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RESUMO   

O texto de um Projeto Pedagógico revela no mundo textual características pertinentes ao 

mundo real. Escrever um projeto significa organizar no texto as ações pedagógicas para delinear os 

percursos básicos de desenvolvimento, mensurar os resultados e registrar o que foi idealizado para 

possíveis e necessárias adaptações, a fim de que professores e alunos construam conhecimentos de 

forma cooperativa. 

Esta dissertação circunscrita na Lingüística Textual de Beaugrande e Dressler (1981) e 

Van Dijk (1972,1998), faz uma análise lingüística do texto de projetos pedagógicos produzidos por 

professores de Língua Portuguesa no curso de capacitação Teia do Saber  2004, ministrado na FAAC 

- Faculdades Associadas de Cotia. 

A análise perscruta algumas das dificuldades dos professores de língua materna na 

elaboração do texto do Projeto Pedagógico e demonstra que os princípios constitutivos de textualidade 

denotam que o desconhecimento das relações lógico-textuais para a constituição da superestrutura, 

bem como o não conhecimento da filosofia de trabalho por projetos impede que haja uma coesão 

virtual entre produção, teoria e ações educativas.           
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ABSTRACT     

The textual world of a pedagogic project reveals characteristcs that pertains to he real world. To 

write a project is to organize, within the text, the pedagogical sequence of events in order to outline the 

development, measure the results and record what is planned for possible and necessary adaptions 

thus teachers and students can construct and produce knowledge in a cooperative way. 

Theoretically based on Text Linguistic by Beaugrand & Dressler (1981) and Van Dijk (1972, 

1998), this dissertation analyses texts from pedagogic projects produced by Portuguese teachers in the 

capacitation program "Teia do Saber - 2004" taught at FAAC-Faculdades Associadas de Cotia. 

This analysis examines some of the difficulties of first language teachers on the compositon of 

the pedagogic projects and demonstrates that constitutive principles of textuality points to the lack of 

knowledge of logic-textual relations for the constitution of the superstructure and the philosophy of the 

work with projects impedes the virtual cohesion among production, theory and educational actions.   
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INTRODUÇÃO    

A finalidade do ensino é promover, nos alunos, 
a compreensão dos problemas que investigam.  

Fernando Hernández, Transgressão e mudança na Educação    

O universo escolar é heterogêneo e plural por sua própria constituição; falar em escola 

é lidar com a diversidade étnica, cultural, social, histórica, enfim, é lidar com uma rede de 

significados gerados pelo processo interativo dos sujeitos entre si e dos sujeitos com o 

conhecimento. 

A interação estabelecida, não somente lida com textos diversos, que são levados ao 

âmbito escolar para desempenhar função específica no ensino, mas também gera a produção de 

textos específicos, de circulação limitada no âmago educacional. 

Sendo assim, todos os textos administrativos e pedagógicos surgem a partir da 

necessidade, profissional e/ou educacional do grupo; cumprem uma função social nesse contexto e 

mantém em sua superestrutura uma certa estabilidade. Assim, temos Diários de classe, Planos de 

aula, Cartazes, Projetos entre outros. Por essas características consideramos essas produções 

gêneros escolares, os quais cumprem funções sociais e apresentam em sua constituição marcas 

discursivas do grupo a que pertencem, pois consoante  Bazerman (2005:31):  

Podemos chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os 
compreendermos como fenômenos de reconhecimento psicossocial que são parte de 
processos de atividades socialmente organizadas.Gêneros são tão-somente os tipos 
que as pessoas reconhecem como sendo usados por elas próprias e pelos outros. 
Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, são fatos sociais sobre os 
tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas os 
realizam.  

O Projeto Pedagógico e suas múltiplas dimensões, objeto de estudos deste trabalho, é, 

portanto, um gênero textual que surge a partir da abordagem pedagógica seguida pelas unidades 

escolares da atualidade. O texto apresenta a idealização das atividades a serem executadas num 

devir contínuo que tem como base a problematização.  



  
11

 
Sua complexidade está tanto no texto quanto na aplicabilidade do que está previsto. 

Construir um texto-projeto e colocá-lo em prática requer momentos de reflexão sobre prática e 

teoria, requer uma avaliação contínua dos processos de ensino e de aprendizado e uma união de 

conhecimentos de todos os envolvidos, perpassando a formação docente e discente. 

Não pretendemos criticar, aqui, a formação do professorado ou, simplesmente, apontar 

problemas de utilização da linguagem, mas, avaliar, a partir da linguagem, as questões 

pedagógicas e as diferentes ações lingüísticas possíveis, conforme salienta Geraldi (2003:16):  

Há ações que os sujeitos fazem com a linguagem e ações que fazem sobre a 
linguagem; no agenciamento de recursos expressivos e na produção de sistemas de 
referências pode-se dizer que há uma ação da linguagem.    

O texto pedagógico, nesse sentido, é rico por denotar todas as possibilidades de ações 

lingüísticas e ainda conjugar-se com as ações que os sujeitos fazem pela linguagem, pois o 

trabalho por projetos pressupõe uma construção e uma reconstrução contínuas do processo de 

interação, guiadas pelos aspectos teóricos, ideológicos, sociais e cognitivos. 

Embora nosso objetivo não seja traçar um perfil histórico, consideramos que o 

contexto, assim como em qualquer outra produção, interfere na produção desse gênero escolar, 

uma vez que abarcam diferentes concepções políticas e educacionais. 

Por isso, ressaltamos que na realidade brasileira, a elaboração de Projetos 

Pedagógicos, na rede estadual de ensino, tem se tornado uma exigência das Diretorias de Ensino. 

Na base dessa exigência está a tentativa de promover uma integração entre alunos, professores e 

suas respectivas disciplinas, a fim de criar uma situação de interação social e de partilha de 

conhecimentos, atendendo às necessidades da educação atual e às propostas pedagógicas 

estabelecidas pela LDB (Lei 9394/96)1. 

O Projeto Pedagógico, no entanto, não é uma criação da LDB (Lei 9394/96), pois, na 

Lei 5692/68 do MEC já existia referência a Propostas Pedagógicas e a projetos educacionais . 

Aliás, tanto na Lei 5692/68 quanto na Lei 9394/96, os termos são utilizados, ainda que as 

concepções e os procedimentos sejam distintos.  

                                                

 

1 As leis mencionadas no texto estão referenciadas pela entrada Brasil (1998) e Brasil, Ministério da Educação. 
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O Projeto Pedagógico é uma dentre outras possibilidades de Propostas Pedagógicas 

que poderiam ser implantadas pelas unidades escolares, observadas as devidas características 

dos diferentes momentos históricos. 

A presença dos termos, todavia, não implica a presença do trabalho por projetos, pois 

basta observar que na lei 5692/71 assinada por Emílio G. Médici, sob a égide do sistema militar, 

encontramos o termo projetos educacionais no Cap. VI Art. 57:  

A assistência técnica incluirá colaboração e suprimento de recursos financeiros para 
preparação, acompanhamento e avaliação dos planos e projetos educacionais que 
objetivam o atendimento das prescrições do plano setorial de educação da União.  

Porém, haja vista o número de educadores e intelectuais perseguidos e exilados, 

podemos, admitir que os projetos poderiam ser controlados pelo governo para a manutenção da 

ordem Nacional por meio desse acompanhamento. Embora o termo esteja presente no texto da lei, 

nem o desenvolvimento, nem a prática, nem tão pouco a redação de um projeto permitiriam o 

desenvolvimento da capacidade crítica a partir da problematização da realidade, uma vez que o 

discurso dominante tentava impor um controle social. 

Já na 9394/96, os termos refletem a ideologia de um país que vivencia a construção da 

democracia e a construção da participação do cidadão nesse desenvolvimento social. Portanto, os 

termos Propostas pedagógicas e projetos educacionais adquirem um caráter mais democrático, 

em que as propostas deveriam ser criadas pela comunidade escolar, aproximando-se da 

concepção de trabalhos por projetos.  

A lei institui que cada escola terá certa liberdade para adequar seu currículo de acordo 

com a comunidade em que estiver inserida, o que, a princípio, dá autonomia à escola e refere-se 

ao que no Brasil se intitula Projeto Político Pedagógico (doravante PPP). Sem sombra de dúvidas 

por traz dessa lei está a filosofia de trabalho por projetos, no entanto, nem a lei é suficiente para 

instaurar uma mudança de tal sorte na prática de ensino, nem a prática se impõe dessa forma. 

Em tese, as instituições deveriam constituir um currículo próprio, expresso em seu 

PPP, de modo que todas as estratégias de ensino desenvolvidas na instituição fizessem parte 

desse grande projeto. Professores, em sala de aula, desenvolveriam projetos instrucionais, que 

relacionariam os conteúdos e as atividades pertinentes ao aprendizado de suas disciplinas e se 

uniriam a professores de outras disciplinas para a criação e o desenvolvimento de projetos 

pedagógicos inter ou transdisciplinares, configurando-se em pequenas células de um projeto maior. 
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Os projetos pedagógicos deveriam buscar um trabalho de articulação entre diferentes 

áreas, assumindo seu caráter transdisciplinar, que permitiria criar uma situação na qual toda a 

escola e a comunidade são envolvidas com a intenção de promover uma integração (mais do que 

uma mera interação) entre os alunos e os assuntos a serem tratados, de modo a fazer com que os 

professores, gestores e familiares se integrassem de alguma forma, numa pequena mostra da 

sociedade geral, na escola, desenvolvendo os componentes curriculares explícitos e implícitos, daí 

optamos por denominá-los Projetos Pedagógicos Integrados (doravante PPI).2 

Bruner (1963:10) considera os projetos como o alicerce da filosofia construtivista em 

sala de aula, porque aprender a pensar criticamente requer dar significado à informação, analisar, 

sintetizar, planejar, resolver problemas, criar novos materiais ou idéias e interagir efetivamente no 

processo de aprendizagem. 

Um projeto pedagógico não se consubstancia, simplesmente, num texto didático, que 

registra ou planeja fatos a serem executados, mas, acima de tudo, num discurso que reflete uma 

transformação no fazer pedagógico, em que o aluno participa ativamente e o professor assume um 

papel muito mais participativo e menos impositivo e hierárquico, ou seja, pressupõe uma alteração 

nos procedimentos educacionais. Significa ensinar a reflexão a partir da linguagem, partilhar 

conhecimentos, construir sentidos e inferir sobre a realidade social, política, histórica e 

educacional. 

Admitir a educação por projetos não significa apenas escolher um bom tema de 

trabalho, selecionar boas atividades e escrever um bom projeto, mas significa uma alteração na 

maneira de entender o processo de ensino-aprendizagem para que o texto de um PPI não apenas 

revele características relacionadas ao ato de escrever, mas também ao ato de ensinar e aprender, 

refletindo a pedagogia utilizada pelos professores envolvidos e servindo como norte em sua 

atuação. Hernández (1998:80) diz que ensinar mediante projetos não é fazer projetos. 

Se ensinar por projetos não é fazer projetos, com toda certeza é fazer textos que 

registrem o que foi projetado, seu desenvolvimento, seus resultados, etc. Escrever um projeto 

pedagógico não é sobrepor informações em itens previamente distribuídos, em superestruturas 

copiadas de manuais didáticos, como quem distribui ingredientes inadequadamente.  

                                                

 

2 Cumpre ressaltar que é assim que algumas Diretorias de Ensino o denominam, conforme contato que tivemos com 
professores da Diretoria de Itaquaquecetuba, no Projeto de Capacitação Teia do Saber/FAAC (2004) - Ler Para Aprender.  
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Escrever esse gênero pressupõe uma mudança de postura frente ao ato de ensinar, 

frente ao ato de aprender e frente ao texto pedagógico. É preciso que todos estejam imbuídos por 

esta abordagem de ensino para que o texto dialogue com as práticas. O texto deveria revelar, entre 

outros aspectos: a unidade temática, as concepções pedagógicas e o ambiente escolar. 

A concepção de projetos também afeta as ações humanas e as atitudes no ambiente 

escolar porque imprime uma nova filosofia e novas abordagens diante do conhecimento porque é 

resultado desse desenvolvimento social. 

Pensar a Educação a partir de projetos significa refletir sobre isso e sobre a atuação 

pedagógica, atitude que articula tanto conhecimentos empíricos quanto epistemológicos, pois o 

projeto pedagógico une docentes em torno de um tema comum, buscando a resolução de 

problemas, que sejam relevantes para a comunidade escolar. Assim, ou trabalha, ou desperta a 

inquietação dos sujeitos e, gradualmente, vai construindo caminhos para resultados possíveis. 

Porém, daquilo que é ideal à realidade há um hiato, que só diminuirá quando o 

professor perceber que faz parte do processo interativo. A escola resiste a mudanças e 

freqüentemente recorre a interpretações inadequadas, por exemplo, com profissionais afirmando 

que já fazem projetos há anos.  

Essa atitude gera, no mínimo, dois problemas: a falta de comprometimento teórico e o 

abalo geral da credibilidade. Desse modo, os educadores acabam por considerar toda e qualquer 

alternativa como mais um modismo educacional. Porém, nem sempre se trata de modismo, pois 

como bem lembra Hernández (1999), cada época apresenta possibilidades de trabalho pertinentes 

aos estudos e à realidade do seu tempo. O trabalho por projetos, para ele, é apenas uma 

possibilidade de mudança, dentre outras. 

A partir da percepção de como as teorias são mal interpretadas pelos educadores, 

somos, por um lado, forçados a admitir que têm certa razão em assumir essa postura, pois o 

próprio sistema força o professor a absorver diferentes perspectivas educacionais para uma 

suposta renovação e melhoria, incorporando conceitos muitas vezes sem estudá-los ou 

compreendê-los. Por outro lado, há que se resguardar o valor da teoria numa prática de ensino 

reflexiva e significativa, e o valor do esforço de muitos cursos de capacitação em tornar possível 

essa compreensão. 
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O trabalho por projetos lida, em suas inúmeras instâncias, com essa relação de partilha 

e construção, que Delors (2000)3 denomina pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a 

fazer; aprender a conviver e aprender a ser. E, ao englobar o professor como aprendiz, acrescenta 

a eles o aprender a ensinar e ensinar a aprender, incitando uma reestruturação do ato de ensinar e 

aprender em que o educador não é o detentor do saber e deveria aprender a lidar com o inusitado 

e partilhar a construção de sentidos com os aprendizes. 

Nessa conjuntura, as exigências são cada vez maiores e o fazer pedagógico passa a 

ser analisado sob todos os seus aspectos. O sistema escolar interessa-se pela elaboração e pela 

idealização de PPIs eficientes e pela boa utilização dos materiais didáticos disponíveis e/ou 

disponibilizáveis.  

O domínio da língua nesse processo e, mais amplamente, da linguagem torna-se 

imprescindível, pois, o momento exige um profissional que se mantenha atualizado, que pesquise e 

que seja capaz de transformar em palavras e, portanto, utilizar a língua para planejar seu fazer 

pedagógico, prevendo as possibilidades de utilização da linguagem em prol do conhecimento.  

Nessa nova prática espera-se um profissional que não mais copie planejamentos 

anteriores, mas que seja capaz de, ao construir projetos pedagógicos, antever a situação 

comunicativa, criar estratégias pertinentes à interação em aula, dialogar com outras áreas e 

adequar a linguagem aos seus interlocutores. 

Mas, a realidade educacional brasileira distancia-se do que é esperado, é heterogênea 

e injusta, apresenta desde professores leigos, professores formados em cursos instantâneos até 

professores pós-graduados lidando com um universo que não lhes dá condições de trabalho, mal 

remunerados, salas superlotadas, falta de apoio e de material para o ofício, lidando com a 

violência, a ausência de valores e de condições básicas de sobrevivência. 

No entanto, entre o ideal e o real há o meio termo, onde se encontram os profissionais 

que sentem necessidade de mudança e buscam nessa realidade problemas, os quais podem e 

devem ser tratados no contexto escolar a fim de servir de mote para o desenvolvimento de 

projetos, os quais, por sua vez, servem de mote para a construção da cidadania por meio da 

construção de conhecimentos. 

                                                

 

3 Informações presentes no Relatório da Comissão  Sobre Educação para o Século XXI.In: www.unesco.org.br. Acesso em 
10/10/2005.   

http://www.unesco.org.br
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Não reproduziremos o discurso da má formação porque acreditamos que a Educação 

tem seus problemas como qualquer outra área os tem, e a formação é apenas uma parte deles. 

Nosso objetivo não é apontá-los, mas a partir dos dados extraídos dos textos, identificarmos as 

dificuldades dos sujeitos, que fazem parte dessa produção textual para refletirmos sobre ações 

textuais e pedagógicas possíveis.  

Em cursos de capacitação de professores, é possível perceber essas necessidades e 

também as dificuldades de transpor a experiência adquirida na prática da metalinguagem, da 

classificação gramatical para uma nova forma de trabalho, que venha propiciar uma consolidação 

teórica e a possibilidade de relações coerentes com a prática, em função de objetivos e metas 

previamente traçados.  

Daí a idéia recorrente no senso comum e na concepção de muitos estudiosos de que 

nossos professores querem um receituário de aulas, aquilo que Pozo (1999:90) chama de busca 

pelo Santo Graal da aprendizagem, atividades prontas para serem aplicadas e que se prendem 

demais às orientações do livro didático.  

Se, por um lado, essa premissa é verdadeira, por outro, também é possível observar 

que isso está mudando e que há uma gama de profissionais que têm consciência de sua formação 

e quer encontrar respostas que possam solucionar possíveis deficiências .  

Sem dúvida alguma, esse movimento de mudança e essa busca por uma formação 

consistente pode levar a uma ruptura com os modelos pedagógicos tradicionais e uma 

conscientização de que um bom projeto instrucional é aquele que aproxima os diversos 

componentes da aprendizagem em vez de distanciar uns de outros ou deixar que funcione cada 

um por sua conta.  

Partindo desse contexto e fazendo parte dele como profissional da educação, nesta 

dissertação, temos como objetivo perscrutar as ações lingüísticas executadas por professores de 

Língua Portuguesa4, na produção do gênero PPI, sobretudo nos aspectos discursivos responsáveis 

pela unidade textual. 

Trabalhando com material elaborado por professores que participaram do Projeto Teia 

do Saber5, em Cotia/SP 

 

2004, consolidamos nossa pesquisa por meio de reflexões e indicação 

                                                

 

4 Ressaltamos que não é nosso objetivo avaliar a formação acadêmica dos professores, ainda que ela se revele, direta ou 
indiretamente.   

5 Trata-se de um Programa de Formação Continuada, criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/SP. 
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de estratégias que possam, de algum modo, fornecer subsídios aos profissionais de Língua 

Portuguesa, para o aperfeiçoamento de PPIs e fomentar discussões a respeito do tema. 

Nossa pesquisa enfoca os PPIs elaborados por professores de Língua Portuguesa e se 

baseia no fato de que, se por um lado durante muito tempo a prática foi favorecida em detrimento 

da teoria e as aulas, em si, acabavam sendo feitas sem o planejamento adequado, por outro, esse 

recurso educacional poderá pôr fim a essa prática, na medida em que o professor receba subsídios 

que permitam superar as dificuldades e demonstrar as vantagens de um trabalho integrado entre 

áreas.  

Postulamos que o professor de Língua Portuguesa, ao participar da elaboração de 

projetos, poderia passar a refletir sobre seus conhecimentos, sobre o processo de interação em 

sala de aula e teria de transformar seu conhecimento prático em ações efetivas, em atividades que 

possibilitassem mediações eficientes, capazes de integrar conteúdos específicos de sua matéria ao 

tema focalizado para o trabalho com diferentes linguagens em sala de aula.  

Porém, na maioria das vezes, isso não acontece, não porque seja uma utopia ou 

porque a formação dos professores não seja suficiente, mas porque esses professores não 

possuem subsídios para a produção desse gênero textual; para um trabalho transdisciplinar; e para 

a construção de uma mediação efetiva, a partir dos textos que compõem um projeto para o 

trabalho com linguagem e não mais com regras gramaticais e metalinguagem. 

A linguagem é o cerne de nossa pesquisa e para o estudo do papel da linguagem nos 

PPIs, diante dos aspectos sócio-cognitivo-interacionistas impostos pelo construtivismo, optamos 

pela Lingüística Textual no que tange aos princípios e estratégias de textualidade estudados por 

Beaugrande e Dressler (1981) para a compreensão das estratégias efetuadas no texto; aos 

estudos das superestruturas, micro e macroestruturas textuais efetuados por Van Dijk (1972) para 

a busca da compreensão das dificuldades do professorado frente a essa produção textual; e para a 

análise da ideologia e da subjetividade imanentes ao texto optamos pelos estudos recentes de Van 

Dijk6 (1998). 

Unindo as perspectivas desses autores, utilizamos uma análise estratégico 

 

procedimental, assim denominada porque unimos a perspectiva teórica adotada por Beaugrande e 

                                                

 

6 Temos plena consciência de que os estudos recentes de Van Dijk estão voltados à Análise Crítica do Discurso.Entretanto, 
acreditamos que seus estudos não podem ser delimitados a uma vertente única, uma vez que é somatório de seu percurso 
no desenvolvimento da Lingüística do Texto e caracterizam um olhar multidisciplinar.  
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Dressler que parte da análise dos procedimentos efetuados no texto e sua correlação com o 

contexto à perspectiva adotada por Van Dijk, que analisa as estratégias discursivas reveladas pelo 

texto. 

Para isso, detectamos nos projetos, como os conteúdos específicos de Língua 

Portuguesa se articulam com as outras disciplinas e analisamos o potencial dessas articulações 

como recursos para um ensino eficaz, seja da Língua Portuguesa, seja de sua interface com outras 

áreas, buscando verificar a manifestação de características específicas da concepção do trabalho 

de projetos proposta por Hernández (1999). 

Tendo em vista a análise do texto e das dimensões discursivas, verificamos de que 

maneira se dá a lógica textual e como os princípios de textualidade atuam na constituição desse 

gênero escolar para a manutenção da unidade.  

Partimos de uma reflexão sobre o discurso pedagógico em nível microestrutural e 

macroestrutural, verificando e comprovando que além de movimentos semânticos, esse gênero 

apresenta movimentos coesivos em âmbito global que denominamos movimentos coesivos virtuais. 

A partir da coesão e da coerência textuais relacionadas às ações pedagógicas 

previstas no texto, verificamos a possibilidade de mediação dada pelos textos que compõem os 

PPIs, o papel do professor de Português nesse processo e as marcas discursivas que possibilitam 

a identificação de sua subjetividade e de sua ideologia no texto. 

No primeiro capítulo, situamos nosso trabalho no âmbito da linguagem, a partir da 

concepção de projetos situada na cultura de aprendizagem, apresentando algumas perspectivas 

analisadas pelos teóricos educacionais, sobretudo, Hernández (1998,1999), Pozo (1999) e 

Sacristán (1987), como respaldo para as categorias de análise do âmbito da Educação, já 

identificando algumas características no corpus. Esse percurso se fez necessário para a 

compreensão da concepção de projetos como ação pedagógica e como gênero textual, que, 

segundo Bazerman (2005), tipifica as ações humanas. Essa (re)construção, de certo modo, 

favorece a análise do contexto e das possíveis representações mentais dos professores brasileiros, 

identificáveis a partir da superfície textual. 

No segundo capítulo, discorremos sobre a concepção de Linguagem adotada nesta 

dissertação e, conseqüentemente, nos posicionamos frente aos termos texto e discurso, aqui 

utilizados indistintamente, a partir das posturas adotadas por Beaugrande & Dressler (1997) e Van 

Dijk (1972). 



  
19

 
No terceiro capítulo, tratamos dos estudos sobre os Modelos de Representações 

Mentais e sua importância na produção e recepção textuais e sua relevância na constituição da 

superestrutura de um gênero escolar. 

Em nosso quarto e último capítulo, intitulado Construção e Reconstrução do Discurso 

Pedagógico, verificamos a validade dos estudos efetuados, fazemos nossas reflexões finais acerca 

do trabalho com o texto e procedimentos metodológicos idealizados pelo professor de Português e 

apresentamos algumas sugestões de trabalho para reflexão. 

Explicitamos aos leitores que todos os exemplos utilizados no decorrer dos capítulos 

foram retirados do corpus in verbi e tencionamos partilhar o fato de nossa inquietação inicial, que 

era a busca das dificuldades dos professores de Língua Portuguesa na produção de um PPI, ter 

direcionado a pesquisa a um universo maior e mais intrincado do que a simples identificação de 

elementos formais, levando-nos ao universo do discurso pedagógico e às intrigantes relações 

estabelecidas na constituição de um gênero escolar.  

Imbuídos pela filosofia do trabalho por projetos que prevê a organização de atividades 

a partir de um problema, gerador de outros problemas e, conseqüentemente, outras idéias para 

projetos futuros, individuais ou coletivos, ao final de cada capítulo formulamos um esquema que 

denominamos rede de idéias. 

Em nossas Considerações finais: projetando problemas futuros, fazemos uma breve 

explanação sobre o que foi possível observar no decorrer da análise, estabelecemos que os 

princípios de textualidade não só são responsáveis pela coesão textual, mas também deflagram a 

lógica e a coerência das ações pedagógicas e deveriam demonstrar no mundo textual a mediação 

idealizada para o mundo real.  

Partimos da constituição do ethos do professor de Língua Portuguesa que ainda se 

apresenta, na maioria das vezes, como um professor-provedor e não estabelece uma 

aprendizagem cooperativa, salientamos a figura do aluno-passivo e de atividades ainda pautadas 

em modelos, reforçando a idéia de que há um hiato entre a realidade social e a realidade textual.  

Por fim, apresentamos a composição de rede de idéias geradoras do trabalho e de 

idéias futuras, que surgiram de nosso problema de pesquisa, as quais mereceriam ser discutidas 

em outras ocasiões, mas romperiam com a coesão dos objetivos deste trabalho. A rede, não 

necessariamente, apresenta conexões coesas e coerentes. Muitas idéias serão levadas adiante 
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por nós, outras serão readaptadas e utilizadas por outros, dando origem a novos problemas; 

muitas perder-se-ão e outras surgirão,  instituindo a ciclicidade necessária à construção do saber.   
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1. AULA DE LINGUAGEM: UM PROJETO IDEAL  

O professor de português não é o único agente 
 de que dispõe a escola para deflagrar  

o aprendizado da língua vernácula.  

Evanildo Bechara, Ensino de Gramática: Opressão? Liberdade?     

A linguagem, avaliada em sua ubiqüidade, é gerada pelo desenvolvimento de uma 

sociedade e, ao mesmo tempo, é geradora de eventos comunicativos,  permitindo a interação, o 

convívio e a evolução sócio-cultural. Por isso, apresenta aspectos históricos, interacionais e 

cognitivos, possibilitando a análise de marcas discursivas pertencentes a determinado grupo social. 

As manifestações discursivas conjugam aspectos lexicais, sintáticos, semânticos e 

retóricos que estão, intimamente, relacionados a fatores extrínsecos, os quais possibilitarão a 

veiculação e a legitimidade da mensagem. Serão, assim, produções de determinados sujeitos, 

cujas significações partirão desses mesmos sujeitos. Todas essas características imbricadas no 

processo comunicativo permitem, ainda, a identificação de determinadas estratégias utilizadas pelo 

produtor textual. 

Todo texto apresenta características únicas e, simultaneamente, comuns ao gênero ao 

qual pertence. Se tomarmos, como exemplo, o texto literário, encontraremos traços que assinalam 

os princípios de textualidade estabelecidos na superfície textual, unidos a aspectos extratextuais, 

agregando unidade e sentido ao discurso; constataremos caracteres  próprios de determinada 

época ou região; identificaremos a tipologia e a estrutura, entre muitas outras noções passíveis de 

observação, permitidas pelo conhecimento que temos da linguagem em uso, por nossas 

representações mentais e por nosso conhecimento partilhado ou individual.  

Isso não é diferente no texto pedagógico, em especial no projeto pedagógico, o que, 

como qualquer outro texto, apresenta determinados critérios de textualidade e, também, 

características discursivas próprias, que permitirão a identificação não só das dificuldades  

apresentadas pelos professores (autores) nessa produção textual, mas também permitirão a 

identificação de características peculiares ao grupo social a que pertencem, e das estratégias 
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propostas para o ensino da língua como reflexo de um determinado fazer pedagógico, vindo a 

permitir a identificação da concepção de projetos vigente nesse grupo.  

Se, em qualquer texto, são as representações mentais dos indivíduos que propiciarão 

uma recepção e produção adequadas, de igual modo esses aspectos abordados sobre a 

pedagogia de projetos esboçam as possíveis representações que os indivíduos deveriam ter para a 

produção e adequação desse gênero, lembrando sempre que se trata de um gênero escolar e, 

portanto, de um texto de circulação limitada à comunidade escolar, e que os gêneros tipificam 

muitas coisas além da forma textual, são parte do modo como os seres humanos dão forma às 

atividades sociais (BAZERMAN, 2005:31).  

O professor, em seu cotidiano, intervém nas diferentes situações educacionais, na 

variedade de recursos e nas informações que conduzirão à construção de conhecimentos efetivos, 

o trabalho por projetos leva a uma reflexão sobre essas ações. 

Refletir sobre o fazer pedagógico e aplicar as novas teorias, concepções e métodos 

educativos são partes integrantes desse processo. Se, antes, nos deparávamos com uma 

realidade de ensino em que a prática se fazia pela prática, a elaboração de PPIs, agora, deveria 

levar a equipe de elaboração a fazer reflexões sobre o ensinar, o aprender e o escrever desse 

texto, que pressupõe sua organização, estabelecimento de temas e objetivos, integração das áreas 

envolvidas e  avaliação dos resultados.  

A produção textual de um PPI obriga o professor a prever, também, situações 

comunicativas, análises de seu interlocutor (o sujeito-aluno) e criação de estímulos para o 

aprender, ou seja, o educador deveria idealizar a mediação pedagógica antes de sua 

concretização.  

Para isso, é premente que pense o ensino de língua materna não mais como um 

sistema de normas e regras gramaticais, mas, como Linguagem, como ação comunicativa, as 

quais geram e resolvem problemas que interessam ao grupo e à formação do cidadão. O ensino de 

Português estaria, dessa forma, considerando as dimensões sócio-discursivas e fazendo parte de 

um projeto integrado à comunidade. 
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1.1. O corpus fala: PPI, um gênero como fato social.  

A concepção de projetos é introduzida, no Brasil, a partir das teorias construtivistas 

vindas da Espanha, as quais também buscam respostas para os problemas apresentados em seu 

sistema escolar, resultantes do desejo de tornar possível a aproximação entre as teorias e as 

práticas educacionais. 

Na Espanha, a preocupação com a prática escolar e com uma prática construtivista 

surgiu na Reforma Escolar, que se deu no final da década de 80, início da década de 90, momento 

em que muitos pesquisadores (Coll, 1999, Solé,1990,Coll et alli ,1999) passaram a refletir sobre a 

Educação, a partir das teorias cognitivistas e sócio-interacionistas, propondo esse enfoque de 

ensino-aprendizagem na formação de um currículo coerente. 

Esses estudos reavaliam  as práticas pedagógicas, desde o plano de aula até a 

avaliação dos conteúdos, relacionadas ao contexto, apresentando diferentes contribuições para as 

ações pedagógicas, entre as quais está a concepção de trabalho por projetos. 

Ressaltamos o termo concepção, pois, conforme salienta Hernández (1999), o trabalho 

por projetos não é um método ou uma pedagogia, mas uma concepção da educação, que 

pressupõe a consideração da realidade escolar para além da sala de aula e uma postura 

profissional do professor como facilitador/problematizador  do processo de construção de 

conhecimentos, configurando um currículo em constante (re)construção, não mais baseado em 

disciplinas e conteúdos, mas na relação dos indivíduos com o saber. 

Entendemos a utilização do termo na acepção que faz com que os sujeitos ajam de 

acordo com determinados preceitos, os quais por sua vez, manifestam-se nas ações, numa 

abordagem pedagógica ampla, que cria um caminho diversificado para uma construção de 

conhecimentos. Assim, o trabalho pedagógico na realidade brasileira, ou em outra região, deveria 

admiti-lo como uma possibilidade de atuação educacional. O posicionamento de Hernández 

(1998:88-89) ratifica o alegado: 

Os projetos de trabalho constituem um planejamento de ensino e aprendizagem 
vinculado a uma concepção da escolaridade em que se dá importância não só à 
aquisição de estratégias cognitivas de ordem superior, mas também ao papel do 
estudante como responsável por sua própria aprendizagem. Significa enfrentar o 
planejamento e a solução de problemas reais e oferece a possibilidade de investigar 
um tema partindo de um enfoque relacional que vincula idéias-chave e metodologias 
de diferentes disciplinas.  
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Falar em projeto pedagógico não significa apenas discorrer sobre uma prática 

pedagógica ideal, mas, principalmente, significa explorar uma mudança de atitude frente ao 

processo de ensino-aprendizagem, e significa considerar tanto o ensinar quanto o aprender como 

uma construção dos indivíduos envolvidos no processo, uma elaboração que é, ao mesmo 

tempo,individual e coletiva. 

Essa perspectiva conduz, forçosamente, a pensar sobre o processo de ensino-

aprendizagem e sua relação com a Linguagem e a com a Contemporaneidade.  

Vivemos num mundo globalizado, em que o processo de interação adquire valores até 

então inimagináveis, haja vista o desenvolvimento tecnológico dos veículos de comunicação e o 

advento da Internet7, os quais possibilitam o contato entre indivíduos de diferentes culturas, o 

acesso imediato a um contingente de informações e o surgimento de cursos a distância. Tais 

eventos contribuem para uma reconstrução da própria concepção de interação, bem como do que 

é ensinar e do que é aprender. 

O contexto afeta as ações humanas e as ações afetam o meio. No Renascimento, por 

exemplo, é o enorme progresso do saber que produz a crise do próprio saber (Eco, 2004:225). No 

Iluminismo, novas formas de ver o universo e a si mesmo afetaram a maneira como o homem 

analisava as questões sócio-culturais, e Rousseau, dentre outros filósofos, indagava-se acerca da 

interferência do meio na formação do indivíduo. Com similar impacto, durante a Revolução 

Industrial, a expansão capitalista afetou as relações humanas, pois a tecnicidade e a lucratividade 

foram, em certa medida, incorporadas às relações. 

Na contemporaneidade, por mais precárias que sejam as condições de ensino e as 

diferentes regiões, o acesso à informação é muito maior, porque a maioria dos indivíduos tem 

acesso à TV, ao rádio e aos jornais8 e uma pequena parcela à Internet.  

A ressignificação das relações educacionais estabelecidas, gradativamente, na 

sociedade contemporânea, ao longo do século XX, foi favorecida por esse desenvolvimento e, ao 

mesmo tempo, ofereceu subsídios a um pensar construtivista e interacionista. 

Ainda que tenhamos muitos problemas educacionais a serem (re)pensados e 

(re)significados, são justamente eles que poderão gerar projetos eficazes.É nessa mudança que o 

                                                

 

7 Ainda que a exclusão virtual, em nossa realidade, seja um fato, a existência da Internet como veículo já reconfigura o 
contexto e não pode ser desconsiderada, nem mesmo em um contexto precário. 
8  Mormente nos meios urbanos, temos consciência de que o acesso a jornais não significa a sua leitura, mas indica a 
disponibilidade da informação. 
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Construtivismo e o Interacionismo  impõem a sua relevânica e as suas implicações no ensino de 

Linguagem. 

Ao relacionarmos Construtivismo e linguagem, podemos recorrer aos estudos de 

Vygostsky (1962), Lúria (1971), Leontev (1971)9 e outros, que já preconizavam a relevância dos 

aspectos cognitivos e sociais. Seus estudos, porém, são sócio-interacionistas, relacionados ao 

construtivismo por delegarem ao sujeito e ao processo de interação o valor fundamental na 

construção do conhecimento.  

De fato, muitos teóricos, em diferentes momentos históricos, como Dewey (1959) e 

Ausubel, Novak e Hanesian et alli (1978), já propalavam uma pedagogia significativa, em que o 

processo de interação propiciaria o desenvolvimento do pensar. Grosso modo, seus pressupostos 

são os direcionadores de uma pedagogia capaz de prever a construção do conhecimento, a partir 

do repertório dos sujeitos. São estudos análogos na consideração dos sujeitos no processo de 

interação; na relevância da linguagem, da história, da sociedade e dos aspectos cognitivos; e na 

conjugação desses fatores na produção de conhecimento. Dessa união entre o saber, a linguagem, 

o fazer e os sujeitos, em prol do aprender e do ensinar, é que surge uma abordagem de trabalho 

por projetos.  

Se, por um lado, a construção do conhecimento a partir do processo de interação 

ganha relevo, e as teorias inserem possibilidades de práticas pedagógicas eficientes, ampliando o 

interesse acadêmico, por outro lado, a distância entre a realidade educacional e a teoria é, 

proporcionalmente, cada vez maior por motivos políticos, sociais e históricos. Além disso, parte dos 

docentes e de outros profissionais, ligados à educação, mostram-se resistentes às mudanças. 

O trabalho educacional transformador inicia-se no momento em que se percebe que 

teoria e prática são aspectos distintos.  

A teoria contribui para o aprimoramento do profissional e, conseqüentemente, de sua 

prática, posto que amplia o universo de conhecimentos dos indivíduos, contudo, não pressupõe, 

necessariamente, uma correlação com a prática, até porque as adequações desse conhecimento 

são individuais, dependentes das relações que serão estabelecidas, mediante uma série de 

fatores.  

                                                

 

9 Embora não tenhamos lido na íntegra a obra de Lúria e Leontev, por sua presença constante em outras obras lidas, 
achamos conveniente citá-los como ilustração, uma vez que trata-se de autores cuja linha aproximada de pensamento torna 
possível a associação feita. 
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Talvez o problema esteja, justamente, na dificuldade do estabelecimento dessas 

relações teóricas com o cotidiano escolar, seja na seleção de atividades, seja na elaboração de um 

projeto. 

A produção de PPIs é sustentada pela inter-relação entre os aspectos sociais, teóricos 

e pedagógicos. Seria um contra-senso conceber que o desenvolvimento dos estudos da 

linguagem, bem como o progresso tecnológico não pudessem afetar as relações humanas, as 

sociedades e, por conseqüência, o ensino. Por decorrência, os gêneros textuais estão intimamente 

relacionados à organização da vida social, Bazerman (2005: 56), afirma que:  

A função elementar dos gêneros comunicativos na vida social é de organizar, rotinizar 
e condicionar (em maior ou menor grau) as soluções para problemas comunicativos 
recorrentes. Os problemas comunicativos para os quais tais soluções são 
estabelecidas socialmente e depositadas no estoque social do conhecimento tendem 
a ser aqueles que afetam os aspectos comunicativos das interações sociais que são 
importantes para a manutenção de uma dada ordem social.  

Nosso corpus10 de análise emerge de um problema comunicativo recorrente, a partir de 

uma necessidade social, pois foi produzido no curso de capacitação Teia do Saber11, a pedido dos 

professores nele inscritos no curso, os quais manifestaram a pertinência do conhecimento da 

superestrutura e do processo de escrita de projetos pedagógicos, porque, tanto as Propostas 

Pedagógicas de suas escolas quanto as respectivas Diretorias de Ensino, ambas solicitavam a 

produção formal de PPI s e de sua implementação. Trata-se de uma série de 61 produções 

textuais, as quais fazem parte dos arquivos da FAAC- Faculdades Associadas de Cotia e foram 

desenvolvidas a partir da proposta de elaboração de projetos didáticos por professores das 

Diretorias de Ensino de Itapecerica da Serra, Itapevi e Carapicuíba. 

Já imbuídos pela concepção de pedagogia de projetos vigente em suas 

comunidades, muitos professores desenvolviam seus projetos com bons resultados na escola 

sem, porém, registrá-los ou textualizá-los como forma de avaliação dos resultados, seja por ignorar 

os procedimentos, seja por ausência de um respaldo teórico. Assim, os textos foram produzidos, 

em sua maioria, com o intuito de textualizar projetos existentes ou de escrever projetos a serem 

                                                

 

10 Embora sejam vários PPIs, optamos por utilizar o termo latino singular corpus, uma vez que fazemos uma análise do 
todo. 
11 Ministrado nas Faculdades Associadas de Cotia  FAAC  2004, conforme consta na Introdução. 
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desenvolvidos. O que norteou o fazer para saber e, portanto, motivou a produção foi a consciência 

que possuíam do não saber fazer. 

A necessidade e o não saber revelam-se em algumas capas do material, em que se lê 

Projeto Político Pedagógico. Ainda que a ação educativa pressuponha a politização, o texto 

indica um aparente desconhecimento das nuanças que envolvem um PPP, um PPI, e, quiçá, o 

trabalho por projetos. 

Em vista disso, não podemos considerar somente o contexto de produção, mas 

também a situação real, pautada no fato social, que é a necessidade da escrita do gênero PPI.  

Se considerássemos somente o contexto de produção curso de capacitação, 

poderíamos incorrer no erro de considerar os textos meras respostas a uma atividade proposta.  

Nesse contexto, entretanto, o gênero apenas adquiriu tão somente uma função a mais. 

Não deixou, todavia, de exercer sua função social. No dizer de Bazerman (2005), o mesmo gênero 

pode adquirir diferentes funções sociais, de acordo com as atividades e necessidades humanas. 

No cotidiano escolar, a nosso ver, quando um PPI é solicitado para fazer parte dos 

arquivos escolares e/ou para ser enviado às Diretorias, exerce a função documental; quando 

idealizado pela equipe de professores, exerce as funções didático-pedagógica e epistemológica, 

nas quais os redatores lidam com o racional e o emocional; quando realizado, exerce a função 

empírico-epistemológica, em que os educadores lidam com o razoável e o possível na realidade 

escolar; e arriscaríamos dizer que em cursos de capacitação exerce a função meta-reflexiva, uma 

vez que, para a produção são levados a ponderar sobre os diferentes processos reflexivos 

exercidos nas várias etapas de produção e execução, e sobre as distintas funções. Assim, 

propomos o seguinte esquema:        
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Figura 1  Funções do PPI  

O trabalho por projetos implica a consideração do entorno social12 e o estabelecimento 

de novas relações educacionais, que interferirão, diretamente, na construção de conhecimentos, a 

partir das informações e dos problemas da comunidade.  

Por suposto, relacionar, interdisciplinarmente, questões sociais e formativas, sem 

perder o objetivo maior da escola, a formação do cidadão e a construção de conhecimentos, 

considerando o contexto globalizado e informatizado, é uma tarefa complexa. 

                                                

 

12 Temos consciência de que as transformações sociais afetam, ou deveriam afetar, o processo de ensino-aprendizagem e 
de que toda estratégia de aprendizagem deve considerar o entorno social.Este trabalho, contudo,  está restrito aos PPIs, 
portanto, devem, necessariamente, partir do contexto. 
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A primeira análise real 

 
textual é formulada a partir da relação contexto tema, pela 

qual podemos notar  o contexto social globalizado imbricado nas relações escolares,  nas quais 

temas como mídia e educação, linguagem televisiva, linguagem cinematográfica, 

decodificação de imagens, comunicação e mídia, vídeo na escola, texto jornalístico, texto  

publicitário e informática na escola apresentam-se em consonância à utilização de novas 

tecnologias na escola. Do mesmo modo que temas como meio ambiente, água, preconceito, 

consciência negra, qualidade de vida, consumismo e a mulher na sociedade apresentam-se  

sob uma ótica local, visão com a qual são estabelecidas relações com problemas de ordem 

mundial. 

Torna-se relevante, então, situarmos o mundo real da concepção de 

projetos para a adequada compreensão da sua manifestação no mundo textual.13                       

                                                

 

13 Beaugrande & Dressler (1997) diferenciam as relações estabelecidas no mundo real e no mundo textual em se 
tratando de textos literários, porém no gênero didático-pedagógico esses mundos estão imbricados, gerando relações de 
coerências que chamaremos, em nossa análise, de virtuais situando o real dentro dos limites desta pesquisa.  
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1.2. Projeto Pedagógico: do ideal ao real.  

Quadro 1 Pressupostos relevantes da nova cultura da aprendizagem.  

Resultados: o que se aprende

Processo: como se aprende.

Condições:emque se aprende.

Professor provedor: transmissor de informações prêmios e castigos.

Professor Modelo: ilustra comportamentos, atitudes e habilidades

motoras.

Professor treinador: verifica o que os alunos devemfazer,

quando e como.

Professor tutor: fixa as metas, direciona os procedimentos e

deixa que os alunos organizem sua prática enquanto os acompanha.

Professor assessor: deixa que os alunos estabeleçam os objetivos
e planejem sua aprendizagem.

Sócio-cognitiva- interacionais

Teorias da aprendizagem por reestruturação

Alinhamento da salada teórica da aprendizagem:

do comportamentalismo à psicologia cognitiva

Motivação de alunos e professores

Atenção para incrementar a capacidade funcional da

memória de trabalho. Depende da seleção e do destaque

das informações.

Recuperação e transferência do conhecimento adquirido.

Consciência e controle dos próprios mecanismos de

aprendizagem.

Significativa

Cooperativa

Participativa

Associativa externa reprodutiva e estática

Construtiva interna produtiva dinâmica

Qualitativa

Reestruturativa

Aprendizagem

Componentes da aprendizagem

Aprendizes e processos
auxiliares da aprendizagem

Professores múltiplos relacionados
à organização social

Teorias Educacionais 

Fonte: Adaptado de Pozzo (1999)  

O amplo universo das teorias educacionais somado às diferentes posturas assumidas 

pelos professores no processo de ensino-aprendizagem, à compreensão dos processos sócio-

cognitivo-interacionais, que envolvem os aprendizes, e às relações efetuadas por todos os 
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indivíduos frente à aprendizagem e aos componentes da aprendizagem, inseridos em dada 

comunidade e em dado momento histórico, delineiam o contexto educacional da atualidade. 

O contexto escolar, por sua vez, é tão heterogêneo quanto esse universo, e lida com 

problemas de toda ordem: violência, falta de recursos, excesso de alunos em sala e outros. Todos 

esses elementos conjugados formam o espaço de interação no qual um projeto surge. 

A complexidade do universo da aprendizagem é sublinhada por esses aspectos, e é a 

partir deles que se instaura uma abordagem de trabalho por projetos, pois o grupo de docentes 

envolvidos deveria assumir uma postura diante do respaldo teórico a ser utilizado em cada uma 

das atividades propostas.  

Adotar como direcionamento o construtivismo ou o interacionismo não significa ignorar 

que haverá momentos em que a aprendizagem se dará por associação ou automatização, nem 

que cada etapa do projeto engloba esses diferentes aspectos, fazendo de alunos e professores 

aprendizes, porque um projeto só surge com a união dos indivíduos. 

Durante seu desenvolvimento, todos os participantes deveriam saber quais são os 

componentes da aprendizagem. Em cada etapa, o professor pode assumir qualquer um dos 

diferentes posicionamentos previstos, ou até outros não previstos, num vaivém educativo e 

discursivo, o qual possibilita aos educandos identificarem-se como sujeitos nessa inter-ação.  

Justamente nesse movimento de interconexão, com avanços e retrocessos de 

posturas, é que se dá a construção de uma pedagogia reflexiva, na qual alunos e professores 

sejam capazes de estabelecer relações lógicas coerentes. 

Quase todo o corpus evidencia como linha geral os liames sócio-cognitivo-

interacionistas, ainda que a heterogeneidade teórica e a multiplicidade de pressupostos também 

sejam constatados. 

Nos PPIs O melhor lugar do mundo é aqui [1], Meio Ambiente [2] e Prevenção 

também se ensina [3], que tratam da questão ambiental e qualidade de vida, observamos 

diferentes pressupostos de aprendizagem.  

Em O melhor lugar do mundo é aqui percebemos a intenção de tornar o aprendizado 

significativo já pelo título, que relaciona sujeito e espaço social, aproximando os conteúdos à 

realidade dos educandos e na justificativa há uma preocupação em envolver a família no 

processo de incentivo à conservação do Vale do Ribeira. Na distribuição de atividades por 
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disciplina, percebemos tanto momentos de cooperação e participação em atividades, como 

caminhada ecológica e levantamentos históricos, quanto momentos de atividades associativas, 

como o cálculo populacional, a partir de dados estatísticos.  A proposta pressupõe uma 

integração social, mas o texto não denota a integração entre disciplinas e conteúdos. 

Em Meio Ambiente são estabelecidos como critérios de avaliação a participação e o 

trabalho em grupo, únicas expressões que pressupõem uma aprendizagem cooperativa. Este 

PPI, não expressa claramente a significação do projeto e da aprendizagem para esta comunidade 

específica, não faz a relação entre disciplinas e conteúdos, tampouco integra os participantes. 

Em Prevenção também se ensina novamente percebemos uma aproximação com a 

realidade, uma vez que o tema será desenvolvido a partir do nosso município, expressão 

presente, em quase todo o projeto, na explanação das atividades a serem desenvolvidas pelas 

diferentes disciplinas, o que torna a aprendizagem significativa. O projeto também apresenta 

características das aprendizagens participativa e cooperativa por prever parcerias com postos de 

saúde, formação de grupos ecológicos, debates e dinâmicas de grupos, ao mesmo tempo em 

que incorpora ações associativas, como a elaboração de gráficos feitos com o professor de 

Matemática.  

Importante ressaltar que nenhum projeto traz declarado, no texto, o embasamento 

teórico que fundamentaria a prática ou os conteúdos. De um modo geral, as únicas fontes que dão 

indícios das teorias para o trabalho com a linguagem são a organização metodológica e a 

bibliografia, quase sempre carentes.  

Não há, por certo, a possibilidade de assimilação da teoria pela prática ou vice-versa. O 

que é possível são aproximações lógicas, pois a teoria está à disposição tanto do ensino quanto da 

aprendizagem (cf. Sacristán,1987), mas o desconhecimento do trabalho por projetos associado à 

ignorância da superestrutura do texto, em certa medida, não viabiliza aproximações teóricas. 

De qualquer modo, será a maneira como a teoria será tratada na prática (tanto a que 

deve ser ensinada quanto a que o professor deveria conhecer para ensinar), que possibilitará a 

construção de conhecimentos por parte dos sujeitos interagentes, numa sociedade globalizada e 

rica em informações. Há, inclusive, o dever de considerar as aprendizagens que não dependem de 

teoria, assim como existem teorias que não estão a serviço do ensino. Uma atividade como uma 

caminhada, não necessariamente precisa estar relacionada a componentes teóricos ensinados 

pelos professores de Ciências, entretanto, nem por isso deixará de promover aprendizagem. 
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A aprendizagem, nesse caso, é de outra natureza, ligada à relação da comunidade 

com o meio em que vive e às atitudes comportamentais para a formação do cidadão. 

Um eficaz trabalho por projetos deve reconhecer essa natureza complexa e 

heterogênea que envolve a sociedade e, conseqüentemente, o ensinar e o aprender, para levar à 

transformação e à aprendizagem tanto alunos e educadores quanto toda comunidade escolar. 

Significa entender um tipo de abordagem que, ademais, gera uma ressignificação daquilo que se 

designa por aprendizagem, e da compreensão do que Pozo (1999) denomina a nova cultura da 

aprendizagem. 

Se a cultura é nova ou é a mesma, reinventada pela própria evolução mundial, o fato é 

que a aprendizagem deve ser reconsiderada a partir dessas transformações sociais. Ante uma 

sociedade que vive a globalização, a interação instantânea, a imediatez, a fragilização do 

conhecimento e a fugacidade das informações: 

Podemos dizer que em nossa cultura a necessidade de aprender se estendeu a quase 
todos os rincões da atividade social. É a aprendizagem que não cessa. Não é 
demasiado atrevido afirmar que jamais houve uma época em que tantas pessoas 
aprendessem tantas coisas distintas ao mesmo tempo, e também tantas pessoas 
dedicadas a fazer com que outras pessoas aprendam. Estamos na sociedade da 
aprendizagem (POZO, 1999: 32). 

O incessante processamento de informações, a interação exacerbada e o conjunto de 

aprendizagens sociais transformam o comportamento das pessoas, e o que antes era inconcebível, 

hoje, é perfeitamente aceitável. Tanto estudantes quanto mestres têm à disposição um contingente 

de informações, fornecido por um mundo informatizado, propiciando acesso imediato a outras 

culturas e a interação com outros indivíduos.  

Cabe à escola saber o que fazer com essas informações e com essas transformações 

visando  à formação de cidadãos conscientes que consigam construir conhecimento a partir disso.  

Aos profissionais da Educação, por sua vez, cabem a problematização dos conteúdos 

e a compreensão de como esses fatores interferem e favorecem a utilização de diferentes 

linguagens na constituição de um trabalho embasado na concepção de projetos, que leve à 

construção de um saber sobre a própria língua e a expressão crítica, criativa e consciente, por 

meio da linguagem, para a construção de conhecimento, a partir da compreensão e da 

interpretação da linguagem, além da adequação dessa informação disponível.  

Os atuais estudos da linguagem não podem conceber o texto, o discurso e o processo 

de interação, desconsiderando a ressignificação contextual e a relação entre o ideal, postulado 
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pelo discurso pedagógico, e o discurso pedagógico real, concretizado em textos e em ações num 

contexto, às vezes, precário. A aula de Linguagem idealizada não se configura, ainda, na ação 

pedagógica da maioria. 

As mudanças sociais influenciaram a maneira como os indivíduos concebem aprender 

e ensinar, que, na atualidade, são dois verbos que nem sempre se conjugam junto - no dizer de 

Pozo (1999:55) - e as modificações ocorridas na humanidade implicam considerar sua natureza 

multifacetada, concebendo que, para cada experiência a ser aprendida, há uma maneira diferente 

de aprender e ensinar, direcionada pelos objetivos, pelo conteúdo e pelos indivíduos 

envolvidos.Tanto memorizar, quanto associar, e construir sentidos são estratégias necessárias 

para a aprendizagem.  

Os indivíduos memorizam, assim, senhas para acessar diferentes sistemas, associam 

os ícones aos comandos a serem dados e constroem sentidos para os diferentes textos lidos na 

tela de um computador.  

Todos esses procedimentos envolvem atitudes, estratégias e conhecimentos, 

aprendidos e ensinados de maneiras diferentes, sendo, igualmente, relevantes para nossa análise, 

uma vez que a linguagem, em seu sentido amplo constitui-se no fio condutor de um PPI, o qual é 

portador de características contextuais, apresentando outras propostas para o ensino-

aprendizagem de componentes da aprendizagem variados. 

Pozo (1999) ainda destaca diversos aspectos do processo de ensino atual, dos quais 

evidenciamos aqueles que consideramos essenciais para a compreensão do que está implícito no 

texto de um Projeto Pedagógico, ou deveria estar. Concebendo as orações não somente como 

estruturas lingüísticas, mas também como elementos que refletem as representações mentais dos 

indivíduos, torna-se possível o levantamento e a comprovação de características que evidenciam o 

contexto. 

Percebemos que a escolha lexical, dentre outras seleções, possibilita identificar, no 

discurso desses professores, se há uma alternância de posturas frente ao ato de ensinar, de 

acordo com o conteúdo a ser ensinado e a metodologia adotada, ou se o discurso é linear e 

freqüente, estabelecendo sempre o mesmo tipo de relação, e deflagrando a abordagem 

pedagógica adotada. 

Podemos dizer, por intuição, que determinadas concepções apenas se manifestam no 

discurso quando fazem parte das representações mentais dos indivíduos. Tomemos, como 
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exemplos, os seguintes fragmentos extraídos de diferentes PPIs, idealizados e redigidos por 

diferentes professores:  

Quadro 2  Manifestações discursivas. 

Título do PPI Exemplos Análise 

1.Publi o q?         

2.O jornal na sala de aula 

[1] Será apresentado aos 

discentes o componente básico 

do texto de propaganda, o 

mesmo produzirá uma 

propaganda (sic), a ser retratada 

com as normas previstas pelos 

professores. Frisando a 

importância do planejamento em 

tarefas. 

[2] Dar modelos de escrita para 

que o aluno escreva mais e 

melhor. 

Observamos que os termos 

grifados reiteram a imagem do 

professor provedor, os quais, a 

partir da escolha dos verbos 

apresentar, frisar e dar, 

configuram uma postura 

pedagógica divergente da 

concepção do trabalho por 

projetos, embora o texto se 

preste a tal finalidade. 

    

3.Projeto Educação & 

Mídia  

[3] Comentar com os alunos 

sobre o projeto, conteúdos, 

objetivos etc; estimulando-os 

e orientando-os em cada 

passo. 

[4] Levar os alunos para a sala de 

informática para que façam 

pesquisa sobre autores, obras 

literárias, gêneros literários, 

vídeos, novela etc. 

Identificamos o discurso do 

professor tutor e, em certa 

medida, o professor modelo e o 

professor assessor. Essa 

postura, bem como o ato de 

compartilhar a construção do 

projeto com os alunos, 

integrando-os, indicam nuanças 

da concepção do trabalho por 

projetos, reiterada  com o termo 

pesquisa, recorrente em todo o 

texto, e evidente desde o início. 



  
36

   
4.Televisão  

[5] Pesquisar sobre a origem 

da televisão e sua implantação 

no Brasil 

[6] Conhecer sua trajetória e 

desenvolvimento; 

[7] Refletir sobre o papel da   

televisão e sua influência na 

sociedade. 

Os professores criam um 

percurso entre os objetivos, que 

parte do pesquisar, passa pelo 

conhecer, analisar, comparar, e, 

finalmente, refletir. Embora o 

infinitivo imprima uma aparente 

impessoalidade discursiva, a 

disposição dos termos, nessa 

gradação, implica uma possível 

consciência pedagógica explícita 

no texto. 

A disposição, conjugada com a 

análise das estratégias 

propostas, possibilita identificar o 

discurso de educadores que 

assumirão diferentes posturas, 

de acordo com a atividade 

proposta e, também, apresenta 

nuanças da concepção de 

projeto, embora a presença do 

aluno, como co-autor, seja nula, 

em todos os textos. 

 

Todos os fragmentos, a seu modo, denotam o estabelecimento da inter-ação por parte 

de professores e alunos, porém traduzem, igualmente, o estabelecimento de diferentes relações e 

distintas posturas frente ao ato de ensinar. 

Soma-se a isso, nessa amostragem, a não identificação do problematizar, termo 

essencial a uma abordagem de projetos, que se processa a partir da interação entre todos os 

envolvidos. Ressaltamos a importância dessa atitude porque muitos docentes relacionam os 

projetos aos chamados temas transversais ou a atividades extraclasse, quando, de fato, implicam 

conceber mudanças no ato de ensinar, a ponto de tornarem-se imanentes no discurso, seja de 

forma explícita ou implícita. 
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Partindo-se, portanto, da concepção de projetos explorada neste capítulo, será a 

linguagem que favorecerá as relações interpessoais e propiciará a consolidação do PPI, da sua 

elaboração à aplicação, bem como será ela que denotará aspectos da realidade no texto e vice-

versa.  

1.3. Projeto Pedagógico Integrado (PPI): do ambiente escolar ao texto. 

Quadro 3  Contraste de características comuns e específicas   

Características comuns a outras 

atividades pedagógicas (salas temáticas, 

salas ambientes etc)  

Características específicas 

 

Vão além dos limites curriculares. 

 

Implicam a realização de atividades 

práticas. 

 

Adaptam-se os temas aos interesses e ao 

estudo dos alunos. 

 

São realizadas experiências de primeira 

mão, como visitas, presença de 

convidados etc. 

 

Deve ser feito algum tipo de pesquisa. 

 

Necessita-se trabalhar estratégias de 

busca, ordenação e estudo de diferentes 

fontes de informação. 

 

Implicam atividades individuais, grupais e 

de classe, em relação aos diferentes 

conceitos que são aprendidos.    

 

Parte-se de um tema ou de um problema 

negociado com a turma. 

 

Inicia-se um processo de pesquisa. 

 

Buscam-se e selecionam-se fontes de 

informação. 

 

Estabelecem-se critérios de ordenação e 

de interpretação das fontes. 

 

Recolhem-se novas dúvidas e perguntas. 

 

Estabelecem-se relações com outros 

problemas. 

 

Representa-se o processo de elaboração 

do conhecimento que foi seguido. 

 

Recapitula-se (avalia-se) o que se 

aprendeu. 

 

Conecta-se com um novo tema ou 

problema. 

Fonte: Adaptado de Hernández (1998)  
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As características comuns existentes entre um projeto pedagógico e outras 

atividades ostentam algumas possibilidades de trabalho, pois o projeto pode ser construído de 

várias maneiras, nas mais diversas condições. Assim, nem tudo que parece ser é projeto 

(Hernández, 1998:82), e há inúmeras atividades que poderiam compor um projeto de trabalho. 

As características específicas do projeto denotam a importância do texto , como 

elemento caracterizador e diferencial, uma vez que a pesquisa requer a leitura de diferentes textos 

relacionados ao projeto e requer a produção do texto para a análise dos resultados e o 

replanejamento. 

Está claro que a distinção entre essas características é tênue na prática, não sendo 

diferente no texto, mas podem, até certo ponto, determinar a variabilidade entre múltiplas 

abordagens pedagógicas e gêneros escolares ou didático-pedagógicos, indicando características 

próprias de determinados discursos, muitas vezes, reproduzidos por imitação de modelos 

anteriores, mas características de linguagem que serão fundamentais na ação pedagógica. 

As aproximações possíveis entre a realidade escolar e aquilo que se apresenta no 

texto do PPI é uma das características que podem assinalar a subjetividade dos participantes, bem 

como seus valores, suas crenças e suas ideologias, ou seja, as marcas autorais que denotam o 

contexto de produção. De um modo ou de outro, as condições externas e internas que permeiam o 

processo de ensino-aprendizagem fazem parte de sua produção.  

Em projetos como Prevenção também se ensina, já citado anteriormente, 

percebemos, no discurso docente, uma preocupação com a realidade escolar (com o meio 

ambiente), mas também  com problemas relacionados às drogas, à violência, à gravidez precoce, 

às DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis), inseridos no tema principal.O problema central 

gera uma cadeia de sub-temas, que envolvem fatores que constituem ameaça à vida. 

Os demais projetos organizam-se do mesmo modo, no entanto, chamamos atenção 

para a relação não hierárquica entre temas, sub-temas, metodologias, atividades e conteúdos. Os 

sub-temas não são menos relevantes que os demais. São, geralmente, temas sociais, os quais se 

integram à realidade escolar.    
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Quadro 4  Relação não hierárquica entre elementos constitutivos.   

(SUB)-TEMAS SOCIAIS RECORRENTES  CONTEÚDOS, ATIVIDADES  E METODOLOGIAS 

 

Preconceito étnico, religioso e sexual.  

 

Gravidez na adolescência e DST 

 

Violência 

 

Exploração do trabalho infantil 

 

Conflitos sociais nacionais e internacionais 

 

Meio ambiente 

 

Globalização  

 

Mercado de trabalho: emprego e desemprego 

  

Mídia e sociedade 

 
Os temas são desenvolvidos por meio 

de leituras e produções de atividades 

escritas. Também envolvem atividades 

orais, como seminários, debates, fóruns, 

entrevistas etc. 

 

Quase sempre, conteúdos, atividades e 

metodologias vêm escritos como se 

fossem a mesma coisa. Ocorre uma 

valorização maior das atividades e dos 

textos relacionados aos temas. 

 

As temáticas vão além dos limites 

curriculares, mas, na maioria dos 

projetos, a pesquisa não é o norte 

principal,  o   que provoca lacunas entre 

os objetivos propostos e os objetivos 

finais. 

 

Os problemas sociais, a forte influência 

da realidade no discurso docente, 

sempre presentes, parecem anular a 

possibilidade de um trabalho por projetos 

apenas com conteúdos específicos,  

 

No tocante aos sujeitos da aprendizagem, há estudiosos (Pozo 1999; Ausubel et alli, 

1978) que diferenciam as condições externas (infra-estrutura escolar, quantidade de conteúdos, 
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organização do material etc.) e as condições internas (aspectos cognitivos). Para nosso estudo 

estas características interessam, à proporção que os componentes da aprendizagem surjam como 

elementos caracterizadores do texto. 

Inevitável notar, porém, que a preparação de um PPI - de sua redação à sua aplicação 

- movimenta o ambiente escolar, transgride o estabelecido e pressupõe a relação entre as 

disciplinas, seja a interdisciplinaridade, ou ainda, a transdisciplinaridade. Essa peculiaridade é 

sintetizada por Zabala (1998:144-145), de acordo com os diferentes graus de relação entre as 

áreas de conhecimento: 

 

a multidisciplinaridade: é a organização tradicional de conteúdos, sem relação necessária 

entre eles; 

 

a interdisciplinaridade: é a inter-relação entre duas ou mais disciplinas, permitindo a 

simples comutação de idéias ou a integração de conceitos, teorias, metodologias e dados 

de pesquisa. 

 

a transdisciplinaridade: pressupõe uma inter-relação profunda, é a integração global 

dentro do sistema totalizador .  

A transdisciplinaridade está presente na filosofia do trabalho por projetos, como 

condição sine qua non, porque pode propiciar a união de diversos professores, de diferentes 

disciplinas, em prol da construção de conhecimentos sobre um mesmo tema. Também se faz 

presente na própria acepção do que seria trabalhar por projetos, à medida que a temática propicia 

a pesquisa e o encadeamento de múltiplas áreas de conhecimento, em circunstâncias variadas de 

aprendizagens durante o desenvolvimento do projeto, seja pela diversidade de textos e linguagens, 

seja pelo próprio processo de interação.  

Decorrente dessa acepção, a nossa escolha por denominá-los Projetos Pedagógicos 

Integrados. 

Consideramos que apenas o texto do PPI não é suficiente para que avaliemos se o 

ideal transdisciplinar foi alcançado, porque, para isso, seria necessária a observação da gênese à 

aplicação e  à avaliação dos resultados do projeto, a qual não é o objetivo de nosso trabalho. 

Todavia, o material lingüístico pode dar margem à interpretação da maneira como o 

professor-redator, ou a equipe de professores, idealiza essa questão, e podemos averiguar como 

os conteúdos específicos de Língua Portuguesa inter-relacionam-se às demais disciplinas, aspecto 
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relevante para a constituição do discurso pedagógico, que pode fornecer indícios de como essa 

questão é vista pelos educadores. 

Em prol de uma primeira reflexão, para a qual tomamos, como exemplo, alguns 

fragmentos que possibilitam relacionar o tema, as disciplinas e as propostas, observemos, no 

Quadro 5 a seguir, a proposição dessa questão nos seguintes projetos: 
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|

Discriminadas de maneira generalizada a partir dos objetivos do ensino de Língua

Portuguesa:

Dar modelosdeescritapara queoalunoescrevamaisemelhor.

TÍTULO(a)/TEMA(b) DISCIPLINAS

[1] a) Publi oq?

b) aspropagandas

enquanto técnicade comunicação

História

LínguaPortuguesa

Artes

Sociologia

Biologia

Discriminadaspor matéria:

História: Apropagandae seusefeitoshistóricos;

Sociologia: A influênciasocial da propaganda;

Biologia:Campanhas ligadasàsaúdepública;

Arte: Apropagandacomomanifestaçãoartística;

LínguaPortuguesa: Demonstração da importânciados recursos técnicosparaa qualidadedo
texto.

[2] a) Projeto ComunicaçãoeMídia:

Ojornal na salade aula.

b) Otexto jornalístico

Nãosãoespecificadasdiretamente.
Supõe-se quesejadesenvolvido por
uma equipepela recorrente do
substantivo professorese pela
frase escritano campo
ProcedimentosMetodológicos :
Oprofessor deEducaçãoArtística
poderáauxiliá-losna diagramação.

[3] a) Projeto Educação &Mídia

b) usodamídianasdiversas
situaçõesdeconstrução do saber

LínguaPortuguesa

Arte

História

Geografia

Discriminadasdemaneirageneralizadaa partir dos objetivos do ensinodeLíngua

Portuguesa:

Usar aLínguaPortuguesacomo língua materna, para integrar eorganizar omundo ea
própria identidade. (sic)

[4] a)Projeto comunicação eMídia :

Televisão

b) contexto históricoepolíticoda
televisãobrasileira

[5]a)ProjetoPedagógico:Cerveja

dacriaçãoaoconsumo

b)Acerveja

LínguaPortuguesa

História

Português

Inglês

História

Geografia

Química

Física

Biologia

Educação Artística

Matemática

Discriminadasde maneirageneralizadaapartir dos objetivos geraisdasdiferentes

disciplinas:

Entender a importância das tecnologiasatuaisde comunicação ea informaçãoeseu impacto
sobreavida, osprocessosdeprodução,o desenvolvimentosócio-econômico.(sic)

Discriminadasdemaneirageneralizada:

Pesquisar sobreasorigensda televisãoe sua implantação no Brasil.

[6] a) Preconceito

b) Preconceito

História

Geografia

LínguaPortuguesa

Nãodiscriminadas.claramente no texto
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Uma primeira análise dos fragmentos, expostos no Quadro 5, leva à conclusão, já parte  

integrante do discurso de muitos estudiosos e educadores, de que o professorado não exerce 

efetivamente um trabalho interdisciplinar, permanecendo, com maior predominância, uma atitude 

multidisciplinar, no sentido empregado por Zabala (1998). Entretanto, concordamos parcialmente 

com essa postura, porque julgamos que há alguns aspectos importantes sobre os quais devemos 

refletir. 

Preliminarmente, dois aspectos distintos podem ser considerados: o primeiro diz 

respeito às idealizações interdisciplinares e/ou transdisciplinares, e concernem ao momento de 

planejamento, seleção de atividades, leituras e estudos de professores e alunos; e o segundo diz 

respeito às ações interdisciplinares e/ou transdisciplinares efetivas, concretizadas na execução das 

atividades e na interação de docentes, educandos e toda a comunidade escolar. Para esta análise, 

daremos atenção aos primeiros aspectos e à sua manifestação no texto, sempre considerando a 

possibilidade de concretização dessas idealizações por ações efetivas e realizadoras. 

Na seqüência, questionamos sobre outras perspectivas de interpretação, as quais 

podem ser adotadas frente aos termos multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar.  

Com esse raciocínio, podemos considerar apenas o movimento de inter-relação entre 

professores de diferentes disciplinas na execução de uma proposta pedagógica, ou podemos 

considerar um outro âmbito, que é o movimento de busca de informações de diferentes áreas de 

conhecimento para compor as atividades de uma proposta pedagógica, as quais proporcionem a 

construção de saberes individuais e coletivos acerca de determinado tema. 

Examinando, ponderadamente, essa última perspectiva, assumimos que ela pode ser 

tomada por um único professor, representante de um grupo, ou que escreva individualmente. E 

essa atitude de buscar inter-relacionar conteúdos de diferentes áreas de conhecimento, para ativar 

a construção de um saber e a sua manifestação no texto do PPI, é o que, de forma efetiva e já 

delimitada, interessa a nossa investigação. 

A partir dessas declarações, retomando os fragmentos do Quadro 5, vemos que, em 

[1], a interação foi pensada e está refletida no texto de maneira coerente, de sorte que os objetivos 

e os temas tratados pelas diferentes disciplinas primam pela coerência textual. Além disso, o 

discurso pedagógico expressa a interdisciplinaridade passível de conversão em 

transdisciplinaridade, à medida que os professores estudem e busquem fontes de informações 

diversificadas. 
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Já em [2], o discurso que permanece é o do professor de Língua Portuguesa, não 

havendo, sequer implicitamente, a idealização do que se concebe por interdisciplinaridade. O 

professor de Educação Artística é citado como uma possibilidade e não como um indivíduo 

ativamente atuante no grupo. Além disso, os enunciados deflagram uma postura de ensino 

pautada na multidisciplinaridade tradicional e na metalinguagem, em que o professor de Português 

apresenta regras e estruturas, com ausência de problematização. 

Em [3] e [4], ainda que haja a intenção interdisciplinar, percebemos um domínio do 

discurso do professor de Língua Portuguesa, o qual não articula os conteúdos específicos às 

demais disciplinas, mas com uma diferença fundamental entre si.  

Quanto aos objetivos em [3] estão entre os itens: Fornecer informações não dadas no 

texto/Construir conceitos gramaticais e refletir sobre seu uso nos textos . Entretanto a seleção 

lexical demonstra, ainda, a postura do professor provedor, a preocupação com conceitos 

gramaticais e a não problematização efetiva. Já em [4], encontramos uma ênfase no pesquisar e 

na Reflexão sobre o papel da televisão e sua influência na sociedade . 

Embora esses fragmentos exemplificativos não ostentem diretamente sua 

problematização, ainda assim, apresentam, em seu discurso, características que possibilitam 

averiguar algumas nuanças da inter-relação disciplinar, da concepção de projetos e sua 

representação por parte dos professores.  

Os fragmentos [5] e [6], todavia, foram retirados de textos, os quais apresentam 

lacunas estruturais, teóricas, conceituais e, quiçá, educacionais, uma vez que o texto [5] não 

convence sobre o porquê da importância de um projeto com esse tema, posto que questões, que 

consideramos fundamentais, como a persuasão da linguagem, a manipulação discursiva, e a 

reflexão a partir da linguagem, sobre temas como alcoolismo, não são colocadas em primeiro 

plano, sendo ressaltadas as questões econômicas, ainda que, na Introdução, o consumo seja 

mencionado como fator preocupante. O texto [6], por sua vez, apesar de apresentar um tema 

interessante, compõem-se em texto integral, estruturalmente incoerente e difuso. 

Esses dois últimos fragmentos induzem à reflexão sobre os motivos que levam 

profissionais da educação a construírem um projeto e, por conseguinte, a registrarem suas idéias 

no texto, bem como induzem à reflexão sobre o papel da pesquisa na Educação. 

A elaboração de um PPI impõe aos docentes a tarefa de se tornarem professores 

curiosos, investigadores, pesquisadores, para, juntamente com seus alunos, chegarem à solução 
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de problemas, previamente formulados. De certa forma os PPIs, poderiam concretizar o ideal 

apontado por Paulo Freire:    

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. 
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para 
constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 
1996: 29).  

Essa postura de professor pesquisador é necessária, para que se efetive a 

aprendizagem, pois, conforme salienta Hernández (1998), não se trata de um método, mas de uma 

postura diferente em sala de aula, que tem características comuns a outras estratégias de ensino 

(tais como Unidade Didática, Centros de Interesse ou Estudo ambiental) e características 

peculiares infinitas, contrastadas no Quadro 3 anteriormente exposto.   

1.4 A constituição do corpus: a mímese, a lacuna e o discurso projetado.  

Partindo da perspectiva de análise global, iniciamos nossa investigação exploratória de 

caráter qualitativo pela constituição do corpus, que se deu em dois momentos distintos: a seleção 

do corpus e a análise do material selecionado. 

Conforme salientamos ele foi obtido no curso de capacitação Teia do Saber14-2004, 

ministrado em Cotia na FAAC 

 

Faculdades Associadas de Cotia. O material foi cedido pelo 

coordenador e pelo diretor do curso, perfazendo um total de 61 textos produzidos a partir da 

proposta de elaboração de projetos didáticos de professores das Diretorias de Ensino de 

Itapecerica da Serra, Itapevi e Carapicuíba. 

Dos 61 documentos obtidos, foram excluídos 29 porque: 

o não foram produzidos por professores de Língua Portuguesa; 

o eram planos de aula ou seqüências didáticas, sem nenhuma concepção do 

trabalho por projetos; 

                                                

 

14 Trata-se de um Programa de Formação Continuada, criado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/SP.  
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o ou se caracterizavam como um conjunto de atividades fotocopiadas e/ou 

anexos sem seqüência e sem sentido, sem um texto introdutório que 

pudesse caracterizar alguma espécie de projeto.  

Os 32 restantes15 foram examinados para termos uma idéia geral de como foram 

compostos pelos professores e de como foram organizadas as diferentes partes que compõem o 

texto, para a compreensão da lógica textual e da coerência didático-pedagógica do trabalho com a 

linguagem para o ensino de Português. 

Na seleção para análise percebemos três características básicas e relevantes para o 

início de nossa pesquisa. Alguns PPIs foram organizados a partir de textos retirados de livros 

didáticos, constituindo-se num emaranhado de cópias (nem sempre selecionadas de modo 

coerente) e somadas à superestrutura do texto PPI; outros partiram de textos variados, porém, 

tanto conteúdos quanto estratégias diluíram-se na superestrutura com a ausência de uma teoria. 

Outros, porém, seguiram a proposta dada e estabeleceram relações coerentes, que possibilitariam 

a aplicação do projeto pelas diferentes disciplinas. 

Consideramos que no primeiro caso, mais do que mera falta de formação profissional, 

ou problemas de linguagem, há a tentativa de privilegiar a ideologia vigente do professor como 

detentor do saber, que por não se arriscar ao imprevisível e ao erro, prefere aderir a uma mimesis 

discursiva, norteando seu fazer por atividades, cujas respostas são dadas ou orientadas pelo 

manual, ou pela prática em sala de aula, perfazendo um total de 15 textos. 

No segundo caso, há uma lacuna discursiva ou pela ausência de uma linha teórica, 

ou pela mera transcrição da práxis, presentes em 07 textos. 

No último caso, há um discurso parcialmente projetado, observado em 10 textos, nos 

quais, aparentemente, permanece a figura do professor-provedor.16 

Na verdade, todos os textos apresentam algum tipo de lacuna, entretanto, para não 

cairmos no erro de considerarmos que nenhuma produção efetuada pelos professores seria um 

projeto bem escrito, e para não enveredarmos para o outro extremo em que todos os textos seriam 

considerados de maneira indistinta, utilizamos essa divisão como maneira didática de verificar o 

                                                

 

15 Vide anexos em CD. 
16 Vide Quadro do Anexo I. 



  
47

 
que impediu que o texto-projeto se consubstanciasse e quais as dificuldades do professorado 

nessa redação. 

Se partirmos do princípio sobre o que seria um bom texto em se tratando de um PPI, e 

relacionarmos esse aspecto à questão teoria e prática, chegaremos a um axioma, porque um 

projeto bem escrito, efetivamente, não garante uma prática eficaz, assim como um projeto efetuado 

com sucesso, não garante que o texto seja o mais adequado.  

Admitimos que muitas lacunas podem ser preenchidas no processo de interação, na 

prática pedagógica efetiva. Todavia, nosso objetivo não é analisar a prática e o preenchimento 

dessas lacunas, muito menos, verificar a efetivação desses projetos. No entanto, resolvemos essa 

questão se pensamos que as ações efetuadas no mundo real diferem substancialmente das ações 

efetuadas e previstas no mundo textual e a clareza deve permitir a visualização de possíveis 

ações. 

No caso de um projeto, as ações previstas deveriam nortear as ações reais. Se o texto 

de um PPI deve mostrar possibilidades de intervenções pedagógicas coerentes, consideramos que 

o autor deveria demonstrá-lo textualmente. Assim, nossa classificação foi pautada em 

características discursivas, e os projetados foram os que apresentaram ações pedagógicas viáveis, 

textualmente demonstradas e aproximadas da concepção do trabalho por projetos. 

Consideramos como projetados os textos que conseguiram delinear um percurso 

próximo das características específicas e, a partir do léxico, e da presença de concepções 

fundamentais como a pesquisa, a reflexão, a argumentação; conseguiram estabelecer uma 

lógica textual entre os objetivos propostos, a metodologia e os recursos utilizados. 

As mimesis, as lacunas e o projetar estão presentes em todos os textos desse 

gênero, mas dividimos esses aspectos de modo didático, não como justificativa ingênua em 

relação às dificuldades dos professores, mas porque reconhecemos que o professorado nos 

cursos de capacitação vem buscando caminhos que solucionem uma deficiência de formação. 

Os indivíduos têm consciência de sua origem, de suas atitudes e de que sua formação 

é o resultado do contexto. A má formação existe, porém, é o resultado do sistema educacional no 

país como um todo, no qual nem todos valorizam a formação superior e, nem todos os cursos 

superiores são eficazes. Ao contrário do que se pensa, o professor busca saídas, e utilizar a má 

formação como explicação para todos os problemas educacionais é render-se à ideologia de um 

grupo dominante, que impõe o discurso do fracasso escolar e não apresenta soluções. 
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Reconhecemos, igualmente, que muitos projetos foram escritos apenas para o 

cumprimento de uma tarefa solicitada. Reiteramos, porém, que não é o objetivo de nossa pesquisa 

julgar atitudes do professorado, e sim, perceber de que maneira o texto revela o seu fazer 

pedagógico, propondo uma primeira análise e reflexão. 

Um outro fator importante e que deve ser destacado na análise do corpus, porque pode 

servir de explicação para as lacunas e mímesis, é o desconhecimento ou a má aplicação do 

sentido da interdisciplinaridade, ainda que não seja o tema deste trabalho. 

Muitos Projetos foram feitos pautados numa temática em comum e poucos, realmente, 

envolveram toda a comunidade acadêmica da escola. Ainda assim, consideramos os conceitos de 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 17 e sua representação na 

constituição do discurso. 

Buscamos no texto algumas das características específicas de um PPI, conforme 

demonstramos no Quadro 6 exemplificativo a seguir, para a partir daí, dividirmos o material e 

averiguarmos a articulação da linguagem com as ações efetuadas para o ensino de Língua 

Portuguesa, utilizando fragmentos textuais no decorrer deste trabalho, procurando considerar as 

lacunas discursivas com parcimônia.  

                                                

 

17 Cf.p.41 
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1.5  A linguagem na ação pedagógica.  

Estabelecidos os PPIs como objeto de análise, temos de admitir que a prática social 

em questão, obviamente, é o ensino-aprendizagem, e o professor será o mediador das diferentes 

ocorrências que poderão ser consideradas situações comunicativas, as quais possibilitarão, ou 

não, a formação do aluno e a criação de práticas pedagógicas satisfatórias.  

A partir da concepção construtivista, a constituição de conhecimentos se dá no 

processo de interação, pela mediação do professor, e não podemos fugir da concepção de que, 

sob o efeito mediador do agir comunicativo, o homem transforma o meio (Bronckart, 1999:34). 

O professor, ao preparar um projeto, entra em contato com o discurso de outros 

interlocutores (colegas, autores) e sua interpretação dos conteúdos propostos já será o resultado 

dessa interação e dessa relação, visando a um conjunto de novos interlocutores (os alunos).  
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A partir daí é que serão criados os procedimentos metodológicos, exercitados, também, 

pela linguagem, a qual direcionará o conhecimento. Os interesses que guiam o conhecimento 

constituem-se no mínimo por meio do trabalho, da linguagem e da dominação (HABERMAS, 

1965:143). 

Os objetivos que guiam, ou deveriam guiar, um PPI também não são diferentes, já que 

reproduzem os interesses do grupo social no qual estão inseridos, bem como deveriam primar pela 

conjugação de estratégias que permitissem o desenvolvimento da análise e da interpretação das 

informações disponíveis, para sua absorção em forma de conhecimento efetivo. Nesse enfoque, é 

a Linguagem (considerada num âmbito maior a ser esmiuçado no capítulo II) que une o trabalho, a 

linguagem e a sociedade.  

Assim, recuperando o exemplo [5], o tema Cerveja pode estar pertinente ao ambiente 

em que foi desenvolvido, partiu-se de uma escolha conjunta (professores e alunos), ou, se houve a 

identificação do problema do excesso de consumo entre os jovens, contudo, o texto e, por 

conseguinte, a linguagem não aclara essa questão, embora exista como uma possibilidade. 

Retomando o posicionamento de Geraldi (2003) com relação às operações discursivas 

e relacionando-o às ações pedagógicas, vemos que é com a Linguagem que a ação pedagógica se 

constrói e é com a Linguagem que ela se efetiva. Acrescentamos que é pela Linguagem que ela se 

mantém e é pela Linguagem que a linguagem se constrói e reconstrói a realidade. 

Temos, assim, movimentos diversificados de utilização da linguagem: 

                                           



  
51

 
PRÉ-PRODUÇÃO TEXTUAL           

PRODUÇÃO TEXTUAL      

PRODUÇÃO TEXTUAL  PRODUTO EFETIVO MUTÁVEL E INSTÁVEL  

Figura 2  Ações lingüísticas na produção textual  

Em conseqüência dessa diversidade de atitudes, a linguagem incorpora-se aos 

currículos explícito e implícito e, ao mesmo tempo, constitui-os, para consolidar-se em processos 

de enunciação, os quais deveriam ter sempre em vista a formação dos indivíduos.  

Quando um professor-redator distribui conteúdos e procedimentos metodológicos de 

maneira coerente, e em seus objetivos exprime, de forma gradativa, que pretende levar seus 

alunos a pesquisar, conhecer, observar, analisar, comparar e refletir supõe-se que esse autor 

vislumbre o tipo de reflexão que espera de seus alunos, após a construção de conhecimentos, 

efetivada pelas diferentes etapas do processo. Por outro lado, o redator que não deixa claro, no 

texto, nenhum tipo de relação coerente que permita essa análise, também não identifica, para o 

leitor, até onde pretende chegar no desenvolvimento do projeto. É o caso dos exemplos [5] e [6] 

anteriormente citados. 

Objetivos e etapas de 
execução Elaboraçã

o de 
atividades 

Escolhas teórico-

 

metodológicas 

Escolha dos textos 

Interação entre diferentes 
professores (e alunos) * para 

Ação Pedagógica 
Interlocução : professores, alunos e 

comunidade escolar 
Construção de conhecimento 

Seleção temática 
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A linguagem na ação pedagógica - na construção de um PPI - está relacionada, então, 

às atitudes que os sujeitos exercem em relação ao outro, as quais possibilitam a criação de 

atividades que levem à formação dos indivíduos. Essa última, por sua vez, também está 

diretamente relacionada às ações exercidas pelos sujeitos. Cumpre à linguagem ser o meio e o fim, 

para a integração, a análise e/ou a apropriação de elementos diversos teoria e prática; conteúdo e 

sentido; ideal e real. 

Embora esses elementos nem sempre sejam conciliáveis, é o universo lingüístico que 

permite, inclusive, a integração de antagonismos, em prol de determinados objetivos, fato que 

torna esse discurso mutável e instável, a favor das estratégias pedagógicas e, quase sempre, do 

ensino-aprendizagem. 

Diante dessas inter-relações e da explanação sobre a concepção de projetos, 

evidenciamos que a linguagem presente num PPI refletirá a identidade do trabalho docente e 

deveria constituir-se também em elemento de ação política, uma vez que pretende resolver 

problemas, racionalizando práticas sociais e lingüísticas.  

Para um estudo da função, ou das funções18 da linguagem, há que se levar em conta o 

entorno social, representado pelo ambiente escolar e pelas questões impostas no universo 

educacional, bem como o caráter sócio-cognitivo interacionista da linguagem, pois: 

   Dentro da concepção de língua(gem) como atividade interindividual, o processamento 
textual, quer em termos de produção, quer de compreensão, deve ser visto também 
como uma atividade tanto de caráter lingüístico, como de caráter sócio-cognitivo. ( 
Koch,2003:31)  

Essa pluralidade de atividades interindividuais e, conseqüentemente, de linguagem, 

aqui será denominada articulação da linguagem, pois tanto o texto de um PPI apresenta princípios 

internos de coesão quanto apresenta componentes que se relacionam com o contexto escolar.  

Há uma articulação entre aquilo que o texto apresenta e aquilo que será efetivado na 

escola, ao mesmo tempo em que a escrita obriga uma análise do contexto, que estará diretamente 

vinculada à seleção temática, à seleção de atividades para a coerência do texto e das ações 

                                                

 

18 Entendam-se as expressões função/funções da linguagem em sentido amplo e irrestrito, distanciando-se dos termos 
instituídos por Jackobson e, ao mesmo tempo, abarcando-os; considerando-se aspectos retóricos, sintáticos, morfológicos, 
semânticos, históricos, ideológicos etc. Incluindo, assim, as funções sócio-culturais, cognitivas e discursivas.  
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pedagógicas, e às concepções pedagógicas que os educadores tenham. Assim, a língua(gem) 

articula-se no texto, no contexto e entre o texto e o contexto. 

A produção deste gênero escolar mobiliza uma rede de sistemas de conhecimentos e 

uma série de estratégias de processamento textual peculiares. Se pensarmos no papel da 

linguagem nesta produção, aventaremos inúmeros aspectos que atuam para que as palavras se 

consubstanciem em um texto coeso e coerente. Resta saber se essas estratégias são as mesmas 

de outros textos. 

Muitos são os conhecimentos ativados numa produção textual, assim como muitas as 

estratégias acionadas para que os princípios de textualidade, combinados, propiciem uma 

produção significativa. Didaticamente, Koch (2003) divide-as em:   

  

estratégias cognitivas são as de uso do conhecimento; 

  

estratégias textuais são as de organização, de formulação, de referenciação, de 

balanceamento entre explícito e implícito; 

  

estratégias sócio-interacionais são as interacionais socioculturalmente 

determinadas;  

As estratégias cognitivas estão sempre presentes no processamento textual, em sua 

produção ou interpretação. Por esta razão, utilizaremos a noção de superestruturas textuais, 

elaborada por Van Dijk, considerando estruturas cognitivas as construídas pelos indivíduos, a partir 

de suas representações mentais, as quais permitem reconhecer e produzir bons textos (Kintsch & 

Van Dijk, 1978; Van Dijk, 1972; Van Dijk, 1993). 

As estratégias textuais servem de suporte para que se perceba, na análise dos PPIs, 

as possíveis dificuldades dos professores de Língua Portuguesa nesta produção textual, pois 

assinalam, simultaneamente, atos interacionistas e cognitivos, e possibilitam a identificação da 

ausência ou não de subsídios para a produção desse gênero textual, bem como apresentam 

marcas discursivas caracterizadoras da(s) ideologia(s) do grupo social. 

As estratégias sócio-interacionais, por sua vez, conduzirão nossa análise por sua 

relação com as estratégias textuais, as quais, ainda segundo Koch (2003), não deixam de ser 

também interacionais e cognitivas (em sentido lato) relacionando-se às escolhas lexicais e aos 

aspectos sintático-semânticos de um determinado grupo social. Conduzindo, ademais, nossa 
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busca por marcas discursivas que possam responder a nossa inquietação em relação ao 

planejamento das situações de interação e à articulação dos conteúdos, algumas delas já 

aventadas nos exemplos utilizados. 

Se observarmos, grosso modo, estas estratégias, com relação ao texto de um PPI 

relacionado à prática e à realidade em que está inserido, verificaremos que sua estrutura não é 

simples, e que as várias dimensões da linguagem, presentes nessas estratégias são 

preponderantes para a análise desse texto. 

Essa complexidade textual advém das seguintes características, ora perceptíveis num 

primeiro momento:  

1. surge a partir das necessidades de uma dada comunidade, ou de um dado grupo social, e, 

como todo texto, carrega, em sua mensagem, características ideológicas, crenças e 

valores pertinentes a esse grupo; 

2. trata-se de um texto multifacetado, em que os implícitos comandam, de forma marcante, a 

superestrutura;   

Todo o tempo, a linguagem está ativamente presente. Embora os processos de 

construção lingüística sejam diferentes na produção oral e na escrita, entendemos que, ao produzir 

um PPI, os professores antevêem os jogos discursivos; idealizam os sujeitos do discurso e o 

processo de interação; adequam sua metodologia; e adaptam a linguagem ao interlocutor que, 

neste caso, é o aluno.  

Acreditamos ser impreterível ponderarmos sobre linguagem, texto e discurso como 

subsídio para a compreensão da relação entre o contexto educacional, os aspectos pedagógicos e 

as estratégias discursivo-textuais.            
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2. LINGUAGEM: PONTO DE PARTIDA PARA UM PROJETO    

É possível ver a linguagem humana  
como  produto das relações essenciais de trabalho socializado,  

como resposta à necessidade de compreensão do outro 
 e de partilha com o outro.   

(Luiz Antonio Ferreira, Oralidade e Escrita: Um diálogo pelo tempo)   

2.1. Linguagem: texto e discurso.  

Os estudos da linguagem, atualmente, também pressupõem a análise de todas as 

manifestações lingüísticas consideradas a partir de aspectos sociais, históricos, cognitivos e 

interacionais. Por isso, sofrem influências do mundo globalizado e de todas as vantagens e 

desvantagens da ressignificação dos processos de interação, ensino e aprendizagem.  

O ensino-aprendizagem de língua materna também se ressignifica, à medida que o 

contexto obriga o professor a atualizar-se e a refletir constantemente sobre o papel da linguagem 

na sociedade. De certo modo, alguns cursos de capacitação interferem nesse processo 

aproximando os estudos teóricos à prática educativa.  

A reflexão sobre o fazer pedagógico e sobre o ensino de Linguagem, gradativamente, 

faz com que a gramática seja vista apenas como um componente curricular a mais e que outros 

aspectos sejam considerados em sala de aula. Tanto a linguagem no processo de interação aluno-

professor quanto as estratégias textuais e discursivas são relevadas.  

Em face dessa mudança de perspectiva, entendemos a Linguagem como um âmbito 

maior que compreende as outras esferas comunicativas, agregando possíveis aspectos virtuais , 

retóricos e cognitivos. Uma maneira de ilustrar o que dizemos está na constituição do seguinte 

esquema:     
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Legenda :

Aspectos cognitivos língua linguagem virtual ideologia e

subjetividade;

Aspectos discursivos fala interlocução linguagem em

ação -ideologiaesubjetividade;

Aspectos sociais comunicação texto linguagem em

construçãoe reconstrução ideologiasesubjetividades;

Aspectos históricos intersubjetividade intertextualidade

interdiscursividade linguagem e historicidade -ideologias e

subjetividades;

Aspectos não-verbais imagens gestos olhares e silêncios

linguageme(re)ação -ideologiaesubjetividade;.

ALINGUAGEM totalidadedeaçõescomunicativas.

  

Figura 3  A Linguagem  

A língua e a fala, bem como o texto e o discurso são atos de linguagem, 

materializações lingüísticas, que caracterizam os sujeitos do discurso e suas subjetividades. Os 

estudos e o ensino da Linguagem deveriam considerar as materializações lingüísticas e os 

aspectos verbais e não-verbais, que permitem o processo de interação entre os participantes de 

dada sociedade. 
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O esquema não inova o que já foi dito sobre linguagem, mas demonstra que, a nosso 

ver, a interlocução, o texto e o discurso formam parte de um grande conglomerado de relações 

que, conjugadas e articuladas, resultam no ato lingüístico, na Linguagem, dentro de um 

determinado contexto social e histórico. A análise de um gênero escolar leva a considerar tais 

aspectos e significa: 

focalizar a linguagem a partir do processo interlocutivo e com este olhar pensar o 
processo educacional, exige instaurá-lo sobre a singularidade dos sujeitos em 
contínua constituição e sobre a precariedade da própria temporalidade, que o 
específico do momento implica. Trata-se de erigir como inspiração a disponibilidade 
para mudança. Focalizar a interação verbal como o lugar da produção da linguagem e 
dos sujeitos que, nesse processo, se constituem pela linguagem (GERALDI, 2003:6).  

Enfoque que permite identificar na produção de um PPI outras dimensões que 

compelem à compreensão dos aspectos sociais, históricos, cognitivos, pragmáticos e lingüísticos 

do termo Linguagem, o qual, por si só, já carrega um teor semântico que abarca tanto a 

argumentatividade quanto qualquer atividade humana, que permita aos indivíduos reconhecerem-

se como sujeitos ativos do processo de comunicação que, obviamente, é condição básica do 

processo de ensino-aprendizagem. O estabelecimento da compreensão dessas dimensões do 

termo linguagem

 

levará ao âmago do sentido que damos ao texto e ao discurso em nossa 

pesquisa.  

Koch (2003) investiga essas dimensões e salienta que é possível observar, durante a 

História, que o pensar sobre a Linguagem sempre esteve presente, revelando as mais diferentes 

características de acordo com as premissas teórico-filosóficas assumidas: 

a) como representação ( espelho ) do mundo e do pensamento; 

b) como instrumento ( ferramenta ) de comunicação; 

c) como forma ( lugar ) de ação ou interação. (Koch, 2003:7)  

Permitimo-nos aqui uma digressão sobre esses aspectos para traçarmos o percurso 

explicativo necessário, situando os termos utilizados e sua adequação à linha teórica. 

Essas questões já figuram na filosofia clássica em que Aristóteles dá à palavra (o 

logos) o papel fundamental. A palavra seria a materialização do pensar (do conhecimento). Por 

meio dela, o indivíduo externaria suas considerações acerca do mundo, do homem e das coisas. E 

estabeleceria possíveis relações entre as coisas reais e a maneira como as concebemos, seja 

como ente real, como qualidade, como relação ou ação.  
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Análises filosóficas que já revelam uma preocupação contextual e consideram o ser 

(ethos), a sociedade (a pólis), os efeitos dessa interação entre os seres (o pathos), os aspectos 

políticos e históricos que interferem na percepção desse ser em relação ao mundo, desvelando 

essa linguagem espelho, ferramenta de persuasão, convencimento e lugar. Em sentido lato, seus 

estudos poderiam ser considerados o discurso fundador de certos aspectos, hoje, reconsiderados 

à luz da Ciência Lingüística. 

De fato, ao admitirem a presença humana, os estudos lingüísticos passam a observar 

os fatores sociais, geográficos e históricos que determinam a realização lingüística. Coseriu 

(1979:184), resgatando o pensamento aristotélico da linguagem como logos semântico e 

analisando suas características, admite que ela não se constitui apenas como fato semântico 

significativo, mas é logos, isto é, expressão humana livre e intencional. 

O homem, como ente real no processo de construção da linguagem, é de fundamental 

importância para que não seja mais analisada como uma bipartição de conceitos, mas que seja 

vista como a conjugação de diferentes aspectos que se articulam interna e externamente. 

O próprio Coseriu (1979) pensando numa Lingüística do Falar ao explanar sobre as 

determinações e entornos, aborda questões intratextuais como seleções lexicais, mas também 

apresenta uma primeira análise de aspectos extratextuais: a situação, a região, o contexto 

(idiomático, verbal e extraverbal) e o universo discursivo. A complexidade da linguagem apresenta 

diferentes aspectos que se sobrepõem, são interdependentes e se articulam no processo de 

comunicação. 

Ao considerar a linguagem como atividade, Cosériu (1979) agrega a esses fatores um 

aspecto psíquico (linguagem virtual) e um propriamente lingüístico (falar concreto, linguagem 

realizada) e admite que: 

o termo linguagem nomeia, pois, um conceito que, para nós, se identifica com o falar 
concreto, isto é, com a atividade lingüística, dado que o aspecto psíquico que aparece 
no esquema nada mais é que linguagem virtual , ou seja, por um lado, memória 
estratificada, generalizada e formalizada de atos lingüísticos reais e,por 
outro,condição e possibilidade de um novo falar concreto.Mas, não vemos nenhum 
obstáculo para que se empregue linguagem como termo geral para indicar o conjunto 
de conceitos falar-acervo, lingüístico-língua, se se tem sempre presente que se trata, 
em última análise, do mesmo fenômeno, considerado de três pontos de vistas 
distintos: 1) em sua realidade concreta; 2) em sua virtualidade e como condição, como 
substrato , do falar concreto; 3) como abstração que se estrutura sobre a base dos 

atos lingüísticos concretos; e que a língua só se comprova no falar (Ibid., p.71)  
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A Linguagem abrange todos os aspectos anteriores e, inclusive, aspectos não-verbais, 

concretizados em imagens e em momentos de silêncio. Analisar a linguagem significa considerar a 

língua, a fala e todos os fatores que a envolvem, ou seja, o processo de interação, os aspectos 

cognitivos, o contexto, o valor persuasivo, o valor argumentativo etc. É o posicionamento que 

assumimos, pois um PPI se constrói a partir da consideração de tudo que influencia a produção 

textual: da escolha temática à seleção dos materiais e atividades. 

A situação, a região, o contexto (idiomático, verbal e extraverbal) e o universo 

discursivo fazem parte da constituição do fazer pedagógico e espelham-se no texto do PPI, que 

articula, ou deveria articular, o que está posto no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar 

com a realidade social e o fazer educacional concreto. 

Não queremos aqui cair num abstracionismo filosófico que conceba a linguagem como 

um elemento, cujas dimensões ultrapassam qualquer possibilidade de análise. Mas, assumimos 

que a linguagem é heterogênea, multifacetada, subjetiva e envolve todos os aspectos já 

mencionados, inclusive, o texto que possibilita o estudo de aspectos discursivos, cuja análise é 

direcionada pelo conjunto de elementos inter-relacionados e que também compreende aspectos 

subjetivos e abstratos nem sempre mensuráveis. 

À mudança gradual de paradigmas, somam-se os conhecimentos conquistados pela 

Lingüística, reorganizando o pensar sobre o texto. À visão que se tinha da linguagem agregam-se 

os componentes pragmáticos, históricos, antropológicos, sociais e cognitivos. Koch (2004) citando 

Schmidt afirma que: 

A linguagem já não é considerada primariamente um sistema de signos, denotativo, 
mas um sistema de atividades ou de operações, cuja estrutura consiste em realizar, 
com a ajuda de um número aberto de variáveis e um repertório fechado de regras, 
determinadas operações ordenadas, a fim de conseguir dado objetivo, que é 
informação, comunicação, estabelecimento de contato, automanifestação, expressão 
e (per) formação da atividade. (SHMIDT, 1973:9 apud KOCH, 2004:16)  

Com efeito, esse posicionamento nos obriga a ver a língua como meio de interação 

social e o termo linguagem uma espécie de hiperônimo que contém todas as dimensões da língua: 

o falar, o interagir, o argumentar e, logicamente, o texto e o discurso.  

O texto como unidade lingüística, visualizado nesse Universo da Linguagem 

apresentado, é visto como uma reificação discursiva, de tal sorte que em sua constituição interna 

apresenta características que possibilitam identificar tanto características textuais, quanto 

contextuais, que possibilitam também a verificação de aspectos discursivos que se articulam, 
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visando à construção de sentidos. Significa compreender o texto como processo lingüístico que 

surge a partir da linguagem humana. 

Se considerarmos a natureza abstrata do discurso, podemos relacioná-lo à natureza 

abstrata da língua e referendar que qualquer tentativa de análise discursiva congelaria uma 

produção lingüística convertendo-a em um texto, que adquiriria características próprias de acordo 

com o gênero e com a origem contextual, que permitiu o recorte para a análise.  

Visto por esse prisma, grosso modo, todo texto poderia ser considerado discurso e todo 

discurso poderia ser convertido em texto. Porém, tal inter-relação não é tão simples, visto que 

depende da perspectiva que se tem em relação à linguagem e ao processo de comunicação. Para 

Beaugrande (2002), por exemplo: 

Podemos definir língua como uma teoria da experiência e do conhecimento 
humano (aquilo que os falantes ou escritores podem dizer sobre algo), e 
discurso como a sua prática (aquilo que os falantes ou escritores 
verdadeiramente dizem). Um texto (com minúscula) é um evento comunicativo 
que contribui ao discurso; um Texto (com maiúscula) é uma unidade lingüística 
produzida por um evento discursivo e sustentada no discurso.19  

O texto é, então, o caminho para uma análise das múltiplas dimensões que envolvem a 

linguagem, pois, analisar o discurso a partir de textos literários, jornalísticos ou quaisquer outros 

gêneros é, em suma, uma análise do texto e também uma análise do discurso, porque conceber a 

possibilidade de análise exclusivamente discursiva é retroceder a uma bipartição desnecessária. 

É essa postura que assumiremos diante do PPI, como texto que projeta aquilo que, em 

tese, poderia ser repetido e reproduzido, para que se construa conhecimento e como texto 

concebido por vários indivíduos, cujo enunciado individual e único resgata experiências 

pedagógicas, revela o contexto escolar, o discurso pedagógico e deveria, a priori, permitir a 

reprodução das atividades em ações concretas.  

Tendo em vista a linha teórica que adotamos, referendamos o conceito de texto 

expresso em Van Dijk (apud Fávero e Koch, 1983:23) como unidade teoricamente reconstruída, 

                                                

 

19 De nuevo en los términos más generales para una Introducción, podemos definir lengua como una teoría 
de la experiencia y el conocimiento humano (lo que hablantes o escritores pueden decir sobre algo), y discurso 
como su práctica (lo que los hablantes o escritores verdaderamente dicen). Un texto (con minúsculo) es un 
evento comunicativo que contribuye al discurso; un Texto (con mayúsculo) es una unidad de lenguaje producida 
por un evento discursivo y que es sostenida en el discurso. Cualquier unidad de lenguaje más pequeña que un 
Texto, como una Frase, Oración, o un Párrafo, pueden ser llamados Extensiónes de Texto ( Streches of Text ), 
un término que nos recuerda a donde pertenecen. In:www.beaugrande.es em 20/04/2005.  

http://www.beaugrande.es
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subjacente ao discurso enquanto o discurso é a unidade que se interpreta quando se vê ou se 

ouve uma enunciação.  

No entanto, mediante o ponto de vista que adotamos perante a Linguagem e para 

assumi-lo de um modo coerente, cumpre ressaltar que o próprio Van Dijk (2000:247) ao rever essa 

conceituação também admite que essa dicotomia se aproxima das distinções langue e parole, 

competência e performance e que se torna confusa e obsoleta num âmbito de análise que se 

intitule multidisciplinar e contemporânea. 

Desta feita, ainda que tenhamos consciência de que Van Dijk em seus estudos 

recentes esteja voltado à Análise Crítica do Discurso, consideramos que o estudo do texto somente 

se efetuará a partir do estudo da linguagem. Assim, uma perspectiva que se denomine 

contemporânea, por considerar aspectos sociais, cognitivos e interacionais, não deve 

desconsiderar o âmbito discursivo.  

Como observa Beaugrande e Dressler (1997:9), talvez esse problema terminológico 

seja um pseudoproblema superdimensionado, porque o que alguns lingüistas chamam texto é 

precisamente o que outros chamam discurso e se comparássemos os trabalhos de lingüística de 

texto e análise do discurso, perceberíamos uma relativa coincidência entre conteúdos analisados20. 

Independentemente de tal polêmica, compreendemos o texto como uma unidade 

lingüística que apresenta múltiplas dimensões analisáveis. 

Cremos que essa postura permitirá analisar a linguagem dos PPIs buscando possíveis 

relações entre as atividades possíveis (reais) e a maneira como foram concebidas no texto. De 

certo modo, essa concepção possibilitará a verificação dos aspectos já mencionados e resgatará a 

concepção aristotélica em que os enunciados refletem determinadas concepções que os 

professores têm do fazer pedagógico, seja como ente real, como qualidade, como relação ou ação.  

Todos esses aspectos somados à concepção de linguagem apresentada levam a uma 

primeira premissa: uma análise coerente de um PPI não pode desconsiderar os sujeitos da ação 

verbal. 

                                                

 

20 Os autores consideram que o número excessivo de páginas escritas sobre esse assunto, para dizer a mesma coisa, 
poderia ser considerado um capítulo à parte na História científica, praticamente, uma piada, uma vez que nada de novo foi 
dito e só há unanimidade no desacordo terminológico.E ainda sugerem a comparação dos trabalhos textuais de: Van 
Dijk,1980, Beaugrande e Dressler,1981 ou Halliday e Hasan,1976 com os trabalhos discursivos de Brown e 
Yale,1983,Stubbs,1987 ou Schifrin,1994) 
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2.2. Linguagem e interação: a subjetividade da linguagem.  

Os sujeitos constituem-se por meio da linguagem e são constituídos pelo processo de 

interação. É essa interação, num determinado contexto histórico e numa determinada sociedade, 

que possibilitará diferentes ações lingüísticas concretizadas em texto e em discurso. 

A subjetividade da linguagem é algo imanente ao processo de comunicação; se há 

linguagem, há subjetividade. Todo processo de interação e todos os atos de linguagem instauram o 

homem como sujeito discursivo pertencente a um determinado contexto social e histórico.  

Os sujeitos sociais adicionam ao processo características que são tanto individuais 

quanto coletivas. Logo, a subjetividade é portadora de traços culturais, cognitivos, sociais, 

históricos e ideológicos. È ela que propicia ao homem viver em sociedade e é por meio dela que os 

indivíduos constituem um grupo social. O processo de interação possibilita o surgimento das 

ideologias, das crenças e dos valores, a partir das intersubjetividades discursivas. 

A linguagem materializa esses aspectos que, por sua vez, estão inter-relacionados 

para possibilitar que o discurso esteja adequado à determinada situação comunicativa e seja aceito 

pelo grupo social a que se destina. Para isso, o grau de informação dos interlocutores e sua 

intenção na produção e na recepção de determinada mensagem, escrita ou oral, é fator decisivo 

para a inteligibilidade da mensagem. 

Na construção de um PPI o professor-redator concretiza no texto do projeto a 

possibilidade de interação do seu eu com o eu dos professores das demais disciplinas, com o eu 

dos alunos e com o eu da comunidade escolar. Essa mescla de identidades pode revelar a 

identidade do PPI, da Instituição e do Projeto Político Pedagógico da Instituição e, 

conseqüentemente, a subjetividade de seu(s) autor(es) no discurso.    

2.3 Texto: linguagem, identidade e conteúdo específico de Português.   

A intersubjetividade propiciada pelo trabalho por projetos manifesta-se na distribuição 

dos diferentes conteúdos, organizados de modo a compor um todo coeso, textualmente e 

pedagogicamente. 
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As informações contidas nos PPIs, de certo modo, esboçam as crenças, os valores e 

as ideologias do grupo ao escolherem o tema preconceito racial, meio ambiente, texto 

publicitário etc. Explicitamente, o grupo manifesta o desejo de lidar com questões socioculturais e, 

implicitamente, em seu texto manifestam-se características de outra ordem como a manipulação 

discursiva, a sujeição ao discurso dominante, a crença na equanimidade racial e no ideal 

democrático para a formação do cidadão. 

Seja qual for a temática, os conteúdos organizam-se em textos de diferentes gêneros, 

alguns para leitura e outros como motivadores para a produção textual, consolidando-se em 

organizadores e identificadores dos resultados do desenvolvimento dos PPIs. 

O texto exerce, então, dupla função: como elemento geral de comunicação, 

pertencente ao universo de cada disciplina e como elemento específico de comunicação e 

aprendizado da língua materna. 

Como elemento específico cabe à Língua Portuguesa, nos PPIs, a produção de 

gêneros textuais diversificados e o estudo de suas características, seja em nível estrutural, 

semântico ou pragmático-discursivo. A gramática normativa e seus componentes não aparecem, 

com clareza, discriminados entre os conteúdos específicos de Língua Portuguesa, sendo, 

privilegiada, aparentemente a Lingüística textual. As atividades  que predominam são as orais 

(debates, jograis, dramatizações, etc), as leituras e as produções textuais. 

Assim, ao pensarmos na prática do professor de língua como um fazer como ente real, 

como qualidade, ação e relação, verificamos que é a variedade genérica, a ferramenta que propicia 

o fazer, a partir da relação estabelecida com textos de diferentes lugares ou ordens, que por sua 

vez desempenham funções sociais e mantém um PPI, conforme observamos no Quadro abaixo:        
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Quadro 7  Relação ordens/lugares e gêneros.  

Lugares/ 

ordens   

 O narrar   O expor  O argumentar  O lírico e o 

lúdico  

O 

corresponder 

        

Gêneros 

textuais 

e 

discursivos  

Texto 
jornalístico 
escrito e falado: 
crônicas, 
reportagens, 
notícias, etc. 

Tiras e charges; 

Imagens; 

Telenovela; 

Radionovela; 

Peças teatrais; 

Programas de 
entretenimento; 

Filmes; 

Contos, lendas 
e narrativas de 
livros didáticos, 
Internet, jornais 
e revistas;   

Texto 
jornalístico 
escrito e falado 
artigos, 
editoriais, 
reportagens, 
notícia, 
entrevistas etc. 

Tiras e charges; 

Imagens 

Carta de 
apresentação; 

Entrevista de 
emprego; 

Curriculum 

vitae; 

O anúncio de 
emprego; 

Programas de 
entretenimento; 

Painéis; 

Gráficos; 

Relatórios; 

Cartazes; 

Textos 
científicos de 
livros didáticos, 
jornais, Internet 
e revistas.   

Texto 
jornalístico 
escrito e falado 
editoriais, 
entrevistas, 
notícias, etc. 

Tiras e charges; 

Imagens 

Dinâmicas de 
grupos; 

Programas de 
entretenimento 

Carta de 
apresentação; 

Programas de 
entretenimento; 

Texto 
publicitário;  

Filmes;  

Textos diversos 
de livros 
didáticos, 
Internet, jornais 
e revistas.  

Poemas; 

Canções; 

Jograis; 

Jogos; 

Brincadeiras.   

Cartas 

pessoais; 

e-mail; 

blog; 

Murais; 

Jogos. 

 



  
66

 
Ainda que a grande maioria utilize-se de diferentes linguagens, que ao serem 

articuladas, criam o percurso necessário ao alcance dos objetivos propostos, em que gêneros 

jornalísticos, literários, noticiários, documentários, imagens, charges, quadrinhos, revistas e filmes 

21 compõem as estratégias e o texto dos PPIs (nem sempre coesos), os conteúdos específicos de 

Língua Portuguesa para o trato com essas linguagens, freqüentemente, não são evidenciados. 

É certo que encontramos alguns conteúdos específicos diluídos entre objetivos e 

metodologias e que há, claramente, expressos no Projeto Educação e Mídia os seguintes 

conteúdos:  

 

Tipos de discurso, 

 

Linguagem formal e Linguagem Informal, 

 

Funções da Linguagem, 

 

Elementos de Persuasão, 

 

Dissertação, 

 

Elementos de Estruturação de textos, 

 

As falácias do gênero discursivo.  

 

No entanto, se por um lado a qualidade das ações e da relação desses gêneros de 

diferentes ordens com as necessidades do grupo social, aparentemente, corroboram a relevância 

do trabalho com o texto na constituição de um projeto integrado à comunidade escolar, por outro 

lado, temos a impressão de que a participação do professor de Língua Materna na constituição do 

projeto é a de recepção e produção textuais muito mais em sentido quantificativo do que 

qualitativo, convertendo o texto em elemento geral mesmo em língua materna. 

Todavia, pensamos que a presença de uma diversidade de gêneros que permitem a 

vivência do narrar, do argumentar, do expor, do corresponder, do poetizar e de tantas outras 

possibilidades relacionadas às características socioculturais da comunidade possibilitam o 

enriquecimento do trabalho do professor de Português. 

Esse conjunto de elementos associados aos processamentos  lingüísticos para a 

produção textual, possibilitará a produção adequada de um PPI (texto-projeto) coeso e coerente  e 

pedagogicamente viável, uma vez que o texto claro e objetivo permite a visualização e o 

                                                

 

21 Vide anexos escanneados. 
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acompanhamento das ações reais. Para isso, é preciso compreender as estratégias de linguagem 

para a constituição do gênero PPI.  

2.4. Texto- produto PPI: linguagem e estratégias textuais.  

Os indivíduos, no processo de comunicação, executam determinadas operações que 

ativam uma gama diferente de conhecimentos e permitem a aquisição de novos, a partir de 

determinadas informações. Para isso, mobilizam diferentes estratégias cognitivas que, associadas 

à utilização dos elementos lingüísticos e a fatores sócioculturais, permitem a construção de 

sentidos para determinado texto, em sua produção ou recepção. 

Ainda que os estudos sobre a maneira como os sujeitos processam individualmente a 

linguagem tenham avançado e os estudos lingüísticos, associados à Psicologia cognitiva, à 

Antropologia e à Sociologia tenham permitido maior compreensão do processamento textual, 

pouco sabemos sobre o processamento discursivo e as estratégias individuais, verdadeiramente, 

efetuadas na estruturação de um texto. 

Contudo, devemos notar que se a corporeidade textual não pode limitar-se às 

estruturas das orações, tão pouco pode diluir-se numa parafernália de processos mentais, 

conforme salienta Beaugrande e Dressler (1997) e, para dar conta da tarefa de análise desse 

processamento, é preciso estabelecer e sistematizar as Motivações e Estratégias, de acordo com 

as quais os textos são gerados e utilizados. Nesta perspectiva, os autores propõem um enfoque 

Procedimental, de acordo com o qual o que interessam são as operações mediante as quais se 

manipulam as unidades e os padrões estruturais durante a utilização dos sistemas lingüísticos na 

comunicação. O texto é o resultado real destas operações.(BEAUGRANDE e DRESSLER,1997:71) 

Não obstante, as análises acuradas de textos produtos, partindo das concepções 

lingüísticas contemporâneas, associadas às noções de conhecimento episódico, conhecimento 

enciclopédico, memória e representações mentais efetuadas por muitos estudiosos (Beaugrande e 

Dressler 1997; Van Dijk 1972 e 2000 e Koch 1989 e 2004) contribuíram para o reconhecimento de 

algumas estratégias textuais e algumas especulações sobre o processamento textual.22  

                                                

 

22 Utilizamos os termo especulações porque por mais que os estudos da mente humana tenham avançado, ainda pouco 
se sabe verdadeiramente sobre a maneira como os indivíduos produzem um texto. 
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Beaugrande e Dressler (1997), recorrendo ao conceito de Newel e Simon (1972), 

consideram que o processamento textual para alcançar a unidade pode ser comparado a uma 

operação formal de resolução de problemas, em que a operação decisiva para a progressão e para 

o estabelecimento de conexões pertinentes é a busca, que eles classificam em três tipos: 

 

busca em primeiro nível de profundidade; 

 

busca em primeiro nível de amplitude; 

 

busca efetuada mediante análise meios/fins. 

A busca em primeiro nível de profundidade é definida por uma trajetória linear em que 

os problemas (bloqueios) que aparecem são ignorados ou simplificados. Omitindo-se outras 

possibilidades, ela não conduz ao êxito, a não ser que a trajetória seja óbvia e incontestável. 

Assim, por exemplo, um professor até consegue redigir um projeto seguindo um modelo , mas não 

alcança o êxito e as relações textuais e discursivas necessárias para uma prática adequada, 

conforme demonstraremos em nossa análise. 

A busca em primeiro nível de amplitude é aquela prudente e segura em que a 

progressão é efetuada a partir de submetas estabelecidas, até que o objetivo final seja atingido, 

repetindo o primeiro processo de escolhas satisfatórias sucessivamente. Mas, também, pode 

resultar numa trajetória inútil, se o resultado for óbvio. Assim, se o professor toma como base um 

modelo que deu certo, estuda suas relações textuais e faz adaptações temáticas, entre outras, 

para torná-lo autêntico, mas não o adapta a sua realidade e a sua proposta pedagógica, repetindo 

fórmulas que surtiram efeito em algum momento, será um texto adequado, porém inútil. 

A busca efetuada mediante análise meios/fins é baseada em avanços e retrocessos 

textuais, em que a meta é alcançada mediante a utilização de diferentes estratégias textuais. 

Parece ser a mais efetiva, uma vez que, seguindo esse procedimento, o produtor de um PPI 

redigiria seu próprio texto, estabelecendo as conexões necessárias, efetuando substituições etc. 

Entendendo o texto de acordo com os sete critérios23 de textualidade (coesão, 

coerência, intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade) 

que funcionam como princípios constitutivos,  Beaugrande e Dressler (1997) também propõem o 

elemento cognitivo como parte integrante da análise, bem como os fatores sócioculturais, unindo 

                                                

 

23  A Tradução espanhola optou pelo termo normas de textualidad e princípios de control /princípios regulativos e,às vezes 
,factores para os elementos controladores dessas normas (que trataremos mais adiante).Por isso,nesse primeiro momento 
optamos pelo termo critérios, embora Koch (2004) utilize o termo princípios e o autor também utilize essa distinção, baseada 
em Searle de princípios constitutivos e princípios regulativos. 
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assim, elementos lingüísticos e fatores externos, assumindo um caráter relacional, mediante as 

diferentes inter-relações estabelecidas para a construção do sentido textual. 

Os princípios constitutivos, por sua vez, são controlados por três fatores 

interdependentes (também chamados princípios reguladores):  

Quadro 8  Síntese dos princípios reguladores      

Eficácia 

Contribui para aumentar a facilidade de 

processamento. 

Concentra os recursos cognitivos como a atenção 

e o acesso à informação, no funcionamento 

controlado das operações. 

Depende de que os participantes empreguem ou 

não um mínimo de esforço em sua utilização 

comunicativa. 

     

Efetividade 

Favorece a profundidade de processamento. 

Intensifica o rendimento dos recursos cognitivos 

que atuam sobre os materiais lingüísticos que não 

aparecem na representação superficial explícita 

do texto. 

Relaciona-se com a intensidade do impacto 

comunicativo que o texto provoca em seus 

receptores. 

     

Adequação 

Permite a modificação das operações utilizadas 

no percurso de processamento textual. 

É o equilíbrio adequado entre a atualização dos 

critérios de textualidade e o grau de 

intersubjetividade efetuado. 

Ocorre a partir da ativação de materiais 

armazenados na memória e os elementos já 

existentes no texto, a partir de padrões lógicos. 

 



  
70

 
Resgatando a idéia anteriormente exposta no esquema sobre a Linguagem 24 , 

percebemos que os princípios reguladores estão presentes tanto no nível cognitivo quanto no nível 

social25. Queremos dizer com isso, que o produtor textual tem em mente determinado interlocutor 

(leitor) e determinado contexto.  

As representações, de certo modo, regulam e direcionam o desenvolvimento textual 

das escolhas lexicais, passando pela superestrutura textual até os movimentos semânticos, de 

sorte que as estratégias textuais são controladas, também, por elementos sociais e pelo processo 

de interação (autor  leitor). 

Percebemos que não é possível analisar esses princípios reguladores de forma 

completa, já que dependem, fundamentalmente, do processo de interação e de operações 

cognitivas, às vezes, obscuras. Porém, é possível analisar sua presença mediante os princípios de 

textualidade constitutivos e, partindo daí, averiguar as operações efetuadas pelo produtor e, por 

conseqüência, averiguar a presença de elementos que implicam a efetividade, a eficácia e a 

adequação. 

Nos PPIs a efetividade, a eficácia e a adequação são estratégias textuais intimamente 

relacionadas ao envolvimento dos docentes e seus alunos com o projeto, estando, relacionadas, 

com simultaneidade, ao nível de interação entre os sujeitos, temáticas, objetivos e componentes 

gerais e específicos. Do mesmo modo, que a apreensão da filosofia de trabalho atuará como fator 

determinante desses princípios na construção textual. 

Koch (1989, 1997, 2003), analisando textos jornalísticos e literários, pôde demonstrar 

em seus estudos algumas estratégias textuais recorrentes e significativas para a unidade textual e 

para a manutenção desses princípios como as estratégias de organização da informação, de 

formulação, de referenciação e de balanceamento entre explícitos e implícitos; partindo do 

material lingüístico apresentado nos textos, pôde pressupor algumas operações realizadas na sua 

recepção/produção para a construção de sentidos textuais. 

É possível verificar algumas dessas estratégias nos PPIs, no entanto, elas não 

garantem a unidade textual e nem condicionam sua progressão como em outros gêneros. 

Observemos:  

                                                

 

24 Cf. p. 58 
25 Haja vista as máximas de Grice. 
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[1] Projeto: Publi o q? 

Levar o discente a: 

Identificar e compreender os componentes estruturais do texto publicitário 

aproximando-o ou distinguindo-o de outros gêneros discursivos; 

Assumir uma postura crítica em face da publicidade, e seus encantos; 

 

[2] Projeto: Educação & Mídia 

 

Utilizar-se das linguagens como meio de expressão ,informação e 

comunicação,refletindo sobre o contexto e os interlocutores e colocando-se como 

protagonista no processo de produção/recepção. 

Conscientizar-se do uso da língua domo representação simbólica das experiências 

humanas na vida social. 

(...) 

Levar o aluno a verificar a forma como o autor construiu o texto, favorecendo assim o 

desenvolvimento do pensamento lógico e a flexibilidade de raciocínio por parte da 

criança. 

 

Tanto em Publi o q? [1] quanto em [2], a escolha do infinitivo para a definição dos 

objetivos é uma das características comuns a este gênero, bem como o paralelismo sintático e a 

não identificação direta dos interlocutores no texto (professor-aluno), o que poderia caracterizar 

certa impessoalidade e um distanciamento textual. No entanto, esse procedimento  difere na 

composição dos PPIs, de acordo com a postura assumida pelo(s) autor(es). Como podemos 

observar em [1], a opção foi apresentar um elemento lingüístico que identifica o interlocutor no 

termo discente, assumindo, assim, um tênue distanciamento com essa escolha, o autor identifica o 

interlocutor a quem se destinam as ações propostas. 

Já em [2], a opção foi utilizar os termos aluno e criança (por substituição), o que, de 

certo modo, revela uma proximidade entre os interlocutores, embora nas orações anteriores isso 

esteja implícito. Também é possível observar que há elementos de coesão interna, nas orações 

dispostas em itens, como é o caso do pronome oblíquo o, que é catafórico, fazendo referência a 

texto publicitário. 
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A maneira paralela como as orações estão dispostas no texto para constituir a 

superestrutura textual aparenta uma aparente simplicidade sintática, cuja disposição poderia 

sugerir que este gênero é composto por apontamentos, orações independentes, que não 

indicariam a unidade e a progressão textual, porém, é justamente a aparente simplicidade que 

conduz à complexidade dessa produção textual. 

A progressão textual e, conseqüentemente, sua unidade não ocorrem por meio de 

conectivos, mas ocorre no âmbito virtual, no logos textual. De fato, a coesão entre as orações 

e a coerência da mensagem apresentadas nesse gênero, ocorrerão extratextualmente. 

 Com efeito, podemos identificar, entre outras relações, por exemplo, a adição ou a 

contraposição de idéias. Nos fragmentos lemos que o(s) professore(s) pretendem levar os alunos 

a: [1] identificar e compreender [e] assumir ; [2] Utilizar-se [e] Conscientizar-se [e ] verificar.  

No [3] Projeto: O Jornal na sala de aula, por exemplo, encontramos, entre muitos 

objetivos: dar modelos de escrita para que o aluno escreva mais e melhor (...) Formar 

cidadãos críticos e participantes. Ou seja, [Não só] dar modelos de escrita para que o aluno 

escreva mais e melhor [mas também]. Corroborando o movimento coesivo que denominaremos 

coesão virtual. 

Se observarmos a maneira como esse texto se apresenta seguindo, de certa forma, o 

paradigma cartesiano, as partes que compõem o projeto, com algumas exceções, repetem a 

estrutura: Tema, Introdução, Justificativas, Objetivos, Procedimentos metodológicos, Recursos, 

Acompanhamento, Avaliação e Bibliografia, delineando a superestrutura textual .  

A coesão e a coerência adequadas ocorrem entre as partes de maneira implícita, 

garantindo e mantendo a textualidade deste gênero. O mundo real26, por sua vez, garante a lógica 

textual, acentuando o papel dos princípios de textualidade externos (situacionalidade, 

informatividade, aceitabilidade e intencionalidade). Sua complexidade está em criar ações 

pedagógicas, que deveriam ser efetivas, a partir de uma dada realidade que controla o texto e 

deveria ser controlada por ele. Se os demais gêneros têm sua complexidade admitida a partir da 

construção que se dá para a realidade textual, a complexidade dos PPIs está em relacionar-se à 

realidade em que está inserido e revelá-la em seu discurso. 

                                                

 

26 Beaugrande e Dressler (1997) utilizam a expressão mundo real para tratar da realidade construída nos textos e a partir 
deles. Aqui, utilizamos a expressão para referir-nos à realidade escolar, que não deixa de ser, sob certo sentido, uma 
construção dos indivíduos. 
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A nosso ver, todo texto, de qualquer gênero ou tipologia, revela-se por sua unidade, o 

que não difere na escrita de um projeto. A construção de um PPI apresenta relações de coesão e 

coerência, embora essas relações não sejam estabelecidas por elementos lingüísticos explícitos. E 

ao lograr uma unidade, o autor revela características discursivas importantes na prática de ensino. 

Retomando alguns elementos tratados anteriormente, verificaremos que essas 

conexões não são tão simples. O PPI estabelece uma rede de significações e interconexões que, 

ponderadas as devidas proporções, devem arraigar esse discurso didático. Dividindo esses 

elementos em virtuais (v), que são elementos que não vêm necessariamente explícitos no texto e 

lingüísticos (l), que são elementos que efetivamente compõem o texto, teremos o esquema:   

Figura 4  O logos textual  

Teorias 
Educacionais 
(v) e (l) 

 

Aprendizagem 
(v) 

Componentes da 
aprendizagem 

Transdisciplinaridade 
(v) e (l)

 

Aprendizes 
e 

Processos 
Auxiliares de 

Aprendizagem 
(v) e (l) 

Professores 
Múltiplos 
Contemporaneidade e 
globalização 
(v) e (l) 

Fazer Pedagógico 

ente real, 

qualidade, 

relação 

ação. (v) 

Estratégias 
Cognitivas 
Textuais 
Sócio- 
Interacionais 
(v) e (l)

 

Princípios de textualidade 
(v) e (l) 
Contexto histórico 

   

PPI 

Ações pela linguagem 
Ações com a linguagem 
Ações sobre a linguagem 
Ações da linguagem 
Ações na linguagem (v) e (l) 
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O logos textual é mantido pelas diferentes relações estabelecidas pelos professores no 

desenvolvimento do projeto e pelas relações lingüísticas explícitas e implícitas. Portanto, as 

estratégias textuais, sócio-interacionais e cognitivas se inter-relacionam no âmbito da Linguagem. 

As relações implícitas, como destacamos neste capítulo, promovem a unidade textual e 

a coerência discursiva. Embora tenhamos utilizado um exemplo de relação lingüística que 

estabelece a adição de elementos, veremos que outras relações são observáveis e estabelecidas a 

partir das representações mentais desses sujeitos, como em qualquer produção/recepção textual. 

E as estratégias textuais também ativam conhecimentos que propiciam a textualidade e a 

instauração dos princípios constitutivos e controladores. 

A relação de coesão é estabelecida por movimentos coesivos não instalados no texto, 

de tal sorte que as orações, dispostas nas diferentes partes, funcionam como links, que remetem a 

outras orações (ações que serão efetuadas). Daí, temos o que denominamos movimentos 

coesivos virtuais:  

Tema/Problema [O porquê] > Justificativas [Por quê?] > Objetivos [O quê?] > Procedimentos 

Metodológicos [Como?] >Recursos [Com? Para...] >Acompanhamento e Avaliação [ Meios/fins]> 

Textos [Ação/relação  reação] 

 

Para cada objetivo proposto deveríamos ter procedimentos que atendessem o seu 

alcance, bem como os textos deveriam corresponder aos objetivos e procedimentos. Todavia, isso 

nem sempre ocorre, deixando lacunas discursivas perceptíveis e significativas para que a 

textualidade se mantenha e a proposta pedagógica se concretize, como ocorre no fragmento 

utilizado acima, em que os professores de Português propõem nos objetivos dar modelos de 

escrita para que o aluno escreva mais e melhor, no entanto, não o fazem nem nos 

procedimentos, nem selecionam recursos ou textos para isso, havendo incoerência no projeto e, 

conseqüentemente, no texto.  

Esse exemplo, também utilizado no capítulo 1, demonstrou que o texto denota 

ausência de interdisciplinaridade e ausência da concepção de projetos, evidenciando que na 

busca, necessária para a unidade textual, manteve-se em um primeiro nível de profundidade. 
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Percebemos que há uma lógica textual explícita e implícita concretizada pelas 

diferentes estratégias possibilitadas pela utilização da linguagem. Entre os Procedimentos 

Metodológicos e os Objetivos, por exemplo, há uma relação de finalidade. Cada estratégia e 

atividade proposta nos enunciados são concebidas, a fim de que se alcancem determinados 

objetivos, do mesmo modo que os Recursos e os textos selecionados agregam diferentes sentidos 

para o PPI e para a prática pedagógica, podendo estabelecer coerência ou contradições 

fundamentais. 

A lógica textual explícita está presente nestas relações estabelecidas entre as partes 

da superestrutura textual. Não obstante, para darmos conta das dimensões lógico-discursivas 

implícitas, que podem revelar além de aspectos sintático-semânticos, aspectos ideológicos e 

subjetivos relacionados à prática pedagógica do(s) autor(es), lançaremos mão da noção de 

macroestrutura estudada por Van Dijk (1972-2006) , que será tratada no capítulo 4. 

Neste capítulo traçamos um percurso a partir de uma concepção de Linguagem 

pragmático-cognitiva, estabelecemos parâmetros para análise do texto/discurso do PPI e 

consideramos algumas estratégias e operações textuais relacionadas a essa concepção e à 

proposta de nossa pesquisa, partindo do enfoque procedimental proposto por Beaugrande e 

Dressler (1997).  

A partir dessas considerações e do esquema proposto acima, percebemos que as 

relações lógico-textuais implícitas no PPI são determinantes na sua concepção e na análise dos 

textos utilizados para o ensino de Língua Portuguesa, bem como possibilitam a identificação de 

características ideológicas e subjetivas que formam parte do discurso didático. Em síntese, as 

estratégias textuais presentes na superestrutura funcionam como um simulacro para a 

complexidade de informações que esse gênero abarca.        



  
76

 
Rede de Idéias II                         

E a gramática, 
cadê? 

O preconceito às 
avessas. Autoria e 

marcas 
discursivas 

Professor e 
Identidade.  

Punir e 
vigiar  o 
discurso 

dominante 
do texto 

pedagógico

 

Gêneros 

escolares 
Discurso 

dominante 
na escola 
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3. O TEXTO PEDAGÓGICO: UM PERCURSO PARA O APRENDER A FAZER    

O fazer pedagógico engloba três dimensões da prática docente: 
o saber, o saber ser e o saber fazer.  

Lílian Giuro Passarelli, Teoria e Prática na Educação Lingüística Continuada    

3.1. As superestruturas e as macroestruturas textuais e sua significação no PPI.    

Para a compreensão das relações semânticas adjacentes, estabelecidas na produção 

de um PPI, nos reportamos a Van Dijk (1972) acerca das superestruturas, macro e microestruturas 

textuais, ou seja, aos Modelos de Análises Globais. 

As superestruturas textuais são esquemas, que determinam o gênero discursivo e são 

pertencentes a determinadas culturas, identificando características dos membros do grupo e do 

gênero textual, o que as torna responsáveis pela organização e pela disposição dos enunciados 

seqüencialmente formando uma unidade de sentidos. Segundo Van Dijk (1972), são estruturas 

globais semelhantes a um esquema, definidas a partir de um determinado número de regras e 

categorias convencionais que assinalam a cultura de uma sociedade.  

Quando os professores recorrem ao modelo proposto abaixo, não o fazem somente 

para responder às exigências imediatas e para documentar o projeto, mas porque sentem a 

necessidade do reconhecimento da superestrutura textual, como base para o desenvolvimento do 

texto. 

Tema/Problema > Justificativas > Objetivos > Procedimentos Metodológicos >Recursos 

>Acompanhamento e Avaliação > Textos 

   

No entanto, a identificação da superestrutura e sua apreensão são insuficientes para 

que sejam produzidos bons textos . Somente o paradigma não basta para que esteja coeso e para 

que sua produção seja adequada textualmente, colaborando para a prática pedagógica. 
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Se os indivíduos não conseguirem estabelecer as diferentes relações lógicas impostas 

pelo texto e pelo trabalho por projetos e não souberem, exatamente, onde pretendem chegar, qual 

é o percurso a ser traçado para a construção de conhecimentos e a solução de determinados 

questionamentos, de nada adianta reconhecer a superestrutura textual e conseguir reproduzi-la.   

Nesse sentido, no caso específico dos PPIs, é fundamental que os princípios do 

trabalho por projetos sejam conhecidos, porque são eles que guiarão a rede de relações 

semânticas necessárias para que o projeto se configure como texto e como prática pedagógica 

coerentes. 

As redes de relações estabelecem-se por meio da ativação de conhecimentos prévios 

e de conhecimentos socialmente partilhados, que originam diferentes representações mentais. No 

caso dos projetos, o texto deveria expor um percurso para a construção de conhecimentos entre os 

interlocutores, deveria apresentar determinadas informações, coerentes com o tema, que 

favoreceriam a construção de sentidos para a solução de questionamentos ou problemas comuns 

ao grupo. 

O texto é guiado pela solução de um (ou mais) problema(s) e pelas relações 

propiciadas no processo de ensino-aprendizagem e deveria conduzir à busca de soluções e não à 

apresentação de respostas prontas, havendo uma interdependência entre o mundo real e o 

mundo textual . Sua resolução deveria levar a uma rede de questionamentos e ao surgimento de 

novos problemas para novas buscas. 

Serão as relações intratextuais associadas às proposições possíveis, a partir dos 

aspectos cognitivos, sociais e interacionais, que permitirão a identificação de características 

pertencentes ao PPI e, portanto, ao grupo que o idealizou. 

As relações textuais internas são estabelecidas na superfície do texto pela maneira 

como os elementos lingüísticos estão dispostos e aos quais Van Dijk (1972) denomina 

microestruturas textuais, construídas, interpretadas e compreendidas a partir da ativação de 

conhecimentos instalados na memória, que permitem a construção de planos semânticos globais. 

Os planos semânticos globais atuam tanto na produção quanto na recepção textual. Na 

produção, esses planos são formados a partir das representações mentais, que são ativadas pelo 

tema proposto e, na recepção, são construídos a partir de uma idéia global. Em ambos os casos, 

parte-se de uma idéia geral, que ativa determinadas proposições seqüenciais, as quais permitem a 

construção de sentidos discursivos. Ou seja, essas operações ocorrem em nível macroestrutural, 
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são deduzidas a partir do texto ou do tema proposto para escrita, fazem parte dos implícitos 

textuais e dos Modelos de Representação Mental dos indivíduos, como produtores ou leitores. 

Torna-se difícil, por conseguinte, para qualquer profissional escrever e pôr em prática 

um projeto cuja temática não faça parte de suas representações mentais.  

3.2. Os textos pedagógicos como Modelos de Representação Mental.  

Os Modelos de Representação Mental formam parte tanto da memória episódica 

quanto da memória de longo prazo. São esses modelos que permitem aos interlocutores criarem 

sentidos para um determinado texto e possibilitam, por exemplo, a identificação e a reprodução de 

determinada superestrutura textual; são eles que ativam as operações de busca, as quais 

permitem a coesão e a coerência, acionam os princípios de textualidade e também permitem que 

os indivíduos manifestem suas subjetividades, respeitando valores e padrões de condutas sociais. 

As representações que os professores concebem do gênero Projeto Pedagógico , 

obviamente, vão interferir na produção, na idealização e na aplicação das atividades propostas. 

Essas representações, por sua vez, estão envoltas pela subjetividade dos participantes na criação 

do projeto e pelas suas respectivas ideologias. 

Ao prever uma situação e selecionar um texto, um tema ou uma atividade, o professor 

deve recuperar em suas representações mentais Modelos Situacionais que permitam prever os 

possíveis resultados pedagógicos, e que permitam desenvolvimento de estratégias para alcançar 

determinados objetivos. 

Provavelmente, projetos mal elaborados, que não tenham uma aplicabilidade adequada 

ou que apresentem lacunas ou cópias desnecessárias, sejam resultados de uma representação 

mental inadequada no tocante à elaboração e à execução de um projeto e com relação a 

concepções da Pedagogia Contemporânea. 

De certo modo, o fazer pedagógico e, conseqüentemente, o discurso pedagógico 

submetem-se às representações que os sujeitos envolvidos nessa formação discursiva produzem 

em relação à teoria e à prática pedagógica. 
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Entre essas relações ainda se submete uma outra entre o real e o desejado, e, juntas, 

transformarão o discurso pedagógico em ações pedagógicas efetivas, as quais interferirão na 

formação discursiva. Segundo Barbier (1996:22), o projeto, em todas as suas dimensões, deve: 

efetivamente, funcionar como uma série de interações entre o real e o que é 
desejado, o que tende a reduzir a defasagem entre valores e discursos, por um lado, e 
atos, por outro, e eventualmente a jogar sobre as satisfações e insatisfações que daí 
procedem.   

A elaboração de um PPI requer, assim, estratégias de linguagem, por parte de todos 

que participam do projeto, de sorte a permitir envolvimento com a temática e discernimento 

suficiente para analisar, reconhecer e compreender ações passadas, presentes e futuras, as quais 

possibilitem o aproveitamento do que for satisfatório e a reavaliação do que for insatisfatório. Para 

tanto, o autor ainda salienta: 

A démarche de projeto parece implicar igualmente da parte dos agentes nela 
envolvidos, individuais ou coletivos, um domínio mental do seu passado e da sua 
situação presente, do ambiente da sua ação, como do seu próprio futuro. Com efeito, 
supõe quer um recuo face ao que é ou foi vivido, quer uma antecipação do que pode 
vir a ser. Em ambos os casos, faz-se, pois, acompanhar de uma relação de 
distanciamento, de estabelecimento de um poder dos atores em relação aos seus 
próprios itinerários. (BARBIER, 1996:21)  

O estabelecimento de procedimentos, que permitam uma (re)construção, um recuo e 

uma antecipação adequados para a efetivação tanto do texto PPI quanto das ações pedagógicas 

que o envolvem, dependem das relações mentais que os sujeitos envolvidos estabelecem em 

relação ao trabalho por projetos, ao ensino, à aprendizagem e a sua prática profissional. 

Dependem, igualmente, do processo de interação estabelecido entre os sujeitos envolvidos em 

todo o processo.  

As representações mentais sofrem interferência de fatores contextuais e cognitivos, 

interferem no posicionamento dos interlocutores na produção, bem como na recepção do texto 

projeto pedagógico , no reconhecimento da superestrutura, nas escolhas lexicais, na semântica do 

discurso e, conseqüentemente, na reprodução ideológica e na intersubjetividade discursiva.     
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3.3. A ideologia e a subjetividade textuais.  

Quando utilizamos fragmentos textuais para exemplificar aspectos pedagógicos e 

lingüísticos, apresentamos aspectos micro, super e macroestruturais, que desvelam não só os 

aspectos pedagógicos do ensino, mas também alguns ideológicos e subjetivos pertinentes aos 

autores do PPI e da comunidade em que estão inseridos. 

A variabilidade de sentidos imposta por diferentes indivíduos que se assujeitam às 

variabilidades de sentidos possíveis em um dado grupo social, denota que tanto a subjetividade 

quanto a ideologia sempre estão implícitas no discurso. São essas características as fundadoras 

do discurso, ainda que sub-repticiamente. Portanto, analisar a ideologia a partir da linguagem é 

buscar marcas discursivas que estruturem a semântica do discurso num dado contexto.  

Para Van Dijk (1997:105), 

    se partirmos do princípio de que, nas sociedades, é, sobretudo através de 
enunciados escritos e orais 

 

elaborados por atores sociais enquanto membros de um 
grupo 

 

que as ideologias são produzidas e reproduzidas parece aceitável que 
algumas estruturas do discurso realizem esse processo com maior eficiência do que 
outras.  

Pertinente é conceber que a linguagem, de forma efetiva, traz em si aspectos que 

possibilitam a identificação da ideologia do grupo vigente. Pois, ainda segundo o autor, as 

ideologias são: cognitivas; sociais; sócio-cognitivas; não são verdadeiras ou falsas; podem ter 

vários graus de complexidade; apresentam manifestações que variam de acordo com o contexto; e 

são gerais e abstratas. 

Com base nessa perspectiva teórica, a ideologia deve ser concebida a partir da 

multidisciplinaridade, a qual permita coadunar cognição, sociedade e discurso. Esses aspectos se 

sobrepõem nas estratégias de construção discursiva para adquirirem sentidos no contexto social 

em que é produzido o discurso. 

No PPI, entre os objetivos propostos, a metodologia, os textos e os resultados, há uma 

rede de relações macro-estruturais que incorporam uma estrutura ideológica e um componente 

subjetivo da linguagem. 

As (macro)proposições, estabelecidas a partir das propostas pedagógicas, contribuem 

para a identificação dos tópicos, os quais mantêm a coerência do texto e podem expressar 

opiniões, valores e, por conseguinte, ideologias do produtor textual. 
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Os tópicos, responsáveis pela compreensão local do texto, são uma categoria de 

análise importante, porque determinam a coerência global do discurso e possibilitam a identificação 

do que Van Dijk (1998:333) define como movimentos de supressão ou expressão de informações 

em benefício do falante/escritor, numa relação entre um Nós e um Eles, os quais podem exprimir 

ou suprimir informações positivas, ou negativas, sobre Nós (grupo ou componente de um grupo 

que partilha determinada crença), ou sobre Eles (indivíduos que não pertencem ao grupo ou não 

compartilham as mesmas crenças). 

O projeto Sabiá, por exemplo, que se propõe a trabalhar a consciência negra 

apresenta essa temática na Introdução, segundo os professores-redatores: 

[Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar e valorizar a 
diversidade étnica e cultural que a constitui. A sociedade brasileira é marcada pela 
presença de diferentes etnias, descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades 
religiões e línguas. Este projeto tem por finalidade atingir a diversidade jovem afro-descente 
(sic) que freqüentemente é alvo de preconceito e discriminação.]  

A presença do conceito de diversidade e do ideal democrático são evidentes no 

projeto, representam a ideologia do grupo criador e a ideologia reinante no discurso da inclusão 

social. Por suposto, a temática é delicada e envolve valores e crenças já arraigados. Porém, é 

importante ressaltar que, ainda que a proposta seja válida e democrática, o discurso revela 

características implícitas pertencentes às seis autoras do projeto.  

Todo texto está pautado na associação entre preconceito e estado de miséria, partindo 

de dados estatísticos extraídos do SAEB, MEC e Instituto Protagonistes, como argumento de 

valor para reforçar a idéia de que o rendimento do aluno afro-descendente é inferior aos 

demais.  

Não descartamos a validade do discurso e da iniciativa no processo de inclusão na 

medida em que ideologicamente as autoras estão imbuídas pela causa, mas, ainda que 

inconscientemente, propagam um outro discurso tão preconceituoso quanto a discriminação direta, 

uma vez que as autoras não se incluem como afro-descentes e nem incluem aos alunos, pois são 

os jovens negros, cuja escolaridade é baixa devido às condições sócio-econômicas, que 

sofrem discriminação. 

Esse projeto apresenta, nitidamente, em sua topicalização um eu idealizado na 

temática preconceito que é negro e pobre, visto sob a ótica de um nós escolarizado que se 

propõe a exercer a inclusão social.  
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Essa cisão revela um discurso, até certo ponto, manipulado pelo discurso dominante 

incluir é preciso, no entanto, não consegue romper o ranço de um preconceito inconsciente e tão 

comum discursivamente que chega a não ser notado. Se por um lado propõe a valorização da Lei 

10.639 que inclui História da África e propõe pesquisar pessoas da raça negra que obtiveram 

destaque social nacional e internacional, por outro lado o discurso racista, velado, imposto 

socialmente revela-se pela própria seleção lexical em que em vez de negros ou brasileiros lemos 

pessoas da raça

 

negra. As atividades  Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro e 

Rádio Favela: Uma onda no ar também reforçam essa associação pobreza e discriminação 

social.  

Não queremos, com isso, desvalorizar a iniciativa educativa das professoras ou 

desmerecer a iniciativa, que há uma relação entre pobreza e discriminação, não há dúvidas, mas 

há discriminação racial em diferentes níveis sociais que também deve ser tratada, assim como há a 

discriminação à pobreza e um negro pode ser discriminado e não ser pobre, nuanças que deveriam 

ser consideradas.  

A escolha da temática também revela a crença na mudança, o que valoriza a ação 

pedagógica. No entanto, acreditamos que a temática poderia ser tratada de forma mais 

abrangente; há características da História da África que deveriam ser  descobertas para o 

aprendizado de todos, inclusive professores.O discurso deixa marcas pelo que está posto e por 

aquilo que não é dito, servimo-nos do discurso das autoras para demonstrar que marcas 

ideológicas sempre estão presentes ainda que não intencionalmente, porque há aspectos 

cognitivos que envolvem a formação ideológica e formam parte da sociedade. 

As ideologias são cognitivas, porque cada indivíduo de uma sociedade apresenta 

determinados tipos de representações mentais pessoais que vão interferir em seu processo de 

interpretação. Essas representações abarcam seu conhecimento de mundo e seu conhecimento 

enciclopédico. Van Dijk (2004) ressalta os seguintes aspectos relevantes para a compreensão das 

ideologias: a memória de curto prazo (MCP); a memória de longo prazo (MLP)27; o conhecimento 

sociocultural; o conhecimento pertencente ao senso comum28; as opiniões e as atitudes. 

                                                

 

27 Nossas afirmações baseiam-se na leitura dos artigos sobre ideologia e do curso publicado na Internet na página  
http://www.discourse-in-society.org/teun.html, consultada em 29/04/2005. O curso intitula-se Ideology and discourse A 
multidicplinary introduction , tendo como base essa perspectiva leia-se Short Term Memory (STM) and Long Term 
Memory (LTM) 
28 Common Ground 

http://www.discourse-in-society.org/teun.html
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A memória episódica, a priori, não deveria ser pertinente aos estudos das ideologias 

discursivas por ser individual e se constituir em representações mentais pessoais; porém, é no 

processo de interação que as ideologias se fundam e, nesse sentido, tanto a memória de curto 

prazo quanto a de longo prazo estão presentes. Portanto, é possível admitir que as ideologias 

interferem nas representações de curto prazo, do mesmo modo que fazem parte de sua 

constituição. Sendo a interação o aspecto central da organização e da constituição das ideologias, 

é na linguagem que se encontra o cerne para a compreensão das ideologias discursivas. 

O autor apresenta a noção de ideologia associada à noção de crença estabelecida pela 

Psicologia Cognitiva, e não à noção de idéia, como fazem muitos estudos de ordem político-social 

e filosófica. Partindo desse princípio, defende que as ideologias são conjuntos de crenças em 

nossas mentes (VAN DIJK, 1998:44). 

Essas crenças participam das redes de relações que fazemos na recepção e/ou na 

produção de um texto, bem como dependem do contexto e da atitude diante de determinado tema. 

Ou seja, analisar as ideologias, a partir dessa noção, implica avaliar uma dimensão discursiva 

ampla, na qual as propriedades mentais somam-se a aspectos sócio-interacionais e culturais. 

Podemos observar que todo enunciado expressa determinadas crenças, mas nem todo 

enunciado evidencia um discurso ideológico, como o concebemos normalmente. Conforme observa 

Van Dijk (1998), exprimir gostos e vontades obviamente, é diferente de assumir uma opinião sobre 

temas polêmicos, em que explícita ou implicitamente, os interlocutores declaram, em seus 

discursos, a ideologia de determinados grupos.  

No entanto, à medida que os indivíduos fazem parte de um grupo social, no qual 

compartilham determinadas ideologias, nada impede que essas ideologias manifestem-se em suas 

práticas diárias. Assim, não podemos incorrer no erro de uma análise isolada nas primeiras frases, 

pois, quando contextualizadas, adquirirão outro valor interpretativo. 

O trabalho por projetos, como já dissemos anteriormente, impõe a interação em 

diferentes níveis: seja dos professores das diferentes disciplinas; seja dos alunos entre si; seja dos 

professores e dos alunos; seja dos professores, alunos e os objetos de conhecimento; ou ainda, de 

toda comunidade e, por conseguinte, seus valores e crenças interagindo para a consolidação das 

ações pedagógicas. 
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Os diferentes tipos de crenças compõem o conhecimento cultural geral, o qual, por sua 

vez, é a base de todas as crenças, formando um circulo interdependente, e estruturando a 

cognição social.  

Os sujeitos podem fazer uso de expressões não ideológicas, as quais retratem o 

conhecimento (a crença) sobre fatos indiscutíveis (feitos históricos, experimentos científicos 

comprovados, cálculos matemáticos etc.); experiências pessoais (presentes passadas ou futuras); 

preferências pessoais; acontecimentos da vida cotidiana e acontecimentos fictícios ou literários, 

representados, de modos distintos, na mente, mas sempre partindo de determinadas crenças como 

demonstramos com o fragmento do projeto Sabiá, que denota em seu discurso um fato histórico 

indiscutível que é a escravidão no Brasil, resgata experiências pessoais pela observação do 

cotidiano por parte das docentes que, por sua vez, para corroborar seu discurso lançam mão de 

fatos indiscutíveis como os dados extraídos de documentos citados. 

Para analisar as diferentes dimensões que compõem o conteúdo e a organização 

social, visando a construção de categorias analíticas das ideologias, Van Dijk confronta os distintos 

tipos de crenças possíveis:  

o Crenças pessoais versus crenças sociais compartilhadas; 
o Crenças específicas versus crenças gerais ou abstratas; 
o Crenças sociais específicas ou crenças históricas; 
o Crenças fáticas versus crenças avaliativas (opiniões, atitudes); 
o Critérios de verdade versus critérios de avaliação (normas, valores); 
o Crenças fáticas verdadeiras (conhecimento) versus crenças fáticas falsas (erros, 

ilusões); 
o Crenças culturais (senso comum) versus crenças do grupo. 

(VAN DIJK, 1998:63).  

As crenças fáticas consubstanciam o conhecimento propriamente dito; são aquelas  

indicadoras de fatos, podendo ser verdadeiros ou falsos, pessoais ou partilhados, específicos ou 

gerais, enquanto as crenças avaliativas referem-se a atitudes e posicionamentos, agradáveis ou 

não aos sujeitos dos discursos, ou, ainda, o que deve ou não ser feito, ou dito, em determinada 

situação. Também podem ser específicas ou gerais, bem como determinadas pelo contexto e pelo 

processo de interação. No entanto, é importante fazer uma distinção cuidadosa entre as crenças e 

a expressão das crenças no discurso29, porque a última ademais é controlada pelo contexto. 

                                                

 

29 Ibid., p.64 
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No contexto curso de capacitação, sobretudo, cumpre ressaltar que as crenças 

avaliativas, querendo ou não, direcionam o discurso docente, ou seja, é possível pensar que nessa 

situação o professor tem em suas representações mentais algumas atitudes e repostas prontas.  

Assim, se por um lado o predomínio do estudo do texto, do processo de interação e 

dos temas transversais na elaboração dos PPIs é um fato, por outro lado revela uma atitude 

esperada no contexto educacional que pressupõe, atualmente, o trabalho com gêneros, de acordo 

com os PCN e atividades epilingüísticas que levem à reflexão e à formação para a cidadania. 

No entanto, podemos afirmar que o estudo do texto pela maneira recorrente e 

detalhada como se apresenta no corpus trata-se de uma prática efetiva e refletida no PPI. É 

justamente a ausência do estudo de componentes gramaticais específicos que gera uma incógnita 

a ser investigada.  

Em todos os projetos, na parte que compete à Língua Portuguesa, não encontramos 

definidos componentes gramaticais a serem estudados. Em lugar de dizer, declaradamente,  algo 

como estudo dos advérbios como modalizadores no discurso publicitário, por exemplo, ou não há a 

menção à gramática ou apenas encontramos expressões como análise de aspectos lingüísticos, 

estudo de estruturas da língua, elementos da estruturação de textos. Quais aspectos? Quais 

estruturas? Que elementos? 

É óbvio que um projeto pode ser feito para várias finalidades e os conteúdos 

específicos podem não fazer parte dos objetivos, todavia, se um projeto pressupõe a construção de 

conhecimentos e a linguagem é o elemento essencial, podemos afirmar com certa segurança que 

os conteúdos gramaticais podem fazer parte de um projeto como elementos enriquecedores das 

reflexões. 

Nossa inquietação é: Por saber que o ensino de gramática, numa perspectiva 

metalingüística, é criticado sobremaneira na atualidade, o professor, controlado pelo discurso 

dominante e suas crenças avaliativas, dá a resposta esperada e não revela o trabalho com a 

gramática, ainda vista como elemento à parte ou a prática epilingüística já está arraigada?  

A nosso ver, essa ausência  mascara uma prática para a qual o corpus não traz 

respostas efetivas. Todos os PPIs propõem o trabalho com a linguagem na oralidade, na escrita e 

na leitura, dimensões que propiciam o estudo dos diferentes princípios de textualidade e das 

funções gramaticais no discurso, em distintos aspectos, como fator enriquecedor de um PPI. 
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Pelas atividades propostas é possível supor que as instâncias interativas são 

exploradas e que não seria a ausência do estudo gramatical um elemento complicador,  mas 

chama a atenção como revelador de um dado discurso ou de uma determinada prática e, 

conseqüentemente, como revelador de valores e ideologias. 

Na escolha temática para o trabalho com projetos estão envolvidas, portanto, crenças. 

Quando professores decidem tratar de problemas sociais como o preconceito racial, as drogas, as 

DSTs ( Doenças Sexualmente Transmissíveis), o meio ambiente, a manipulação discursiva 

midiática etc. Na verdade, partem de crenças fáticas verdadeiras relacionadas às demais crenças. 

É fato que a sociedade brasileira e mundial vive momentos de violência e problemas 

sociais graves como a miséria, gerada pelas desigualdades sociais. O problema das drogas e da 

gravidez na adolescência, por exemplo, são fatos com os quais os professores convivem 

diretamente. Transformar esses temas em problemas geradores de um projeto para possibilitar a 

reflexão é uma atitude gerada por crenças avaliativas, ou seja, a possibilidade de mudanças 

sociais  a partir de ações educativas. 

O PPI é uma, dentre outras possibilidades de intervenção na realidade social, e seu 

desenvolvimento passará pelo crivo dos critérios avaliativos pessoais, ou seja, um professor cujos 

valores não permitam tratar, abertamente, das questões sexuais, provavelmente, não contemplará 

os objetivos finais de um projeto que trate de DST. 

È importante ressaltar que o discurso dominante da educação contemporânea prega a 

formação global do indivíduo para o exercício da cidadania por meio do trabalho com temas 

transversais e da avaliação continuada e formativa, verdadeiras crenças sociais partilhadas e 

instituídas no âmbito educacional, as quais regem o fazer docente e as estratégias de construção 

do conhecimento.  

No processo interacional esse discurso é propagado e o que se convencionou chamar, 

em alguns locais, de pedagogia de projetos , faz parte desse discurso dominante. Assim, o 

professor reproduz em seu discurso e em suas ações crenças educacionais socialmente 

partilhadas e impostas. 

Tais crenças apresentam-se no discurso pelo modo como os professores-redatores 

reproduzem em seu texto esses termos em objetivos e processos avaliativos. Como já 

ressaltamos, anteriormente, as atividades estão pautadas no trabalho com o texto em atividades 
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orais, escritas ou momentos de leitura. Observemos dois PPIs que tratam do tema linguagem 

televisiva. 

Quadro 9 

 
Análise objetivos x processos avaliativos

  

PPI  Objetivos (sic)  Processos avaliativos (sic) 

 

Educação e 

Mídia30 

Desenvolver habilidade crítico-reflexiva 

Observar o grau de assimilação 

Verifica a incidência dos problemas sociais 
enfocados 

Observar como é utilizada a linguagem nos 
telejornais 

Integrar áreas do conhecimento. 

Contínua e progressiva, a partir de: 

Observação com roteiro e registro, 
relatórios, observação, entrevista, 
dissertação, produção final do 
telejornal. 

 

O Papel social 
da TV na 
cultura Infanto-
juvenil  

Analisar com os alunos as principais características 
da TV e sua importância no cotidiano das pessoas; 

Explorar o texto televisual de trechos de programas 
ou desenhos animados de modo interativo e 
multidisciplinar; 

Transformar textos orais em textos escritos; 

Analisar diferentes tipos de textos (poema, música, 
histórias em quadrinhos) que tenham como tema a 
televisão; 

Explorar em sala de aula os recursos lingüísticos e 
visuais da televisão; 

Reconhecer no texto televisivo valores éticos, 
culturais, comportamentais e espirituais; 

Avaliar conceitos e preconceitos que envolvem a 
TV; 

Estabelecer relações do conteúdo televisivo nos 
trechos apresentados com o cotidiano dos alunos 

Criar um produto televisivo.  

A avaliação ocorrerá continuamente 
no decorrer do projeto, pois a 
integração dos alunos mediante ao 
tema proposto é muito importante, 
assim como, a participação e 
organização dos grupos durante a 
execução do trabalho. 

A criatividade contará como objeto de 
avaliação (...) nas produções das 
histórias em quadrinhos, painéis (...) 

O desempenho e a responsabilidade 
serão avaliados individualmente já que 
cada aluno terá sua função no projeto. 
As datas e os prazos de entrega terão 
que ser cumpridos (...) 

As produções dos textos, relatórios (..) 
terão como objeto de avaliação a 
escrita. 

Não basta serem avaliados todos 
esses quesitos sem importar-se com a 
oralidade, o que será muito explorado 
durante o projeto, já que o tema é TV. 

Espera-se que ao final (...) os alunos 
tenham atingido aos objetivos 
propostos, alcançados resultados 
positivos e explorado tudo de bom 
que o projeto propôs.   

 

                                                

 

30 Cumpre ressaltar que vários projetos tinham como tema principal Educação e Mídia , variando o foco temático para 
linguagem televisiva, cinematográfica, radiofônica, jornalística etc. 
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Termos como avaliação contínua e progressiva, integrar,  interativo e 

multidisciplinar ou expressões como desenvolver habilidade crítico-reflexiva são recorrentes e 

não consubstanciam, necessariamente, crenças ou, se quer, ideologias, mas, arriscamos dizer que 

os termos adjacentes podem sugeri-las. Embora a temática seja a mesma, os objetivos diferem e 

revelam que no PPI Educação e Mídia os professores focalizarão a incidência dos problemas 

sociais, já em O Papel social da TV na cultura infanto-juvenil o próprio título caracteriza a 

postura docente frente ao veículo de comunicação e ao projeto, abordando valores éticos, 

culturais, comportamentais e espirituais. 

Do mesmo modo que a avaliação entendida como contínua por ambos os projetos é 

vista pelo primeiro a partir da produção de elementos concretos, enquanto no segundo abrange 

tanto a produção quanto elementos contextuais e comportamentais. De qualquer modo, resgatando 

Geraldi (2003:16), são nas ações na linguagem e com a linguagem que o fazer e o discurso 

docente constroem-se.  

A linguagem é, por dedução, o fator determinante para a constituição do conhecimento 

individual e sociocultural, bem como é por meio dela que valores e normas se instituem e atuam na 

formação de opiniões e atitudes. Nesse sentido, Van Dijk (2004: 10) declara: 

Nós suporemos que esta partilha social do valor formal da opinião pode ser chamada 
memória social e o conhecimento sociocultural é um sistema central de 
representações mentais na memória social.31  

Esse sistema central de representações mentais na memória social também se 

fundamenta na linguagem e no processo de interação social regido pelo grupo ao qual pertence, 

pela cultura e pelo contexto histórico. 

A evolução tecnológica e a constituição do conhecimento de um povo também criam 

novas ideologias e rompem com as ideologias impostas. 

O professor, ao construir um PPI, confronta-se com esse sistema de representações 

sociais que o inclui como cidadão pertencente ao grupo, e inclui os alunos e toda comunidade 

escolar. O tema do texto deveria surgir dessa união e das necessidades partilhadas pelo grupo.  

O contexto e o processo de interação são fundamentais na reprodução ideológica, 

porque, como ressalta Van Dijk (1998), a Ciência avançou pouco nos estudos das representações 

                                                

 

31 We shall assume that these socially shared beliefs form what may be called social memory, and that sociocultural 
knowledge is a central system of mental representations in social memory 
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mentais, no que tange à ideologia, mas, a princípio, podemos considerá-las como um emaranhado 

de nós conceptuais que carregam alguma semelhança e ativam o sistema neural. 

De qualquer modo, as ideologias podem ser organizadas, partindo de pressuposições 

simples que acarretam juízo de valor sobre uma afirmação num determinado grupo social. As 

categorias que permitem identificar um esquema ideológico devem partir de propriedades 

pertencentes ao próprio grupo. Para tanto, o autor sugere:  

Categorias do esquema ideológico  

Critérios dos membros da sociedade: Quem (não) pertence?  
Atividades típicas: O que nós fazemos?  
Objetivos Principais:O que nós queremos? Por que nós o fazemos?  
Normas e valores: O que é bom ou ruim para nós?  
Posição: Que são os relacionamentos com outros?  
Recursos: Quem tem o acesso a nossos recursos de grupo? Nós 
chegamos assim a um esquema de seis categorias que não somente organizam a 
ação coletiva e individual, mas organizam também as ideologias de nossa mente.32  

Os professores-autores, alunos, seus familiares e funcionários da escola formam parte 

do universo discursivo escolar. O projeto é construído a partir desse contexto e, logo, suas normas, 

valores e objetivos são apresentados no texto. Os interlocutores, entretanto, também apresentam 

características individuais e traços peculiares aos vários grupamentos sociais.  

Identificando-se o lugar de origem da formação discursiva, das opiniões, das crenças e 

dos valores que envolvem a elaboração de um PPI e o contexto social, é possível identificar 

marcas discursivas que denotam ideologias.  

As marcas ideológicas do discurso ativam, automaticamente, essas características em 

nossas mentes, daí ser, quase sempre, complicado identificar marcas ideológicas de grupos 

sociais distantes de nossa realidade.  

                                                

 

32 Categories of the ideology schema  
Membership criteria: Who does (not) belong?  
Typical activities: What do we do?  
Overall aims: What do we want? Why do we do it?  
Norms and values: What is good or bad for us?  
Position: What are the relationships with others?  
Resources: Who has access to our group resources? 
We thus arrive at a schema of six categories which not only organize collective and individual action, but which also organize 
the ideologies of our mind  
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A análise não é tão simples assim, e há que se considerar tanto os aspectos cognitivos 

quanto os sociais. Para uma visão mais global, Van Dijk (2004:15) sugere:  

Representando nossa discussão assim, de um modo geral, em um esquema simples, 
nós podemos representar a relação entre a cognição e o discurso sociais como segue, 
onde o senso comum cultural é a base, subjacente a todas as formas restantes da 
cognição social e pessoal, e dela parte toda a produção e compreensão do discurso: 

Discurso  

Modelos Mentais 

Conhecimento partilhado socialmente 

Atitudes do grupo 

Ideologias do grupo 

Senso comum/conhecimento cultural33  

Pelo exposto, há que se conjugar os fatores pragmáticos e os fatores cognitivos do 

discurso, levando-se em consideração o papel fundamental da linguagem e do processo de 

interação na constituição ideológica do discurso. 

O texto de um projeto pedagógico sempre refletirá esses aspectos, seja no nível 

superficial ou no macro estrutural, porque, a priori, um projeto deveria ser criado a partir de um 

problema identificado por um grupo, e sua resolução pressuporia a interação, a qual pressupõe a 

intersubjetividade e a ideologia.  

Uma equipe de professores pode escolher determinados textos de certos autores, 

simplesmente, porque gosta deles, ou ainda, pode selecionar autores para apresentar seu 

posicionamento político. Em qualquer um dos casos, será possível analisar a ideologia do discurso, 

quando essa escolha for associada aos aspectos contextuais.  

Em suma, da relação estabelecida entre os aspectos textuais (micro, super e 

macroestruturas) e pedagógicos (contextuais e teóricos), podemos identificar, no discurso, 

características que viabilizam não só a identificação das dificuldades na construção desse gênero, 

                                                

 

33 Representing our discussion so far in a simple schema, we may represent the relation between social cognition and 
discourse as follows, where the cultural common ground is most basic, underlying all other forms of social and personal 
cognition, and hence all discourse production and comprehension:  
DISCOURSE  
PERSONAL MENTAL MODELS  
GROUP KNOWLEDGE  
GROUP ATTITUDES  
GROUP IDEOLOGIES  
CULTURAL/COMMON GROUND KNOWLEDGE 



  
92

 
mas também a percepção das crenças que esses professores têm em relação ao processo de 

ensino-aprendizagem e, por conseguinte, (re)conheceremos a construção e a (re)construção do 

discurso pedagógico.    

Rede de Idéias III                      

Gêneros 
Escolares 
E o papel 
social do 
professor 

Ensino de 
gramática e 
o discurso 
dominante. 

Gêneros escolares e 
sua função na 
constituição da 
identidade profissional 
do professor 

Atividade oral: 
gramática da 
oralidade 

Atividade de 
leitura: 
Construção de 
sentidos para o 
texto x texto para o 
ensino de 
gamática. 

Atividade 
Escrita: 
Gramática da 
escrita. 
Reescrita e 
retextualização. 

Preconceitos 
na escola: 
um discurso 
velado 
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4. CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO DISCURSO PEDAGÓGICO    

Ter o que dizer (a):  não se trata mais, num tal projeto,  
de devolver à escola o que a escola diz, mas sim de levar para a escola  

o que também a escola não sabe (...) 
O vivido é ponto de partida para a reflexão.   

João Wanderley Geraldi, Portos de Passagem   

4.1 Ações lingüísticas: o texto no texto.  

Por sua intrínseca relação com o mundo real, o mundo textual do PPI (re)constrói, ou 

deveria, (re)construir a realidade social para, a partir dela, transformar um conhecimento social. 

Os textos didáticos e científicos apresentam como característica básica a propagação 

de determinados conhecimentos socialmente partilhados e o projeto pedagógico se constitui como 

um delineamento discursivo do caminho a ser seguido para essa propagação. 

A partir dessa característica básica podemos inferir que os textos didático-pedagógicos 

e científicos apresentam características próprias que os distinguem dos demais e denotam 

peculiaridades desses gêneros. Opondo os textos poéticos e literários a esses gêneros, 

Beaugrande e Dressler (1997:254) observam que: 

os textos DIDÁTICOS, por outro lado, não vão mais além do conhecimento habitual 
que a memória social tem armazenada, mas unicamente empregam-se para distribuir 
o conhecimento estabelecido entre uma audiência não especializada, ou em período 
de formação, de receptores textuais. Para cumprir com esta tarefa, requer-
se,obviamente, a apresentação de um transfundo de conhecimento mais abundante e 
mais explícito do que é costume nos textos científicos.  

Se por um lado, o discurso didático é mais explicativo e abundante, trazendo 

conhecimentos sociais partilhados que o diferenciam do científico e do literário, por outro lado, 

discordamos de que não vá além disso. O texto didático-pedagógico, por exemplo, também 

apresenta características próprias de construção de sentidos, pois, embora o conhecimento seja 

socialmente partilhado, há inúmeras possibilidades de abordagens, o que implica utilizar diferentes 

estratégias para atingir o objetivo estipulado e assumir determinadas características autorais, que 

deflagram tanto aspectos ideológicos, quanto subjetivos e intersubjetivos. 
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No caso dos PPIs, as estratégias são ainda mais intrincadas, pois se trata de um 

gênero pedagógico que envolve textos diversos, de diversas áreas de conhecimento sobre um 

determinado tema e serve, ou deveria servir, como guia para determinadas ações pedagógicas. O 

texto do projeto implica ou deveria implicar no registro de um discurso, de um vir a ser que 

possibilita avaliações e alterações no processo de ensino. 

Considerando essas características, unimos a perspectiva procedimental proposta por 

Beaugrande e Dressler (1997), que parte dos procedimentos efetuados pelo produtor/leitor e seus 

efeitos na constituição textual, à análise estratégica discursiva proposta por Van Dijk (1998) e 

enveredamos num enfoque estratégico-procedimental e, conseqüentemente, para uma perspectiva 

de investigação da articulação da linguagem no texto e sua relação com o contexto educacional no 

ensino de língua materna efetuado pelos professores. 

Conforme demonstramos nos capítulos anteriores, partimos de uma perspectiva 

sóciocognitivo-interacionista, em que o texto e o discurso se efetivam mediante as diferentes 

relações estabelecidas no âmbito da Linguagem e propusemos o esquema abaixo, que 

complementamos com algumas categorias do esquema ideológico para compor nossas reflexões 

finais e enumeramos os aspectos nos quais nos detivemos com mais acuidade, sem desconsiderar 

a presença dos demais elementos. 
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Figura 5 -  Categorias textual-discursivas.  
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A partir desse conjunto de aspectos, conforme já ressaltamos durante todo trabalho, no 

que concerne à participação do professor de Português nos projetos, é marcante a presença do 

estudo do texto em sua leitura ou em sua composição e para esse estudo as ações planejadas 

deveriam ser as mais variadas, mas nem sempre o PPI esclarece as ações propiciadas pelo texto. 

Observemos:  

Texto 1  Projeto Questão de Gênero: A mulher na mídia   

    

O fragmento de texto acima se apresenta como elemento de buscas aleatórias, 

formando parte de um conjunto de textos anexados, entes que reforçam a temática e têm como 

objetivo, aparente, agregar valor ao que foi planejado no PPI, mas não se consubstanciam em 
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elementos capazes de delinear o percurso pedagógico que os professores-autores pretendem 

seguir e tampouco acrescentam informações sobre seu papel como elementos de estudos em aula 

de Português.  

O PPI prevê pesquisas na Internet, jornais e revistas para a elaboração de 

atividades não definidas textualmente de forma clara. Numa leitura global podemos depreender 

que serão elaborados relatórios, seminários, dissertações, debates e que também a atitude 

dos alunos será avaliada. A lacuna gerada pela apresentação de páginas da Internet como 

anexos deixa evidente que as ações e a qualidade do trabalho desempenhado somente poderiam 

ser mensuradas extratextualmente. 

O texto, nesse sentido, serve apenas como argumento de valor, apêndice documental 

que pouco revela sobre o ensino de língua materna e seu papel no projeto como um todo, mas 

arriscaríamos dizer que serviria como fator motivador para sub-temas selecionados pelos 

professores a partir de suas ideologias. 

Temas como violência contra mulher, o papel da mulher em diferentes momentos 

históricos e novos paradigmas sociais no universo feminino perpassam essas escolhas. 

Porém, se por um lado, revelam preocupação social e inovam, levando ao universo escolar textos 

extraídos de fontes variadas, por outro, implicam numa miscelânea temática pouco adaptada ao 

texto do PPI, uma vez que as etapas de trabalho não são definidas e não se sabe exatamente 

como serão tratados.            
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Texto 2  Projeto Diferentes abordagens de um mesmo assunto nos meios de  

Comunicação 

    

Neste projeto os textos também servem de apêndice que reforçam o dito no PPI, 

embora sejam entes lacônicos e pouco se saiba sobre o trabalho efetivo com o texto, ao contrário 

do anterior, há pistas discursivas, a partir das quais é possível definir sua função no projeto não só 

como elemento motivador, mas também como contextualizador, pois são introduzidos pela capa 
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explicativa Quando, onde, como e por que ocorreram: Grandes Acontecimentos que 

transformaram o mundo (sic), além disso, no corpo do texto encontramos verbetes que definem 

termos do universo midiático como notícia, manchete, fonte, jornal e entrevista, o que implica o 

estudo do léxico. 

Ao contrário dos anteriores, esses textos seguem uma escolha lógica, pois traçam um 

percurso histórico dos diferentes meios de comunicação, sendo coerentes à proposta do PPI e 

revelando a preocupação com o uso pedagógico de rádio, TV, jornais, revistas e Internet, 

critério de seleção pertencente ao universo de valores dos professores-autores.                                 
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Texto 3 - O Papel social da TV na cultura infanto-juvenil  

    

Texto emblemático que poderíamos classificar como elemento de propriedades 

específicas que revelam seu papel discursivo como ente, qualidade e ação, porque carrega em si o 

teor semântico de uma escolha, uma vez que este grupo de professores  expõe em seus objetivos 

que pretende levar o aluno a reconhecer no texto televisivo valores éticos, culturais, 

comportamentais e espirituais.  Esse texto é motivador, contextualizador e revelador da coesão 

textual e da possível coesão nas ações pedagógicas. 

O PPI apresenta a preocupação com a produção de textos a partir da leitura de 

diferentes gêneros textuais. Os alunos produzirão, por exemplo, a continuação de um desenho 

animado em forma de quadrinhos e a transformação dos quadrinhos em narrativa, além da 

leitura de poemas, músicas e HQs34 para análise do tipo de linguagem, o vocabulário 

                                                

 

34 Vide anexos em CD. 
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utilizado, mensagem subjacente e presença do humor. Assim, o texto apresenta distintas 

possibilidades de ações com a linguagem.   

Texto 4  Água 

   

O texto Quase no osso, o rio rolava lento e sujo de  Wander Piroli consta dos anexos 

do PPI Água,  bem como os textos Um jeito de lavar as águas, Águas de Março e Planeta Água. 

Como vemos, apresenta coerência temática na seleção dos textos e é um dos poucos em que 

todos os anexos foram digitados e não fotocopiados,  implicando no cuidado na apresentação final.  
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A preocupação metodológica, também presente em todo o PPI, evidencia 

detalhadamente, o trabalho com cada um dos textos, que vai do estudo do vocabulário à 

construção da aula. Nessa aula, em particular, o aluno deverá ler o texto em voz alta; explorar o 

texto no nível do tratamento temático da linguagem;  debater oralmente sobre as questões 

formuladas a partir das leituras do texto; registrar, individualmente, as impressões causadas 

pelo texto e pela discussão da classe; retornar ao objetivo do projeto

 

e verificar sob que 

ótica o tema está sendo tratado; e promover debate a partir do texto.  

A atenção dada ao retorno aos objetivos, bem como às etapas de desenvolvimento das 

ações com a linguagem imprimem ao texto o valor de elemento de propriedades gerais e 

específicas, as quais o tornam ente, ação e qualidade por sua organização no processo 

interativo.Cremos que a seqüência prevista no item metodologia: leitura 

 

debate 

 

registro 

 

retomada 

 

debate, aparentemente, demonstra uma preocupação sócio-cognitivo-interacionista, a 

qual possibilitaria a construção de sentidos para o texto.  

O texto presente no texto do PPI é, pois, elemento de coesão e coerência textual e 

pedagógica no ensino de Português, sendo utilizado para:  

 

motivação para produção; 

 

contextualização para discussão e produção; 

 

estudo de vocabulário; 

 

estudo dos usos da linguagem; 

 

recriação e reescrita; 

 

leitura em voz alta; 

 

promoção de debates; 

 

registro de idéias significativas; 

 

identificação temática; 

 

estudo e análise das diferentes linguagens; 

 

transformações e adaptações de um gênero a outro.  

As diferentes estratégias de ensino na utilização do texto em sala de aula permitem, ou 

deveriam permitir, o desenvolvimento e a otimização de diferentes estratégias cognitivas de 
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leitura.O material selecionado para o desenvolvimento dos projetos atua tanto em atividades orais 

quanto em atividades escritas, possibilitando diferentes ações lingüísticas. 

Para levar à motivação para a escrita são utilizados: filmes, paradidáticos e textos 

variados.No confronto entre filmografia selecionada, bibliografia e proposta avaliativa percebemos 

alguns aspectos ideológicos do grupo social criador do PPI, os quais podem influenciar na 

coerência das ações educativas, cujos princípios avaliativos nem sempre condizem com as 

propostas explícitas no texto do PPI. Abaixo selecionamos alguns títulos, que ilustram o trabalho 

com temas transversais e a relação objetivos propostos 

 

metodologia 

 

avaliação continuada  no 

ensino de língua.  

Quadro 10 - Temas transversais para a formação da cidadania 

 

PPI   Filmografia   Músicas e 
paradidáticos  

Bibliografia 

Webgrafia (sic)  

Objetivos propostos 

Metodologia 

Avaliação 
continuada e 

formativa 

 

Projeto Educação 
e Mídia: Cinema 

 x aprendizagem  

Cidade de Deus 

Eu Tu Eles 

A hora da estrela 

Central do Brasil 

O primo Basílio   

Napolitano, Marcos. 
Como usar o cinema 
na sala de aula. São 
Paulo: Contexto, 
2003.  

Aluno passivo na 
criação, ativo na 
produção. 

Metodologia 
parcialmente sócio-
interacionista. 

Avaliação contínua 
pautada em 
atividades concretas 
com possibilidade de 
redirecionamento das 
ações 

 

Projeto Sabiá  Rádio Favela: Uma 
onda no ar  

Todo camburão 
tem um pouco 
de navio 
negreiro. 
(Rappa)  

Revista Nova Escola 

 

Novembro 2004 

Revista Professor: ano 
1 no. 2  

(novembro 2003)  

Aluno passivo na 
criação, ativo na 
produção. 

Metodologia 
parcialmente sócio-
cognitivo-
interacionista,  
considerando o 
conhecimento prévio 
dos alunos; 

Avaliação restrita à 
entrega de atividades.
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Projeto a mídia  
na Educação  

Meu nome é rádio.   SOARES, Ismar de 
Oliveira. Caminhos da 
educomunicação. São 
Paulo. Salesiana. 

SOARES, Ismar de 
Oliveira. Comunicação 
& Educação. São 
Paulo. Salesiana  

Aluno passivo na 
criação, ativo na 
produção. 

Metodologia 
parcialmente sócio-
interacionista 

Avaliação semanal 
restrita a uma 
produção radiofônica. 

 

Projeto 
comunicação e 

Mídia: televisão  

Muito além do 
jardim  

O menino sem 
imaginação de 
Carlos Eduardo 
Novaes  

SOUSA, Jésus 
Barbosa de  Meios 
de Comunicação de 
Massa: jornal, 
televisão, rádio  São 
Paulo, Scipione, 1996 
 (Ponto de Apoio)    

Aluno passivo na 
criação, ativo na 
produção. 

Metodologia 
parcialmente sócio-
interacionista 

Avaliação 
procedimental 
pautada no 
desempenho,  
envolvimento e 
profundidade. 

  

Conforme percebemos nessa relação, ainda que haja uma preocupação com 

processos interativos relacionados ao ideal de formação para a cidadania e que haja, inclusive, a 

preocupação com o conhecimento prévio, fatores que ilustrariam uma prática sócio-cognitivo-

interacionista, ainda assim, a ausência de acompanhamento adequado do desenvolvimento das 

etapas do projeto associada à postura passiva do aluno como participante do projeto e à avaliação, 

quase sempre limitada; insinuam um estudo do texto pouco reflexivo e restrito ao produzir para 

mostrar trabalho. 

O aluno produz para a elaboração de painéis, cartazes, debates, peças teatrais e 

entrevistas. Produções válidas, mas sem o estabelecimento de etapas reflexivas e avaliação 

efetivamente continuada do processo e dos resultados. 

De qualquer modo é na seleção do material e nas escolhas que são feitas durante a 

criação do PPI que os sujeitos do discurso organizam e registram o fazer. E mesmo que não haja o 

desenvolvimento real do projeto é, sem dúvida, um texto que propicia momentos de reflexão sobre 

ações imediatas e ações em longo prazo e deveria proporcionar uma visibilidade ampla com 

relação às ações efetuadas com a linguagem em aula de Português para que fossem feitos 

redirecionamentos plausíveis. 
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4.2 O fazer pedagógico no texto: os sujeitos do discurso  

Na composição de um projeto, toda comunidade escolar deveria ser envolvida na 

solução de problemas relevantes para o grupo, construindo conhecimento, a partir do processo 

interativo, e não por imposição de um indivíduo (ou do sistema).  

O ofício docente pressupõe as interações humanas em diferentes instâncias e, no 

trabalho por projetos e no texto do PPI essa inter-relação deve estar evidenciada. Logo, escolha do 

tema é, na verdade, a identificação de um problema relevante para o grupo, a ser solucionado 

seguindo-se dado(s) objetivo(s) pré-estabelecidos por todos.  

O trajeto para chegar ao(s) objetivo(s) nada mais é do que a estruturação para a 

apreensão de informações necessárias para a construção de conhecimentos nas diferentes áreas. 

Assim, seguindo-se essa filosofia de trabalho, que envolve a heterogeneidade humana, a 

diversidade de saberes e um tema (um problema central) a ser desenvolvido; uma aula pode 

constituir-se no projeto individual de determinado professor. 

Certo é que para constituir um PPI, em sua verdadeira acepção, é preciso que haja 

envolvimento entre alunos, professores e demais componentes do grupo social ou, pelo menos, 

professores de diferentes disciplinas. Os participantes exercem determinados papéis na elaboração 

e na execução das atividades, de tal sorte que, são muitos os interagentes. Mas, professores e 

alunos são, sem dúvida, o centro dessa abordagem. 

O projeto, de certo modo, (re)constrói as relações interativas, indicando certos 

caminhos para a ressignificação da aprendizagem. 

Dar sentido novo a algo estabelecido é um processo lento e gradativo, fato que o 

próprio discurso desses sujeitos professores-autores revela. 

Em certa medida, o Modelo Situacional  Sala de Aula , vivenciado pelos docentes, 

apresenta-se na constituição do discurso pedagógico do PPI, conforme podemos observar no 

Quadro 1135.De modo que, o fazer pedagógico é denunciado no texto, o qual revela as relações de 

poder, os procedimentos interativos e a visão que os professores têm com relação aos alunos.   

                                                

 

35  Ressaltamos que os fragmentos são transcritos como estão no corpus. Assim, leia-se [sic]. 
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Quadro 11  Modelo situacional e fazer pedagógico no texto. 

[1] Projeto Publi o q? 

 

Esperamos que os discentes vejam as propagandas enquanto técnica de comunicação; 

Abordaremos campanhas institucionais; 

Esperamos possibilitar ao discente o reconhecimento dos elementos de construção da 

propaganda. 

   

[2] Projeto Educação e Mídia: O jornal na sala de aula 

 

Os meios de comunicação fazem parte da vida dos estudantes, influenciam na aprendizagem e 

diminuem as distâncias. Devemos então aproveitá-los e dar condições aos nossos alunos de 

selecionar tudo de positivo que os meios de comunicação oferecem.  

 

As atividades com jornal têm por objetivos estimular o aluno a ler e aprender mais sobre a cidade, 

país e o mundo, formando assim cidadãos críticos e participantes do processo social e político. 

 

Mediante agendamento prévio e acompanhamento pelo professor (es). 

 

Podemos, facilmente, observar nos fragmentos acima, que diferentes escolhas lexicais 

permitem identificar os sujeitos professor(es)-aluno(s). Tal procedimento apresenta um 

posicionamento discursivo diante do próprio texto, bem como, apresenta também, pistas do 

exercício docente diante do processo de interação. 

Tanto em [1] Publi o q? quanto em [2] Projeto Comunicação e Mídia: O jornal na 

sala de aula, há o sujeito elíptico em 1ª. pessoa do plural, pressupondo uma inclusão do sujeito-

professor ao grupo, porém em [1] observamos que a utilização do termo discente (em todo o 

projeto), cria um falseamento discursivo, num pedagogês administrativo-burocrático , que está 

mais a serviço do leitor- instituição (diretor da Instituição, capacitador, pais e/ou outros 
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professores), do que, verdadeiramente, a serviço da inclusão do aluno e da escrita em prol do 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades por todos os participantes. 

Por outro lado, em [2], a inclusão do aluno no processo de interlocução é mais 

evidente, pois além de nomear o aluno/estudante, os autores ainda utilizam o pronome 

possessivo plural nossos, e caracterizam esse aluno como cidadão participante, ou seja, um 

indivíduo inserido na mesma comunidade desse professor, também nomeado no texto. Além 

disso, ao declararem os meios de comunicação como parte da vida dos estudantes, não estão 

excluindo o tema de suas próprias vidas, mas, partindo de suas experiências, evidenciando uma 

atitude responsiva na enunciação. 

Curiosamente no Projeto Educação & Mídia, de temática semelhante, os 

professores-autores utilizam apenas o verbo pretendemos como marca de sua presença; o aluno 

é o foco na escrita, mas como um sujeito descaracterizado e idealizado; enquanto no Projeto 

Comunicação e Mídia: Televisão, nem alunos, nem professores são identificados no texto como 

um todo; o termo alunos só aparece no item Recursos humanos , e o termo professor(es) 

aparece toda vez que se referem a acompanhamento e avaliação. Em ambos os casos, 

aparentemente, o projeto é feito para o leitor-instituição, que controla e manipula o discurso. 

Essas diferentes posturas discursivas deveriam ser tomadas não somente para 

atender ao leitor-instituição, mas, sobretudo, para responder às necessidades do fazer 

pedagógico e, portanto, preveriam um leitor-coletivo (alunos, professores e comunidade 

escolar), visto que o texto dos PPIs é um texto em processamento continuum, que deveria ser 

(re)planejado, constantemente, a partir da variedade de pressupostos educacionais vigentes na 

contemporaneidade. 

Na elaboração do texto de um projeto integrado, o autor, mesmo sem uma 

preocupação consciente, imprime na constituição textual características necessárias à eficácia e 

adequação do projeto, como texto e como ação pedagógica. 

À pedagogia contemporânea caberia a difícil tarefa de coadunar as diversas 

dimensões do trabalho docente, e dos processos interativos instituídos em sala de aula e fora dela. 

As dimensões pedagógicas compreendem tanto a elaboração de uma atividade 

simples quanto a sua aplicação e, necessariamente, levam o profissional a lidar com diferentes 

situações, as quais podem interferir na execução da atividade proposta, algumas delas previsíveis 

e outras imprevisíveis. 
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Nessa miscelânea de aspectos a serem considerados, o(s) autor(es) e o redator,na 

produção, relacionam não somente conteúdos, mas sobretudo, suas concepções teóricas, 

diferentes procedimentos de aprendizagem e diferentes posturas diante do ensinar e do aprender. 

Resgatando, os pressupostos apontados por Pozzo (1999) referentes à nova cultura 

da aprendizagem, explanados no primeiro capítulo percebemos que esses aspectos manifestam-se 

no texto, mesmo que de forma inconsciente.  

O Modelo Situacional  contexto de aprendizagem, que faz parte das representações 

mentais desses professores, abarca alguns dos aspectos ressaltados e são recuperados na ação 

pedagógica e no texto.  

No Projeto Publi o q?[1], por exemplo, percebemos uma postura sócio-cognitivo-

interacionista, já que os professores propõem trabalhar com a linguagem da propaganda para que 

o discente identifique a sua função e o seu uso social, levando as discussões para além do 

estudo dos recursos lingüísticos com uma possibilidade de visão histórica e sociológica da 

propaganda. 

Entretanto, de um modo geral, há uma preocupação maior com os conteúdos a serem 

trabalhados, do que com os outros fatores importantes e necessários para a construção de 

conhecimento.  

Ainda que na prática o ensino-aprendizagem comporte, nas ações pedagógicas, 

momentos de aprendizagem significativa, cooperativa, participativa, construtiva e qualitativa; no 

texto, apenas permanecem os aspectos associativos e reestruturativos. 

O caráter interdisciplinar permanece em nível multidisciplinar (Zabala,1999: 144 

 

145), havendo apenas correlação temática, em que as atividades restringem-se aos limites entre as 

disciplinas:  

[Para Língua Portuguesa coube a: 

- Demonstração da importância dos recursos técnicos para a qualidade do texto; 

- Diferenciação da propaganda comercial e a institucional; 

- Criação de propagandas apropriadas36 para cada gênero de cliente, produto e público alvo. ] 

 

                                                

 

36   [Grifo nosso] 
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A frase impositiva inicial Para Língua Portuguesa coube indica que a cada professor 

caberá um papel, dentro dos limites de sua disciplina, quando na verdade se o PPI fosse 

respaldado pela abordagem de trabalho por projetos, todos interseccionariam as diferentes 

informações para a construção de conhecimentos no âmbito do Saber. 

Além disso, não há clareza sobre quais foram os critérios utilizados para que se 

julgasse o que é ou não apropriado para determinados clientes, e permanece a postura do 

professor provedor no discurso manipulador, que carrega as ideologias e a subjetividade do 

grupo, fato que estabelece a primeira lacuna nítida entre a escrita e o desenvolvimento do trabalho 

sob uma abordagem de projetos.  

O projeto não deixa claras as condições contextuais geradoras do tema, bem como as 

condições específicas que levaram a sua concretização, muito menos qual foi o percurso seguido 

no cumprimento dos objetivos.Todavia, são apresentados resultados concretizados em duas 

produções de alunos, como exemplificação e constatação da execução do que foi planejado. 

A segunda grande lacuna desse projeto está na seleção dos textos que serão utilizados 

e na reduzida bibliografia selecionada. Os anexos denotam incoerência parcial com a proposta de 

início, uma vez que não houve seleção de propaganda local e entre os textos há tiras da Mafalda, 

que nada têm a ver com o gênero. 

O aluno, interlocutor principal desse processo de construção de conhecimento, não 

aparece como co-participante em nenhum projeto; seu papel tanto textualmente quanto 

efetivamente é de coadjuvante, é de comprovador de uma ação pedagógica ou de receptor das 

propostas elaboradas, de tal sorte que os projetos impõem um querer-fazer, rompendo assim, com 

a primeira característica específica da concepção estudada por Hernández (1998) que seria partir 

de um tema ou problema negociado com a turma, transcendendo de uma ação construída para 

uma ação coagida. 

Até poderíamos generalizar e dizer que essas produções textuais apenas respondem 

às necessidades impostas pelo curso de capacitação e pelas Diretorias de Ensino, mas, o fato de 

muitos professores ter anexado os resultados obtidos demonstra uma preocupação com o fazer 

pedagógico, e com a execução das atividades, deflagrando o desconhecimento da concepção de 

trabalhos por projetos. 

Por fim, é importante salientar que essas lacunas podem ter sido preenchidas por 

ações de linguagem, durante o processo interativo, mas o processamento textual continuum do 
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gênero, pressupõe acréscimos e adaptações, durante o desenvolvimento, previstos na primeira 

redação. Esse dado é extremamente significativo para que iniciemos nossa reflexão sobre as 

ações com a linguagem, que são feitas e previstas no período Pré-textual, na elaboração e na 

produção efetiva.   

4.3. O fazer pedagógico e a Linguagem como ente real, qualidade e ação.   

Aristóteles, em seus estudos, dá à palavra - o logos - o papel fundamental, conforme 

salientamos no capítulo 2. A palavra como materialização do pensar (do conhecimento) estabelece 

relações entre as coisas reais e a maneira como as concebemos, seja como ente real, como 

qualidade, como relação ou ação. 

As ações lingüísticas observadas nos PPIs, até certo ponto, denotam alguns aspectos 

das ações pedagógicas que, por conseguinte, também expressam ações reais, qualitativas e ações 

efetivas. Para cada ação real , no mundo textual, deveria ser prevista uma ação/relação no mundo 

real. 

Assim, o logos como ente real, concretiza o texto do projeto e possibilita a relação entre 

os indivíduos e o meio em que será desenvolvido. 

Sentimos, porém, a excessiva valorização da superestrutura textual imposta para a 

produção do PPI em detrimento das ações lingüísticas necessárias para o trabalho com o ensino 

da Língua Portuguesa, fato que interfere na redação do projeto, e aumenta a dificuldade dos 

educadores em associar sua realidade à proposta.  

Se as ações pré-textuais fossem consideradas e mapeadas no corpo do texto, a 

estruturação textual ficaria mais clara e as ações pedagógicas poderiam ser replanejadas com 

mais eficiência. Talvez as lacunas fossem efetivamente preenchidas e talvez o professorado 

percebesse a ausência dos alunos em sua elaboração, por exemplo. 

Além disso, a primeira dificuldade que podemos destacar a partir do texto, com certeza, 

é a que os professores têm em libertar-se dos modelos propostos e incluir os alunos, como co-

autores do projeto para criar a partir do contexto e não adaptar modelos de outras realidades. 

Apesar disso, é possível, a partir do texto, averiguar alguns procedimentos para o 

ensino da linguagem e, daí, verificar a coerência entre as ações. 
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Quadro 12  Análise: projetos, ações, relações e textos.   

Projetos   Ações previstas  

Relações entre  

Ações e Metodologia e 

conteúdos   

Textos Anexos 

e 

Bibliografia. 

 

[1] a) Publi o q?  

Identificar e compreender 

os componentes 

estruturais do texto 

publicitário 

Será apresentado aos 

discentes o componente 

básico do texto de 

propaganda. 

Textos retirados da Internet e 

tiras da Mafalda. 

Bibliografia: Três livros 

relacionados ao tema e um 

manual de gramática. 

[2] a) Projeto 

Comunicação e Mídia: O 

jornal na sala de aula.  

Valorizar a leitura de 

jornais 

Os alunos, divididos, em 

grupos, trarão a sala de 

aula os jornais Folha de 

São Paulo e o Estado 

de São Paulo ... 

Os jornais. 

Bibliografia:Apenas duas 

obras relacionadas ao tema. 

[3] a) Projeto Educação & 

Mídia  

Levar o aluno a verificar a 

forma como o autor 

construiu o texto, 

favorecendo assim o 

desenvolvimento do 

pensa-mento lógico e a 

flexibilidade de raciocínio 

por parte da criança.  

Após assistirem aos 

filmes (período de duas 

semanas mais ou 

menos), os alunos farão 

uma leitura significativa e 

a intertextualidade, 

tanto manifesta quanto 

constitutiva da 

pesquisa, entrevista e 

filmes. (sic) 

Xerox de artigos sobre o tema 

Adaptação teatral de Dom 

Casmurro e Quadrinhos. 

Bibliografia: Duas revistas 

educativas; PCN 

(Relacionado de forma 

genérica); um livro didático e 

cinco sites. 

 

[4] a)Projeto 

comunicação e Mídia : 

Televisão   

Pesquisar sobre a origem 

da televisão  

Pesquisa histórica sobre 

a televisão brasileira e 

seu desenvolvimento  

Textos retirados da Internet; 

recortes de jornais e revistas 

relacionados ao tema; 

recortes de livro didático e 

programação da TV Escola.  

Bibliografia: Dois livros 

relacionados ao tema; um 

livro paradidático; uma revista 

educacional; uma 
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enciclopédia; dois sites e 

quatro artigos da série Idéias 

da FDE. 

 

Como pudemos perceber, nem sempre há uma coerência entre as ações propostas e 

os textos, bibliografias e estratégias para concretizá-las. Pensamos que essa incoerência ocorre, 

não somente pelo desconhecimento da filosofia de trabalho por projetos, mas, sobretudo, pelas 

lacunas provocadas na coesão textual, que nesse gênero, ocorre em nível virtual.  

As superestruturas controlam e congelam a verdadeira essência do trabalho por 

projetos pelo desconhecimento do logos textual que deveria ser estabelecido para que a unidade 

ocorresse.  

4.4. O texto pedagógico    

4.4.1. A coesão virtual: o cerne do problema .   

De acordo com o que foi dito no capítulo 2, cremos que, a relação de coesão é 

estabelecida por movimentos coesivos não instalados no texto, de tal sorte que as orações, 

dispostas nas diferentes partes, funcionam como links, que remetem a outras orações (ações que 

serão efetuadas). Daí, temos o que denominamos movimentos coesivos virtuais:  

Tema/Problema [O porquê] > Justificativas [Por quê?] > Objetivos [O quê?] > Procedimentos 

Metodológicos [Como?] >Recursos [Com? Para...] >Acompanhamento e Avaliação  

[ Meios/fins]> Textos [Ação/relação  reação] 

 

A coesão virtual unida aos demais princípios é controlada, igualmente, por três fatores 

interdependentes, também chamados princípios reguladores, mas, sobretudo, pela efetividade e 

pela adequação, uma vez que, a eficácia é, aparentemente, mais observável. 
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A eficácia pode ocorrer de duas formas: ou pela observação das ações pedagógicas, 

que nem sempre correspondem ao que foi previsto no texto, mas criam uma eficácia aparente, 

sustentando, por conseguinte, a eficácia textual, criando um simulacro; ou em nível superficial 

quando o leitor-instituição ou o(s) próprio(s) autor(es)-redator(es) satisfazem-se com a 

superestrutura apresentada, sem uma leitura mais profunda e uma interpretação das relações 

lógicas para o necessário replanejamento ou refazimento das atividades. 

Já a efetividade e a adequação controlam as relações lógicas em nível mais profundo, 

sendo responsáveis por um grau maior ou menor de coesão no PPI. 

Segundo Beaugrande & Dressler (1997), a efetividade intensifica o rendimento dos 

recursos cognitivos que atuam sobre os materiais lingüísticos que não aparecem na representação 

superficial explícita do texto e relaciona-se com a intensidade do impacto comunicativo que o texto 

provoca em seus receptores, enquanto a adequação permite a modificação das operações 

utilizadas no percurso de processamento textual, que ocorre a partir da ativação de materiais 

armazenados na memória e os elementos já existentes no texto, a partir de padrões lógicos. Logo, 

são os princípios reguladores que controlam e possibilitam as operações que permitem a unidade 

textual. 

As operações funcionam como uma espécie de resolução de problemas que permite 

conexões pertinentes na superfície textual. Ainda segundo Beaugrande e Dressler (1997), podem 

ser observadas em três níveis distintos : profundo, amplo ou pela análise meios/fins. 

No PPI, essas buscas que levam à coesão textual ocorrem entre as orações que 

compõem os parágrafos dos textos iniciais e entre as orações que compõem os itens dispostos nos 

objetivos e nas outras partes. 

Em âmbito virtual, a coesão se dá entre as partes que compõem o todo. Insistimos em 

dizer que os movimentos efetuados entre as partes são movimentos coesivos e não apenas 

movimentos semânticos. Assim, teremos na macroestrutura textual, ademais das 

macroproposições efetuadas para a composição dos aspectos semânticos, movimentos coesivos 

que estabelecerão a unidade entre as partes, a saber: tema, problema, justificativas, objetivos, 

procedimentos, recursos, acompanhamento/avaliação e textos (normalmente presentes em 

anexos). 
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Nos PPIs, essas operações são realizadas em dois níveis distintos: na superfície 

textual , compondo a superestrutura textual, e no âmbito virtual da linguagem, adicionando um 

elemento a mais à macroestrutura. 

Por isso, para esta pesquisa, lançamos mão dos estudos de Van Dijk (1972), pautados 

na Psicolingüística e na Psicologia cognitiva, sobre as estratégias globais de produção e recepção 

textual, em especial, o conceito de superestrutura, microestrutura e macroestrutura. Em seus 

estudos o autor postula que, na produção textual, primeiro formamos mentalmente um plano 

semântico global, para, em seguida, produzirmos o discurso. 

Guardadas as devidas proporções pertinentes a cada gênero37, acreditamos que na 

produção dos gêneros escolares a macroestrutura se dá a partir do tema - o tópico discursivo - a 

ser trabalhado somado às leituras e experiências pedagógicas.38 

     É o tópico que direciona a escolha dos textos e das estratégias pedagógicas. Assim, 

quando em Projeto comunicação e Mídia: Televisão o tema é a televisão esse é o tópico que 

leva ao desenvolvimento do projeto e, conseqüentemente, ao desenvolvimento do texto, 

direcionando os movimentos semânticos e coesivos. Havendo cisão na topicalização, haverá 

incoerência discursiva e pedagógica se a informação não for resgatada na prática ou em outra 

estratégia.  

4.4.2. Ideologia e subjetividade no discurso pedagógico.   

As macroestruturas que compõem o discurso pedagógico de um PPI são compostas, 

destarte, por movimentos coesivos virtuais, responsáveis pela coesão entre as partes e pela 

unidade textual, somados às (macro)proposições, que surgem a partir das propostas pedagógicas, 

contribuindo para a identificação dos tópicos, os quais mantêm a coerência do texto e podem 

expressar opiniões, valores e, por conseguinte, ideologias do produtor textual. 

Nesse sentido, os tópicos que são responsáveis pela compreensão local do texto, são 

importantes porque regem a coerência global do discurso e possibilitam a identificação do que Van 

                                                

 

37   Van Dijk iniciou seus estudos analisando narrativas e, atualmente, analisa o discurso racista em periódicos e a ideologia 
discursiva. 
38  Os roteiros finais formulados como sugestão partem dessa concepção. 
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Dijk (1998:333) define como movimentos de supressão ou expressão de informações em benefício 

do falante/escritor, já citados , num paralelismo dicotômico entre um Nós e um Eles.  

Com isso queremos dizer, que os princípios de textualidade direcionados pelos 

princípios reguladores atuam no texto em diferentes níveis: em nível superficial e em nível 

profundo. 

Em nível superficial, como já observamos, a unidade se dá pela utilização natural de 

conectivos nos textos iniciais e no interior das orações que compõem os itens. Em nível profundo, 

a conexão entre as partes se dá pelos movimentos coesivos virtuais, que atuam na lógica textual e 

em sua ordenação, afetando a lógica das ações previstas; e pelos movimentos semânticos em que 

as (macro)proposições também contribuem para a coerência textual. 

Há, pois, objetivos que se relacionam diretamente com as estratégias metodológicas e 

com as escolhas textuais para o desenvolvimento da proposta e, nesse sentido, a unidade ocorre 

na simplicidade de uma coesão virtual, e há objetivos de ordem ampla e abstrata, cuja execução 

depende muito mais das ações pedagógicas do que somente da organização textual e, nesse 

aspecto, a coerência é estabelecida pelos movimentos semânticos. 

Assim, quando o professorado prevê, entre outros objetivos, a formação de cidadãos 

conscientes, será o conteúdo analisado de maneira global a partir de aspectos sócio-culturais que 

levará a uma parcela de execução, uma vez que um único projeto, em curto espaço de tempo, não 

é suficiente para dar conta de algo tão amplo. E só é possível perceber se o PPI foi coerente a 

esse objetivo a partir de (macro)proposições que surgem na leitura das justificativas até à seleção 

das atividades associadas a aspectos contextuais. 

Arriscamos dizer que o discurso pedagógico comporta esses confrontos em diferentes 

instâncias, ainda que o objetivo principal seja lidar com a construção de um conhecimento social 

partilhado, composto pelos conteúdos educacionais e pelas atitudes de um cidadão crítico. 

Admitimos, desse modo, que o discurso pedagógico é composto por aspectos 

ideológicos em sua base, seja nas situações concretas de interação, seja na constituição dos 

textos que prevêem essas situações. 

Ressaltamos, aqui, que a própria constituição do esquema ideológico proposto por 

Van Dijk, de certo modo, forma parte da constituição do trabalho por projetos, uma vez que os 

critérios dos membros da sociedade, que nesse caso é a comunidade escolar representada na 
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figura dos professores, alunos, funcionários e suas famílias, norteados pelas atividades típicas 

dessa comunidade, suas normas, seus valores e seus objetivos principais. 

Os objetivos principais são os propostos no PPI inter-relacionados aos objetivos 

didático-pedagógicos individuais e aos pessoais. Por fim, o relacionamento 

 
posição 

 
que é 

estabelecido é sempre hierárquico, pela própria postura de professor-provedor, embora devesse 

estabelecer uma interação maior entre os indivíduos.Entretanto, é importante ressaltar que a nosso 

ver, ainda que a concepção de trabalhos por projetos se efetive, permanecerá a existência de 

relações ideológicas entre um Nós e um Eles, as quais são estabelecidas em qualquer relação 

social. 

Em suma, quando um projeto como  Cerveja: da criação ao consumo apresenta na 

Introdução a escolha do tema devido ao:  

[crescimento vultoso da indústria da cerveja paralelamente ao seu consumo por 

jovens, adolescentes e mulheres. Fazendo-se necessário um estudo mais detalhado 

sobre a indústria da cerveja abrangendo todo o processo de industrialização, os 

recursos naturais, a tecnologia empregada, a geração de empregos] 

  

supõe-se de antemão que, para esse grupo há uma crença de que o consumo de cerveja está 

associado ao crescimento da indústria e pressupõe-se que, por se tratar de um projeto educacional 

a ênfase seria dada ao consumidor. Entretanto, quando verificamos os objetivos, percebemos que 

Verificar os benefícios e malefícios do álcool no organismo humano é o penúltimo item, entre 

14 objetivos. 

A ideologia que rege esse projeto é a capitalista em que a organização do sistema e o 

capital se sobrepõem. Ainda que não seja possível averiguar se o discurso foi criado desse modo, 

propositalmente, é o discurso capitalista que o manipula, de tal modo que os itens abaixo são mais 

relevantes do que as atitudes humanas: 
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Entender a importância das tecnologias atuais de comunicação e a informação e seu 

impacto sobre a vida, os processos de produção, o desenvolvimentos sócio-

econômico39; 

 
Compreender a produção e o papel das instituições sociais, políticas e econômicas 

associando-as às práticas cotidianas e aos fatores que regulam

 

a sociedade, os direitos 

e deveres de uns para com os outros. 

 

Destacamos aqui a utilização do verbo regular como instauração do discurso do poder 

que manipula a sociedade e institui, até certo ponto, o discurso positivista de ordem e progresso.  

É evidente que a prática pode ter enfatizado o consumo e o ser humano, mas o texto 

não apresenta essa possibilidade como primeira premissa e, inclusive, não esclarece para o leitor 

quais seriam os fatores que regulam a sociedade, mas deixa claro que para esse grupo uma 

sociedade se constitui a partir de direitos e deveres. Assim, as crenças que esses professores 

possuam sobre o que vem a ser direitos e deveres é um dos aspectos construtores desse 

discurso.  

4.5. Da análise à construção de possibilidades de trabalho para a produção do gênero 

Projeto Pedagógico.  

A partir das dificuldades observadas com relação à superestrutura imposta para o 

desenvolvimento do texto do PPI e das lacunas, que indicam o quase total desconhecimento do 

que seria trabalhar por projetos e, conseqüentemente, compor seu texto, percebemos que é a 

imposição desse modelo , que interfere para que a coesão virtual e os demais elementos 

extratextuais estejam presentes no texto, imprimindo coerência no discurso e nas ações. 

Contudo, sabemos que a superestrutura de um gênero surge a partir da sociedade, que 

a identifica e compartilha, pois não há como modificar a estrutura posta e aceita como ideal para  

sua apresentação, mas há como aprimorá-la, adaptá-la e criar a partir dela. Todo gênero sofre 

transformações sob diferentes óticas, de acordo com o contexto histórico e com aspectos 

sócioculturais. 

                                                

 

39 Sic. 
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Desse modo, não refutamos a maneira como esse texto se apresenta, mas a maneira 

como é produzido e defendemos que para que haja a coesão adequada e para que os princípios 

de textualidade cumpram seu papel é necessário que a fase de Pré-produção seja considerada 

não somente nas ações (em reuniões, aulas e atividades), mas no texto. 

Retomando nosso esquema exposto no capítulo 1, a seguir apresentamos dois roteiros 

para elaboração de um PPI, apenas como sugestão40, porque acreditamos que o que vai reger 

uma produção textual adequada e um PPI de sucesso é a criatividade do professorado e uma 

certa dose de ousadia para inovar a superestrutura imposta; associada ao conhecimento da 

abordagem de trabalho por projetos; ao respeito à teoria; a aproximações eficientes entre teoria e 

prática para, a partir disso, criar um percurso que leve a um fazer transformador, que propicie a 

construção de conhecimentos, não para o leitor  instituição, mas para o cotidiano escolar.                    

                                                

 

40 Não queremos criar modelos, mas temos consciência de que ao negarmos o estabelecido, já sistematizamos novos 
paradigmas, não há como fugir disso. 
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PRÉ-PRODUÇÃO TEXTUAL           

                                   

PRODUÇÃO TEXTUAL       

PRODUÇÃO TEXTUAL  PRODUTO EFETIVO MUTÁVEL E INSTÁVEL 

Figura 7  Ações lingüísticas para a produção textual x criatividade e ousadia.   

ROTEIRO I  PPI (efetivamente coletivo) 

 

Etapa I  Pré-textual.  

Nesta primeira etapa, seriam escolhidos um professor-redator e um aluno-redator para 

tomar nota de tudo o que ocorresse nos diferentes momentos. Os redatores poderiam ser 

alternados, de acordo com os critérios previamente estipulados pelo grupo. Ressaltamos a 

importância do processo de interação professor-aluno e do estabelecimento de um cronograma, 

não apenas para execução do projeto, mas para a revisão textual constante. 

Escolhas teórico-

 

metodológicas 
Elaboração 
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Objetivos e etapas de 
execução 

Escolha dos textos 

Ação Pedagógica 
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Seleção temática 

 
Interação entre diferentes 
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Levantamento de temáticas entre professores e alunos; 

 
Seleção de temáticas que interessariam ao grupo; 

 

Estabelecimento de possíveis relações entre as temáticas; 

 

Eleição de uma temática em comum e criação de banco temático , para utilização 

futura; 

 

Pesquisa de fontes de informação por parte de professores e alunos; 

 

Relato de experiências pedagógicas de sucesso, que agradaram professores e alunos; 

 

Seleção e adaptação de experiências já utilizadas e criação de outras, a partir da 

discussão com a turma. Criação de banco de ações pedagógicas ; 

 

Estabelecimento do cronograma de revisão textual. 

  

Etapa II   

Os professores deveriam responder ao seguinte questionamento: Onde queremos chegar com 
esse tema?  

E os alunos deveriam responder: Por que esse tema é (ou não) importante para nós?  

Etapa III   

Professores e alunos poderão refletir sobre a seguinte questão: quais são nossos objetivos? 
Onde pretendemos chegar?  

Etapa IV   

Estruturação do esquema textual, partindo da superestrutura básica, resgatando os 

textos com as anotações das fases anteriores, relacionando objetivos, metodologia e recursos um 

a um, passo a passo, ou seja, para cada objetivo haverá diferentes metodologias e recursos a 

serem utilizados. 

Tema/Problema [O porquê] > Justificativas [Por quê?] > Objetivos [O quê?] > Procedimentos 

Metodológicos [Como?] >Recursos [Com? Para...] >Acompanhamento [Relato das ações 

pedagógicas] e Avaliação [ Meios/fins]> Textos [Ação/relação  reação] 
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Sugerimos que, nesta etapa, os objetivos não sejam todos traçados de uma vez, de 

maneira linear, mas que sejam feitos em paralelo com as demais etapas. Assim, ao estabelecerem 

um objetivo, os redatores deveriam discutir quais seriam as ações pedagógicas para alcançá-lo e, 

só então, traçar novos objetivos, deixando claro que um único objetivo pode ser suficiente em um 

projeto. Não há necessidade do estabelecimento de um grande número de objetivos, ainda que 

outros, não previstos, possam ser atingidos. 

O paralelismo na identificação dos objetivos e no estabelecimento das ações é de 

fundamental importância para que a coesão virtual e, conseqüentemente, a unidade discursiva 

sejam atingidas. Seguindo o percurso: Objetivo 1 > Estratégia(s) 1 > metodologia(s) > textos (e 

assim por diante). 

Em vez do acompanhamento do desenvolvimento do projeto a partir das atividades 

desenvolvidas pelos alunos, sugerimos que sejam feitos relatos de experiências por parte de todos 

os participantes do projeto, em diferentes etapas da elaboração. Assim, as anotações das etapas 

anteriores seriam aqui consideradas.  

Etapa V  PRIMEIRA VERSÃO  

Após a construção do texto-orientador para o fazer pedagógico, seria feita a primeira 

redação do texto, já prevista a reescrita em cronograma de revisão textual, a cada etapa.  

Etapa VI  Replanejamento mensurado  

A avaliação final preveria o replanejamento efetivo e seria múltipla; tanto alunos quanto 

professores fariam uma auto-avaliação, uma avaliação mútua e uma avaliação do projeto, para, em 

seguida, juntos, avaliarem os dados levantados na avaliação, que seria norteada pela pergunta: o 

que efetivamente foi alcançado? Em que essa experiência me (nos) transformou? - destacando os 

pontos positivos e negativos e prevendo a reelaboração do PPI ou registrando a experiência, 

mensurando cada etapa desenvolvida.  

Etapa VII  Novos problemas 
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A partir da finalização do PPI, é importante que sejam verificados quais os 

questionamentos que, por ventura, surgiram em sua elaboração, mapeando, então, o surgimento 

de novos problemas.  

Figura 8  Mapeamento de problemas  

Roteiro 2  O PPI de uma única célula 

  

Considerando o que dissemos em nosso trabalho sobre a interdisciplinaridade entre 

conteúdos e conceitos, acreditamos que um professor pode fazer de cada aula um projeto. Porém, 

ainda que todos os problemas surjam em negociação com a turma, teremos em sala dois 

procedimentos diferentes, no mínimo, de acordo com os objetivos pensados previamente pelo 

professor. Haverá momentos em que o problema surgirá por dedução e análise de necessidades 

da turma e haverá momentos em que surgirá por indução, em que o professor pretende que 

determinado conteúdo torne-se um problema a ser descoberto e explorado pela turma. 

Queremos dizer que, por exemplo, compete ao professor saber que todo texto 

comporta um certo grau de intertextualidade.Porém, como aos alunos isso pode não dizer nada, 

cabe ao professor criar esse problema para levá-los à descoberta dos diferentes tipos de 

manifestação intertextual. Para isso, é importante que o professor tenha claro o percurso que 

pretende seguir, contando sempre com imprevistos e com situações de ignorância, pois à medida 

Problema central Temática  
Descentralização do problema 

Alunos

 

Professores e alunos
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Professores e professores
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que os alunos pesquisem, outros problemas surgirão; logo, é preciso estar aberto ao aprendizado e 

à investigação. 

O texto que nortearia essa abordagem seria o plano de aula, outro gênero cuja coesão 

é virtual. Mas, nada impede que o professor crie pequenas células de um grande projeto que vai 

sendo redigido por ele e por seus alunos, no dia-a-dia. 

Nossa sugestão, nesse tipo de abordagem é justamente que o professor não misture 

os gêneros. Que prepare seu plano de aula, dentro da realidade, mas que, efetivamente, crie com 

a turma pequenos projetos redatados por eles sob sua orientação.  

Nesse sentido, a primeira etapa do trabalho seria: 

 

Definir o problema (conteúdo) e a forma a ser negociado  indução/dedução; 

 

Deixar que os alunos se apropriem do tema e comprem a idéia ; 

 

Selecionar as fontes. 

 

Na segunda etapa, sugerimos que o esquema textual seja feito por escrito ou 

oralmente, mas que, aos poucos, o professor, junto com os alunos, tracem o percurso para que os 

objetivos sejam alcançados:  

Tema/Problema [O porquê] > Justificativas [Por quê?] > Objetivos [O quê?] > Procedimentos 

Metodológicos [Como?] >Recursos [Com? Para...] >Acompanhamento [Relato das ações 

pedagógicas] e Avaliação [ Meios/fins]> 

Textos [Ação/relação  reação] 

 

O ideal seria que o professor conseguisse registrar todos os temas e estratégias 

desenvolvidas em cada projeto criado em sala de aula para favorecimento de seu trabalho. 

Todavia, sabemos que as condições de trabalho do profissional da Educação nem 

sempre permitem isso. Assim, os registros dos alunos ou das atividades feitas, já seriam 

suficientes se servissem para a reorganização do trabalho docente. Cremos no equilíbrio entre 

teoria e prática, por isso, de nada adianta um arquivo enorme de papéis produzidos pelos alunos 
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se não servirem para ressignificação das ações pedagógicas e de nada adianta um excesso de 

atividades práticas, sem a devida reflexão dos porquês que levaram a sua execução. 

Em síntese, nesse tipo de projeto o que rege é a abordagem e não a superestrutura. 

Portanto, o texto configura-se em ferramenta de trabalho e não em obrigatoriedade.  

Rede de Idéias IV       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: PROJETANDO PROBLEMAS FUTUROS    

Paremos para falar da pausa e do problema para fazermos algumas reflexões finais . 

A pausa, necessária em qualquer processo de reflexão, levou à produção dos textos 

que compõem nosso corpus. Seja por uma necessidade social ou por uma necessidade 

situacional, os professores se detiveram sobre a possibilidade de um projetar; criaram ou sugeriram 

temas a partir de problemas atuais e, juntos, produziram textos e anexaram textos ao PPI. 

No processo já se consolida um primeiro passo, uma primeira ação para reflexões 

sobre o ensinar, o aprender e a linguagem, ainda que nem todos os textos apresentem unidade e 

revelem o percurso pedagógico idealizado, registram esse momento de reflexão sobre a 

possibilidade de atuação educacional a partir da abordagem de trabalho por projetos. 

O trabalho por projetos prevê o ensino a partir da problematização da realidade, em 

que um problema pode e deve ser a matriz de outros problemas. A apropriação dessa filosofia e 

sua manifestação no texto somente seriam possíveis com aproximações entre a dimensão textual e 

a dimensão real. 

Partindo de uma concepção de Linguagem sócio-cognitivo-interacionista, buscamos 

como mencionado na Introdução, a partir dos dados extraídos dos textos, identificar as dificuldades 

dos sujeitos em elaborar os textos resultantes dessa pausa, analisando as diferentes estratégias 

de constituição textual, bem como, a articulação entre elementos textuais e extratextuais. 

Considerando que a Linguagem comporta diferentes âmbitos, numa primeira análise, 

verificamos aspectos que corroboram nossa visão da complexidade do gênero PP. 

Admitimos, então, uma diversidade de características como respaldo para a análise da 

linguagem do PPI para a compreensão das principais dificuldades apresentadas pelos professores 

de Língua Portuguesa, na redação de Projetos Pedagógicos Integrados e para detectar, a partir do 

texto, como os conteúdos específicos de Língua Portuguesa se articulam com as outras disciplinas, 

analisando o potencial dessas articulações como recurso para um ensino eficaz, seja de língua 

materna, seja de sua interface com outras áreas. 
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Assim, fomos direcionados pelo objeto de análise ao universo do texto e do discurso, 

no qual nos detivemos, identificando nas produções textuais, resultantes dessa pausa, discursos 

miméticos e lacunares, que revelam o desconhecimento da filosofia de trabalhos por projetos e a 

sujeição dos professores à superestrutura textual solicitada. 

A superestrutura, de certo modo, em vez de contribuir para o replanejamento do texto e 

das ações pedagógicas, muitas vezes, não demonstra claramente as ações, pois os professores- 

autores - redatores constroem seu discurso com frases feitas direcionadas a um leitor-instituição. 

O professor de Português, no suposto conjunto transdisciplinar, ainda se apresenta 

como um professor-provedor, privilegiando, aparentemente, o ensino metalingüiístico e 

construindo um ethos que se distancia dos alunos e não propicia um ensino integral de língua. 

Essa coerção exercida pela superestrutura revelou que a maior dificuldade do 

professorado está no estabelecimento da coesão textual entre as partes do projeto, fato que 

destaca as lacunas e também pode sugerir inadequação das ações pedagógicas. Assim, é a 

inadequação dos princípios de textualidade que revela, até certo ponto, a inadequação do trabalho 

docente. 

Os princípios constitutivos de textualidade estão presentes nos PPIs como em qualquer 

outro gênero e a eles acrescentamos um outro princípio que denominamos coesão virtual, a qual 

ocorre a partir da lógica de produção, da lógica teórica e da lógica das ações.  

A grande dificuldade dos professores de Língua Portuguesa na produção de um PPI 

está em conseguir estabelecer as conexões virtuais adequadas à superestrutura e abordagem de 

trabalho por projetos, fato que faz com que os conteúdos, nem sempre, estejam adequados à 

proposta inicial e não seja possível a visualização dos processos interativos planejados. 

Verificamos que há dois processos de mediação, aquele que se dá no universo real e 

aquele que se projeta, a partir das representações mentais, no universo textual. 

A mediação efetuada pelos educadores no mundo real não se apresenta no texto do 

projeto, no entanto, o mundo textual constrói uma espécie de mediação textual, concebida a partir 

das representações mentais, que é primordial para o percurso necessário para que ela atenda aos 

objetivos projetados. 
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De certo modo, o processo de interação reflete-se no discurso, na medida que o 

professor constrói, em seu texto, um ethos41 de educador e expõe no texto a representação mental 

que tem de seus alunos e de seu fazer, permanecendo a figura do professor-provedor, 

apresentada no início da análise.  Seja pelas escolhas lexicais que variam de acordo com essa 

imagem, seja pela escolha unilateral da temática. 

O fato de nenhum tema ter partido da interação professor-aluno, nem desfavorece o 

fazer pedagógico, nem o texto do PPI, mas destaca um outro processo de interação a ser 

considerado: curso de capacitação  professorado/ capacitador  professorado. 

Desse modo, o PPI configura-se numa resposta às exigências do curso de 

capacitação, assinalando que a ausência do conhecimento e da utilização de uma abordagem de 

trabalho por projetos parte não só do professorado das Escolas Públicas e Privadas, de Ensino 

Fundamental e Médio, mas também parte dos professores-capacitadores e, arriscamos dizer, dos 

organizadores de vários cursos de capacitação. 

Conforme assumimos no capítulo 1, um PPI  é uma pequena célula de um grande 

projeto, que seria o Projeto Político Pedagógico da escola, assim como os cursos de capacitação 

são uma parte de um projeto educacional muito maior. Portanto, essa ausência de negociação da 

temática, denota a ausência da abordagem por projetos num âmbito maior. 

Ainda que não seja nosso objetivo analisar o(s) curso(s) de capacitação, ressaltamos 

que tanto o modo quanto os textos foram estruturados quanto algumas observações feitas pelos 

capacitadores, apenas reforçam o valor do nosso corpus e o valor da linguagem no processo de 

elaboração e execução de um PPI. 

A figura do professor de língua materna, professor-autor, se constrói a partir do 

contexto e de aspectos psíquicos e históricos, pois, o indivíduo pode fazer-se ético, mas 

efetivamente não pode dizer-se ético. Assim, é importante observarmos que a construção de um 

gênero didático-pedagógico unida à prática do professor pode dar margem à análise de alguns 

aspectos desse ethos social, mas efetivamente não há como mensurar em que medida esse ethos 

se diversifica e se constitui educador.  

                                                

 

41Deixamos claro que, ainda que a Retórica não seja nosso respaldo teórico, mediante a concepção de Linguagem que 
apresentamos no capítulo 2, consideramos que os elementos retóricos sempre estarão presentes, por isso, tomamos a 
liberdade de utilizar o termo ethos para referir-nos à imagem que o educador constrói de si e de seus alunos no 
texto.Também deixamos claro, que a opção pelo termo deu-se porque é um vocábulo grego, que abarca a acepção que 
pretendemos em nossa análise e não é privilégio da Retórica utilizá-lo. 
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Temos, portanto, redações em que o produtor textual se coloca no texto como sujeito 

das ações pedagógicas como o docente, o(a) professor(a) e identifica-se como sujeito 

interagente evidenciando a presença do(s) aluno(s), dos discente(s), do alunado ou da turma, 

bem como, temos discursos em que há ausência, quase total, de termos que identifiquem os 

sujeitos, numa pseudo-impessoalidade discursiva. 

Evidentemente, apenas a seleção lexical não é suficiente para analisarmos a 

constituição ética do discurso do educador, mas somando-se a esse aspecto os aspectos 

ideológicos e subjetivos e, ainda, às ações lingüísticas e pedagógicas, já abordadas, teremos um 

esboço desse ethos. 

É a união desses fatores, portanto, na busca da constituição do movimento de devir 

discursivo, prevendo o desenvolvimento futuro das atividades que nos leva a afirmar que há no 

texto uma previsão mediativa, que se configura na construção de uma mediação textual. 

O professor de Português, em especial, apresenta nessa visão de um certo fazer 

docente a visão que tem sobre o trabalho com a linguagem e os saberes e fazeres que envolvem 

esse movimento de aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser. 

No entanto, identificamos de maneira tênue a postura do aprender a ensinar e do ensinar a 

aprender. 

Retomando nossa visão sobre a Linguagem e o que diz Coseriu (1979) sobre os 

aspectos extratextuais 

 

a situação, a região, o contexto (idiomático, verbal e extraverbal); o 

universo discursivo e o aspecto psíquico (linguagem virtual) e o propriamente lingüístico (falar 

concreto, linguagem realizada) 

 

e pensando no ensino de linguagem, no sentido amplo, prevendo 

os diferentes âmbitos da linguagem, percebemos que o ensino ainda se mantém, em nível 

idiomático em que prevalecem a metalinguagem, o Dar modelos e o trabalho com aspectos 

superficiais do texto.   

Os PPIs revelam que o trabalho com a Linguagem é tão lacunar quanto o discurso 

presente na sua constituição  textual, inclusive, pela ausência de conteúdos gramaticais 

claramente definidos. Talvez, esse fato apenas denote a dificuldade que os professores e, em certa 

medida, todos temos em lidar com o texto e com a linguagem, a partir de uma visão global. 

Apesar do universo educacional primar pela construção de conhecimentos socialmente 

partilhados, a construção de um gênero escolar ou didático-pedagógico demonstra  subjetividade e 

ideologia, evidenciando que as (macro)proposições, estabelecidas a partir das propostas 
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pedagógicas, contribuem para a identificação dos tópicos, os quais mantêm a coerência do texto e 

podem expressar opiniões, valores e, por conseguinte, ideologias do produtor textual.  

Logo, esse gênero apresenta tanto movimentos semânticos quanto movimentos 

coesivos (na superfície textual e no âmbito virtual) e a ausência dessa relação deflagra a falta de 

união textual e, conseqüentemente, falta de coesão entre objetivos, propostas, processos 

produtivos e avaliativos, ou seja, ações educativas. 

O PPI, por conseguinte, revela-nos algumas nuanças do trabalho com a linguagem 

numa suposta proposta de trabalho por projetos, e ainda dá pistas que contribuem para possíveis 

sugestões para uma produção textual mais coerente, as quais evidenciamos na última parte da 

análise.  

Nos PPIs também detectamos, de um modo geral, problemas de ordem formal 

como: acentuação, ortografia, regência e uso inadequado do acento grave, como destacamos nos 

exemplos a seguir:  

a.[Também será avaliado : 

A postura crítica diante das informações...:  

A compreensão das informações...] 

 

b. [ Visita à uma fábrica de cerveja...] 

  

Não consideramos que esses aspectos sejam menos relevantes, afinal, são 

professores de Língua Portuguesa e deveriam primar pela norma, mas não nos detivemos neles  

porque não era nosso intuito avaliar a formação dos indivíduos envolvidos e, muito menos, 

menosprezar sua formação, uma vez que consideramos que o professorado busca o 

aprimoramento e busca saídas para o ensino.  

No entanto, essa recorrência, observável em nossos fragmentos denota que os 

professores, em sua maioria, não exerce o papel de revisor do próprio texto e, seja por falta de 

tempo ou por falta de hábito, o texto revela a quase total ausência de reescrita. 

A reescrita, por sua vez, também não é valorizada no trabalho com o texto, principal 

foco destinado à Língua Portuguesa nos PPIs. 
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O estudo do texto é limitado e considerado pela quantidade de textos e não pela 

qualidade de ações exercidas com o texto, cumprindo um papel de apêndice documental para 

corroborar o dito no discurso planejado, sendo utilizado, com freqüência, para: motivação, 

contextualização, estudo superficial, recriação, leitura, registro, debate, identificações, 

transformações genérica e reescrita. 

Para finalizar, façamos nossa pausa: nosso problema de pesquisa gerou outros 

problemas e algumas inquietações, no entanto, nem todos apresentam coesão com esta proposta 

de pesquisa de mestrado. Considerando a abordagem de trabalhos por projetos, que prevê o 

surgimento de novas idéias para a construção de conhecimento, aplicando-a em nossa prática,  

optamos pelo registro da rede de idéias que surgiram em cada um dos capítulos e concluímos 

nosso trabalho projetando idéias futuras:        
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E a gramática, 

cadê? 
O preconceito 
às avessas. Autoria e 

marcas 
discursivas 

PESQUISA- 
AÇÃO 

 

Gêneros 

escolares 

Gêneros 
didático-

pedagógicos:
um cam--inho 

para a 
reflexão do 

fazer?

 

Ensino de 
gramática 
e o 
discurso 
dominante.

 

Paixões no 
discurso  
pedagógico 

A 
hipertextuali

dade no 
discurso 
escolar 

Atitude 
responsiva 
E devir nos 

PPIs 

 
Professor e 
Identidade.

 

Estudo do 
texto e 
estudo da 
linguagem. 
Interfaces 

Gêneros 
escolares e 
o ensino de 

língua 

A gênese 
de um PPI 
Pesquisa-

ação 

Gêneros escolares e 
sua função na 
constituição da 
identidade profissional 
do professor 

O PPI como 
suporte 

textual e sua 
polifonia 

Atividade oral: 
gramática da 
oralidade 

Gêneros 
Escolares 
E o papel 
social do 
professor Atividade de 

leitura: 
Construção de 
sentidos para o 
texto x texto para o 
ensino de 

Trata-se de um gênero 

primário híbrido [?] que 

apresenta características 

descritivas, argumentativas, 

científicas e pedagógicas. 

 

Discurso 
dominante 
na escola 

Punir e 
vigiar  o 
discurso 

dominante 
do texto 

pedagógico 
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ANEXO I   

PROJETOS 
MIMÉTICOS 

PROJETOS 
LACUNARES 

PROJETOS 
PROJETADOS 

  

1. Preconceito; 

2. Projeto Meio ambiente 
e Saúde; 

3. Projeto Leitura Texto 
Publicitário; 

4. Projeto Análise de 
Texto Publicitário; 

5. Projeto Educativo 

 

Conceito sem 
preconceito; 

6. Projeto Publicandando 
(sic); 

7. Projeto: Publica o 
quê?; 

8. Projeto Informática na 
escola; 

9. Projeto: Publica o 
quê? (Mimese da 
mimese) 

10. Projeto Semestral: 
Educação e Mídia; 

11. Projeto: Publica o 
quê? 

12. Projeto: Publi o q? 

13. Projeto Tema: Meio 
Ambiente; 

14. Projeto Educação e 
Mídia; 

15. Diferentes abordagens 
de um mesmo assunto 
nos meios de 
comunicação; 

16. Projeto Comunicação 
e Mídia (O jornal na 
sala de aula)    

1. Projeto Educação & 
Mídia; 

2. Projeto Pedagógico: 
Cerveja: da criação 
ao consumo; (sic) 

3. Projeto 
Interdisciplinar 
Prevenção também 
se ensina: 
aprendendo a 
prevenir os fatores 
que prejudicam 
nossa qualidade de 
vida; 

4. Projeto 
Interdisciplinar: 
Água; 

5. Projeto: O papel 
social da TV na 
cultura infanto-
juvenil; 

6. Projeto Político 
Pedagógico  Questão 
de Gênero: A mulher 
na mídia       

1. Projeto: conhecendo 
o jornal; 

2. Projeto Comunicação 
e Mídia  Televisão; 

3. Projeto A mídia na 
Educação; 

4. Projeto Educação e 
Mídia  A linguagem 
televisiva; 

5. Projeto: O melhor 
lugar do mundo é 
aqui!; 

6. Projeto Sabiá; 

7. Projeto: Ler é Arte 

 

Radionovela; 

8. Projeto Educação e 
Mídia: O cinema x 
aprendizagem.  
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