 – adaptado  

 

Segundo Charaudeau (2014, p.154-155),  

O termo destinatário é empregado para designar o sujeito ao qual se dirige 

um sujeito falante quando escreveu fala. Contudo, frequentemente esse 

termo é empregado de maneira ambígua, como é ambígua a expressão 

“aquele a quem é endereçada a mensagem”. [...] a questão que se coloca a 

propósito do emprego desse termo é a de saber se ele designa o receptor 

empírico que se encontra numa posição simétrica àquela do emissor como 

parceiros do ato de troca verbal, ou aquele que se encontra no interior do 

processo de enunciação, numa posição simétrica àquela de enunciador e à 

qual o locutor acredita que se dirige.  

 

Vejamos como os elementos da comunicação são abordados no material: 

 

REMETENTE FUNÇÃO EMOTIVA 

CONTEXTO FUNÇÃO REFERENCIAL 

MENSAGEM FUNÇÃO POÉTICA 

CONTATO FUNÇÃO FÁTICA 

CÓDIGO FUNÇÃO METALINGUÍSTICA 

DESTINATÁRIO FUNÇÃO CONATIVA 
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Caderno do professor – Aula 3 – p.15 – 1º bimestre 

 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Caderno do professor – Aula 3 – p.16 – 1º bimestre 
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Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Vejamos a explicação sobre as funções da linguagem no modelo de Jakobson (1991, 

pp.121-122):  

  

Para se ter uma idéia geral dessas funções, é mister uma perspectiva 

sumária dos fatores constitutivos de todo processo lingüístico, de todo ato 

de comunicação verbal, O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao 

DESTINATÁRIO. Para ser eficaz, a mensagem requer um CONTEXTO a 

que se refere (Ou "referente", em outra nomenclatura algo ambígua), 

apreensível pelo destinatário, e que seja verbal ou suscetível de 

verbalização; um CÓDIGO total ou parcialmente comum ao remetente e 

ao destinatário (ou, em outras palavras, ao codificador e ao decodificador 

da mensagem); e, finalmente, um CONTACTO, um canal físico e uma 

conexão psicológica entre o remetente e o destinatário, que os capacite a 

ambos a entrarem e permanecerem em comunicação. [...] Cada um desses 

seis fatores determina uma diferente função da linguagem. 
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As funções, segundo as explicações do Caderno, não levam o aluno à reflexão acerca 

do  uso da linguagem. O conteúdo é apresentado como se as funções da linguagem fossem 

rígidas e como se os participantes da comunicação exercessem papéis fixos e imutáveis ao 

longo do ato comunicativo. Vejamos:  

 

Caderno do professor – Aula 5 – p.21 – 1º bimestre 

 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

As atividades propostas, igualmente, não conduzem o aluno à consciência acerca da 

mobilidade e da riqueza dos papéis dos participantes da comunicação, assim como das 

funções da linguagem, como se fosse, apenas um jogo de encaixe: 
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Caderno do professor – Aula 5 – p.22 – 1º bimestre 

 

 
Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Questões como essas, que não se prestam à reflexão, são encontradas ao longo dos 

quatro bimestres, não sendo, portanto, uma característica exclusiva do conteúdo funções da 

linguagem. 

Evidentemente, não estamos desvalorizando a contribuição de Jakobson, à frente da 

história linguística no seu tempo. Contudo, usar a teoria desse autor com valor de verdade e 

não como uma possibilidade, em meio a um conjunto de teorias existentes que, inclusive, 

questionam a visão de Jakobson, indica a imposição de um ponto de vista, sem nem ao menos 

haver um cuidado com algumas incoerências, como, por exemplo, usar os gêneros textuais 
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(conforme denominação utilizada nos Cadernos, em vez de gêneros discursivos) e ignorar 

as demais contribuições de Bakhtin, que vão muito além do modelo jakobsoniano. 

É possível ver que, no material analisado, a voz de Jakobson ecoa no que diz respeito 

aos elementos da linguagem, assim como às suas funções. Portanto, uma análise feita pelo 

plano da intertextualidade, revela essa teoria permeando o conteúdo e as atividades 

propostas, apesar de, no decorrer das explicações e das referências, não haver menção ao 

nome do autor, o que revela uma incongruência entre o conteúdo desenvolvido e a fonte em 

que as informações foram buscadas: 
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Fonte: SEEDUC-RJ, 2013n 

 

Dessa forma, contrapondo as atividades propostas, aqui utilizadas como exemplo de 

análise, ao material utilizado como referência, há uma inconsistência autoral tanto na parte 

teórica quanto nos exercícios. Para se falar em sistema de comunicação e seus elementos, 

assim como em funções da linguagem, não há como o fazer com garantia de credibilidade 

sem sequer mencionar o nome Roman Jakobson. Ainda que consideremos que esse conteúdo 

está presente em muitos materiais didáticos e que se trata de um dado com valor de verdade 

– e que, talvez por isso, tenha sido naturalizada e incorporada sem menção ao autor em 

referências de muitos livros –, cabe aqui essa observação sobre a ausência de menção até 

mesmo na introdução do conteúdo. 

Segundo Maingueneau (1997), um discurso pode citar o outro, convocando outra voz 

para respaldar o que ele fala ou, ainda, trazer a voz do outro para não comprometer seu 

discurso: “O locutor citado aparece, ao mesmo tempo, como o não-eu, em relação ao qual o 

locutor se delimita, e como a ‘autoridade’ que protege a asserção” (MAINGUENEAU, 1997, 

p.86). Isso nos faz perceber que a opção por não mencionar Jakobson para a formulação das 

explicações e das questões para apresentar o esquema do sistema de comunicação, imprime 

ao material, por um lado, uma falta de credibilidade, e, por outro, uma autonomia da Equipe 

de Elaboração, mais uma vez, atribuindo a si própria um caráter de autossuficiência autoral. 

 

 

3.3.4 Plano do tema 

 

Existe uma complexidade exposta por Maingueneau (2008) acerca do plano do tema, 

dentro da semântica global. De acordo com o autor, não há por que estudar os temas 

isoladamente ou estabelecer uma hierarquia entre eles, visto que sua ação pode ser flagrada 

em qualquer parte do texto.  

Os textos escolhidos para fazerem parte dos Cadernos analisados tratam de assuntos 

distintos. Buscamos entender como a escolha desses textos se configura de acordo com a 

ocorrência dos temas neles presentes e até que ponto um tema que aparece em vários textos 

é imposto pelo campo discursivo do Caderno. Considerando essas ocorrências, intentaremos 
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identificar se eles são impostos pelo campo discursivo ou se são específicos daqueles 

discursos:  

 

Por definição, os temas que não são impostos pelo campo discursivo 

podem estar ausentes de um discurso, mas aqueles que são impostos podem 

estar presentes de maneiras muito variadas: um tema imposto que é 

dificilmente compatível com o sistema de restrições globais será integrado, 

mas marginalmente, enquanto um tema imposto fortemente ligado a esse 

sistema será hipertrofiado. Pode igualmente ocorrer que os dois discursos 

atribuam uma importância comparável ao “mesmo” tema imposto, apesar 

de ele apresentar pequeno grau de conexidade com seus respectivos 

sistemas. (MAINGUENEAU, 2008, p.83) 

 

A partir disso, acredita-se que é relevante pensar sobre a importância de determinado 

tema para a construção semântica do campo discursivo de textos que fazem parte de um 

material didático, no caso criado pela SEEDUC-RJ.  

Embora Maingueneau se refira ao tema de um discurso como uma noção de “manejo 

muito delicado” (MAINGUENEAU, 2008, p.81), é preciso demarcar aqui como o autor 

concebe esse termo: 

Mas não é ir contra a evidência afirmar de dois discursos em conflito sobre 

um assunto qualquer que eles não se falam da mesma coisa? O que torna 

pensável essa tensão é que ela é tornada amplamente eufêmica pela 

existência de uma massa considerável de pressupostos partilhados pelos 

dois protagonistas, pressupostos que lhes permitem precisamente opor-se 

no interior de um mesmo campo. Os dois sistemas de restrições semânticas 

têm exatamente de construir temas de maneiras divergentes, essa 

divergência pode ser simplesmente relativa, já que eles estão imersos em 

um universo a priori amplamente aceito por ambas as partes. 

(MAINGUENEAU, 2008, p.82)  

 

Dessa forma, nesta dissertação, tema discursivo é entendido como posicionamento. 

Levando essa noção em conta, fizemos um levantamento dos assuntos recorrentes nos textos 

dos quatro bimestres dos Cadernos. Embora haja entrecruzamentos entre os assuntos, foi 

possível agrupá-los em quatro grandes blocos, de acordo com a divisão bimestral para 

organizar a análise: os textos priorizados no 1º bimestre focam a chegada dos portugueses 

ao Brasil, para trabalhar o Quinhentismo. No 2º bimestre, os textos priorizam o barroco, sob 

a escrita de Gregório de Matos e do padre Antônio Vieira. No 3º bimestre, são privilegiados 

os textos sobre o arcadismo. E, no 4º bimestre, os assuntos são diversificados, contudo todos 

eles dizem respeito a questões comumente presentes no cotidiano de muitas famílias, como 

gravidez na adolescência, trabalho infantil, estética, leitura, casamento, mutação genética em 
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animais, evoluções médicas, eventos na comunidade e reflexão sobre a qualidade da escola 

pública. 

Para detalhar essa relação dos quatro bimestres, fizemos um levantamento dos textos 

que compõem cada um deles.  

No 1º bimestre são priorizados os textos da literatura de informação e os textos 

jesuíticos, relacionados à chegada dos portugueses ao Brasil, ramificada em três vertentes: o 

achamento do Brasil (Pero Vaz de Caminha e Pero de Magalhães Gandavo), questões 

relacionadas aos indígenas (Hans Staden e Caetano Veloso) e textos de cunho religioso 

(Padre José de Anchieta). Há também um relato de viagem (Fabiano Constantino) e uma 

crônica cujo título resgata a ideia de memória (Carlos Heitor Cony).  

No 2º bimestre, os textos priorizam os temas associados ao Barroco, privilegiando 

Gregório de Matos e padre Antônio Vieira. Há também tirinhas e charges abordando 

protestos e manifestações populares, com crítica à (má) qualidade da educação, à importação 

de médicos, aos políticos e aos males gerados pela tecnologia no que tange ao 

relacionamento humano. 

No 3º bimestre, são priorizados os textos sobre o Arcadismo, sob a autoria de Cláudio 

Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Para abordar o gênero artigo enciclopédico, 

são apresentados dois textos: um sobre o guaraná da Amazônia e outro sobre o ritmo musical 

axé. Para trabalhar a impessoalidade, é usado um texto sobre métodos de ensino (Eduardo 

Roberto da Silva). Para o conteúdo processo de formação de palavras, são usadas poesias de 

Haroldo de Campos, Manuel Bandeira e Mário Quintana. 

No Caderno do 4º bimestre, textos de temas diversos, como gravidez na 

adolescência, trabalho infantil, questões estéticas ligadas ao corpo e à saúde, estímulo à 

leitura, casamento, mutação genética em animais, evoluções médicas em favor da vida, 

comunidade da Maré e reflexão sobre a qualidade da escola pública tecem o 

desenvolvimento dos gêneros reportagem, notícia e entrevista. Para trabalhar os tipos de 

discurso, são usados trechos da obra Quincas Borba, de Machado de Assis. 

A partir dessa organização, seguimos com o detalhamento por temas e organizamos 

quatro tabelas, uma por bimestre. Nessas tabelas é possível identificar os temas presentes 

nos Cadernos, acerca de diferentes assuntos. Vejamos: 
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Tabela 8: Temas 1º bimestre 

 

 

TEXTO 

 

 

ASSUNTO / OBSERVAÇÕES 

 

TEMA (POSICIONAMENTO) 

 

A carta de Achamento do Brasil (fragmento) 

Pero Vaz de Caminha 

Século XV 

 

Chegada dos portugueses ao Brasil. 

 

Pouca valorização da riqueza cultural dos indígenas.  

No fragmento apresentado:  

 

Visão do colonizador. 

 

Não há, no fragmento presente no Caderno, 

uma visão negativa, por parte dos 

portugueses, acerca dos nativos. 

 

Charge 

Título: Descobrimento do Brasil (sem autor, sem 

data) 

Assunto: Chegada dos portugueses à terra habitada 

pelos indígenas 

Século XXI 

Fonte: 

http://www.ocponline.com.br/blog/caricato/post/66

8-descobrimento-do-brasil.html 

 

Chegada dos portugueses ao Brasil. 

 

Visão dos indígenas. 

 

Indígenas veem os portugueses como 

exploradores. 

 

Tratado da Terra do Brasil 

Da condição e costumes dos índios da terra 

(fragmento) 

Pero de Magalhães Gandavo 

Século XVI 

Chegada dos portugueses ao Brasil. 

 

Indígenas como povo com limitação sociocultural, 

desorganizados socialmente.  

 

Bárbaros, gentios, violentos e traidores. 

Povo sem Fé, sem Lei e sem Rei e, por isso, vive sem 

Justiça e desordenadamente. 

 

No fragmento apresentado:  

 

Visão do cronista português. 

 

Visão fortemente negativa acerca dos 

nativos. 

 

http://www.ocponline.com.br/blog/caricato/post/668-descobrimento-do-brasil.html
http://www.ocponline.com.br/blog/caricato/post/668-descobrimento-do-brasil.html


134 

 

Auto  

Segundo ato (fragmento) 

José de Anchieta 

Século XVI  

 

Chegada dos portugueses ao Brasil. 

 

Texto com objetivo evangelístico. 

 

Os indígenas se permitem corromper pelos 

demônios Guaixará e Aimbirê. 

 

Aqueles que simbolizam a salvação das almas dos 

habitantes da aldeia falam a língua do colonizador.  

 

Superioridade cultural e espiritual dos 

colonizadores. 

 

Indígenas estão sob o domínio dos demônios e são 

caracterizados como embriagados, antropófagos, 

agressores, completos sandeus, perdidos no 

bacanal, tolhidos de graça espiritual, pecadores 

perfeitos que repelem o amor de Deus e se 

orgulham dos defeitos. 

No fragmento apresentado:  

 

Visão do jesuíta português. 

 

Visão negativa acerca dos nativos, 

marcada pelos demônios que têm nomes 

indígenas. 

 

Indígenas como povo pouco evoluído 

espiritualmente e volúvel às tentações da 

carne. 

 

Indígenas inferiores em relação aos 

colonizadores. 

 

A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes 

devoradores de homens (fragmento) 

Hans Staden 

Século XVI 

 

Indígenas. 

 

Indígenas são homens selvagens.  

 

Povo orgulhoso, muito astuto e sempre pronto a 

perseguir e devorar seus inimigos. 

No fragmento apresentado:  

 

Visão do prisioneiro alemão, capturado por 

índios tupinambás. 

 

Visão fortemente negativa acerca dos 

nativos. 
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Um índio (fragmento) 

Caetano Veloso 

Século XX 

 

Indígenas. 

 

Denúncia do massacre indígena. 

Nacionalismo. 

Indígena em pleno corpo físico. 

Indígena como Lúcifer (que desce da estrela 

colorida). 

No fragmento apresentado:  

 

Visão de um representante da cultura 

brasileira. 

 

Valorização do indígena e da sua cultura. 

 

Indígena poderoso (forte poder destrutivo), 

comparado a Lúcifer. 

Charge (sem título, sem autor) 

Assunto: Chegada de exploradores à terra habitada 

pelos indígenas 

Século XXI 

Fonte: 

http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011_03_

01_archive.html 

Colonizadores brigando entre si pela terra habitada 

pelos indígenas. 

 

 

 

Visão de colonizadores. 

 

Valorização da terra sem menção aos 

indígenas, desconsiderando por completo a 

existência desse povo. 

 

 

  

http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html
http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html
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Tabela 9: Temas 2º bimestre 

 

 

TEXTO 

 

ASSUNTO / OBSERVAÇÕES 

 

TEMA (POSICIONAMENTO) 

 

Charge 

Título: Charges sobre as manifestações (sem autor) 

Assunto: Diferença entre protesto e pretexto para 

vandalismo 

Século XXI 

Fonte: 

http://brasilunido.wordpress.com/2013/06/24/charge

s-sobre-as-manifestacoes/ 

Manifestação popular. Estímulo para que o cidadão assuma seu 

papel frente à sociedade, com um 

posicionamento crítico na luta pela 

educação de qualidade. 

Charge 

Título: Encino de qualidade (sem autor) 

Assunto: Protesto contra o “encino” e em favor do 

“ensino” 

Século XXI 

Fonte: http://giliard-giliard.blogspot.com.br/ 

Manifestação popular por um ensino de qualidade. Estímulo para que o cidadão assuma seu 

papel frente à sociedade, com um 

posicionamento crítico na luta pela 

educação de qualidade. 

Charge 

Título: Governo quer importar médicos estrangeiros 

sem garantir qualificação (sem autor) 

Assunto: “Importação” de médicos 

Século XXI 

Fonte: 

http://www.cebes.org.br/internaEditoria.asp?idConte

udo=4403&idSubCategoria=30 

Chegada de médicos estrangeiros ao Brasil. Estímulo para que o cidadão assuma seu 

papel frente à sociedade, com um 

posicionamento crítico na luta contra o 

serviço médico realizado por 

profissionais estrangeiros. 

  

http://giliard-giliard.blogspot.com.br/
http://www.cebes.org.br/internaEditoria.asp?idConteudo=4403&idSubCategoria=30
http://www.cebes.org.br/internaEditoria.asp?idConteudo=4403&idSubCategoria=30
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Charge 

Título: Seu político (sem autor)  

Assunto: Palavra “político” sendo usada como um 

xingamento 

Século XXI 

Fonte: 

http://lencoencarnado.blogspot.com.br/2010_07_01_

archive.html 

Interação verbal. Estímulo para que o cidadão assuma seu 

papel frente à sociedade, com um 

posicionamento crítico acerca da política. 

Charge 

Título: Comunicação ou falta de comunicação? (sem 

autor) 

Assunto: Solidão individual em uma reunião de 

pessoas 

Século XXI 

Fonte: 

http://culturamidiaeducacao.blogspot.com.br/2012/0

5/para-reflexao_08.html 

Uso da tecnologia nas interações sociais, 

promovendo o distanciamento físico entre as 

pessoas. 

Posicionamento contrário à comunicação via 

recursos tecnológicos, em detrimento da 

interação face a face. 

Charge 

Título: Encontro no Vaticano (sem autor)  

Assunto: Dilma (representação da política e do 

dinheiro) X Papa (representação da religião e da 

superioridade espiritual) 

Século XXI 

Fonte: http://blogdoneylopes.wordpress.com/ 

Relação religião X política. Visão negativa acerca da representante do 

Partido dos Trabalhadores. 

 

Religião superior à política. 

 

Estímulo para que o cidadão assuma seu 

papel frente à sociedade, com um 

posicionamento crítico na luta pelos seus 

direitos. 

Tirinha (sem título, Bill Watterson, sem data) 

Assunto: Comportamento de querer ter vantagem em 

situações diversas, por meio de atitudes trapaceiras 

Século XXI 

Fonte: http://extravirgem.com/tag/calvin-e-haroldo/ 

Enfoque social com crítica à sociedade. Crítica à malandragem e à esperteza,  

marcadamente presentes na cultura 

brasileira. 

  

http://lencoencarnado.blogspot.com.br/2010_07_01_archive.html
http://lencoencarnado.blogspot.com.br/2010_07_01_archive.html
http://culturamidiaeducacao.blogspot.com.br/2012/05/para-reflexao_08.html
http://culturamidiaeducacao.blogspot.com.br/2012/05/para-reflexao_08.html
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Soneto 

Descrevo que era realmente naquele tempo a Cidade 

da Bahia (fragmento) 

Século XVII 

Gregório de Matos 

 

Crítica aos governantes, classificando-os como 

pretensiosos e incompetentes.  

Crítica ao povo, caracterizado como fofoqueiro, 

olheiro e fútil.  

 

Crítica à sociedade, classificada como 

desavergonhada.  

 

Crítica à corrupção.  

 

No fragmento apresentado:  

 

Crítica à consolidação da corrupção. 

 

Charge (sem título, sem autor, sem data) 

Assunto: Casal se comunica pelo computador, 

estando o homem ao lado da mulher 

Século XXI 

Fonte: http://www.essaseoutras.xpg.com.br 

Uso da tecnologia em interações íntimas do casal 

heterossexual. 

Posicionamento contrário à comunicação via 

recursos tecnológicos, em detrimento da 

interação face a face. 

 

 

  

http://www.essaseoutras.xpg.com.br/
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Tabela 10: Temas 3º bimestre 

 

TEXTO 

 

 

ASSUNTO / OBSERVAÇÕES 

 

TEMA (POSICIONAMENTO) 

 

Cartas Chilenas (fragmento) 

Tomás Antônio Gonzaga 

Século XVIII 

Situação sócio-política das Minas Gerais, no final 

do século XVIII. 

No fragmento apresentado:  

 

Crítica à sociedade e à política do estado 

de Minas Gerais. 

Guaraná da Amazônia 

(não foi mencionado o nome do autor do texto) 

Século XXI 

Fruto da Amazônia. Valorização da flora do Brasil. 

 

Axé (fragmento) 

Wikipedia 

Século XXI 

 

Gênero musical brasileiro. No fragmento apresentado:  

 

Valorização da religião/música/cultura 

brasileira. 

 

 

Tabela 11: Temas 4º bimestre 

 

 

TEXTO 

 

 

ASSUNTO / OBSERVAÇÕES 

 

TEMA 

Mesmo informadas, adolescentes cometem os 

mesmos erros há 20 anos (fragmento)  

Mário Tonocchi 

Século XXI 

 

Gravidez na adolescência. 

 

No fragmento apresentado:  

 

Crítica à política de prevenção de gravidez 

na adolescência. 

Muitas pedras no caminho (fragmento) 

Guilherme Zocchio 

Século XXI 

 

Trabalho infantil. No fragmento apresentado:  

 

Crítica ao trabalho infantil. 
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1) Preocupação excessiva com o corpo coloca pais 

em alerta (fragmento) 

(não foi mencionado o nome do autor do texto) 

Século XXI 

 

2) A era das anoréxicas (fragmento) 

 Revista Época 

Século XXI 

Preocupação excessiva com a estética do corpo. Nos fragmentos apresentados:  

 

Crítica à preocupação excessiva com a 

estética do corpo. 

1) Sonho é ter mais espaço para estimular a leitura 

(fragmento) 

(O Estado de SP) 

Século XXI 

 

2) Leitura: quem começa não para mais (fragmento) 

Elisabeth Dangelo Serra 

Século XXI 

Benefícios proporcionados pela leitura. Nos fragmentos apresentados:  

 

Estímulo à leitura. 

 

O casamento mais esperado do ano 

(não foi mencionado o nome do autor do texto) 

Século XXI 

Casamento. No fragmento apresentado:  

 

Valorização do casamento heterossexual. 

Médicos explicam como é possível sobreviver à 

barra de ferro no crânio (fragmento) 

Luna D’Alama 

Século XXI 

Tecnologia e avanços médicos. 

 

No fragmento apresentado:  

 

Valorização da tecnologia e dos avanços 

médicos. 

 

Bistrô favela (fragmento) 

Chico Júnior  

Século XXI 

 

 

Vida na favela. 

 

No fragmento apresentado:  

 

Favela como lugar de tempero especial, 

carinho, dedicação e bom atendimento. 

Isadora Faber: 'Só porque é escola pública tem que 

ser ruim?' (fragmento) 

(O Globo) 

Século XXI 

Escola pública. No fragmento apresentado:  
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 Escola pública como lugar que precisa de 

melhorias, principalmente em relação à 

falta de professores. 

Brasil 'ganha' 300.000 analfabetos em apenas um 

ano  

Cecília Ritto 

Século XXI 

 

Taxa de analfabetismo no Brasil.  

 

Crítica ao aumento da taxa de 

analfabetismo no Brasil.  

 



142 

 

Analisando as informações presentes nas tabelas, podemos identificar o 

posicionamento assumido nos Cadernos: começando pela chegada dos portugueses ao 

Brasil, em um total de sete textos, apenas um deles apresenta a visão dos indígenas (povo 

dominado), os outros seis apresentam, de alguma forma, a visão de povos dominantes, na 

qual o indígena é visto de forma inferiorizada. É importante destacar – embora não seja o 

foco da análise – que as atividades propostas no Caderno desse bimestre não impulsionam 

o aluno a se posicionar criticamente em relação ao povo dominado tampouco ao povo 

dominante. As questões apenas propõem conteúdos gramaticais relacionados aos textos ou 

pedindo ao aluno que transcreva algum trecho que exemplifique o que é dito no enunciado. 

Há questões relacionadas às funções da linguagem, diferença entre texto literário e não 

literário, conotação e denotação, entre outros conteúdos, porém sem estimular o aluno a se 

posicionar em relação à forma como acontece a chegada dos portugueses ao Brasil. 

Considerando do 2º ao 4º bimestre, é possível ver como os textos dos Cadernos 

podem estimular o aluno a ter uma visão crítica acerca de lutas pelos seus direitos e pela 

conscientização de fatos ligados à educação (seis textos), repúdio à corrupção e à 

malandragem (cinco textos) e informações sobre vida saudável, benefícios do hábito de 

leitura e avanços médicos (cinco textos). Dois textos dos Cadernos também se posicionam 

de forma contrária à interação virtual, quando essa é realizada em detrimento da interação 

face a face e em três textos podemos ver a valorização atribuída à cultura e à flora brasileiras. 

Nos Cadernos não há menção a relacionamentos homossexuais, havendo apenas dois textos 

que retratam casais heterossexuais. 

Pode-se dizer que por meio dos textos que serviram de base para formular as 

atividades do 2º, 3º e 4º bimestres, busca-se promover no estudante um estímulo à reflexão 

e à luta pelos seus direitos e pela conscientização de diversos fatos – como dito acima – 

contudo, as atividades propostas pouco incentivam o aluno a refletir sobre essas questões e 

a se posicionar criticamente, assim como nas atividades propostas no 1º bimestre. São 

questões que enfatizam conteúdos como figuras de linguagem, diferença entre texto literário 

e não literário, linguagem formal e linguagem informal, paronímia e homonímia, sinonímia 

e antonímia, funções da linguagem, características de movimentos literários, enfim, 

propostas que em nada estimulam o estudante a refletir sobre os assuntos abordados nesses 

bimestres. 

Desse modo, ficam claros os temas presentes no material analisado. Seguindo na 

esteira dos outros planos, podemos ver a SEEDUC-RJ, mais uma vez, impondo a visão do 
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dominador, de acordo com a quantidade de textos cuja visão predominante é a dos 

colonizadores e não a do povo que já habitava a terra.  

Retomando o intento anunciado no início da seção, constatamos que os temas 

presentes nos Cadernos não são impostos pelo campo discursivo, mas, ao contrário, são 

específicos dos respectivos discursos. 

As questões abordadas neste capítulo e nos anteriores serão retomadas nas 

considerações finais desta dissertação, que se encontram a seguir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação enfoca os efeitos produzidos por enunciados presentes nos Cadernos 

de atividades de aprendizagem autorregulada no que diz respeito aos efeitos de sentido 

construídos pelo material produzido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC-RJ), a partir de alguns planos da semântica global de Dominique Maingueneau 

(2008). Analisa-se, especificamente, o volume intitulado Cadernos do professor. 

Para construir o material teórico utilizado na análise, a fundamentação abordou 

diversas noções, como discurso e interdiscurso, universo, campo e espaço discursivo, 

formação discursiva, sistema de restrições, interincompreensão/simulacro, prática 

discursiva, contexto, intradiscurso e memória discursiva (MAINGUENEAU 1996, 1997, 

2000, 2006, 2008, 2010, 2011, 2015). Os conceitos de gêneros do discurso e de dialogismo, 

considerados importantes para a compreensão da semântica global, foram tomados de 

Bakhtin (2011) e de Volóshinov (2009); e vistos também em Maingueneau (2000, 2008, 

2011, 2014, 2015). 

Na abordagem das relações entre um dos Programas de iniciativa do estado e os 

Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada, um percurso pela educação pública 

brasileira nos mostra a ligação entre o público e o privado, como fruto da mercantilização 

da educação pública, em que empresas privadas oferecem serviços e produtos a redes 

públicas de ensino.  

A partir das relações estabelecidas entre os Cadernos e o professor, esta dissertação 

debate o discurso da SEEDUC-RJ, passando pelo Currículo Mínimo, pelas avaliações 

externas e pelo Programa Autonomia, bastante presentes nos Cadernos. Esse material é o 

porta-voz que anuncia escolas sem professores, imersas por inteiro na política educacional 

brasileira, submetidas a interesses majoritariamente financeiros, em um processo em que a 

educação está sob o jugo do capital privado. 

Apresentada a metodologia utilizada para realizar esta pesquisa e descritos os 

Cadernos de atividades de aprendizagem autorregulada de língua portuguesa e literatura – 

Cadernos do professor dos quatro bimestres do 1º ano do ensino médio, analisamos o 

material pelos planos da semântica global, propostos por Maingueneau (2008). 
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De acordo com a análise feita no decorrer do capítulo anterior, foi possível ver como 

os planos da semântica global se integram, de modo que os Cadernos puderam ser vistos 

como um todo que converge na direção da prescrição, da autoridade e de algumas 

inconsistências flagradas no discurso da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.  

Tendo em vista a análise dos Cadernos, a noção de semântica global esteve à frente 

de todas as etapas do processo. Nessa análise atribuímos destaque aos planos da 

intertextualidade, do vocabulário, do estatuto do enunciador e do coenunciador e dos temas.  

Conforme nossa expectativa declarada no início do capítulo anterior, segundo o 

sistema de coerções, proposto por Maingueneau (2008), a ação discursiva manifestou-se em 

diferentes pontos do discurso, pela perspectiva dos planos da semântica global selecionados, 

já que a especificidade de um discurso não se define por seus enunciadores, vocabulário, 

temas, cena, cronologia etc., mas por seu posicionamento discursivo. 

A análise pelo plano do vocabulário revelou que, embora não tenham sido detectados 

critérios preestabelecidos para o uso dos termos “tutor” e “professor” – uma vez que ambos 

são usados como interpelação, independentemente da situação –, é o professor quem faz a 

aplicação do material. O professor é o convocado para estar à frente da aplicação/correção 

das atividades, podendo ser um diretor, um coordenador ou um tutor (conforme termo usado 

no Caderno), haja vista que todos esses, ainda que em exercício de outra função dentro da 

escola, são, obrigatoriamente, professores, considerando os critérios de admissão das escolas 

estaduais do Rio de Janeiro.  

Desse modo, apesar da aparente incongruência semântica, essa alternância entre os 

termos utilizados para se referir ao coenunciador foi privilegiada para marcar a autoridade e 

a hierarquia provenientes da Equipe de Elaboração/SEEDUC-RJ, optando-se por mesclar os 

termos “tutor”, “professor” e “professor aplicador”. Foi possível concluir, com base na 

análise feita, que o “tutor”, de fato, é o próprio “professor”. 

Pelo plano do estatuto do enunciador e do coenunciador, vimos que cada discurso, 

de acordo com a competência discursiva, define o estatuto que o enunciador deve conferir a 

si próprio e a seu coenunciador para legitimar seu dizer.  

Os Cadernos se apresentam como material autossuficiente e assumem o papel de 

autoridade por ser a fonte de todas as informações. O enunciador institucional não dá 

abertura para questionamentos, criando, assim, uma barreira à desobediência. Isso ocorre 

porque, apesar de a Equipe de Elaboração ser constituída por professores da rede estadual 

de ensino, esses docentes se colocam em uma posição hierárquica superior à do 

coenunciador tutor/professor. O discurso se constrói com base em um contrato implícito em 
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que, caso o coenunciador não cumpra as orientações dadas no Caderno, não há garantia de 

êxito. A responsabilidade passa a ser, então, atribuída apenas ao professor aplicador do 

material, desconsiderando que no processo há sujeitos diferentes e, por isso, não há como 

atribuir o resultado a apenas um deles. É nessa posição de autoridade e de detentora de 

controle que a SEEDUC-RJ se coloca.  

De acordo com o plano da intertextualidade, percebemos que as competências e as 

habilidades determinadas no Currículo são contempladas nos Cadernos, porém de uma 

forma parcial, em que a ênfase é dada àquilo que a equipe de elaboração dos Cadernos julga 

mais relevante, confirmando um dos objetivos da criação dos Cadernos em consonância com 

a SEEDUC-RJ, estabelecendo-se, portanto, a relação de intertextualidade entre os Currículos 

e os Cadernos, uma vez que estamos diante de uma rede de discursos que se constituem uns 

a partir dos outros, o que reforça o caráter essencialmente dialógico dos Cadernos. 

Pela segunda análise, ainda no plano da intertextualidade, feita com base em um dos 

conteúdos do 1º bimestre: “funções da linguagem”, apresentadas como item “fundamental” 

para a 1ª série do ensino médio, vimos que existe uma inconsistência autoral tanto na parte 

teórica quanto nos exercícios. Para se falar em sistema de comunicação e seus elementos, 

assim como em funções da linguagem, não há como o fazer com garantia de credibilidade 

sem sequer mencionar o nome Roman Jakobson. Ainda que consideremos que esse conteúdo 

está presente em muitos materiais didáticos e que se trata de um dado com valor de verdade 

– e que, talvez por isso, tenha sido naturalizada e incorporada sem menção ao autor em 

referências de muitos livros –, cabe aqui essa observação sobre a ausência de menção até 

mesmo na introdução do conteúdo. 

Isso nos faz perceber que a opção por não mencionar Jakobson para a formulação das 

explicações e das questões para apresentar o esquema do sistema de comunicação, imprime 

ao material, por um lado, uma falta de credibilidade, e, por outro, uma autonomia da Equipe 

de Elaboração, criando o efeito de aumentar a credibilidade do material em si, configurando-

se como uma verdade absoluta e, mais uma vez, atribuindo a si própria um caráter de 

autossuficiência autoral. 

Não há a voz de autoridade de Roman Jakobson para respaldar o que é dito e isso nos 

faz perceber que a opção por não mencionar o linguista na formulação das explicações e das 

questões relativas ao esquema do sistema de comunicação, imprime ao material, por um 

lado, uma falta de credibilidade, e, por outro, uma autonomia da equipe de elaboração, mais 

uma vez, atribuindo a si própria um caráter de autossuficiência, nesse caso, autoral. Ademais, 
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usar a teoria desse autor sem mencionar que essa visão é apenas uma possibilidade, em meio 

a um conjunto de teorias existentes, indica novamente a imposição de um ponto de vista. 

No que diz respeito ao plano do tema, buscamos entender como a escolha dos textos 

presentes nos Cadernos se configura de acordo com a ocorrência dos temas neles presentes 

e até que ponto um tema que aparece em vários textos é imposto pelo campo discursivo do 

Caderno. Foi possível concluir que a SEEDUC-RJ, impondo a visão do dominador, 

estabelece sua autodeclaração de autoritarismo, ao se posicionar hierarquicamente superior 

ao professor que está em sala de aula, fazendo a aplicação do material. Na esteira dos outros 

planos, podemos ver a SEEDUC-RJ impondo a visão do dominador. Inversamente a isso, há 

o estímulo à reflexão e à luta pelos direitos do cidadão, buscando incentivar o aluno a se 

informar sobre os acontecimentos em diversas áreas. Os temas presentes nos Cadernos não 

são impostos pelo campo discursivo, mas, ao contrário, são específicos dos respectivos 

discursos. 

Os planos, assim, podem ser vistos integradamente nos Cadernos analisados, os quais 

se configuram como um material prescritivo e autoritário, cuja responsabilidade pelo 

(in)sucesso é atribuída apenas ao professor encarregado de utilizá-los.  

Os Cadernos analisados pelos planos da semântica global – vocabulário, do estatuto 

do enunciador e do coenunciador, da intertextualidade e do tema – revelam uma regularidade 

quanto ao discurso da SEEDUC-RJ. Nessa perspectiva, os planos são instâncias discursivas 

que se imbricam nos textos, sendo impossível isolá-los, a não ser como ponto inicial de uma 

observação que remeterá, sempre, a uma semântica global, reiterada nas outras instâncias. 

Com base nessa análise, foi possível identificar a marcada autoridade proveniente da 

Equipe de Elaboração/SEEDUC-RJ. O discurso da Secretaria, de acordo com a competência 

discursiva, define o estatuto que o enunciador deve conferir a si próprio e a seu coenunciador, 

legitimando, assim, seu dizer. Nesse processo de vocação enunciativa, o sujeito é autorizado 

a falar ocupando a posição em que se encontra.  

O discurso se constrói com base em um contrato implícito em que, caso o 

coenunciador não cumpra as orientações dadas no Caderno, não há garantia de êxito. Dessa 

maneira, a responsabilidade passa a ser atribuída apenas ao professor aplicador do material, 

desconsiderando que no processo há sujeitos diferentes e, por isso, não há como atribuir o 

resultado a apenas um deles. 

Esta dissertação espera ter, em especial, implicações na própria atividade dos 

professores que utilizam, não apenas os Cadernos, mas qualquer outro material didático, 

produzido ou não pela SEEDUC-RJ, pois, acreditamos que, ao se compreender o discurso 
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no qual a produção do material está imersa, é possível transformar as práticas em sala de 

aula.  

Ainda que nem sempre se tenha abertura para questionamentos ou embates saudáveis 

nas escolas, se o professor tem consciência acerca do material do qual lançou mão para 

trabalhar com seus alunos, essa prática se torna muito mais rica e produtiva. 
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