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RESUMO 
Esta tese relata uma pesquisa que teve por objetivo examinar as representações sociais de 
escolarização a partir da hipótese de que as disciplinas escolares operam as duplicatas 
(representações sociais) dos conhecimentos que as nomeiam. Para tal finalidade, confrontaram-
se os conteúdos das crenças a respeito de ensino de Língua Portuguesa e de Música (Artes), que 
têm tratamento assimétrico na prática escolar, porém, são aproximados no âmbito das 
linguagens em documentos referentes à escolarização. O fenômeno representação social é 
descrito como a transposição do conhecimento científico para o conhecimento adaptado de 
acordo os diferentes grupos cuja função é orientar as condutas. Contudo, a avaliação da Teoria 
das Representações Sociais como teoria do conhecimento social revelou inconsistências 
conceituais para analisar as práticas comunicativas que a investigação do fenômeno pressupõe. 
A reorientação do quadro teórico conduziu à análise retórica pelo viés da Teoria da 
Argumentação, estabelecida no movimento Nova Retórica (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1958). 
A análise retórica busca identificar os raciocínios que recrutam maior adesão, expondo os 
objetos de acordo e de litígio entre interlocutores por meio dos esquemas argumentativos que 
sustentam os preferíveis ou as hierarquias de valores. Essa análise incluiu a revisão de pesquisas 
que tematizam as crenças de professores de Língua Portuguesa e de Música acerca das 
disciplinas que ensinam. Para o ensino de Música (Artes) essas pesquisas indicam que vigoram 
as concepções inatistas de aprendizado e a representação da função comunicativa dos afetos, em 
que o ensino serve à expressão de identidade social (cultural). Para o ensino da língua, não foi 
possível identificar uma representação unívoca; todavia prevalecem as crenças de que as regras 
de uso e as estruturas da língua definem o preferível a ser ensinado, reduzindo-a à gramática 
normativa que ocupa o topo da hierarquia de valores em detrimento do ensino da gramática 
funcional, e da elaboração e interpretação de argumentos. Além das crenças de professores, 
outros materiais discursivos também foram analisados: o Plano Nacional de Educação e o 
Caderno Digital que o apresenta à comunidade escolar; a descrição das competências e das 
habilidades definidas na Matriz de Referência, que fundamenta o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem); as questões objetivas da Prova de Linguagens Códigos e suas Tecnologias do 
ano de 2015. A análise retórica buscou a inter-relação dos materiais discursivos selecionados 
com o intuito de expor os acordos e as divergências que definem o que se considera desejável 
para o processo de escolarização. A conclusão da análise expõe o emaranhado de disputas cujas 
representações determinam os exames escolares externos, que separam os indivíduos 
escolarizados dos demais, em que os seus quesitos condensam os conhecimentos considerados 
preferíveis para a escolarização. Estes argumentos se desenvolvem a partir de duas premissas 
implícitas e complementares: (1) é possível modificar as crenças, as atitudes e os valores 
(axioma modal da educação); (2) a metáfora PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL 
condensa a representação de jornada de desenvolvimento cognitivo e afetivo do estudante da 
ignorância ao saber, o que os exames buscam mensurar. Por fim, a análise da adequação da 
Matriz de Referência para os itens da Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do 
Enem permite afirmar que esta transposição nem sempre é eficaz. O comando das questões 
(itens) aciona um “fazer agir” que conduz o aluno a cumprir tarefas de caráter monológico. 
Sendo assim, não é factível averiguar se o estudante é capaz de empreender ações complexas 
(construir argumentos e elaborar propostas, por exemplo), como indica a Matriz de Referência 
do Enem. 
Palavras-chave: Avaliação em larga escala; Enem; Língua Portuguesa e Música; 
Representações sociais; Retórica e Argumentação.  



ABSTRACT 
This thesis reports a research that aimed to examine the social representations of schooling 
starting from the hypothesis that school subjects operate duplicates (social representations) of 
the knowledge that nominates them. For this purpose, the contents of beliefs regarding the 
teaching of Portuguese and Music (Arts), which have asymmetrical treatment, but are close 
whithin the languages in documents regarding schooling, were confronted. The phenomenon 
of social representation is described as the transposition of scientific knowledge for 
knowledge adapted according to the different groups whose function is to guide behavior. 
However, the evaluation of the Social Representation Theory as a theory of social knowledge 
revealed some conceptual inconsistencies to analyze the communicative practices which the 
investigation of the phenomenon presupposes. The reorientation of the theoretical framework 
led to the rhetorical analysis by the Argumentation Theory, established in the New Rhetoric 
movement (Perelman and Olbrechts-Tyteca, 1958). The rhetorical analysis aims to identify 
the reasonings that recruit greater adherence, exposing the objects of agreement and dispute 
between interlocutors through the argumentative schemes that support the preferable or 
hierarchies of values. This analysis included the review of some research that thematize the 
beliefs of teachers of Portuguese and Music regarding the subjects they teach. For the 
teaching of Music (Arts) these researches indicate that the innatist conceptions of learning and 
representation of the communicative function of affection apply, where education serves the 
social (cultural) identity expression. For the teaching of language, it was not possible to 
identify a univocal representation; however, what prevails are the beliefs that the rules of 
usage and the language structures define the preferable to be taught, reducing it to the 
normative Grammar that occupies the top of the hierarchy of values at the expense of the 
functional Grammar and the preparation and the interpretation of arguments. Besides the 
beliefs of the teachers, other discursive materials have also been analyzed: the National 
Education Plan (Plano Nacional de Educação) and the Digital Notebook (Caderno Digital) 
that introduces it to the school community; the description of competencies and skills defined 
in the Reference Matrix (Matriz de Referência), in which High School Nacional Exam 
(Enem) is based on; the objective questions of the Language, Codes and its Technologies Test 
(Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) of 2015. The  rhetorical  analysis  sought 
the interrelationship of discursive selected materials in order to expose the agreements and 
disagreements  that  define  what  is  considered  desirable  for  the  schooling  process.  The 
conclusion of the analysis exposes the tangle of disputes whose representations determine the 
external school examinations, which separate the educated individuals from the others, where 
their questions condense knowledge considered preferable for schooling. These arguments are 
developed from two implicit and additional assumptions: (1) you can change the beliefs, the 
attitudes  and  the  values  (modal  axiom of  education); (2) the  metaphor  DETERMINED AND 
DETERMINABLE ROUTE condenses the representation of cognitive and affective development 
of the student's journey from ignorance to knowledge, what the tests seek to measure. Finally, 
the analysis of the suitability of the Reference Matrix to the itens of the Language, Codes and 
its Technologies Test of Enem suggests that this transposition is not always effective. The 
command  of  the  issues  (items)  triggers  “an  attitude  of  acting”  that  leads  the  student  to 
perform tasks of monological character. Therefore, it is not feasible to determine whether the 
student is capable of performing complex actions (building arguments and making proposals, 
for instance) as shown in the Enem Reference Matrix.
Keywords:  Large-scale  evaluation;  Enem;  Portuguese  and  Music;  Social  representations; 
Rhetoric and Argumentation.  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CAPÍTULO I – VIAS PARA APRESENTAÇÃO DO TEMA 

1 – EM BUSCA DA DEFINIÇÃO DE UM ETHOS  PARA A ESCOLARIZAÇÃO 1

1.1 Introdução 

1.1.1 As questões de estudo 

Desde a expansão do ensino escolar brasileiro a partir dos anos de 1930 quando a 

educação passa a ser considerada um direito de todos a partir da proposta de uma política 

educacional que defendia a escola laica, gratuita e obrigatória (BRASIL, 2016), o Estado 

brasileiro tem buscado estratégias para regular os processos de educação escolar. Com o 

propósito de avaliar o sistema de ensino e estabelecer um diagnóstico do sistema educacional 

em todo Brasil, o Ministério da Educação (MEC) tem fixado provas que visam medir o 

desempenho dos alunos no ensino fundamental e médio. Os exames instituídos pelo Estado 

costumam ter formatos padronizados, que destacam, em grande parte, os conteúdos atribuídos 

ao conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática. Alguns desses testes, como a Prova 

Brasil, são acompanhados de questionários respondidos tanto por estudantes acerca de suas 

condições socioeconômicas, quanto pelos professores a respeito das condições de trabalho e 

do perfil profissional. O objetivo é promover o aprimoramento do sistema educacional, ou 

seja, traçar um painel das deficiências que existem na educação escolar para rever e 

reformular as estruturas curriculares no sentido de democratizar (universalizar) o ensino, além 

de conhecer as especificidades de cada região do Brasil para implementar ações políticas e 

educacionais que diminuam as desigualdades sociais por meio da escolaridade (BRASIL, 

2016). 

 Ao longo desta tese usaremos a palavra ethos sem qualquer acentuação. No contexto da cultura grega, o termo 1

ethos incorpora significados diversos que se complementam, sendo apresentado com duas grafias: (1) éthos 
(έθος) com épsilon, que remete resumidamente ao caráter, ao modo de ser; (2) e êthos (ήθος) grafado com eta, 
que refere-se ao modo de agir, aos hábitos e aos costumes compartilhados na comunidade. Veja em: SPINELLI, 
Miguel. Sobre as diferenças entre éthos com epsílon e êthos com eta. Trans/Form/Ação, Marília, v. 32, n. 2, p. 
9-44, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0101-31732009000200001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 jun. 2016. http://
dx.doi.org/10.1590/S0101-31732009000200001.
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Nesta perspectiva, no caso da educação escolar brasileira, para compreender o que se 

considera educativo, torna-se necessário saber o que os setores dirigentes e atuantes na 

educação escolar estabelecem como desejável para ser ensinado nas escolas e, a partir deste 

parâmetro, quais os conteúdos e habilidades devem constar nos exames nacionais. Os 

conhecimentos escolares são afirmados objetivamente como transposição dos conhecimentos 

das áreas que nomeiam as disciplinas. Simultaneamente, constituem e são constituídos como 

parte integrante das tradições culturais das sociedades, resultante da construção social 

mediada pela interação entre as pessoas. O ambiente escolar oferece um espectro amplo para 

estudos relativos à identidade, por se constituir em um espaço frequentado por grupos 

heterogêneos, de múltiplas afiliações sociais, revelando a diversidade de vinculações 

simbólicas afirmadas por alunos, professores e demais atores sociais que frequentam a escola 

e interagem socialmente. Do mesmo modo, as tradições culturais compartilhadas colocam em 

relevo questões relativas à identidade, as quais apresentam ligações variadas: a relação entre 

espaço coletivo e individual; as circunstâncias de caráter psicológico, social e cultural; o 

estabelecimento de semelhanças e diferenças de onde se constituem as categorias de 

identificação. Sendo assim, os conhecimentos escolares instituídos são os objetos 

considerados relevantes de transmissão no processo de ensino e aprendizagem pela sociedade. 

Todavia, o que realmente caracteriza o conhecimento ensinado nas escolas? Até que ponto as 

disciplinas escolares concretizam os conhecimentos objetivos das ciências, das línguas, das 

artes? O que os exames escolares avaliam? Quais as representações e crenças a respeito das 

áreas do conhecimento e das disciplinas que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e 

afetivo, e que têm valor para a formação da pessoa durante a vida escolar? Quais são o caráter 

desejável para a educação escolar e o ethos  preferível do que deve ser ensinado? Quais 

disciplinas são afirmadas como as que escolarizam? 

Expor os preferíveis marcados como objeto de ensino pode contribuir para aprofundar 

a reflexão acerca dos significados no campo da formulação de propostas educacionais. Por 

esse viés, essa investigação pode trazer subsídios para entender quais as práticas educativas 

tendem a ser mais citadas, quais os suportes ideológicos ancoram as disputas e as hegemonias 

do que se diz educativo no processo de escolarização, como as disciplinas materializam as 

crenças acerca do que se diz preferível para ensinar e aprender, bem como os lugares onde se 
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sustentam essas escolhas, os quais definem seus significados em função de como os grupos se 

articulam em seus processos de representação do mundo. 

Uma vez que o campo de ação para essa averiguação é extenso, faz-se necessário 

restringir e focalizar o objeto de pesquisa. Para tanto, com o objetivo de responder às questões 

de estudo anteriormente formuladas, propomos investigar os significados da atividade 

educativa instituídos e admitidos na educação escolar a partir do confronto entre o que se diz 

ser educativo em dois conteúdos disciplinares que têm tratamento desigual na matriz 

curricular: o ensino de Artes (Música) e o de Língua Portuguesa. Embora obrigatório, o 

ensino de Artes (Música) costuma ser descontinuado. Quando existe, ocupa poucas horas na 

matriz curricular. Do mesmo modo, as Artes, apoiadas na Dança, Teatro, Música e Artes 

Visuais como linguagens artísticas que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

apresentam, não integram de maneira substantiva as avaliações em larga escala. Em 

contrapartida, a Língua Portuguesa atravessa todo o ensino escolar, sendo fundamental não 

apenas para o conhecimento da língua, mas também para a compreensão dos demais 

conhecimentos escolares pelos estudantes. Esses aspectos seriam suficientes para expor as 

diferenças de status, mas ainda não justificariam a analogia que sugerimos para a pesquisa. 

Além da qualificação desproporcional na escola, seriam os conhecimentos de Língua 

Portuguesa e Música passíveis de alguma comparação? 

Apesar dos conhecimentos linguístico e artístico incorporarem diferentes disciplinas 

na matriz curricular, na educação escolar ambos os conhecimentos costumam ser 

aproximados e agrupados em contraposição aos conhecimentos de ciências naturais, ciências 

sociais e matemática: nas avaliações institucionalizadas, como o Enem, Língua Portuguesa e 

Artes encontram-se reunidas na Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; na Lei nº 

5.692/71, que antecedeu a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Língua 

Portuguesa e Música (Educação Artística) estavam conciliadas na área de Comunicação e 

Expressão. Sendo assim, essa correlação é, de certo modo, admitida e naturalizada, 

considerando que ambas lidam com elementos equivalentes, tais como a comunicação, a 

produção poética e a experiência estética. Todavia, no ensino escolar, esses conteúdos têm um 

tratamento desigual. O caráter distinto dos conhecimentos de Música e Língua Portuguesa 

requisitados dos aprendizes, que apresentaremos ao longo desta tese, permite conjecturar que 

os conhecimentos socialmente elaborados e as condutas sociais sejam orientados pela 
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representação de que algumas disciplinas educam mais que outras, o que institui termos 

plenos e carentes da qualidade de escolarização, que necessitam ser explicitados. A suposição 

é que a noção de escolarização seja dissociada. Para tanto, indicar os termos acionados nesta 

dissociação pode contribuir para entender os valores em disputa na educação escolar. Daí, a 

pertinência da proposta de comparar dois conteúdos disciplinares com situações desiguais na 

prática escolar, porém, aproximados no processo de escolarização por aqueles que elaboram o 

que deve ser ensinado, ao sustentar que ambas têm núcleos que se supõem correspondentes. 

Diante da possibilidade da dissociação da noção de escolarização, nossa conjectura é 

a de que o conhecimento escolar opera a partir de ideologias ou representações hegemônicas 

cujo desvio, que transpõe os conhecimentos científicos, linguísticos e artísticos para os 

conhecimentos escolares, institui as duplicatas ou os duplos dos conhecimentos (MAZZOTTI, 

2014a), tais como as representações sociais definidas por Serge Moscovici (1925-2014). O 

duplo constitui-se no objeto valorizado perante os atores sociais como “tradução imediata do 

real” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 115). Nesta perspectiva, nossa hipótese é de que as 

disciplinas escolares materializam as representações sociais das especialidades que as 

nomeiam. 

A investigação acerca das representações sociais demanda o exame dos discursos na 

situação argumentativa (contexto retórico) em que se apresentam. Nossa análise recorre à 

Nova Retórica, movimento que resgatou e ampliou a retórica antiga, sistematizada por 

Aristóteles no século V a.C.. Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca foram os pioneiros na 

reorganização deste material, resultando na publicação do Tratado da Argumentação: a nova 

retórica, em 1958, que serve de orientação para a análise, a qual está extensamente 

apresentada no capítulo que trata das vias metodológicas. 

Em suma, esta introdução apresenta nosso objetivo frente às questões de estudo e ao 

objeto de pesquisa. 

1.1.2 Premissas que conjugam teoria e objeto de pesquisa 

A escola, sendo uma instituição que se destina ao ensino coletivo, é campo de muitos 

embates a respeito dos conhecimentos que devem ser transmitidos ao longo da vida escolar. 

Neste caso, a noção de conhecimento abrange também os valores e as crenças, compreendidos 

no âmbito do desejável para a formação educacional, e que ao comungar para o 
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fortalecimento de laços de identidade social, expressam os lugares dos preferíveis para a 

escolarização. O estabelecimento de valores e suas hierarquias decorre da negociação de seus 

significados nas práticas comunicativas em que os acordos estabelecidos entre os atores 

sociais instituem os corpora de conhecimentos a serem reelaborados e preparados para o 

ensino (MAZZOTTI, 2015a, 2015b). 

Os debates acerca da formação que a escola deve prover ao aprendiz ainda têm por 

fundamento uma premissa maior de aspecto modal que se ampara em um juízo de valor 

experienciado por todos em alguma situação social, não apenas na situação escolar ou 

didática: é possível modificar as crenças, os valores e as atitudes. Este é um axioma de 

qualidade incerta, pois se sustenta na comunicação, não sendo possível afirmar se as palavras 

e se a intencionalidade do orador são suficientes para mover o auditório, ou ainda modificar a 

opinião do outro na direção que o orador deseja, o que no processo de escolarização significa 

a possibilidade de o professor influenciar o estudante em seu desenvolvimento intelectual ao 

conduzir o educando de um estado de menos a mais educado, e que as provas escolares 

buscam mensurar (MAZZOTTI, 2007, 2015a, 2015b). Uma vez que não é factível garantir o 

sucesso ou controlar o alcance desta proposição modal, neste terreno “o domínio do aprender 

excede infinitamente o do ensinar (REBOUL, 2000, p. 80), pois a recepção (páthos) 

ultrapassa as pressuposições que o orador (professor) pode conjecturar acerca de seu auditório 

(estudantes). 

A contingência do ato comunicativo permeia outras situações sociais na área da 

educação escolar, além do contexto de ensino e aprendizagem. As políticas dirigidas à 

educação, a legislação, as reformas educacionais apresentadas por seus elaboradores 

(oradores) buscam o engajamento do auditório (professores e gestores) aos argumentos que 

definem o que deve prevalecer e o que vale a pena ensinar, buscando regular o que é 

preferível fazer neste contexto. Essa é a situação retórica que se dirige ao outro para 

influenciar, modificar seu ponto de vista, motivando-o a realizar as propostas apresentadas. 

Neste sentido, todas as situações discursivas são contingentes. Sendo assim, pelo que se 

afirma e pelo que se exclui, o terreno do que se diz próprio para a escolarização constitui um 

campo natural de investigação das disputas de valores e de representações. 

O material discursivo produzido na interlocução entre atores sociais envolvidos com a 

educação escolar tem um teor complexo, pois nem sempre é possível separar acepções como 
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crença, ideologia, doutrina e conhecimento. Essas noções aparecem mescladas na 

comunicação a respeito do que é admitido e rejeitado para a escolarização. Daí, para 

apreender os seus significados, há a necessidade de analisar os contornos forjados para cada 

uma dessas noções (crença, ideologia, doutrina e conhecimento). 

O teor complexo deste material discursivo também decorre do caráter 

autodissimulador dos argumentos (REBOUL, 1980, 2000). O discurso autodissimulador não 

pretende enganar o interlocutor, ao contrário, tem por fundamento o usual, trata-se do que 

todos sabem e sempre souberam. Na realidade, faz-se o que não é dito pelo fato da palavra ser 

repleta de significados e constituir-se permeada de implícitos na interlocução. O implícito não 

está oculto, mas encontra-se naturalizado, é amplamente admitido e conhecido por todos, 

tornando-se desnecessário retornar à sua exposição (MAZZOTTI, 2016). Por esta via, 

implícitos normalmente adquirem o caráter de um axioma, não são questionáveis, constituem 

“as expressões sem prova consideradas válidas em seu sistema” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 15), e que servem de premissas (pontos de partida) para a 

elaboração dos raciocínios visto que já foram acordadas previamente. 

Frequentemente, no limite do que é relativo à escolarização, uma informação 

naturalizada tem caráter dogmático, pois vem acompanhada da exclusão, do desterro e do 

desdém aos que não comungam dos mesmos valores e verdades (REBOUL, 1980). 

Igualmente os grupos, que se categorizam em oposição, tornam inconciliáveis as 

incompatibilidades, que sustentam em seus raciocínios e contra as quais se obstam em relação 

aos que categorizam como opositores. 

Para pensar os contornos de ideologia, crença e conhecimento, que atravessam os 

litígios entre grupos envolvidos na escolarização, faz-se necessário retornar às premissas, ou 

seja, é preciso pensar acerca dos princípios e dos fundamentos que servem de apoio à 

elaboração dos raciocínios. Para tanto, propõe-se a análise retórica dos argumentos para expor 

os implícitos dos discursos. Por isso, para cada capítulo desta tese, o propósito é apresentar as 

situações antagônicas, os argumentos e contra-argumentos, com o intuito de revelar, ao modo 

de Boudon (1990), as boas razões que os grupos têm para as escolhas que fizeram, ainda que 

suas justificativas pareçam não explicar as causas que exponham os preferíveis e os 

inconciliáveis, tais como os atores sociais defendem. A escolha por este método de exposição, 

conforme se verificará ao longo da leitura desta tese, atravessa igualmente a discussão do 
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quadro teórico-conceitual no capítulo 2, a polêmica da metodologia adotada que vai na 

contramão dos métodos usuais de coleta e de análise ditos próprios para a Teoria das 

Representações Sociais exposta no capítulo 3, bem como a análise de resultados desdobrada 

nos dois capítulos subsequentes (capítulos 4 e 5). 

Outrossim, a análise retórica se mostra mais produtiva e eficaz na situação de conflito 

e discórdia, uma vez que permite expor os valores divergentes que os grupos sustentam. Vale 

esclarecer que a análise dos argumentos não propicia qualquer tomada de posição, ou um 

prognóstico de cunho moral acerca do debate, isto é, não é possível nem adequado à análise o  

julgamento de valor a respeito dos argumentos por aquele que analisa o material discursivo. A 

exposição dos raciocínios tem por objetivo apreender o que é persuasivo e rejeitado entre 

interlocutores no contexto comunicativo em que se encontram. Para tanto, a seguir 

apresentamos o projeto desta tese com mais detalhes. 

1.1.3 Dispositio da tese 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. Cada capítulo constitui uma via de 

apresentação da pesquisa. O dispositio em Quinquivium trata de um divertimento com o tema, 

que é o da educação escolar, e faz referência às artes liberais na Idade Média cujo processo de 

educação era composto por sete vias (disciplinas) para o conhecimento: três vias (Trivium) 

para o domínio das ferramentas da linguagem, vinculadas à mente (lógica ou dialética, 

gramática e retórica) e quatro vias (Quadrivium) vinculadas ao domínio da matéria, 

associadas à expressão de quantidades. 

Neste Quinquivium, a primeira via introduz as questões de estudo, as hipóteses e os 

objetivos da pesquisa, contextualizados frente ao debate que envolve as disputas acerca da 

função social da escolarização, bem como o projeto desta tese. A busca de se estabelecer os 

preferíveis para o ensino e a demanda em definir a natureza do processo de educação escolar 

são atravessadas pelas noções de doutrina, ideologia, crença e conhecimento, as quais são 

polemizadas neste início. No primeiro capítulo, ainda apresentamos os acordos e as 

controvérsias de se utilizar o ensino de Música e de Língua Portuguesa como meio para 

atingir os nossos fins, e as considerações iniciais que visam nosso propósito. 

A segunda via apresenta o quadro conceitual e epistemológico em que se inscreve esta 

tese, a qual recorre à Teoria das Representações Sociais como teoria da ação e do 
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conhecimento social circunscrita à Psicologia Social, que examina o fenômeno da influência 

social na orientação das condutas e nas justificativas dos posicionamentos a partir das práticas 

comunicativas. Para destrinchar os limites de seu alcance, bem como a abrangência de seus 

conceitos, considera-se seus princípios, e mais dois aspectos que seu autor, Serge Moscovici, 

destaca como fundamentais para compor o panorama teórico: o sistema cognitivo 

característico da constituição das representações sociais e os processos de formação das 

mesmas (objetivação e ancoragem). Ainda nesta seção, ao longo de nossa exposição e nas 

considerações ao final do segundo capítulo, nossa análise sustenta que a Retórica e a Teoria 

das Representações Sociais se ocupam do mesmo objeto social, pois ambas investigam a 

influência ou adesão, e sugere a revisão de nosso arcabouço teórico em direção à Teoria da 

Argumentação. 

No terceiro capítulo estão expostas as vias metodológicas cujo contexto é estabelecido 

pelo Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, que delineia os preferíveis para a 

educação escolar a partir de 20 metas a serem alcançadas até o ano de 2024. No âmbito das 

metas projetadas para esse decênio emergem as disputas no campo do que se diz desejável 

para a escolarização, de modo que é possível analisar os raciocínios e os argumentos que se 

desenvolvem a partir das premissas que consideram tanto a possibilidade de influenciar, ou 

seja, modificar as crenças, os valores e as atitudes, quanto a metáfora que condensa a 

representação de escolarização como PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL. Os 

materiais selecionados incluem o Plano Nacional de Educação, o Caderno Digital que 

apresenta os argumentos de seus elaboradores acerca de cada meta, a revisão da literatura que 

expõe as crenças de professores de Língua Portuguesa e Música acerca do que ensinam, a 

Matriz de Referência que fundamenta o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 40 

questões objetivas do Enem de 2015. Esses materiais discursivos são confrontados por meio 

da análise retórica, que visa identificar os esquemas argumentativos e os raciocínios que têm 

adesão e rejeição entre interlocutores. 

O quarto e o quinto capítulos estabelecem as vias para as análises propriamente ditas. 

A primeira via para análise expõe as crenças de professores de Língua Portuguesa e Música 

acerca das disciplinas que ensinam. Igualmente apresenta as concepções de cognição, 

competência e habilidade que fundamentam a Matriz de Referência do Enem. Esses materiais 

são comparados com o intuito de apreender os preferíveis em disputa. O quinto e último 
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capítulo, que trata da segunda via para análise, examina os 40 itens da Prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias do Enem realizado em 2015. 

Por fim, a conclusão tem a função de recordar o exposto neste Quinquivium, 

considerando que, em cada capítulo, foram projetadas considerações finais ou conclusões 

parciais a respeito das polêmicas instauradas em cada uma das cinco vias que compõem esta 

tese. 

1.2 A escolarização frente às disputas acerca de sua função social 

1.2.1 Ensino e/ou doutrina? 

Para tratar das disputas acerca da função social da educação escolar, apresentamos a 

pesquisa de Räty e Snellman (1998). Os autores fizeram estudos das representações sociais de 

educabilidade a partir de uma reforma na educação escolar finlandesa que ocorreu na década 

de 1990 naquele país. Na época, as mudanças no sistema educacional oportunizavam aos pais 

escolherem o tipo de escola mais adequado ao perfil da família, o que antes não ocorria pois o 

ensino básico obrigatório oferecido no país, desde os anos de 1960, adotou o método global 

(comprehensive school)  para todo o sistema educacional finlandês com vistas a atender aos 2

anseios de universalização da escolarização e de igualdade social. A reforma provocou novas 

situações: apareceram propostas pedagógicas diversas, ofertas de ensino privado variados etc. 

O propósito da pesquisa era examinar as atitudes de grupos atingidos pelas novas medidas. A 

mudança na educação escolar era um fato novo e desconhecido para os atores envolvidos na 

educação (professores, famílias etc.) que precisaria ser ressignificado no sistema de 

pensamento dos grupos sociais diversos. Questionários foram aplicados a diferentes grupos, e 

os estudos adotaram o método varimax (confrontado também pelo método oblíquo) na análise 

dos fatores. Neste caso, os autores apresentaram os resultados obtidos com pais que tinham 

filhos na faixa etária de 9 a 10 anos e com professores que trabalhavam em escolas de método 

global. 

Segundo Räty e Snellman (1998), ficou evidente que os conteúdos das representações 

acerca de educabilidade constroem-se sobre concepções de inteligência, pois a escola é o 

 É usual encontrar a expressão “escola compreensiva” como tradução para comprehensive school, sistema 2

adotado pela educação escolar britânica em oposição à escola seletiva. No entanto, o vocábulo comprehensive, 
de fato, significa “amplo”, “extenso”, “global”, e não compreensivo.
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locus psicossocial de produção das categorias relativas a este objeto, em que se distinguem os 

alunos brilhantes dos medianos, e os tipos de habilidades atribuídos aos alunos.  Neste ponto, 3

os autores sugerem que o caráter (ethos) da educação escolar se apoia em duas dimensões: (1) 

a dimensão da maestria cujo implícito é a concepção inatista em que prevalecem o dom e o 

talento do estudante; (2) a dimensão do posicionamento socioeducacional, apoiada na crença 

de que a inteligência é forjada nas relações sociais. Essas dimensões aparecem nos 

posicionamentos antagônicos que instituem as representações divergentes acerca do tema, e 

que dissociam a noção de educabilidade em: global e seletiva. Os adeptos da escola com 

método global defendem que a escolarização não deve ter como meta o incentivo à 

competição, logo, não cabe separar os alunos, destacando-os em mais e menos talentosos. As 

habilidades são adquiridas socialmente, não cabe hierarquizar. A seleção acirra as 

desigualdades sociais ao privilegiar alguns em detrimento de outros. Em contrapartida, os 

oponentes assinalam que o processo de escolarização, ao ignorar as diferenças entre alunos, 

torna-se falho, pois não permite o desenvolvimento cognitivo adequado daqueles que 

naturalmente se destacam, promovendo uma igualdade forçada que não corresponde à 

realidade. 

Essa pesquisa ilustra um embate de longa duração na área da educação escolar que 

atravessa, por exemplo, o ensino de Artes (Música) em que aparecem claramente as 

concepções de dom e talento natural inerentes ao artista, como será apresentado no quarto 

capítulo desta tese (4.2 Crenças para dizer o real). O relevante, por enquanto, é destacar que 

diante de mudanças de grande alcance torna-se necessário que os grupos se posicionem. Em 

vista de posicionamentos divergentes, os oradores autorizados declaram as justificativas para 

os valores que defendem, colocando à mostra os preferíveis que sustentam. A situação na 

Finlândia não está isolada de um contexto mais abrangente. 

Segundo Bernardin (2012), a educação escolar é alvo de um programa em escala 

mundial que pretende uma mudança de caráter ético nas sociedades. Estes pressupostos 

aparecem em documentos da Unesco, da Comissão de Bruxelas, do Conselho da Europa e da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que têm grande 

influência sobre a economia dos países. As características desse sistema educacional em curso 

 Nossa leitura identifica na exposição dos autores o raciocínio que dissocia a noção de habilidade uma vez que 3

estas são separadas em teóricas e práticas, em femininas e masculinas etc., como categorias de representação de 
inteligência.
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envolvem modificações gradativas nos programas escolares com o intuito de uniformizar o 

ensino pela globalização e informatização, paulatinamente, extinguindo o ensino livre. As 

investidas descritas pelo autor são de longa duração, abrangem também a formação docente, 

em que os cursos de formação continuada integram esse programa de educação e existem para 

cumprir essa meta em construção. Segundo o autor, a escolarização proposta adota técnicas de 

manipulação psicológica e de lavagem cerebral uma vez que “os ensinos formal e intelectual 

são negligenciados em proveito de um ensino não cognitivo e multidimensional, privilegiando 

o social” (BERNARDIN, 2012, p. 11). 

Em seu livro Maquiavel Pedagogo, Bernardin descreve as técnicas de manipulação 

psicológica vinculadas às aplicações na educação escolar, e analisa os significados que 

buscam redefinir a função da escola, o que ele denomina “revolução pedagógica” frente a 

uma reformulação de caráter psicológico. A nova ética educacional se guia pelos direitos 

humanos, pela educação para a paz, pela construção de um mundo justo e solidário, pelo 

desarmamento, pela tolerância entre povos – valores que calariam qualquer opositor, tal como 

Bernardin (2012). Afinal, como sustentar que a educação poderia não almejar esses fins? No 

entanto, Bernardin (2012) questiona a escolarização que tem por finalidade o 

desenvolvimento da pacificação a todo o custo e a aquisição de uma moral universal pela 

ocultação de valores divergentes, buscando as técnicas de engajamento conhecidas pela 

psicologia social, em que não basta acatar e ser favorável à recepção dos discursos. É 

necessário agir, engendrar novas atitudes no auditório, composto de estudantes e professores 

que deverão ensinar os novos valores. Diante dos argumentos de um e outro posicionamento, 

seria possível estabelecer quem tem razão? Qual seria o critério? O que os posicionamentos 

divergentes poderiam ter em comum? O desenvolvimento cognitivo e intelectual não poderia 

ser um valor complementar e constituinte do aprendizado moral e ético? Quais são os 

significados dessas crenças postas como mutuamente excludentes, tal como em um raciocínio 

lógico-formal clássico, que não é o caso? 

Nesta circunstância, faz-se necessário considerar que as atividades de ensino podem se 

misturar com outras práticas sociais que utilizam procedimentos análogos, uma vez que 

ensinar visa modificar crenças, valores e atitudes, e os interlocutores em oposição partem 
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desse mesmo axioma. Neste campo, por exemplo, estaria a doutrinação,  vinculada ou não à 4

propaganda e ao condicionamento (REBOUL, 1980). Mas, como distinguir um de outro, se a 

doutrinação também pode ser qualificada como uma atividade de ensino? Reboul (1980, p. 

19) oferece uma pista que assinala a fragilidade dessa fronteira: “a diferença entre as duas 

atividades não tem sentido senão pela semelhança entre elas, a qual permite, precisamente, à 

primeira [doutrinar] dissimular-se e fazer-se passar pela segunda [ensinar], a tal ponto que 

alguém que pretende ensinar está, talvez, a doutrinar”. 

Com a citação anterior, Reboul evidencia a tênue linha de separação que sobrepõe as 

atividades de ensino e de doutrinação, e apresenta os pontos comuns com o intuito de pensar a 

distinção entre ambas: (1) tanto o ensino quanto a doutrinação são trabalhos de longa duração 

com o objetivo de mover o outro, em que insights e conversões, respectivamente, podem 

ocorrer, porém, certamente exigem um tempo de preparação e solidificação; (2) a figura de 

autoridade existe nas duas atividades, em que tanto o mestre quanto o doutrinador encarnam 

as representações do prestígio que têm. Em muitas situações, no caso do ensino, com ironia e 

humor, cabe ao professor combater a doutrinação que os próprios estudantes exercem sobre si 

pelo que representam da figura de autoridade; (3) tanto o ensino quanto a doutrinação têm 

caráter didático. Além de organizar os materiais pedagógicos em uma ordem, ambos buscam a 

simplificação de seus ensinamentos. Com isso, estabelecem os postulados necessários para a 

atividade. Ambos têm suas instituições, tradições, livros, programas a serem seguidos, etapas 

a serem cumpridas e suas razões. 

Então, o que poderia de fato diferenciá-los? Reboul (1980, p. 23) comenta que 

“podemos até ensinar uma doutrina à qual aderimos, sem doutrinar: mostrando, por exemplo, 

que as crenças que ela encerra são sujeitas a discussão, que não são evidentes”. Sendo assim, 

o núcleo que estabelece a diferença seria o tratamento dado ao aprendiz, pois para o ensino o 

aluno é o fim, e não meio para qualquer outro propósito. O ensino, diferentemente da 

doutrinação, não impede o pensamento e incentiva que o aprendiz possa questionar, especular, 

confrontar e transpor seus limites (REBOUL, 1980, 1984). 

 Doctrina significa ensino. A partir de 1835, o vocábulo ganhou um sentido pejorativo, ultrapassando o 4

significado original que é dar lição para conquistar o outro para o modo de ver da doutrina (lição). O significado 
tem por implícito o axioma modal das atividades comunicativas, e vai ao encontro da definição de Mazzotti 
(2015a) de que a Retórica é a ciência das práticas educativas, uma vez que a adesão (influência) é parte 
constituinte de ambas as práticas, doutrinação e ensino.
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Se o ensino não deve impor a memorização daquilo que não se compreende, nem 

pressionar o aprendiz a crer ao motivá-lo a examinar e a entender, é necessário ponderar que 

as doutrinas também apresentam razões que as tornem inteligíveis, pois não é possível apenas 

acreditar sem qualquer “entendimento”, que opera como caução da crença. Porém, como 

sustenta Reboul (1980, p. 80) “compreender, ao contrário, implica o poder não somente de 

abstrair, mas de abstrair-se de seu próprio ponto de vista”. Da perspectiva da Retórica, na voz 

de Billig (2008 [1996]), seria equivalente a afirmar que as razões não devem ser unilaterais, 

pois negariam a natureza do pensamento humano que é bilateral, ou seja, para qualquer 

raciocínio (lógos) que pareça incontestável, é factível elaborar o contra-argumento 

(antílogos). 

1.2.2 Disputas que envolvem Música e Língua Portuguesa 

Diante dessas reflexões, apresentamos alguns casos que possibilitam introduzir o 

debate relativo às crenças acerca do ensino de Música e de Língua Portuguesa. Ainda que o 

ensino de música, como uma das linguagens artísticas assinaladas pelos PCNs, tenha pouca 

expressão na escola, as avaliações em larga escala costumam inserir alguma questão que 

aborde o conteúdo. O conhecimento requerido dos estudantes nas questões fornece algumas 

pistas a respeito da dimensão de seu valor. Observemos, por exemplo, as questões 94 e 111 da 

Prova Azul de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem do ano de 2009.  A título de 5

esclarecimento, em 2009, essa prova compreendia os conhecimentos de Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física, conforme a Portaria nº 109, de 27 de 

Maio de 2009 (BRASIL, 2009). 

QUESTÃO 94 
A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final 

oriundo da infinidade de combinações possíveis será diferente, dependendo da escolha das notas, de 
suas durações, dos instrumentos utilizados, do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do 
período em que as obras foram compostas. 

Das figuras que apresentam grupos musicais em ação, pode-se concluir que o(os) grupo(s) 
mostrado(s) na(s) figura(s) 

Figura 1 - http://images.quebarato.com.br/photos/big/2/D/15A12D_2.jpg.  
Figura 2 - http://ourinhos.prefeituramunicipal.net/dados/fotos/2009/07/07/normal. 

Figura 3 - http://www.edmontonculturalcapital.com/gallery/edjazzfestival/JazzQuartet.jpg. 

 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2009/dia2_caderno7.pdf>. 5

Acesso em: 17 jun. 2016.
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Figura 4 - http://www.filmica.com/jacintaescudos/archivos/Led-Zeppelin.jpg. 
A) 1 executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho. 
B) 2 executa um gênero característico da música clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom 

Jobim. 
C) 3 executa um gênero característico da música europeia, que tem como representantes 

Beethoven e Mozart. 
D) 4 executa um tipo de música caracterizada pelos instrumentos acústicos, cuja intensidade e 

nível de ruído permanecem na faixa dos 30 aos 40 decibéis. 
E) 1 a 4 apresentam um produto final bastante semelhante, uma vez que as possibilidades de 

combinações sonoras ao longo do tempo são limitadas. 
Resposta: A 

Na questão anterior, a identificação do que se diz característico dos gêneros musicais é 

realizada pela indumentária dos grupos, além dos instrumentos musicais expostos nas figuras. 

Este é um aspecto que é externo ao fenômeno sonoro, logo, recorre aos clichês, aos 

conhecimentos estereotipados acerca das musicalidades, dos instrumentos, dos conjuntos 

musicais e gêneros (estilos) associados, independentemente de suas sonoridades. Fica 

ressaltado no enunciado da questão que o tema da identidade cultural se vincula ao da 

identidade nacional visto que “a nacionalidade do compositor e do período em que as obras 

foram compostas” originam um produto musical com o ethos que os artistas, como oradores 

autorizados de seus grupos, condensam. O conteúdo de música se reduz à imagem no campo 

visual. 
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Passemos à questão seguinte da mesma prova.

QUESTÃO 111 
Cuitelinho 
Cheguei na bera do porto 
Onde as onda se espaia. 
As garça dá meia volta, 
Senta na bera da praia. 
E o cuitelinho não gosta 
Que o botão da rosa caia. 

Quando eu vim da minha terra, 
Despedi da parentaia. 
Eu entrei em Mato Grosso, 
Dei em terras paraguaia. 
Lá tinha revolução, 
Enfrentei fortes bataia. 

A tua saudade corta 
Como o aço de navaia. 
O coração fica aflito, 
Bate uma e outra faia. 
E os oio se enche d´água 
Que até a vista se atrapaia. 

  Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em 
língua materna. São Paulo: Parábola, 2004. 

Transmitida por gerações, a canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, nos 
quais se inclui sua forma de falar, além de registrar um momento histórico. Depreende-se disso que a 
importância em preservar a produção cultural de uma nação consiste no fato de que produções como a 
canção Cuitelinho evidenciam a 

A) recriação da realidade brasileira de forma ficcional. 
B) criação neológica na língua portuguesa. 
C) formação da identidade nacional por meio da tradição oral. 
D) incorreção da língua portuguesa que é falada por pessoas do interior do Brasil. 
E) padronização de palavras que variam regionalmente, mas possuem mesmo significado. 
Resposta: C 

Para fins escolares, a análise da questão não aborda os aspectos poéticos e literários 

que o poema pode acionar, os quais são reduzidos à informação de caráter político e histórico. 

Também não inclui qualquer conhecimento musical no que diz respeito à estrutura e à forma 

ou aspectos melódicos e rítmicos. Outro tema que esta questão do Enem expõe é a oralidade 

como modalidade para a construção das representações identitárias, o que é adequado à 

função da canção que produz uma narrativa recriadora cujo resgate da memória está marcado 
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pelo que o orador (narrador) seleciona para destacar, eliminar, amplificar, desfalcar e 

preencher na narração. 

Neste sentido, observa-se traços de confluência entre as atividades educativas e 

representativas, que ficam evidentes nesta questão. A resposta correta sugere que a música, 

por meio da canção, opera a preservação da identidade nacional ou regional, o que fortalece 

as representações que sustentam que a música tem caráter identitário (ALVARENGA, 2012). 

Esta acepção parece estar naturalizada para as questões de conhecimento de música e de artes 

em geral na escola. 

Ainda que posto como componente curricular obrigatório em 2008 pela Lei nº 11.769, 

e ratificado em 2016 pela Lei nº 13.278, ao que parece, a música consta nos exames nacionais 

apenas pelo tipo de questão que apresentamos. Assim, em conformidade com o exposto, é 

possível supor que a relevância do ensino de música nas escolas se sustente em uma 

representação de caráter ideológico, uma educação cujo aprendizado sirva apenas para as 

situações mais imediatas ou locais, e não atenda à função positiva da escola, o aprendizado de 

saberes a longo prazo e saberes para mais tarde, os que visam a construção da autonomia do 

indivíduo para orientar-se na vida (REBOUL, 2000). 

Afinal, se a escola é o locus  do letramento, o ensino da música não poderia abranger 

também o da alfabetização em música, o que pouco frequentemente é feito, ou seja, a 

passagem da oralidade para a escritura ou mesmo a apreciação e a comparação entre sistemas 

musicais de grupos diversos? Por que ensinar na escola o que podemos aprender em outros 

lugares de convívio social ou o que já conhecemos de algum modo? Seria esta situação uma 

prerrogativa da música e da arte na escola, que abrangem conteúdos que pouco participam dos 

exames externos, ou se estenderia às demais disciplinas escolares?

Recorde-se que as práticas educativas lidam diretamente com a transmissão de 

valores. Em princípio, busca o desenvolvimento do educando para que, inserido na cultura, 

seja “capaz de compartilhar e comunicar com as obras e as pessoas humanas” (REBOUL, 

2000, p. 23). As atividades representativas produzem relações com o entorno, orientam as 

comunicações sociais, formam condutas, modulam os conhecimentos socialmente elaborados 

propiciando seu entendimento e reconstituição (MOSCOVICI, 2012 [1976]), logo, são 

relevantes para o campo da educação. 
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Passemos a duas situações polêmicas que envolveram o ensino da Língua Portuguesa. 

Em 2011, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) aprovou para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), o livro didático Por uma vida melhor, de autoria de Heloísa Ramos. 

De um lado, a proposta do livro para ensino de Língua Portuguesa foi duramente criticada por 

um grupo que entendeu que o livro didático incentivava a utilização da língua com erros de 

gramática. De outro lado, pesquisadores fundamentados em estudos sociolinguísticos 

contestavam os argumentos que eram contrários ao uso do livro. O debate extrapolou os 

círculos de linguistas, especialistas e professores de língua, e ganhou destaque na imprensa e 

na mídia. 

Cavalcanti (2013) analisou o material discursivo produzido na mídia no auge do 

embate sob a perspectiva de Dominique Maingueneau. Segundo a autora, a polêmica se 

instala na medida em que os opositores refutam por inteiro as considerações postas no livro 

acerca de variantes linguísticas, recorrendo à ironia, ao simulacro e ao uso de aspas para os 

termos sustentados como incompatíveis. Matérias intituladas A pedagogia da ignorância e O 

assassinato da Língua Portuguesa dimensionam a recepção combativa que o livro teve, e 

antecipam a nossa exposição das crenças expostas por Bagno (1999) acerca do ensino de 

Língua Portuguesa, que identificam o conhecimento da Língua Portuguesa com o da 

gramática normativa. Para os que se opõem ao uso do livro, a defesa do ensino da língua 

baseado no acatamento das variedades existentes parece ter por desdobramento o banimento 

inevitável da norma culta da escola, despojando os estudantes do seu aprendizado. Em 

resposta oposta, os textos O pessoal pegaram pesado e Dona Norma assinalam que a autora 

do livro didático não defende o aprendizado da língua fundamentado na norma popular, 

apesar de apresentá-la como possibilidade, e que a abordagem da autora não exclui a 

gramática normativa. Devido à extensão deste debate, a Associação Brasileira de Linguística 

produziu um volume com textos de linguistas acerca do livro, entendendo que a imprensa e a 

sociedade reagiram violentamente à flexibilização da gramática.  6

A segunda situação polêmica trata da adaptação de obras de literatura, o que sempre 

ocorreu em épocas e lugares diversos, seja na transposição de obras conforme o público, por 

exemplo, de adultos para crianças, e na transformação de poesia em prosa, de narrativas para 

história em quadrinhos ou de um conto para um filme. Alguns autores, inclusive, entendem as 

 Disponível em: <http://www.globaleditora.com.br/pdf/por_uma_vida_melhor.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.6
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traduções de obras de uma língua para outra como adaptações. Nosso caso apresenta a 

polêmica da adaptação para leitura escolar do conto O alienista de Machado de Assis, 

realizada com o financiamento do Ministério da Cultura (MinC). Este episódio constituiu o 

foco das divergências entre especialistas, professores e outros profissionais que lidam com a 

língua na modalidade escrita, ganhando espaço de debates acalorados na mídia impressa. 

A autora da adaptação, a escritora Patrícia Secco , argumenta que simplificar a obra de 7

Machado de Assis é fundamental para a leitura escolar e para principiantes, uma vez que as 

frases muito longas com várias palavras cujo significado exige o uso do dicionário desmotiva 

a leitura do autor pelos jovens. Alguns comentaristas também foram favoráveis à adaptação 

com o intuito de ajudar na aproximação entre novos leitores e autores consagrados. Os 

argumentos contrários ironizaram a opinião da autora que fez a adaptação, valendo-se de 

hipérboles a respeito dos raciocínios que ela apresenta: “o problema é com Machado, cujos 

textos obsoletos são preservados supersticiosamente e já não têm serventia para as gerações 

presentes” (RIBEIRO, 2014, p. 19). 

Outros acusaram-na de mutilar o conto de Machado de Assis ao cometer erros na 

transposição. Por exemplo, ao substituir a palavra “conquanto”, que introduz uma oração 

subordinada de oposição à anterior, sinônimo de “apesar de”, por “enquanto”, entre outras 

trocas que constituem erros de sintaxe, vocabulário e interpretação assinalados por Silva 

(2014). A repulsa pela adaptação fica evidenciada pelo tom exaltado dos argumentos que 

buscam rebaixar o mérito da autora, a seguir apresentados por Silva (2014, online): 

Infelizmente, Patrícia Secco falseia Machado de Assis. Além de lhe desfigurar o 
estilo, ela o emburrece. Sua adaptação é um retrocesso, que sacrifica até os avanços 
linguísticos do estilo machadiano, já ousadamente próximo da linguagem coloquial, 
numa antecipação das vanguardas do modernismo que só iriam se consolidar no 
Brasil quase meio século depois (…) 
Para justificar sua adaptação, Patrícia Secco recorre a afirmações demagógicas. 
“Estou horrorizada. É muito triste pensar que algumas pessoas acham que Machado 
de Assis, o mestre da literatura brasileira, não pode ser lido pelo sr. José, eletricista 
do bairro do Espinheiro, que, apesar de gostar de ler, não cursou mais que o 
primário, ou pelo Cristiano, faxineiro de uma farmácia de Boa Viagem, que não sabe 
nem mesmo o significado da palavra boticário”, disse a escritora-empresária à 
repórter Maria Fernanda Rodrigues, do Estadão, em matéria de 9 de maio último. 
(…) se o faxineiro da farmácia não sabe o que é “boticário”, que se arranque então 
essa maldita palavra dos textos clássicos. Nunca ocorreu a ela que seria muito mais 

 A reportagem Discípula de Paulo Freire assassina Machado de Assis, autoria de José Maria e Silva chama a 7

atenção para o fato da autora da adaptação ser proprietária da Secco Assessoria Empresarial S/C Ltda., que 
captou do MinC cerca de 10 milhões para os projetos da empresa. Disponível em: <http://
www.jornalopcao.com.br/reportagens/discipula-de-paulo-freire-assassina-machado-de-assis-4399/>. Acesso em: 
18 jun. 2016.

http://www.jornalopcao.com.br/reportagens/discipula-de-paulo-freire-assassina-machado-de-assis-4399/
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fácil, barato e respeitoso oferecer um dicionário ao faxineiro? Aliás, um trabalhador 
que resolva ler O Alienista – e isso está longe de ser raro – nem precisará de 
dicionário para descobrir o significado dessa palavra. O próprio conto, que sempre 
associa o boticário Crispim Soares a remédios, já lhe oferece a resposta. 

No trecho citado, a ironia e a hipérbole configuram o tom exagerado do discurso, 

permitindo analisar alguns implícitos. No primeiro parágrafo, há o demérito atribuído à 

ignorância da autora acerca do contexto de produção literária de Machado de Assis. Mais 

adiante, o termo “afirmações demagógicas” sugere a má fé dela ao buscar a adesão das 

camadas populares para a sua proposta em que a adaptação atrairia o público que mais tem 

dificuldade com a leitura. Por fim, Silva (2014) ironiza o desconhecimento do significado do 

vocábulo “boticário” (“se o faxineiro da farmácia não sabe o que é “boticário”, que se 

arranque então essa maldita palavra dos textos clássicos”). 

É possível que a adaptação do conto de Machado de Assis incorra em graves erros 

como vários escritores descreveram, daí, a repulsa pela versão apresentada. Afinal, este 

mesmo conto já ganhou versões para História em Quadrinhos (Graphic Novel)  e para Cordel  8 9

sem despertar polêmicas, sendo adotadas por algumas escolas, mas também sem a chancela 

para serem utilizadas massivamente como material didático. Entretanto, o relevante é 

observar que as situações aqui descritas com relação à Língua Portuguesa mobilizam 

fortemente os ânimos. Tanto o livro didático, que aborda a norma não padrão, quanto a 

adaptação da obra de Machado de Assis parecem despertar as paixões por envolver a língua 

normatizada pelos gramáticos que tem a escola por redoma. Todavia, no caso do livro didático 

que adota uma abordagem descritiva da gramática, a polêmica seria por um purismo da língua 

ou pelo fato de o material ser dirigido à educação escolar? Então, seria a escola o locus da 

gramática normativa? Se invertermos, estaria a norma padrão “sitiada” (condenada à morte) 

na escola onde “jaz” segura e soberana por seus apaixonados defensores, os professores? 

Como sugere Reboul (1980), a mobilização das paixões pode remeter tanto ao ensino 

como à doutrinação. Para o ensino a paixão é uma possibilidade, enquanto a doutrinação só 

 Existe uma adaptação para História em Quadrinhos lançada pela Editora Ática. A adaptação assinada por Fábio 8

Moon e Gabriel Bá da Editora Agir ganhou o 50º Prêmio Jabuti na categoria “didático, paradidático e ensino 
fundamental ou médio” em 2008. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Quadrinhos/
0,,MUL771246-9662,00-HQ+LEVA+O+JABUTI+DE+MELHOR+LIVRO+ESCOLAR.html>. Acesso em: 20 
jul. 2016.
 A adaptação para cordel é de autoria de Rouxinol do Rinaré, Editora Nova Alexandria (SP), ano 2007. 9

Disponível em: <http://mundocordel.blogspot.com.br/2008/09/machado-de-assis-em-cordel.html>. Acesso em: 
20 jul. 2016.



!21

encontra motivação neste estilo, que não está afastado do pensamento (razão), mas sim 

alienado deste. Neste ponto, no nível da coletividade, Reboul (1980) afirma que a paixão se 

confunde com ideologia. Assim, resumidamente, ficam aqui delineados os temas que 

atravessam a escolarização para os casos de ensino da língua e de artes (música), os quais não 

podem ser ignorados no decurso desta tese, ou seja, para o debate acerca da educação escolar 

e da natureza do que se ensina na escola, é necessário balizar as concepções de crença, 

doutrina, ideologia e conhecimento. Daí, nossa proposta de investigar essas representações a 

partir do que circunscrevem os ensinos de Língua Portuguesa e Música. 

1.3 O ensino de Língua Portuguesa e Música – comparações 

1.3.1 As aproximações 

No tópico anterior, apresentamos uma questão do Enem 2009 que tem por tema a 

canção Cuitelinho. A prova coloca em conjunção a música e a literatura por meio da canção. A 

valorização da leitura de textos literários é um dos objetivos previstos no ensino de Língua 

Portuguesa na escola regular, e do mesmo modo que o ensino de música na escola, como 

“possibilidade de fruição estética” (BRASIL, 1997b, p. 33). Simultaneamente, para o ensino 

de música na escola, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) sugerem, entre outros 

atributos, que é desejável que os alunos “se tornem ouvintes sensíveis, amadores 

talentosos” (BRASIL, 1997a, p. 77) no decorrer de seu desenvolvimento na cultura. Como já 

mencionado, o ensino de Português ocupa, juntamente com a Matemática, o maior número de 

aulas por semana na matriz curricular da Educação Básica, enquanto a educação musical, 

quando presente na matriz curricular, preenche um tempo exíguo. 

Em condições normais, quando os alunos chegam à escola no início do processo de 

alfabetização, já dominam um vasto vocabulário da língua, bem como são capazes de 

formular hipóteses acerca das estruturas e regras de uso, pois são falantes e se comunicam, ou 

seja, sabem falar a língua, mesmo que usem variantes da língua que sejam reflexo da situação 

social em que vivem. Portanto, conhecem estruturas complexas, ainda que apenas na 

modalidade oral (POSSENTI, 1996).

Um processo análogo ocorre com a questão das musicalidades. As crianças ouvem, 

trocam e aprendem os repertórios musicais que são apresentados em seus círculos de 

convivência por meio de inúmeros dispositivos (TVs, tablets, celulares, lugares públicos, 
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festas e datas comemorativas, aparelhos de som etc.). Ao chegarem à escola já possuem um 

repertório musical variado e significativo, pois são capazes de cantar e se mover com certo 

ritmo, e sabem usar estruturas complexas do vocabulário musical (ritmo, afinação, dinâmicas, 

gêneros, timbres etc.) para manifestarem seus gostos musicais. Nesta perspectiva, os 

repertórios variados comungados pelos grupos de convivência operam como marcas sociais, 

do mesmo modo que as variantes linguísticas. Este é um dos pontos que, segundo Jackendoff 

(2009), música e língua  se identificam. Da mesma maneira que não é possível produzir a 10

uniformidade na língua, não é factível produzi-la na música, pois estes traços remetem à 

variedade e à identificação social. A homogeneidade também não deve ser desejável, uma vez 

que a diversidade expõe a riqueza de recursos da expressão humana. Outras similaridades 

destacadas pelo autor seriam: (1) linguagem (língua) e música derivam da produção sonora, 

embora a linguagem possa ser também expressa por sinais; (2) praticamente em todas as 

culturas que se conhece, música e língua são combinadas em canções; (3) apesar de os 

animais sociais usarem sistemas de comunicação, somente os humanos se utilizam tanto da 

música como da linguagem do modo que o fazem. 

Nesta situação, em ambos os casos, os aprendizados da música e da língua ocorreram 

por imitação e repetição, como é característico da modalidade oral, isto é, pela exposição 

participativa, continuada e exaustiva do aprendiz em atividades práticas contextualizadas 

(POSSENTI, 1996). Entretanto, cabe assinalar que há controvérsias entre cientistas a respeito 

das hipóteses de aprendizado da língua e das atividades comunicativas. Ao contrário das 

pesquisas usualmente admitidas que sustentam que a linguagem se adquire pela memorização 

e pela repetição de palavras, Yang (2013) afirma que o aprendizado ocorre pela assimilação 

das regras gerais de uso, o que define a noção de gramática. Embora a criança não consiga 

expressar-se de modo complexo pelo discurso, o entendimento da linguagem tem 

procedimentos coordenados e entrecruzados de modo bem mais amplo que a simples 

assimilação de grupos de palavras. Com isso, o autor afirma que a criança apreende modelos, 

ou seja, o aprendizado da linguagem ocorre por meio da aquisição da gramática, não somente 

pela pura memorização e repetição de vocabulários. Sendo assim, por analogia, essa 

afirmativa poderia ser uma hipótese válida para o aprendizado musical. 

 O autor não utiliza palavras distintas para diferenciar “língua” de “linguagem” na língua inglesa em language.10
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Retornando ao ensino escolar, no caso da Língua Portuguesa, então qual deveria ser a 

função de seu ensino na escola? Para Possenti (1996), o ensino de Língua Portuguesa na 

escola deveria ser o aprendizado da modalidade escrita, o que pressupõe um conhecimento 

vasto da expressão oral, que os alunos demonstram possuir ao ingressarem na escola, pois 

comunicam-se fluentemente. Também enfatiza não ser necessário ensinar o que já se sabe, 

nem a gramática da maneira como se faz frequentemente, pois saber analisar uma língua não 

implica em saber a língua, isto é, “conhecer uma língua é uma coisa e conhecer sua gramática 

é outra” (POSSENTI, 1996, p. 45). O autor não desqualifica o ensino da gramática na escola, 

mas esclarece que a gramática escolar deve focalizar o domínio do uso das regras que regem 

as estruturas linguísticas, ou seja, as regras que explicam o que os falantes sabem, e não, as 

especificidades, as nomenclaturas, as disposições arcaicas, pouco utilizadas, e pouco ouvidas 

pelos falantes em geral e pelas poucas pessoas que dominam a norma culta. Afinal, “são os 

gramáticos que consultam os escritores para verificar quais são as regras que eles seguem, e 

não os escritores que consultam os gramáticos para saber que regras devem 

seguir” (POSSENTI, 1996, p. 53).

Por analogia, é factível supor que a música habita o campo da linguagem, tal como 

admitido nos PCNs e pela Lei nº 9.394/96, uma vez que a percepção de uma ordem ou de 

regras gerais de uso pelo ser humano é o que amplamente define a noção de linguagem. Para 

Blacking (1973, p. 104, tradução nossa), a música “é uma expressão metafórica de 

sentimentos associada com o modo que a sociedade realmente é”.  Assim, as diferenças 11

musicais entre grupos são de fato sociais, e não musicais em si. Para este etnomusicólogo 

inglês, que passou longos anos estudando o grupo Venda na África do Sul, as maneiras de 

fazer música também não podem ser compreendidas como evolutivas, sinônimo de 

aperfeiçoamento ou melhoramento de determinado grupo social, apesar de a música europeia, 

após o Renascimento, ser frequentemente descrita em torno da concepção de evolução, como 

a música culta, ou a “música séria”, em oposição à música folclórica ou étnica. Os termos 

“culta” e “étnica” são apenas etiquetas, categorizações sociocentradas, que geralmente 

conduzem à estereotipia e à discriminação (DESCHAMPS; MOLINER, 2009), pois a música 

se relaciona à experiência estética nas práticas sociais. Assim, para Blacking (1973, p. X, 

 “Music is not a language that describes the way society seems to be, but a metaphorical expression of feelings 11

associated with the way society really is” (BLACKING, 1973, p. 104).
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tradução nossa) “toda música é música folclórica, no sentido de que a música não pode ser 

transmitida ou ter significado sem associações entre as pessoas”.  12

Ainda assim, caberia questionar: seriam essas similaridades postas pela existência de 

regras gerais de uso associadas apenas à música e à língua ou poderiam ser compartilhadas 

com outras áreas do conhecimento? Jackendoff (2009), ao examinar o que aproxima a música 

da língua como linguagem, busca distinguir quais habilidades seriam comuns a ambas e, 

simultaneamente, compartilhadas com o aprendizado de outros conhecimentos. O autor 

assinala que a produção da música e da linguagem decorre de um domínio fino da voz, 

compreendido no âmbito do desenvolvimento do controle motor fino do uso das mãos na 

produção de ferramentas, o que permite tocar instrumentos variados, bem como lidar com 

sinais na linguagem. 

Resumidamente, Jackendoff (2009) distingue dois grupos de capacidades que seriam 

compartilhadas não apenas entre a música e a língua. O primeiro trata das capacidades de 

imitar, inovar e agir em conjunto. “É esta habilidade de incorporar a invenção de outros que 

possibilita a ambas, língua e música, construir um repertório de palavras e sonoridades 

compartilhadas culturalmente” (JACKENDOFF, 2009, p. 197, tradução nossa).  Portanto, 13

aquele que inventa tem que ter em mente o seu auditório, ou seja, para quem inventa, pois a 

invenção tem que focalizar a possibilidade de o outro imitar, ou seja, não basta criar melodias 

ou palavras para um ou outro utilizarem, mas para que as pessoas atuem em conjunto, o que 

pode ocorrer em uma conversação ou em uma prática musical. Fica aqui explícito o cunho 

retórico das interações comunicativas, isto é, o que visa influenciar, obter a adesão do 

interlocutor, bem como a predominância do epidítico  como gênero discursivo, uma vez que 14

a negociação entre interlocutores tem o propósito de perscrutar os posicionamentos para 

categorizar os indivíduos com quem se estabelece as identificações e as diferenças, o que vêm 

 “(...) all music is folk music, in the sense that music cannot be transmitted or have meaning without 12

associations between people” (BLACKING, 1973, p. x).
 “It is this ability to incorporate others’ inventions that enables both language and music to build a culturally 13

shared repertoire of words and songs” (JACKENDOFF, 2009, p. 197).
 No campo de ação da retórica e de acordo com a função do auditório, Aristóteles define três lugares sociais 14

específicos (gêneros) para os discursos persuasivos: o gênero deliberativo (assembleia) que argumenta a respeito 
das decisões para o futuro; o gênero judiciário (tribunal) que discursa acerca dos atos passados; e o gênero 
epidítico (reuniões e cerimônias comemorativas de todo tipo) que reafirma os valores do grupo. No gênero 
epidítico, o auditório não é convocado a posicionar-se, uma vez que o interesse está na consolidação de vínculos 
identitários pela comunhão de valores dos membros de um grupo (WOLFF, 1993).
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a constituir as pertenças sociais. No entanto, de fato, essa capacidade é necessária para todo o 

tipo de aprendizado que se constitui na cultura, não sendo possível excluir este aspecto. Os 

gestos, a dança e outros sinais que não utilizam a palavra, o som e o registro escrito também 

se servem da imitação, da invenção e da ação conjunta. 

O segundo grupo de habilidades elencado por Jackendoff (2009) se refere à memória, 

à combinação e à expectativa. Embora a música e a língua requeiram uma grande capacidade 

para guardar na memória tanto melodias quanto palavras, esta não é uma habilidade exclusiva 

de ambas, pois ao longo da vida, os indivíduos precisam memorizar localizações, objetos, 

pessoas, funções sociais, entre tantas outras coisas. A noção de combinação está associada à 

integração entre elementos para uma ação complexa, o que se vincula à constituição de 

esquemas a partir do entrecruzamento de todo tipo de informação retido na memória. Esta 

habilidade remete à música e à língua, mas abrange também a compreensão de situações no 

campo visual, por exemplo. Por fim, tanto a música como a língua criam projeções acerca 

daquilo que está por acontecer tanto no ato da escuta quanto no ato da leitura, como 

desdobramento da combinação de elementos e da elaboração do pensamento. Entretanto, essa 

habilidade se estende às múltiplas situações no cotidiano, a partir das representações de 

mundo em que o indivíduo, ao avaliar o entorno, busca algum controle ou garantia de que 

certas ações podem desdobrar-se em outras. Jackendoff (2009) exemplifica com a imagem de 

um carro que ao perder o controle e tomar a direção de uma árvore faz com que 

imediatamente esperemos um acidente. 

Independentemente das habilidades que as conjugam, e que também as conciliam com 

outros campos do conhecimento, ao longo da história da música e da língua, consideradas 

como conteúdos para o ensino nas culturas do Ocidente, é factível examinar a aproximação 

música-língua pela poesia, mais especificamente pela Poética. Adam Gilbert (REDEMINAS, 

2014), professor de música antiga na University of Southern California (USC) explica que na 

Idade Média, a Poética congregava discurso, métrica, números e música nas habilidades de 

enunciação e de eloquência, sendo caracterizada como “a arte de fazer alguém sentir algo de 

um modo métrico em certo tipo de discurso” (REDEMINAS, 2014, online). A fala ritmada de 

um poema com suas métricas e acentos, estabelecendo sequências rítmicas que organizavam 

os sons em padrões longos e curtos eram consideradas parte da retórica, integrante das artes 

liberais como herança da cultura grega antiga. Compreender que durante muito tempo a 
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música era uma das vias para o conhecimento no processo educativo pode redimensionar a 

sua relação com os aspectos da linguagem que aqui apresentamos. 

1.3.2 As negociações ao longo do tempo – as transmudações 

1.3.2.1 Música 

A presença da música na educação, e como projeto político-cultural, tem contornos 

ainda mais remotos, pois também foi objeto de debate na Grécia antiga. Aristóteles dedica três 

capítulos, no Livro VIII de Política  para tratar de “a música na educação” (ARISTÓTELES, 

1985). A música era uma das sete disciplinas constituintes do quadro educativo grego, 

formado por três vias do conhecimento de aspecto mais linguageiro, o Trivium  (retórica, 

gramática e lógica), e quatro vias (Quadrivium) que abrangiam o estudo do espaço (geometria 

e  astronomia)  e  dos  números,  do qual a música era parte integrante juntamente com a 

aritmética. Portanto, a inserção da música na educação grega como caminho para o 

conhecimento tinha um caráter completamente diferente do que atualmente compreendemos 

como educação musical, geralmente dirigido para o aprendizado de repertórios pela prática do 

canto articulado ou não com os ritmos do corpo ou pelo estudo de algum instrumento musical. 

Estas situações também existiam na Grécia antiga, integravam os estudos musicais iniciais 

dirigidos à criança, mas não eram os mais apropriados aos cidadãos gregos, homens livres que 

buscavam o conhecimento. Estes deveriam se dedicar ao estudo da música para tornar-se um 

virtuoso, ou seja, atingir uma natureza (ethos) harmoniosa (ARISTÓTELES, 1985; 

EMPIRICUS, 1986; PEREIRA, A. 1996). 

Pela etimologia, música e mousa (musa) têm a mesma raiz. As musas eram as deusas 

que conduziam à inspiração e ao conhecimento, significando também o canto, a palavra 

persuasiva. Segundo Tomás (2002), outra interpretação possível aproxima os termos mousa e 

manthanein (aprender, estudar, instruir-se, memorizar, discernir, compreender) cuja raiz é a 

mesma para a palavra “matemática”, entendida como “aprender cientificamente”. Além disso, 

a música era entrelaçada a outros aspectos da vida grega, na qual o conceito de mousiké 

vinculava a palavra, a poesia, o pensamento matemático (proporção) e a teoria dos números 

como princípio organizador do mundo (TOMÁS, 2002). Acreditava-se que a música era a 

representação sonora dos números. Assim, na concepção grega existia a noção de uma música 
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prática e outra teórica, sendo esta uma habilidade intelectual, não necessariamente sonora, 

uma teorização da linguagem de caráter filosófico. Lohmann (1989 apud TOMÁS, 2002, p. 

52) esclarece que 

o conceito de mousiké era compreendido como um tipo de entidade abstrato-
matricial-lógica, pois não dependia de nenhum pressuposto anterior e era originária 
de todos os conceitos por conter em si uma articulação coerente apta a sistematizar 
diferentes domínios, sejam eles música como fenômeno sonoro, números, letras do 
alfabeto, lógica do discurso, entre outros. 

Esta definição expõe a abrangência da noção de música (mousiké) incluindo-a no 

debate metafísico e filosófico. Em discussões acerca da música que retomam o mito de Orfeu, 

a ênfase é posta em seu caráter mágico e divino. Em outras situações, o relevo é dado à 

função educativa da música, pois influencia o espírito, desperta emoções ou lembranças pelas 

diversas composições de tons e melodias conforme o uso que se faz. Aqui se observa uma 

disposição mais concreta para a música como fenômeno sonoro, o que a coloca numa 

ambiência particular, em que vigora a crença de que a música modifica a alma ou o espírito, 

portanto, é possível formar o caráter ou ethos, educar por meio da música.

Na descrição das circunstâncias mais gerais, a música abrange também os conceitos de 

harmonia, cosmos e lógos, como organizadores do pensamento e “adquire um caráter 

cognitivo que possibilita um constructo lógico do mundo” (TOMÁS, 2002, p. 110). O 

entendimento de “cosmos” refere-se à noção de ordem e medida. “Harmonia”, em sua origem, 

significa “a unificação dos contrários ou elementos conflituosos ordenados em um 

todo” (TOMÁS, 2002, p. 97), ou seja, um ajustamento como num encaixe de peças que, 

mesmo sendo diferentes ou opostas, harmonizam-se. Entre 600 e 300 a.C., estas crenças 

conviveram de modo interdependente e complementar, e forjaram o conceito de mousiké 

vinculado à noção de lógos como uma totalidade unificada (TOMÁS, 2002).

Esta concepção não se sustentou durante todo o tempo da mesma maneira entre os 

gregos, uma vez que a retórica e a matemática, como outras vias para o conhecimento, assim 

como a filosofia, questionaram alguns desses princípios. No entanto, essas representações 

ficaram, em sua quase totalidade, impregnadas no senso comum à época, constituíam o 

conjunto de opiniões socialmente admitidas (doxa), ou seja, as crenças comungadas pela 

maioria das pessoas a respeito do valor da música, propagadas, em grande parte, pelas ideias 

de Pitágoras e pelas concepções de Platão. O que propunha a filosofia pitagórica?
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Tomás (2002) esclarece que as informações acerca de Pitágoras e sua produção são 

controversas, uma vez que as fontes são secundárias, não há documento escrito por ele. 

Pitágoras fundou um grupo de caráter filosófico e religioso cujos ensinamentos eram 

guardados sob sigilo. Os relatos tratam-no como um pensador que reunia as qualidades de 

sábio, vidente, matemático, poeta, líder religioso, entre outras. Na perspectiva pitagórica, o 

conhecimento tem por base a relação integrada entre número, música e harmonia. A 

concepção de harmonia tinha por fundamento a teoria dos números como base organizadora e 

assentava-se na crença de que todas as coisas tinham uma essência imutável regida por 

relações numéricas de proporção. O conhecimento das coisas era possível porque suas 

essências (números/proporções) se harmonizavam, sendo a série harmônica a expressão 

acústica desta harmonia (TOMÁS, 2002).  Sendo assim, a música é a harmonia do cosmos 15

ou das esferas (das medidas, das proporções) ou música das esferas (harmonia = música), de 

modo que os pitagóricos buscavam relacionar as proporções harmônicas nas composições 

macro e microcósmicas. Esta representação da música trata da música “silenciosa”, enquanto 

objeto filosófico e metafísico, não tem implicação direta na execução musical. 

Por outro lado, afora os atributos numéricos e a relação matemática (proporção), o 

valor da música era considerado pelo que esta provocava no indivíduo, operando uma conduta 

moral (ethos), sendo preferível a que buscava “restringir as paixões e conduzir à 

virtude,” (PEREIRA, A., 1996, p. 121), ou seja, a natureza harmoniosa (musical) no sentido 

de mousiké. Na perspectiva cultural grega, o estudo das tonalidades e dos modos adequados a 

determinados estados de ânimo era relevante para a sociedade, e se referia ao caráter 

ontológico da música com fins educativos para a formação do ethos.

Para resumir o exposto, A. Pereira (1996) destaca cinco proposições formadoras da 

doxa grega acerca da música (mousiké): (1) a filosofia e a música são compostas pelos 

mesmos elementos, pois ambas movem o espírito em direção à maturidade ao estabelecer 

limites para os prazeres; (2) o cosmos se organiza sob princípios harmônicos, logo, musicais; 

(3) para alcançar o melhor de sua formação ética e tornar-se um virtuoso, o homem deve ser 

 As coisas são os números e os números são as coisas, são as figuras (1 = ponto; 2 = linha; 3 = triângulo; 4 = 15

quadrado) e não somas abstratas aritméticas (1+1 = 2 etc.). A tétrade cuja soma é 10 (formada pela soma dos 4 
primeiros números naturais 1+2+3+4) era considerada sagrada e perfeita, pois gera a dezena que permite formar 
os demais números. Pitágoras estudou a divisão do comprimento da corda e a partir da oitava (gerada pela 
divisão da corda ao meio, 1/2) seguem os intervalos de quarta e quinta que correspondem, respectivamente, à 
divisão da corda em 2/3 e 3/4, na sequência fundamentada no uso da tétrade, cuja multiplicação (2/3 x 3/4) 
resulta na oitava (1/2). Portanto, os sons são números também (TOMÁS, 2002).
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treinado musicalmente o quanto mais cedo, pois o músico e o virtuoso possuem um espírito 

harmonioso; (4) os homens educados musicalmente aproveitam com mais prazer a audição de 

música que aqueles que não o são; (5) determinadas melodias provocam certos estados de 

psiquismo, formam o ethos.

Ao analisar o pensamento filosófico predominante acerca da música exposto por A. 

Pereira (1996), verifica-se que esta era considerada o elemento primordial, a essência do 

mundo, uma vez que o universo se organizava sob seus princípios. Sendo assim, mousiké não 

é resultado da elaboração filosófica realizada pelos homens, mas uma energia que cria e 

organiza o universo, logo, anterior à existência humana e à qual os homens estão submetidos. 

Estas considerações também atribuem à música uma força mágica, que atinge todos, visto que 

as melodias modificam e afetam as emoções humanas, influenciam e modificam o psiquismo, 

logo, tanto quanto a poesia e a palavra, a música (mousa) seduz e persuade. O treinamento 

musical com os modos próprios acedem à virtude, transformando o homem por uma espécie 

de movimento de ressonância com a sonoridade que expressa determinado ethos. Assim, a 

música é considerada em si, pois os modos adequados para instituir os diferentes estados de 

espírito são absolutos, os mesmos para todos e com os mesmos efeitos sobre os cidadãos, ou 

seja, busca a instauração de ethoi  universais. 16

A concepção  grega,  que  dissocia  a  música  em  uma  música  de  caráter  filosófico, 

integrante do Quadrivium,  e outra de caráter prático, chega à Idade Média, especialmente 

pelas traduções feitas por Boécio, que a categoriza em três gêneros: (1) a música mundana, a 

única verdadeira e adequada ao ensino por seu caráter filosófico transcendental, fundamentada 

na concepção pitagórica, é a música das esferas que integrava o Quadrivium; (2) a música 

humana,  reflexo  da  música  mundana,  integra  alma  e  corpo  em  harmonia;  (3)  a  música 

instrumentalis refere-se à prática musical, à música tocada e cantada por alguém. Apenas a 

primeira era parte do processo educativo, as demais constituem seu reflexo situadas em uma 

concepção platônica (MONGELLI, 1999).

Essa extensa exposição retomando a cultura grega é relevante para destacar um ponto 

que  é  oposto  ao  admitido  atualmente  –  o  estudo  da  música  se  destinava  à  aplicação  da 

aritmética (teoria dos números). Com isso, os estudos musicais até início do Renascimento 

eram equiparados  aos  da  matemática,  e  não  aos  estudos  da  língua,  como  o  da  retórica, 

gramática  e  dialética  que  compunham  o  Trivium.  Como  ocorreu  a  passagem?  Em  que 

 Plural de ethos. Também é possível encontrar ethe, ethea e ethoses como plural deste termo.16
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momento o estudo da música é afastado dos números e aproximado do caráter discursivo da 

língua?

Nossa exposição a este respeito será bastante resumida, sem abordar o 

desenvolvimento da escrita musical e da organologia nem as mudanças sociais, pois interessa 

marcar que o conhecimento da língua, da arte e das ciências não têm uma essência em si, de 

caráter imutável, ou seja, as descrições da natureza de um conhecimento, as aproximações e 

os afastamentos entre áreas do conhecimento, bem como as transposições dos conhecimentos 

para fins educativos, têm caráter intersubjetivo, ou seja, constituem-se a partir das 

negociações que estabelecem o que é comungado nos grupos. Daí, a possibilidade de a música 

migrar de categorização – da aplicação da aritmética para a expressividade da língua. A 

análise das transmudações tem utilidade por apresentar o que se diz ser o real em cada 

momento, expondo os implícitos (os pontos de partida, os inquestionáveis ou usualmente 

admitidos, os axiomas) para os grupos em seus contextos. 

Assim, até fins da Idade Média, a música era a ciência dos números. A partir de então, 

gradativamente,  passa  a  associar-se  à  palavra,  sendo  ressaltado  o  aspecto  discursivo  que 

instaura um afeto (paixão). Adam Gilbert (REDEMINAS, 2014) esclarece que próximo ao 

século XV, a Poética reunia música e retórica, sendo relevante nas artes liberais. O aspecto 

musical  na  poesia  advinha do ritmo e  da  métrica  cujas  relações  numéricas  reportavam à 

música, como herança da concepção grega acerca de mousiké que descrevemos.

Mais adiante,  no século XVI, os compositores já tentavam transpor para a música 

instrumental as ideias postas em palavras, pois estavam deslumbrados com a possibilidade de 

comunicar  o que expressava a poesia apenas com a ideia musical,  no caso,  a  sonoridade 

instrumental. Gilbert (REDEMINAS, 2014, online) oferece um exemplo: “se alguém escrevia 

‘estou  tão  triste  porque  você  vai  embora’,  os  compositores  faziam com que  sua  música 

combinasse  com  aquele  texto”.  No  caso,  esse  ajuste  buscava  um  andamento  lento  com 

sonoridade no modo menor conforme a sequência melódica (graus 1 b7 b6 5) que Adam 

Gilbert toca na flauta doce.  Com isso, surge a noção de que existe uma lexicografia e uma 17

sintaxe próprias da música com a qual os compositores poderiam comunicar ou transmitir 

uma mensagem tal  como um texto faz,  o  que implica  na noção de que a  música  é  uma 

linguagem cuja retórica (discurso) é capaz de suscitar as paixões (afetos), entendendo que, 

 Ver entre 5’28” e 6’12” do vídeo Adam Gilbert discusses the history of musical rhetoric em que o autor 17

explica e toca trechos musicais. Disponível em: <https://youtu.be/9gLgaOSaSMA?t=328>. Acesso em: 26 jun. 
2016.
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neste contexto, as paixões conjugam emoção sentida fisicamente a partir da ação do outro (por 

exemplo, ouvir uma música tocada pelo instrumentista), logo, tem natureza passiva, receptiva 

(páthos).18

Essas noções cresceram no Barroco alemão, por meio de Martinho Lutero que era 

cantor e compositor (PALISCA; GROUT, 2007). Segundo Gilbert (REDEMINAS, 2014), na 

aplicação da retórica aos textos da Bíblia, a tradição luterana incentivava o sermão comentado 

de textos sagrados com o intuito de aproximar o humano e o divino, tornando essa relação 

mais personalizada e pessoal. O comentário a um texto é um procedimento retórico que visa 

dar ênfase, logo, busca amplificar o texto de acordo com as escolhas do orador, o que foi 

transposto para a música. Assim como as passagens bíblicas conhecidas eram comentadas nos 

sermões religiosos, os hinos conhecidos cantados em uníssono ou acompanhados de um 

bordão passaram a ser “comentados” musicalmente. Os comentários são as vozes extras 

acrescentadas para serem tocadas/cantadas simultaneamente com o tema ou variações sobre o 

tema, o que tem o efeito de amplificação. A obra musical de Johann Sebastian Bach com as 

polifonias e os corais ilustra esse ambiente social. Os manuscritos musicais de J. S. Bach têm 

trechos da Bíblia claramente referenciados pelo compositor. Por analogia, os significados das 

figuras usadas na retórica como hipotipose, amplificação, imitação, antítese, anáfora, entre 

outras, consideradas a partir do século XV figuras de ornamento, transferem-se para a 

composição como elementos estruturantes da linguagem musical. Daí, seguem o 

desenvolvimento da polifonia, a constituição do sistema tonal, entre outras questões que não 

interessam ao escopo desta pesquisa. 

Entretanto, nesta circunstância, vale destacar que a função, e a natureza da linguagem 

e do aprendizado da língua no Trivium também já se deslocara e transmudara, pois as figuras 

de linguagem, antes compreendidas como coordenadoras dos raciocínios por condensar os 

argumentos eficazes à persuasão, passaram a ser entendidas como elementos de adorno do 

discurso, figuras ornamentais (PERELMAN, 1981), o que expomos brevemente a seguir. 

 Para compreender a noção de páthos neste contexto, ver As paixões da alma, tratado escrito por René 18

Descartes no século XVII. Disponível em: <http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Paixões-da-
alma.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2016.
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1.3.2.2 Língua 

Enquanto a Música, como via para a educação, em sua origem pertencia ao estudo do 

lógos estruturante do mundo a partir do conceito de número no Quadrivium, os 

conhecimentos relativos à língua (comunicação) localizavam-se no Trivium. Como 

sumariamente define Joseph (2002), ao Trivium cabia a arte da linguagem relacionada à 

mente, que era divida em três partes: lógica (dialética), gramática e retórica. Essa acepção que 

considera cada uma das sete vias (Trivium e Quadrivium), simultaneamente como arte e 

ciência, respectivamente, como algo a fazer e algo a saber, pertinentes à educação atravessa os 

primórdios da era cristã e chega à Idade Média. 

Neste caso, o Trivium constituía o instrumento de base para o conhecimento, pois é 

relativo à comunicação, ou seja, ao domínio da arte e da ciência de ouvir, falar, ler e escrever, 

em que “pensar” constitui um ato intrínseco a todas essas atividades. Para o estudo acerca da 

linguagem, a divisão em lógica, gramática e retórica permite estudar separadamente o que só 

é possível operar em conjunto, ao estabelecer uma relação ontológica com a realidade. Assim, 

“a lógica é concernente ao objeto tal qual é conhecido. A gramática é concernente ao objeto 

tal qual é simbolizado. A retórica é concernente ao objeto tal qual é comunicado” (JOSEPH, 

2002, p. 9, tradução nossa).  A gramática se ocupava não apenas do uso correto das palavras, 19

das concordâncias e das colocações, mas também da interpretação que era estudada pela 

leitura de textos poéticos, recorrendo à imitação (imitatio). A retórica buscava a efetividade na 

comunicação, mais que a correção, o que implicava na adaptação do discurso à ocasião. A 

lógica pretendia atingir a verdade por meio dos encadeamentos de raciocínios nos moldes 

silogísticos. 

Entretanto, para compreender como essas operações eram interligadas e inseparáveis, 

basta observar as partes da retórica aristotélica, que abrangia cinco fases: a invenção 

(inventio), a organização (dispositio), a expressão ou estilo, a memória e a elocução (actio). A 

invenção trata do conteúdo do discurso, e os argumentos selecionados devem estar 

organizados (dispositio) de modo eficaz. Para tanto, o estilo escolhido (figuras ou tropos) 

deve buscar a expressão mais adequada à situação. A memória era fundamental para os 

oradores enunciarem os longos discursos e a elocução trata da performance ou ação 

 “Logic is concerned with the thing-as-it-is-known. Grammar is concerned with the thing-as-it is-symbolised. 19

Rhetoric is concerned with the thing-as-it-is-communicated” (JOSEPH, 2002, p. 9).



!33

propriamente dita (BILLIG, 2008 [1996]). A argumentação (inventio) e a composição 

(dispositio) também pertencem ao campo da lógica. Outras ligações expõem o 

entrecruzamento das três partes. Tanto a lógica como a retórica, diferentemente da gramática, 

envolvem o discurso complexo e a elaboração do pensamento. A lógica se dirige ao intelecto, 

pode operar sem a retórica. A retórica tem uma abrangência maior que a lógica, pois visa a 

comunicação efetiva conforme a situação. Todavia, tanto a lógica quanto a retórica 

obrigatoriamente acionam a gramática. Essa breve descrição evidencia que os estudos do 

Trivium não permitiam separar as três vias, uma vez que o trio está entrelaçado e remete ao 

desenvolvimento da arte do pensamento. 

No século XVI, a influência dos trabalhos do filósofo e logicista francês Pierre de la 

Ramée ou Petrus Ramus (1515-1572) acerca da definição das áreas de atuação da lógica, da 

retórica e da gramática no Trivium provocou um deslocamento das funções de cada parte, 

especialmente da retórica. Segundo Ong (1971), esses desvios são anteriores, e já aparecem 

nos trabalhos de Roelof Huesman ou Rudolph Agricola (1443/44-1485), professor, poeta e 

músico que identificava a invenção (inventio) e a organização (dispositio) dos argumentos 

como atributos da lógica, e não propriamente da retórica. Ramus extrema este posicionamento 

ao afirmar que a lógica de fato regula a arte do discurso, uma vez que seu aprendizado se 

ocupa da escolha e da elaboração dos argumentos, o que não é parte da retórica. À retórica 

cabem o estilo (figuras ou tropos) e a elocução. Assim, a invenção e a organização são 

apartados da retórica, e as definições para cada ramificação do Trivium ganham novos 

significados na voz de Petrus Ramus: “a gramática como a arte de bem falar, isto é, de falar 

corretamente, a dialéctica [lógica] como a arte de bem raciocinar e a retórica como a arte de 

bem dizer, do uso eloquente e ornamentado da linguagem” (PERELMAN, 1993, p. 23). 

Reduzida ao estilo e à enunciação, como o estudo da expressão e das formas literárias, 

que não são consideradas partes do pensamento, do raciocínio e da argumentação, e esvaziada 

dos conteúdos que a sustentavam, a retórica gradualmente perde seu espaço na filosofia. 

Igualmente torna-se menor para o ensino da língua, pode-se afirmar que desaparece, restando 

o estereótipo vinculado às figuras de linguagem agregadas aos estudos de literatura. 

Atualmente, também os textos poéticos se separaram do ensino da língua para constituir uma 

disciplina à parte – a literatura. A lógica e a retórica inexistem, e parecem ter cedido lugar à 

gramática no ensino escolar da língua. 
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Esse breve relato acerca das vias escolhidas para educar o cidadão, retomando a 

cultura grega e a passagem da Idade Média para o Renascimento, tem interesse para 

dimensionar que as disciplinas escolhidas para serem ensinadas não são as mesmas em todos 

os tempos. Ainda que seus nomes permaneçam, os conteúdos podem modificar-se 

completamente. Portanto, o que se considera relevante para educar pode variar bastante, como 

no caso da música e também da língua. 

Mas, afinal, a música e a língua constituiriam duas expressões da capacidade humana 

de comunicação comparáveis? 

1.3.3 Os afastamentos 

Jackendoff (2009) sustenta que a diferença básica entre música e língua se situa na 

função a que se destinam. O autor esclarece que diferentemente da música, a língua transmite 

mensagens acerca das pessoas, objetos e lugares; acerca do tempo passado, presente e futuro; 

também a respeito de coisas que existem e não existem. O uso da língua possibilita outras 

manifestações como perguntar, dar uma ordem, negociar, fornecer instruções, entre tantas 

outras expressões. A língua também pode ser traduzida para outro idioma. 

Para a música cabem outras utilidades. No contexto da música ocidental, amplamente 

serve de fundo para determinados ambientes, desde a noção de Muzak  até as trilhas sonoras 20

de filmes cujo propósito é instaurar um determinado estado de espírito no ouvinte. A música 

igualmente estabelece ritmos a certas tarefas do cotidiano: a mãe que acalanta o filho, a 

marcha precisa dos exercícios militares, os cantos diversos religiosos, de trabalho, dos grupos 

que se reúnem para cantar e tocar, ou ainda quando se aprecia uma performance musical. “Em 

resumo, a língua transmite pensamento proposicional e a música realça o afeto”  (Jackendoff, 21

2009, p. 197, tradução nossa), no sentido de emoção. A linguagem também pode expressar os 

afetos, mas Jackendoff sustenta que esta não é sua especificidade. 

Segundo Lerdahl (2003) apud Jackendoff (2009), o campo híbrido entre música e 

língua está na poesia. A conjectura é de que a poesia exprime os afetos porque sua estrutura 

evoca os elementos vinculados à percepção musical. Estes são predominantes na expressão 

 Vocábulo que genericamente se refere a todo o tipo de música de fundo, especialmente em ambientes públicos 20

que visam uma escuta distraída e secundária (RODRIGUES, R., 2011).
 “In brief, language conveys propositional thought, and music enhances affect” (JACKENDOFF, 2009, p. 197).21
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linguística do poema. Que elementos seriam esses? Basicamente os elementos da métrica e da 

cadência rítmica conforme explica o autor (2009, p. 198, tradução nossa):  22

Mas há também uma ampla gama de dispositivos retóricos na linguagem que são 
emprestados da música. A Poesia (especialmente, mas não exclusivamente, a poesia 
de caráter “popular”) faz uso da isocronia ou ritmo cadenciado, que aproxima as 
expressões linguísticas ao caráter métrico da música. O uso de rima na poesia de 
igual modo é comparável aos padrões rítmicos de expectativa harmônica/melódica 
da música (Lerdahl, 2003). O apelo da poesia – mesmo para as crianças – 
presumivelmente vem do afeto evocado por tais padrões rítmicos. Do mesmo modo, 
o uso de padrões “de pergunta e resposta” (como em certos estilos de sermão) evoca 
um forte afeto, em paralelo com a experiência do canto coral. E, claro, combinações 
de música e linguagem são onipresentes – na canção, onde a linguagem segue ritmos 
musicais, no canto (por exemplo, recitativo), onde a melodia segue ritmos da fala, e 
no rap, onde as palavras sem melodia seguem ritmos musicais. 

Segundo o autor, outras equivalências entre música e língua podem ser estabelecidas 

no campo das proposições estruturais. Porém, as similaridades só existem na caracterização 

geral. Ambas têm em comum o domínio do uso da voz, como já mencionado. Todavia, os 

parâmetros sonoros que fundamentam a produção da música e da língua diferem 

completamente. A música ganha significado especialmente no âmbito do ritmo (duração) e da 

frequência (altura), que define um espaço de alturas instáveis (movimento) e estáveis 

(repouso) constituindo um “campo tonal”,  em parte explicado pela psicoacústica, enquanto a 23

língua tem por alicerce os aspectos fonológicos (consoantes e vogais), ainda que existam as 

línguas tonais e as entonações que implicam frequências diferentes, mas estas são bem mais 

frouxas, não tão fixadas como no terreno das musicalidades (JACKENDOFF, 2009). Portanto, 

o autor sugere que a analogia que aproxima música e língua no campo da produção sonora é 

controversa, apesar de ambas utilizarem o trato vocal como meio produtor do som. 

A partir disso, Jackendoff (2009) define ainda mais outros pontos de contato entre a 

música e a língua, observando que as similaridades comumente aceitas dissimulam diferenças 

 “But there is also a wide range of rhetorical devices in language that borrow from music. Poetry (especially 22

but not exclusively poetry of a “folk” character) makes use of isochrony or strict rhythm, which brings linguistic 
utterances closer to the metrical character of music. The use of rhyme in poetry likewise parallels the rhythmic 
patterns of harmonic/melodic expectation in music (Lerdahl, 2003). The appeal of poetry – even to children –
presumably comes from the affect evoked by such rhythmic patterning. Similarly, the use of call and response 
patterns (as in certain styles of preaching) evokes strong affect, paralleled by the experience of choral singing. 
And of course combinations of music and language are ubiquitous – in song, where language follows musical 
rhythms, in chant (e.g., recitative), where melody follows speech rhythms, and in rap, where words without 
melody follow musical rhythms” (JACKENDOFF, 2009, p. 198).

 A noção de campo tonal aspeada significa que não nos referimos ao tonalismo, tal como se desenvolveu na 23

música erudita europeia. Apenas ressaltamos que cada cultura destaca frequências que instituem um território 
(campo) de musicalidades que instaura as regras de uso para os grupos.
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quando se examina mais amiúde a constituição de cada uma. Muitos desses estudos, que 

descrevemos brevemente a seguir, foram desenvolvidos pelo grupo Generative Theory of 

Tonal Music (GTTM) do qual Jackendoff, que nasceu em 1945, é integrante. 

No terreno do ritmo, que inclui a métrica já descrita, a estrutura mínima da língua 

seria a sílaba, que equivale a uma “batida” (beat, articulação sonora), e não necessariamente 

está submetida a um tempo sempre igual na fala ou na leitura. Em contrapartida, na música, 

em grande parte, existe uma métrica que estabelece algum tipo de regularidade em que uma 

“nota”, sendo uma articulação sonora definida na percepção de uma isocronia, pode ser 

subdivida em vários beats. Daí, a noção de síncope musical, que não teria uma analogia com a 

língua. A noção de ritmo em música também abrange frases, seções e motivos, que podem ser 

fragmentados, permitem gerar repetições de caráter recursivo. Na língua, talvez seja 

equivalente aos fraseados de entonação ligados à respiração. No entanto, as partes 

componentes (palavras) têm funções específicas em uma estrutura hierárquica que só fazem 

sentido quando ligadas em frases, que produzem uma sintaxe, não sendo factível estabelecer 

uma equivalência neste caso. Segundo Jackendoff (2009), o modo de agrupar as unidades não 

permitiria a analogia entre música e língua. Para o autor, diferentemente da língua, as 

unidades motívicas que permitem a recursividade em música estão mais claramente 

associadas ao campo visual. As diferenças ficam mais evidentes, se considerarmos que a 

língua se utiliza de palavras que veiculam conceitos, enquanto a música é composta de grupos 

de sons (notas) cujas estruturas musicais não produzem qualquer significado de teor 

conceitual. 

Com isso, Jackendoff (2009) justifica o seu posicionamento que sustenta a utilidade da 

música para a expressão dos afetos, ao passo que a língua, por particularidade, tem caráter 

proposicional. Enfim, o autor sugere aos pesquisadores que tenham um entusiasmo comedido 

nessa aproximação, uma vez que as pessoas fazem uso de habilidades distintas no manejo das 

alturas (frequência) e do ritmo, bem como de seus significados quando tratam da música e da 

língua, sendo todas estas capacidades aprendidas socialmente. 

1.4 Considerações de transição para o segundo capítulo 

Para esta pesquisa que propõe a comparação do ensino de língua e de música para 

avaliar o que se considera desejável para a educação escolar, é necessário especular de modo 
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bilateral, tendo em perspectiva os assentimentos e as controvérsias dessa aproximação, 

lembrando que a comparação entre ensino de música e de língua portuguesa constitui meio 

para a nossa pesquisa, e não fim. O objetivo é estudar as crenças (representações sociais), que 

compõem os duplos, “o que se diz ser”, e constituem as transposições que qualificam os 

preferíveis para a escolarização. 

Igualmente é relevante observar que estas transposições são transitórias, sendo 

substituídas por outras, como descrito com o ensino da língua e da música ao longo do tempo, 

de modo que em épocas diversas os diferentes grupos sociais instituem o que é próprio 

(característico) para o ensino da língua e da música. São estes deslocamentos que nos 

colocam diante de nosso objeto de pesquisa. Os atores sociais, ao destacarem e minimizarem 

o que se diz encarnar a essência de certo conhecimento adequado ao ensino, produzem as 

transposições cujas distorções, desfalques e suplementações constituem duplos ou duplicatas 

dos conhecimentos. A proposição da existência do fenômeno representação social sustenta-se 

em um discurso (teoria) que o apresenta como um duplo das ciências, sendo essa duplicata 

necessária para influir nas condutas das pessoas, o que igualmente caracteriza a intenção do 

ensino em sua proposição modal (é possível modificar as crenças, os valores e as atitudes). 

Daí, resulta nossa questão para esta pesquisa. Afinal, o que é isso que se qualifica 

“educativo”? O que é preferível para a educação escolar e por quê? 

Para nosso estudo acerca dos significados do que escolariza, interessa identificar se há 

algum sistema de opiniões, conhecimentos e crenças que module e oriente a comunicação 

social, que elabore condutas, bem como produza comportamentos. Esta é a função que 

especifica o social da representação, a que abrange o motivo de sua produção, e não 

propriamente quem a produz, uma vez que a “representação contribui exclusivamente aos 

processos de formação das condutas e de orientação das comunicações 

sociais” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 71). 

Portanto, as representações sociais compõem um quadro de elementos cognitivos a 

respeito de um objeto social que têm por característica serem: (1) produzidos coletivamente; (2) 

compartilhados pelos membros de um grupo, de onde os acordos são provenientes; (3) 

estruturados pois interagem na categorização das opiniões e crenças que são ou não compatíveis 

com as representações; (4) úteis para o grupo, não apenas por proporcionar a compreensão do 
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próprio objeto, mas também por operar com os parâmetros para avaliar o entorno social ao 

determinar regras de conduta e justificar comportamentos (RATEAU et al., 2012). 

Do mesmo modo, Moscovici (2012 [1976]) reconhece, desde seu primeiro trabalho, A 

Psicanálise,  sua imagem e seu público, a qualidade persuasiva das conversações cotidianas 

para instaurar novas percepções e influenciar, bem como constituir as representações que 

servem aos grupos sociais. Afinal, é por meio da linguagem e da “realidade falada” que os 

objetos ganham espessura. Diante disso, passemos ao próximo capítulo que apresenta a teoria 

em face dos limites e do ambiente epistemológico que a constitui. 



Homero identificava no futuro o grande inimigo: Platão, o 

evocador das cópias, das cascatas irrefreáveis de cópias 

que submergem o mundo. Iluminando-as com a arte do 

raciocínio, Platão queria dissolver nelas o encanto de 

Helena, a única. Mas a única brilha mais do que qualquer 

outra justamente porque encerra em si a cópia, o 

simulacro, os gêmeos que haviam nascido com ela. 

Perante as duplas postas no mundo por Platão o olhar se 

retrairia, vencido por uma derradeira perda, e então se 

voltaria para outro lado, em direção a alguma coisa de 

invisível e sólido, bem longe, onde repousam na calmaria 

os modelos sem corpo. As ideias. Para a única, nefasta é a 

ideia, que quer superá-la. Olham-se de lado, como rivais 

prontas a tudo que se examinam mutuamente a 

maquiagem. Para defender-se, Helena se radica na 

superfície esmaltada, faz com que ela vibre como jamais 

conseguiriam as outras figuras, densas mas privadas de 

duplicidade, e tampouco as ideias, que não tem poros: este 

é o grau superior da existência que escarnece de qualquer 

outro lugar possível. A disputa entre Homero e Platão 

tinha como objeto o corpo de Helena. Ambos venceram. 

Na deusa reproduzida em milhares de exemplares cumpre-

se a maldição platônica sobre a cópia. Mas a deusa é uma 

estrela e usurpa um lugar único, inatingível, no céu. 

(Roberto Calasso, As Núpcias de Cadmo e Harmonia) 
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CAPÍTULO II – VIAS PARA UM QUADRO CONCEITUAL E EPISTEMOLÓGICO 

2 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E RETÓRICA 

2.1 Epistemologia 

2.1.1 Introdução 

Uma vez que nossa pesquisa pretende analisar os aspectos psicossociais que envolvem 

a educabilidade, propomos um estudo no campo da Psicologia Social por meio das 

representações sociais fundamentado em uma psicologia de caráter retórico, o que nos 

aproxima da psicologia discursiva por entender que “a atividade prática do discurso deve 

constituir o tema da psicologia social” (BILLIG, 2008 [1996], p. 32). Tanto a retórica quanto 

a psicologia social integram as teorias da comunicação e ocupam-se, especialmente, de um 

mesmo fenômeno característico do processo comunicativo: o efeito da influência social 

(MAZZOTTI, 2011). A Teoria das Representações Sociais, apresentada por Serge Moscovici 

em 1961 em sua tese La psychanalyse, son image et son public, inscreve-se em uma longa 

tradição de estudo das crenças como instrumento de orientação das ações das pessoas. Assim, 

as Representações Sociais têm por horizonte ser uma teoria da ação social, a qual se constitui 

no âmbito da Psicologia Social. Por esta razão, é preciso localizá-la no amplo diálogo hostil-

amistoso acerca deste tema, o que abrange as noções de ideologia, crenças, pensamento 

social, linguagem, entre outras temáticas que atravessam a elaboração e organização das 

realidades sociais, justificam as condutas e coordenam as ações dos grupos. Moscovici (1994) 

admite a relevância dos estudos acerca dos agentes e processos de influência social no tocante 

à mudança de atitude. Além do que, conhecer as representações sociais acerca de um objeto é 

condição para a eficácia da ação persuasiva e pela análise retórica, que trata de examinar a 

natureza persuasiva da argumentação, é factível revelar os meandros do pensamento. 

Em seu primeiro livro, Moscovici (2012 [1976], p. 12) afirma que as representações 

sociais atuam como “entidades quase tangíveis”, embora o conceito não o seja, e que surgem 

espontaneamente pela necessidade das pessoas comuns estarem informadas e não ficarem 

deslocadas de seus círculos de convivência, de modo que “os membros da sociedade são 
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transformados numa espécie de ‘cientistas amadores’” (p. 51), assim como os indivíduos 

comuns ou curiosos de tempos passados buscavam estar atualizados com as ideias de sua 

época. Nesta perspectiva, o autor situa a formação das representações sociais como próprias 

das sociedades modernas (contemporâneas e ocidentais) em contraponto às representações 

coletivas definidas por Durkheim. 

Mas todas as dimensões da realidade social podem dar origem às representações 

sociais? Talvez a pergunta seja outra: será que todo e qualquer assunto, tema, objeto de 

conversações, resultam em representações sociais? Afinal, qual a diferença específica entre 

representações sociais, opiniões, ideologias, cognições sociais e outros nomes usuais que 

designam as crenças que circulam na sociedade? Será que as representações sociais são um 

fenômeno novo? Caso sejam, por que não existiram em outras épocas da sociedade ocidental? 

Algumas destas questões foram postas por pesquisadores que constataram a amplitude e 

frouxidão de certos conceitos inicialmente apresentados por Moscovici (cf. BILLIG, 1991; 

JOST, 1992; LIPIANSKY, 1991; POTTER; LITTON, 1985; VALENTIM, 2013; 

VOELKLEIN; HOWARTH, 2005; XAVIER, 2002). 

2.1.2 Teoria, conhecimento e ciência – os limites forjados na argumentação 

Estabelecer os limites e as demarcações da relação teoria-objeto, além dos pontos de 

intersecção com outras abordagens teóricas no contexto epistemológico, permite aprofundar 

nosso processo de reflexão. Sendo assim, vale recordar que na década de 1960, Thomas Kuhn 

(1922-1996) afirmou que os cientistas desenvolvem suas pesquisas de acordo com os 

“paradigmas” (métodos, práticas, conceitos, parâmetros de observação e avaliação etc.) 

vigentes, o que varia conforme o lugar, a época e a ciência, uma vez que os mesmos termos 

têm significados diversos em diferentes teorias, ou seja, não há um paradigma universal. Nem 

mesmo o conhecimento e os métodos científicos são consensuais. Nesta perspectiva, as 

teorias cujas incoerências (contradições, anomalias, incompatibilidades ou qualquer outro 

termo que aponte um desvio) resistam a uma explicação plausível são descartadas, logo, são 

substituídas. A mudança de paradigma envolve a modificação profunda em toda a formulação 

teórica (ACHINSTEIN, 1998; ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000). 

Thomas Kuhn, historiador das Ciências, também provocou grande repercussão com a 

sugestão de que “a aceitação de uma teoria não é determinada apenas por critérios lógicos ou 
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por evidências experimentais e sim pela capacidade de persuasão de seus 

proponentes” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 113). O que nos chama 

a atenção na afirmativa de Kuhn é o caráter retórico da constituição das ciências, de modo que 

o reconhecimento de uma teoria pelos especialistas ultrapassa a validação dos enunciados, o 

que está intrinsecamente relacionado à escolha dos termos adequados à exposição por aquele 

que enuncia (orador), sendo a influência, o ethos do grupo, e as relações psicossociais 

instituídas fatores decisivos para a aceitação de uma nova teoria (MAZZOTTI, 2014a). 

Neste sentido, é necessário destacar que no âmbito da constituição das ciências, as 

teorias propostas pelos estudiosos são formadas por um conjunto de argumentos, o qual procura 

instituir o objeto/fenômeno e o explicar. Assim, os estudiosos buscam estabelecer o que se diz 

ser o real por meio de argumentos que declaram o que se considera desejável. Por que os 

estudiosos, e não a ciência ou as teorias científicas como sujeito da oração anterior? Porque a 

ciência é estabelecida pelas pessoas. No caso, as teorias científicas constituem o objeto 

instituído pelos cientistas (oradores) por meio de raciocínios marcados pela escolha das 

expressões e dos termos que estes oradores julgam mais apropriados no contexto do debate 

científico. Ainda que se trate de um sistema formalizado, é necessário escolher os axiomas que 

efetuam a demonstração. Assim, a proposição dos termos e a apresentação dos princípios de 

uma teoria científica, que expressam a elaboração do pensamento, não estão livres dos 

problemas de linguagem em nenhuma situação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

A afirmação de Kuhn se refere ainda a uma outra questão inerente ao aspecto discursivo: 

toda argumentação tem por finalidade alcançar a adesão daqueles a quem se dirige (auditório). 

Neste caso, os estudiosos visam obter o reconhecimento de seus pares na comunidade científica. 

Portanto, não é possível desconsiderar “as condições psíquicas e sociais, sem as quais a 

argumentação ficaria sem objeto ou sem efeito” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 

p. 16). Por essa via, o contato entre orador e auditório pressupõe uma linguagem em comum que 

permita a comunicação, bem como o interesse do interlocutor na exposição do que lhe é 

apresentado. Como bem destacam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 19), “não basta falar e 

escrever, cumpre ainda ser ouvido e lido”. Portanto, se a adesão a uma teoria científica perpassa 

o debate na comunidade científica, transcendendo a validade das proposições, a análise retórica, 

como caracterizada por Perelman e Olbrechts-Tyteca no Tratado da Argumentação: a nova 

retórica, oferece os instrumentos para o exame destes raciocínios, o que justifica nossa 
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utilização da retórica como ferramenta para analisar tanto as teorias científicas como os 

discursos das pessoas em geral. 

Ainda na perspectiva da retórica e da argumentação, é factível afirmar que a noção de 

“paradigma” opera o epidítico do grupo de cientistas, mesmo que os cientistas sejam mais 

exigentes quanto ao rigor e valor da prova científica. Porém, para manter a integridade do 

grupo, costumam expulsar os que põem em questão as convicções das teorias em voga. O 

epidítico é o gênero discursivo que se sustenta nas crenças compartilhadas (éndoxa) e visa 

reforçar as afinidades de identidade social. 

Boudon (1990) destaca o pioneirismo do movimento conhecido como Nova Retórica, 

ocorrido na década de 1950, que tem como protagonistas Lucie Olbrechts-Tyteca 

(1899-1987)  e Chaïm Perelman (1912-1984). Os autores proporcionaram uma renovação da 24

teoria da comunicação a partir do resgate e da ampliação da retórica aristotélica ao examinar 

detidamente a persuasão e a influência como fenômenos vinculados aos valores e às crenças 

de oradores e de auditórios. Sendo assim, em contraposição à corrente do pensamento 

filosófico que defende serem passíveis de adesão apenas os argumentos válidos da ciência por 

seu caráter demonstrativo, Perelman e Olbrechts-Tyteca desenvolvem a Teoria da 

Argumentação com base na noção de que as “razões objetivamente não fundamentadas 

podem, no entanto, ser boas e determinar as nossas crenças” (BOUDON, 1990, p. 41). 

Neste ponto, emerge uma disputa de caráter epistemológico que atravessa a elaboração 

do pensamento das Ciências Sociais e que interessa para nossa análise. Boudon (1990) 

esclarece que, para alguns filósofos como Pareto, apenas as crenças formuladas a partir de 

argumentos objetivamente válidos da ciência provocam a adesão, ou seja, as crenças que 

sejam incompreensíveis à observação direta, como as crenças mágicas e o pensamento 

comum não teriam este efeito pois suas causas se sustentam nos sentimentos, que são 

inacessíveis, e não têm influência real sobre as crenças.  Outro grupo, no qual Perelman e 25

 Embora Olbrechts-Tyteca seja reconhecida como figura proeminente deste movimento, Boudon não a cita. 24

Chaïm Perelman era Doutor em Direito com formação em Filosofia e Lógica. Lucie Olbrechts-Tyteca tinha 
formação equivalente ao Mestrado em Ciências Sociais e Econômicas dirigidas à área de Psicologia com prática 
em Estatística (FRANK; BOLDUC, 2010). É relevante observar que as explicações dos esquemas 
argumentativos apresentadas no Tratado da Argumentação: a nova retórica são permeadas por análises de 
caráter psicológico, talvez como desdobramento da formação da coautora.

 Neste mesmo lugar, Boudon (1990) situa os desejos inconscientes estudados por Freud, as crenças mágicas na 25

explicação de Lévy-Bruhl e as paixões de Pascal. Na extensão deste trabalho, não cabe aqui discorrer a respeito 
de cada um desses itens. O ponto comum entre eles é o fato de caracterizarem as crenças dos sujeitos como 
ilusórias, no sentido de que “o sujeito é muito pouco consciente para saber porque acredita no que 
crê” (BOUDON, 1990, p. 25).
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Olbrechts-Tyteca se inscrevem, declara que nem todos os raciocínios têm caráter 

demonstrativo. No entanto, ainda assim, esses argumentos têm poder de assentimento e 

adesão. Portanto, ainda que não objetivamente formulados, os argumentos expõem as 

influências causais sobre as crenças daqueles que as sustentam e são passíveis de análise pelos 

raciocínios que apresentam.  26

Fica evidente que as diferentes tipologias de caráter epistemológico têm 

desdobramentos significativos para as teorias científicas que têm por objeto as crenças e os 

conhecimentos. Nesta perspectiva, é factível identificar de imediato duas atitudes que os 

cientistas sociais adotam e que se opõem: a primeira, trata-se de uma atitude discursiva que 

busca eliminar as ambiguidades ao definir claramente termos e conceitos, construindo 

proposições cuja elaboração do pensamento considera firmemente os raciocínios dedutivos de 

caráter demonstrativo, como ocorre, por exemplo, no Cognitivismo Social, em oposição a 

outro grupo que opta pelo uso de noções mais abstratas e de expressões menos definidas em 

suas proposições teóricas. Boa parte das críticas dirigidas à Teoria das Representações Sociais 

na figura de Moscovici, por exemplo, está situada neste último lugar; a segunda, trata dos 

modos característicos de argumentação que sustentam os arcabouços conceituais das teorias, 

os quais descrevemos anteriormente na análise de Boudon (1990). De um lado, os cientistas 

que consideram a existência de um sistema de pensamento cujas crenças e conhecimentos são 

passíveis de compreensão pelo exame dos modos e esquemas de argumentação e, de outro, os 

que partem do princípio que a humanidade desenvolve diferentes sistemas cognitivos, lógicas 

diversas, as quais necessitam de análise particular e diferenciada, conforme a modalidade de 

conhecimento e linguagem característica que utilizam. 

Este último parágrafo apresenta o foco de nossa análise. Neste último modelo 

explicativo, as crenças não são examinadas por suas razões, consideradas incompreensíveis 

pelos observadores (BOUDON, 1990). Daí, com o intuito de significar esses fenômenos, é 

possível identificar que os argumentos dos cientistas sociais, especialmente sociólogos e 

psicólogos, apoiam-se em um leque de dissociações de noções cujos termos proeminentes 

são: conhecimento, crença, pensamento e linguagem. A dissociação é uma técnica 

argumentativa que visa resolver incompatibilidades e reestruturar a concepção do real ao 

separar um termo em duas partes, uma dita real e outra aparente (PERELMAN; 

 Neste mesmo lugar, Boudon (1990) situa Toulmin e o exame que ele fez acerca da natureza dos argumentos 26

jurídicos.
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OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Em nossa suposição, a dissociação de noção de 

“pensamento” constitui o âmago dos raciocínios no que tange aos litígios entre cientistas 

sociais, pois nem todos a aceitam, quando afirma-se, por exemplo, que o sistema cognitivo 

opera com lógicas diversas para o senso comum e para a ciência, como nas representações 

sociais ou quando trata-se de distinguir as crenças mágicas das demais, tal como ocorre na 

concepção de mentalidade primitiva. 

Em suma, mesmo existindo certo acordo de que a ciência procura certezas, é passível 

de verificação e que os cientistas seguem um método científico (ACHINSTEIN, 1998), é 

necessário ter em mente que adotar uma teoria é afirmar uma crença, pois, como 

pesquisadores, acreditamos que as propriedades das teorias adotadas são verdadeiras. Como 

excelência epistemológica, os pesquisadores desenvolvem o pensamento científico em busca 

da racionalidade e da coerência (MORTON, 1997). No entanto, os significados desses termos 

não são unívocos. Igualmente não é possível medir a racionalidade e a coerência de uma 

teoria científica per se, seja no campo das Ciências Naturais ou Sociais, pois a teoria é relativa 

ao objeto que se põe à mostra, isto é, ao fenômeno tal como se apresenta que, 

simultaneamente, é constituído pela e na teoria. Para estas questões, o debate entre cientistas 

e/ou filósofos é inevitável. Por meio da argumentação, os cientistas buscam os raciocínios 

mais justificáveis para, não apenas validar os enunciados científicos, mas também influenciar 

e persuadir seus pares, de modo que as proposições de uma nova teoria passem a ser 

admitidas pelo corpo de especialistas. 

Leite (2007), por exemplo, enuncia esta questão analisando o nível ideológico 

impregnado nas teorias científicas: uma teoria pode ser uma ideologia? Quando isto ocorre? 

Para que uma teoria seja classificada como ideologia, o autor responde com duas opções: (1) 

o fato de a ciência já dispor de conhecimento que supere a ideologia antes classificada como 

teoria. Esta é a alternativa mais simples desde que a justificativa seja aceita; (2) a 

suscetibilidade aos interesses dos pesquisadores, pois a priori “todo conhecimento sobre o 

homem é ideológico” (LEITE, 2007, p. 174). Nesta opção, aparecem alguns dilemas difíceis 

de superar e que se relacionam ao caráter argumentativo e persuasivo das interações sociais 

postas no campo científico. 

Tomemos um exemplo do próprio Leite (2007) para esclarecer este ponto: a teoria das 

Ciências Sociais que, no século XIX, afirmou serem algumas raças superiores a outras como 
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decorrência de uma diferença biológica. Com o avanço das Ciências Sociais, na primeira 

alternativa, esta teoria revela-se uma ideologia, sendo superada por teorias da cultura e outras 

justificativas de caráter educacional e econômico. Na segunda alternativa aparecem os 

dilemas. Se a teoria racista, em conjunto com as teorias de determinismo geográfico, 

manifestava uma política imperialista, beneficiando os países que a propuseram, ao 

determinar que os serviços grosseiros eram da competência das raças inferiores por sua 

constituição biológica, então, os grupos culturalmente diversos de uma sociedade, que são 

examinados pelas teorias culturalistas de caráter igualitário, podem ser um referente das 

ideologias políticas liberais norte-americanas. Então, as teorias estariam sempre circunscritas 

ao campo ideológico. Haveria saída para esta circularidade dos raciocínios no campo 

epistemológico?  

Talvez o único meio seja pensar a teoria, em vez de pensar a partir dela, tal como 

sugere Reboul (1984) acerca dos slogans, o que consiste em nossa proposta a seguir. 

2.1.3 Representações Sociais – ambiente epistemológico 

Foi o estudo a respeito das representações sociais da “psicanálise” feito por Serge 

Moscovici e apresentado em 1961 que inaugurou este conceito. Neste trabalho inicial, o autor 

busca examinar os processos de circulação, distorção e simplificação da concepção de 

psicanálise em grupos diversos. Partindo do pressuposto de que a noção de libido constitui o 

cerne da psicanálise, ele verificou que a libido é suprimida das representações. Mais adiante, 

examinaremos as aproximações entre as representações sociais e a retórica ao sugerir que a 

omissão de um termo ou ideia não implica em seu desconhecimento, mas frequentemente 

constitui o implícito das argumentações dado pelo seu caráter simbólico compartilhado pelos 

atores sociais (MAZZOTTI, 2016). 

A partir daí, Moscovici buscou estudar como a ciência e seus conceitos se propagam e 

entranham nas conversações leigas, sendo transpostos para o pensamento comum, produzindo 

um conhecimento adaptado às necessidades de cada grupo. Ao longo do livro, ele descreve o 

processo de formação das representações, e também como procedem os sujeitos. Para 

Deschamps e Moliner (2009, p. 128), Moscovici apresenta “um modelo operacional que 

permite descrever e estudar o conteúdo de toda representação social”. 
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A Teoria das Representações Sociais trata de fenômenos sociais, logo, suas 

proposições são empíricas. Para o fortalecimento conceitual de uma teoria são necessários 

rigorosos testes empíricos que buscam delimitar as fraquezas teóricas, bem como maneiras 

que busquem refutar métodos, conceitos e práticas. Segundo Karl Popper (1902-1994), a 

possibilidade de falsear a teoria pela observação e apresentação do caso negativo é o que 

afirma o caráter empírico de uma ciência, e não a verificação e confirmação do resultado 

observado. Essa inversão epistemológica, apresentada na primeira metade do século XX (anos 

1930) foi de grande impacto e promoveu uma ruptura com a noção de que a ciência é um 

sistema de proposições estáveis, sempre verdadeiras de caráter dogmático (ACHINSTEIN, 

1998; ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000; DA COSTA, 1993). Popper (2004, 

p. 48) ainda afirma que “todas as observações estão ‘impregnadas de teoria’ e que sua função 

principal é de verificar e refutar, mais do que provar nossas teorias”, pois um mesmo 

fenômeno pode ser compatível com diferentes teorias. Portanto, razão (teoria) e experiência 

(observação) são complementares. 

Ainda assim, é pertinente observar que nenhuma prática experimental de caráter 

exploratório pode resolver uma questão conceitual, pois nestas situações, mesmo que as 

escolhas sejam refinadas, recorremos ao princípio da indução na busca de uma generalização 

a partir de casos particulares. Assim, as pesquisas de levantamentos de dados (questionários, 

entrevistas, grupos focais etc.) nos quais se apoia o estudo das representações sociais constitui 

um inventário de materiais empíricos (observáveis) que nada dizem acerca do fenômeno, nem 

da teoria, pois não carregam em si a teoria e o esforço do pensamento acerca das experiências 

(THOM, 1985). 

Nesta perspectiva, Billig (1991) critica firmemente os modos de investigação dos 

psicólogos sociais por afirmarem previamente que determinado fenômeno pertence ao campo 

das representações sociais: são coletados discursos, diálogos e crenças de um grupo acerca de 

um tema específico e, de antemão, propõe-se uma investigação das representações sociais do 

grupo. O autor afirma ser necessário desenvolver a pesquisa por contrastes, explicitando os 

fenômenos correlativos, os que não são representações sociais, para que o conceito apresente 

contornos mais definidos, não se adaptando a fenômenos sociais de caráter difuso. 

Grande parte dos estudos na área de Psicologia Social busca encontrar os traços 

comuns, os pontos de univocidade ou as características fundamentais nas crenças, nas práticas 
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comunicativas e nas atitudes de pessoas e grupos (BILLIG, 2008 [1996]; LEITE, 2007). No 

entanto, “a abordagem retórica acentua a bilateralidade do pensamento humano e de nossas 

capacidades conceptuais” (BILLIG, 2008 [1996], p. 107). Certamente agimos por regras e 

roteiros, por eco ou repetição. No entanto, as regras são criações humanas, logo, se um dia 

foram argumentadas também podem ser contra-argumentadas. Neste sentido, a retórica pode 

ser útil como ferramenta para compreender as formulações teóricas e a adesão dos grupos e 

seus membros a uma ou outra teoria no contexto dos “paradigmas” adotados. 

Para a questão dos paradigmas, reportamo-nos a palavra “representação” que é 

relevante para o entendimento da Teoria das Representações Sociais. Wagner (1998 apud 

VOELKLEIN; HOWARTH, 2005) esclarece que este termo tem significados diferentes para 

as culturas francesa e inglesa cujos implícitos concorrem para os litígios com relação à Teoria 

das Representações Sociais. Além do que, como explica Marková (2006, p. 170-72), a palavra 

“representação” abrange diferentes significados, de acordo com o contexto teórico-conceitual 

no qual se inscreve: 

(…) referindo-se a atividades da mente como a produção de imagens, símbolos e 
sinais, como também demonstrações gráficas, isto é coordenadas cartesianas e 
imitação. O primeiro significado, listado no Dicionário Francês Robert, caracteriza 
“représentations” como uma ação de colocar algo na frente dos olhos de outra 
pessoa ou na frente da mente de outra pessoa. Isso indica que a “représentation” 
francesa exibe, acima de tudo, características sociais dialógicas. (…) Os significados 
ingleses enfatizam a representação como sendo probabilidades, isto é uma imagem, 
um modelo ou reprodução, imitação e reflexão. O termo evoca significados estáticos 
ao invés de dinâmicos. 
(…) Nos dias de hoje, o significado da representação nas ciências sociais está 
totalmente associado com a cognição individual, com as abordagens mecanísticas e 
computacionais do estudo da mente/cérebro e com a ideia do reflexo interno do 
mundo externo (capítulo 1). Na história da filosofia, de Locke a Kant, as 
representações têm sido concebidas, normalmente, como sinais da realidade e como 
aparências que a mente aceita do mundo externo ou constrói das sensações e das 
percepções. Na ciência cognitiva moderna, as representações se transformaram em 
formalizações, processos e regras, símbolos, imagens e figuras produzidas pela 
mente do indivíduo. 

Ao fazer um breve histórico dos significados da palavra “representação”, Marková 

(2006, p. 173) faz um relato da “transformação histórica” deste termo. Entenda-se 

transformação como mudança radical. Portanto, os termos científicos e os conceitos, sendo 

um dos componentes da noção de paradigma, de acordo com Kuhn, necessitam de ter seus 

significados especificados para cada teoria, pois não é factível transpor o mesmo significado 

de um termo para diferentes conceitos. Frequentemente os significados mudam 
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completamente e, às vezes, até mesmo ganham contornos opostos. Neste sentido, entendemos 

que os paradigmas são argumentados e negociados entre os especialistas nas suas áreas de 

pesquisa. É o que constitui a éndoxa dos grupos, o conjunto das opiniões geralmente aceitas 

pela maioria, ou pelos especialistas, ou ainda pelos mais ilustres, conforme definido por 

Aristóteles, o que abrange as regras deontológicas (MAZZOTTI, 2004). 

Para esta questão, Marková (2006, p. 203) oferece um exemplo ao afirmar: “nem 

‘todas as coisas’ são uma representação social”. Ela descreve que em um hospital para 

pessoas com dificuldade de aprendizagem existem várias práticas comunicativas de caráter 

heterogêneo: rotinas médicas, demandas políticas e econômicas, rotinas de caráter 

institucionalizado, práticas resultantes de questões sociais etc., cabendo ao pesquisador 

discernir quais dessas práticas comunicativas são produtoras ou não de representações sociais 

a partir da análise teórica. No entanto, embora Marková descreva um rol de práticas 

discursivas neste contexto, ela não apresenta a resposta acerca do que caracteriza o próprio 

das representações sociais. A pista que fornece é a separação entre as representações sociais 

de um lado, e assuntos políticos, econômicos e institucionais de outro, sustentando ser difícil 

“distinguir entre estes dois tipos de discursos e práticas” (MARKOVÁ, 2006, p. 204). Seria 

essa separação uma sugestão de que os temas de conversação atravessados por aspectos 

ideológicos não seriam passíveis de representação social? Seria possível separar 

completamente as conversações impregnadas de política e economia de outras conversações 

de caráter “espontâneo”, as quais a autora afirma serem produtoras de representações sociais? 

No entanto, quando se examina o livro de Moscovici, os casos analisados, em que são 

encontradas representações sociais, referem-se a organizações (jornais, partidos políticos, 

confissões religiosas etc.). Então, por que separar os tipos de discurso como propõe Marková? 

Como afirmar que as representações sociais têm origem na conversação das pessoas, 

independentemente da influência de lideranças ou oradores autorizados? Mesmo Marková 

(2006, p. 202) apresenta o oposto ao sustentar que o trabalho inaugural de Moscovici trata da 

transferência do termo científico “psicanálise”  para a linguagem cotidiana como sendo “uma 27

luta cultural e uma polêmica intelectual entre ideologias diferentes”. O que significa afirmar 

 Não existe univocidade quanto ao estatuto de cientificidade da psicanálise na comunidade científica. Freud a 27

considerava uma Ciência da Natureza - Naturwissenschaft, tal como a Física, em contraposição aos saberes 
históricos ou culturais, Ciências do Espírito - Geistwissenschaft. Popper discordava (cf., SISSON; WINOGRAD, 
2010).
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que há dois tipos de discursos e práticas? O que define uma conversação espontânea? Qual é o 

critério de demarcação? 

Sem considerar mais profundamente as questões epistemológicas, cabe ainda ressaltar 

que um grupo de cientistas e filósofos acredita que as Ciências Sociais devem se aproximar 

das regras utilizadas pelas Ciências Naturais, tornando-se mais explicativas do que 

interpretativas, ou seja, uma busca de matematização proveria o status adequado de 

cientificidade às Ciências Sociais. O embate acerca das diferenças entre Ciências Sociais e 

Humanas (ciências do espírito), de um lado, e Ciências Naturais, de outro, alastraram-se na 

virada do século XIX para o XX (BOUDON, 1991). Essa discussão parece se projetar para os 

tempos atuais, por exemplo, na defesa que John Ziman (1925-2005) e H. Kincaid fazem a 

respeito do caráter preditivo de uma teoria como medida para estabelecer seu grau de 

cientificidade (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000). Em posição contrária, 

Raymond Boudon (1934-2013) esclarece que essa proposição, considerada simultaneamente 

polêmica e influente na comunidade científica, fundamenta-se na realização da ciência com 

finalidades aplicativas, em que a física newtoniana permanece como modelo para as demais 

ciências. Talvez essas crenças, ainda remanescentes entre especialistas, repercutam em vários 

aspectos nas Ciências Sociais, respingando para a Teoria das Representações Sociais, 

especialmente no que concerne à abordagem estrutural, por exemplo. Nesta abordagem o 

núcleo central de uma representação designado pelas funções cognitiva e organizacional 

fornece uma estrutura que prescreve as tomadas de posição e ações dos membros de um grupo 

por meio da identificação e da diferença entre grupos. Neste caso, as representações sociais, 

nas palavras de Abric (apud Rateau et al. 2012, p. 484, tradução nossa) “atuam como 

entidades”  por meio dos sistemas central e periférico. A noção de entidade é derivada da 28

estabilidade da representação que tem por base tanto o consenso da representação 

compartilhada por membros de um grupo dado pelo núcleo central, quanto a adaptação da 

representação conforme o contexto que opera o sistema periférico. Neste caso, ao atribuir ao 

fenômeno a qualificação de entidade, não estariam os psicólogos sociais se apoiando na 

representação de que a cientificidade de uma teoria é dada pela sua capacidade de instituir 

leis, estabelecer modelos e fazer previsão? 

 “In the end, according to Abric, social representations act as entities (…)” (RATEAU et al., 2012, p. 484).28
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Em contrapartida, outros filósofos e cientistas, como Boudon (1991, p. 4), sustentam 

que as atividades das Ciências Naturais e Ciências Humanas são da mesma natureza. A 

essência da atividade científica “consiste em explicar os fenômenos tais que M nas teorias T 

são compostas de proposições em princípios universalmente aceitáveis”. Leite (2007) afirma 

ser relevante admitir que as teorias científicas estão arraigadas em muitos, se não em todos 

aspectos da vida social, o que não as desqualifica nem as torna falsas. Em certas 

circunstâncias, as teorias existentes são as mais adequadas para determinado contexto 

histórico e social. Atualmente existem outros filósofos da ciência que estabelecem outros 

modos de demarcação entre as ciências, por exemplo, Da Costa, com a noção de que as 

teorias são restritas a um campo de aplicação específico (KRAUSE, 2009). 

Nesta introdução, não é o caso de avançar mais no campo da epistemologia, visto que 

os arcabouços a respeito da constituição de uma teoria científica aqui delineados são 

suficientes para introduzir uma provocação para o exame das representações sociais afirmada 

como “teoria social do conhecimento” por Moscovici, Marková e Willie (1987 apud 

Marková, 1992, p. 126), e Marková (2006). Enfim, ao debater os limites de universalização e 

aplicação da teoria, e expor as bases sobre as quais se fundamenta, nossa proposta neste 

capítulo trata de colocar a Teoria das Representações Sociais na posição de objeto de análise. 

2.2 Representações Sociais – o marco teórico e suas influências 

2.2.1 Valores em disputa – as noções dissociadas 

As representações sociais surgem como um conceito em oposição ao paradigma 

positivista que, paulatinamente, entrava em declínio desde a II Guerra Mundial, mas ainda 

vigorava na década de 1960 (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000). Como 

problematizado no item anterior, as teorias científicas estão inseridas nos contextos sociais 

que as originam. Sendo assim, faz-se necessário apreender os aspectos discursivos, que 

abrangem também os psicossociais, daquilo que é particularizado, ou seja, colocado em 

oposição, para que se compreenda os elementos inovadores de uma formulação teórica 

emergente. Moscovici reconhece a influência de Émile Durkheim (1858-1917), Sigmund 

Freud (1856-1939), Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), entre outros cientistas para a formulação 

das representações sociais e, além dele próprio, outros teóricos das representações sociais 

discutiram as questões em que a teoria se aproxima ou se afasta de outras propostas teóricas 
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provenientes da Psicologia e da Sociologia (cf. MOSCOVICI, 1988, 2001; 

JOVCHELOVITCH, 2008; MARKOVÁ, 2006; NÓBREGA, 2011). Neste sentido, em vez de 

personificar o debate e relembrar o contraponto entre Moscovici, seus contemporâneos e os 

cientistas influentes em sua época, optamos por destacar os temas que permitem expor o 

embate de posicionamentos à vista do pensamento corrente à época do surgimento das 

representações sociais: (1) os paradigmas que orientavam a Psicologia e a Sociologia - 

identificações e oposições; (2) a dissociação da noção de “pensamento”  cujo desdobramento 29

é a dissociação das noções de “conhecimento” e de “crença”. 

A delimitação tem o propósito de apresentar algumas disputas frequentes de caráter 

psicossocial que ainda atravessam a Psicologia e a Sociologia acerca do sistema de 

pensamento e de cognição. Afinal, como conhecemos o mundo? Quais funcionamentos 

predominam no processo cognitivo? Conforme a orientação teórica dominante, as ciências 

oscilaram em dissociar a noção de pensamento e colocar no topo da hierarquia o aspecto 

individual ou social, e a circunstância ativa ou passiva, gerando uma dualidade pela crença de 

que estas categorias são oposições incompatíveis, e não oposições complementares do 

processo de pensamento. Estas dualidades confrontam também outras questões acerca da 

comunicação, pois as oposições entre individual e social, e pensamento ativo e passivo negam 

a situação retórica, que é dialógica. Assim, refutam a simultaneidade das ações individuais e 

sociais para o pensamento, bem como a contingência das interações sociais e das práticas 

comunicativas que abarcam a possibilidade de persuadir e ser persuadido, influenciar e ser 

influenciado, ou seja, estar na condição de agente e paciente na interação social. Ao 

considerar apenas um dos termos como real e operante, expõe a dissociação, descartando a 

outra perspectiva por julgá-la incompatível, e não complementar do complexo comunicativo. 

A dissociação de noção é um esquema argumentativo que, como já explicitado, visa 

resolver uma incompatibilidade. Para eliminar o aspecto inconciliável, divide-se a noção em 

duas partes ou dois termos, um dito enganoso e aparente (termo 1), que frequentemente se 

apresenta de imediato, e outro considerado verdadeiro e real (termo 2). Assim, toda 

dissociação se apoia no par filosófico “aparência/realidade”, frequentemente constituído por 

termos antitéticos. O relevante é compreender que no jogo dos termos, a argumentação visa 

estabelecer os critérios do que se afirma válido, isto é, do que é dito real, localizado no termo 

 Utilizaremos as expressões “sistema de pensamento”, “racionalidade”, “lógica” e “mentalidade” 29

indistintamente como sinônimos, pois não foi possível identificar os limites das definições entre autores.



!53

2. O termo 1, por analogia e oposição, mesmo que tenha uma ligação tênue, é desqualificado 

por se dizer que constitui um equívoco. O raciocínio por dissociação de noção comumente 

resulta na hierarquização dos termos, de modo que o termo 2 deixa em evidência os valores e 

as crenças daqueles que o sustentam (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Para este tópico, pretendemos desenvolver a exposição das dissociações, como 

incompatibilidades que atravessam as teorias à época do surgimento do conceito de 

representações sociais. Então, em consonância com o que descreve Billig (1991), vamos 

sugerir: (1) o Cognitivismo Social, sendo a linha da Psicologia Social dominante na década de 

1960, oculta a dimensão social, na via oposta a que a Sociologia do conhecimento, proposta 

por Durkheim nos anos de 1910, a qual ofusca o indivíduo em relação ao grupo – aqui 

apresenta-se o par filosófico “individual/social” cuja disputa gira em torno desses termos e 

sua inversão; (2) o conceito de ideologia, entre as diversas definições que recebe, apresenta 

duas faces opostas: na primeira, o indivíduo comum é reprodutor de ideias recebidas; na 

segunda, o indivíduo é agente do pensamento cujas ideias são forjadas na ação social – par 

filosófico “agente/paciente” ou “ativo/passivo” e suas inversões; (3) uma das faces da 

ideologia, a que apresenta os indivíduos como seres passivos e adaptados, encontra 

concordância com os pressupostos colocados pelas representações coletivas de Durkheim e 

pelo Cognitivismo; (4) Moscovici busca romper as dualidades com a expressão “sociedade 

pensante”, um termo-chave para descrever o conceito de representações sociais (BILLIG, 

1990, 1991). 

2.2.2 Psicologia Social – Cognitivismo 

Moscovici (2012 [1976], p. 45) pressupõe que não há divisão entre os universos 

individual e social no processo de construção do conhecimento. Sua justificativa é 

declaradamente de caráter retórico ao expor os princípios (premissas) que servem de base à 

formulação teórica: 

Quando falamos de representações sociais, em geral partimos de outras premissas. 
Primeiramente, consideramos que não existe recorte entre o universo exterior e o do 
indivíduo (ou do grupo), que o sujeito e o objeto não são totalmente heterogêneos 
em seu campo comum. O objeto está inscrito num contexto ativo, movediço, pois é 
parcialmente concebido pela pessoa ou pela coletividade como prolongamento de 
seu comportamento e, para eles, só existe como função dos meios e dos métodos que 
permitem conhecê-lo. 
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Além do que, sugere que o processo cognitivo é contingente e ambíguo (“movediço”). 

Esta proposta teórica se opôs à predominância de uma Psicologia Social orientada pelo 

Cognitivismo Social que, apesar de considerar o pensamento relevante para a ação humana, 

ainda tem o arcabouço teórico de concepção behaviorista. 

Diferentemente do que propõe Moscovici, para a psicologia cognitiva na descrição de 

Billig (1990, p. 213), a ação humana decorre de esquemas mentais produzidos a partir da 

organização de informações sensoriais, em que pensar equivale, em certa medida, a solucionar 

problemas. Neste sentido, “a descoberta da solução elimina o problema pelo acordo geral 

sobre sua justeza tacitamente aceita como indiscutível”, o que nega o viés retórico (social). O 

pensamento opera na categorização de estímulos, a que Billig (1990) define como “função de 

tratamento de dados”. O objeto nem é relativo ao sujeito nem existente pela medida “dos 

meios e dos métodos que permitem conhecê-lo” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 45). O objeto 

é entificado, portanto, é anterior e exterior ao indivíduo. 

O processo de categorização é a unidade básica do pensamento para o Cognitivismo 

Social. Segundo Billig (1990), a categorização opera um discurso que tem implicação direta e 

unilateral nas ações do indivíduo como ser cognoscente na concepção cognitivista. Sob este 

ponto de vista, a categorização é processada no âmbito do funcionamento individual e o 

estudo acerca do pensamento pode ser sumariado em duas tendências: (1) pensar é 

equivalente a solucionar problemas, como já mencionado, de modo que o indivíduo atua 

como uma máquina eficaz; (2) conhecer é organizar informações sensoriais com o intuito de 

construir os esquemas (esquemata) de conhecimento do mundo (BILLIG, 1990). Nestas 

situações, o aspecto social não existe para o pensamento, ou seja, a argumentação não é 

examinada no processo cognitivo. O indivíduo é tratado como um “burocrata dócil” na 

medida em o pensamento é simplificado e reduzido a esquemas que categorizam os estímulos 

cujo significado deve ser acessado para ações rotineiras. Os conflitos e as ambiguidades 

característicos do pensamento não aparecem neste contexto de cognição. Igualmente não são 

esboçadas as reações opostas que tanto os homens como os animais apresentam frente a 

informações novas ou ao desconhecido, as quais, de acordo com Leite (2007, p. 17) são: “de 

admiração e aceitação, outra de desprezo e recusa”. Leite (2007) define aceitação como 

adesão por escolha, o que diz respeito à autonomia do indivíduo de duvidar e de ponderar 
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diante de opções aparentemente incompatíveis e que obrigam a escolhas, expondo a tomada 

de posição e as atitudes (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Sendo assim, a aceitação e mesmo a categorização para o Cognitivismo são 

considerados processos fechados, impassíveis de controvérsia. Neste locus não se examinam a 

influência social e a persuasão como fenômenos sociais. Nesta abordagem, a dúvida não aparece 

como parte componente da construção de crenças (DUVEEN, 2002), ou seja, os pontos de vista 

dialógicos - argumentativo e retórico - inexistem. Para este campo da Psicologia Social, as 

interações, a dúvida, a influência e quaisquer outros parâmetros sociais não são examinados 

como elementos constituintes do processo cognitivo (BILLIG, 1990, 1991, 2008 [1996]). Em 

contraposição, surge o trabalho inicial de Moscovici (2012 [1976], p. 45), em que ele, tomando 

posição contra o Cognitivismo, afirma que as respostas não são dadas como “reação ao 

estímulo”, pois o “estímulo e a resposta são formados juntos”, como expressão das opiniões dos 

sujeitos, ou seja, não existe separação entre universos interno e externo. 

Em contrapartida, vale assinalar que o Cognitivismo, ao final da década de 1950, 

representou um avanço teórico na descrição dos processos de cognição com relação ao 

Behaviorismo, predominante na primeira metade do século XX. Apesar das teorias 

cognitivistas, assim como o Behaviorismo, destacarem a influência das condições externas ao 

indivíduo como facilitadoras do aprendizado, bem como a ênfase no feedback como resposta 

ao aprendizado, a condição “ativa” do pensamento do indivíduo na acepção cognitivista não 

está na ação observável dada pela repetição e pelo reforço típica da concepção behaviorista, 

mas nas operações mentais aprendidas e armazenadas que podem ser acessadas conforme a 

estratégia selecionada em determinado contexto. O Cognitivismo entende que a aplicação do 

conhecimento (transferência) é decorrente da seleção do conhecimento adequado ao contexto. 

O conhecimento é definido como um conjunto de “blocos” que pode ser decomposto, 

analisado, e simplificado para que se pense a partir de padrões a serem utilizados como 

estratégias eficazes (ERTMER; NEWBY, 1993). Assim, a metáfora “a mente é uma caixa 

preta” opera a concepção de aprendizagem behaviorista, enquanto “a mente é um 

computador” condensa os pressupostos cognitivistas. Portanto, a afirmativa de Billig que 

define o pensamento “passivo” na concepção cognitivista provém da concepção de que para 

esta teoria da Psicologia Social conhecer não é (re)significar a realidade, mas mapear as 

estruturas do mundo, que é preexistente e externo ao indivíduo. 
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Analisemos o segundo ponto que diz respeito ao conceito de ideologia, que nos 

conduz ao desenvolvimento em conjunto do quarto item. 

2.2.3 Ideologia 

Ao examinar fenômenos e práticas sociais em nossa sociedade, especialmente os que 

focalizam conflitos sociais, assimetrias entre grupos e relações de poder, não é possível 

desprezar as discussões acerca de ideologia (XAVIER, 2002). O economista A. Downs é 

ainda mais categórico ao afirmar que a ideologia é um elemento básico da racionalidade 

humana (BOUDON, 1990). A discussão acerca dos significados admitidos para o termo 

“ideologia” é ampla e complexa devido às inúmeras definições que a palavra recebeu.  Não 30

cabe aqui discutir todas as interpretações deste termo, mas compreender o alcance de vários 

desses significados para as práticas sociais e para as pesquisas científicas. 

Leite (2007) observa que as justificativas, e não as descrições dos fenômenos, revelam 

o caráter ideológico de uma formulação teórica, ou o lugar ideológico ocupado pelo 

pesquisador. Segundo este autor, o procedimento de justificar é bastante comum em pesquisas 

acerca de cultura e de psicologia, pois as explicações buscam organizar o entendimento do 

mundo. Por exemplo, as diferenças entre mulheres e homens a respeito de determinado tema 

podem gerar justificativas fundamentadas na diferença biológica ou na oportunidade de 

escolarização. A escolha por uma ou outra justificativa revela o suporte ideológico da teoria 

adotada. Billig (1991) também analisa o conceito de ideologia frente aos dilemas que opõem 

o individual ao social, e afirma que as teorias de estrutura psicossocial que abordem o 

pensamento ideológico devem lidar com as visões contrárias a respeito do tema, o que ele 

chama de “paradoxo da ideologia”, que explicamos a seguir. 

À época em que Moscovici apresentou a abordagem das representações sociais, o 

conceito de ideologia já era caracterizado de diversas maneiras. Dentre as múltiplas 

definições, é factível distinguir duas posições antagônicas (BILLIG, 1991). De um lado, os 

 Xavier (2002, p. 31) enumera algumas das definições atribuídas ao termo “ideologia”, de acordo com Terry 30

Eagleton (1997, p. 15) em seu livro Introdução à Ideologia: “processo de produção de significados na vida 
social; corpo de ideias de determinado grupo ou classe social; ideias (falsas ou não) que ajudam a legitimar o 
poder político da classe dominante; comunicação sistematicamente distorcida; formas de pensamento motivadas 
por interesses sociais; ilusão socialmente necessária; conjuntura de discurso e de poder; conjunto de crenças 
orientadas para a ação; veículo pelo qual os atores entendem o seu mundo; confusão entre a realidade linguística 
e a realidade fenomenal; processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural; meio pelo qual 
os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social…”.
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que consideram o indivíduo comum um ser submisso às regras da classe dominante. Ao 

sugerir que o pensamento é criado socialmente, que as regras de conduta e os valores são 

aprendidos, desconsideram a autonomia do indivíduo comum que simplesmente acumula e 

reproduz o conhecimento historicamente herdado. O indivíduo é subsumido pela sociedade. 

Neste sentido, a ideologia é a retórica dos que detêm o poder, e o indivíduo comum é apenas 

recipiente ou receptáculo das ideias ou da filosofia recebida. O indivíduo existe por 

ressonância, é um eco de seu grupo e de seu tempo, é modelado pela ideologia conforme 

descreve Althusser (BILLIG, 1991). Ao considerar que as coisas do mundo originam-se das 

ideias, essa perspectiva se fundamenta no idealismo alemão em que a atividade do espírito 

(Geist) segue por si, não é a expressão do vivido e das práticas - uma herança fundamentada 

na filosofia de Hegel. Essa concepção se encontra no horizonte de grande parte das teorias da 

Psicologia Social, como no Cognitivismo, descrito anteriormente. 

Por outro lado, há os que colocam o indivíduo oprimido como um ser pensante que, 

pela luta de classes, seria o herdeiro de um futuro livre. Este é o argumento de Karl Marx 

(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), os quais sustentaram que as concepções e ideias 

estão vinculadas ao lugar social. Assim, para Marx e Engels, a concepção anterior de 

ideologia é uma representação invertida do real, pois serve aos interesses da classe dominante, 

que desconsideram que as ideias têm origem nas práticas humanas e na consciência prática 

dos indivíduos. Para Marx e Engels, as ideologias surgem, então, do que habitualmente se faz 

em um setor da vida social. Além disso, organizam as ações mais amplas, as das classes 

sociais. Nesta concepção, “a consciência prática é livre dos reflexos distorcidos” (BILLIG, 

1991, p. 5, tradução nossa).  Neste ponto, a sociedade desaparece frente ao indivíduo, dono 31

de seu destino. Esta noção fica amplificada posteriormente com os Cadernos do Cárcere de 

 “The thinking of abstract theorists is filled with error, whilst practical consciousness is free from the distorting 31

reflexes” (BILLIG, 1991, p. 5).
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Antonio Gramsci (1891-1937) e toda a literatura socialista e comunista, em que o indivíduo 

comum, sendo agente de seu pensamento, é autônomo. Para Gramsci, este é o filósofo.  32

De acordo com as várias concepções do termo ideologia, fica evidente a necessidade 

de especificar o significado conforme o contexto, pois as definições parecem incompatíveis 

conforme a concepção conceitual adotada. De um lado, o indivíduo comum é considerado 

passivo, pois recebe e reproduz as ideias da classe dominante cujo conhecimento tem origem 

fora de seu lugar social. Neste caso, existe uma convergência do conceito de ideologia e das 

teorias da psicologia cognitiva pela descrição do indivíduo como um processador de 

conhecimento, descolando-o de suas funções sociais e das situações ambíguas, características 

do pensamento e da comunicação, que abrangem a controvérsia e os contra-argumentos. Por 

outro lado, em outra concepção ideológica, o indivíduo é considerado agente do 

conhecimento adquirido, visto que forja sua atividade intelectual no cotidiano. Neste caso, o 

conhecimento é revestido de materialidade, pois é constituído no lugar social. Esta é a 

situação que Billig (1991) nomeia como “paradoxo da ideologia”, e que afirma ser uma 

variante do paradoxo da linguagem, que expomos a seguir. 

Barthes (1982 apud BILLIG, 1991) afirma que todo orador é simultaneamente dono e 

escravo da linguagem. É escravo quando faz uso da repetição de signos (os signos se constituem 

na repetição). Cada signo traz a semente de um estereótipo (o que Barthes denomina “monstro 

adormecido”). Sendo assim, na situação de escravo da linguagem, o orador apenas reutiliza 

conceitos, diz novamente as palavras as quais não têm como inventar outras e percebe-se 

frequentemente capturado pelo “monstro adormecido”. Na situação oposta, o orador é também o 

dono da linguagem, pois ele escolhe o que dizer. Por meio da linguagem, afirma seu ethos e 

ainda que repita, o orador, ao enunciar, está no comando do que ele repete. Daí, a analogia entre 

 Billig destaca que o termo “filosofia” ou “filósofo” tem conotações diferentes conforme o autor. Para Marx e 32

Engels, os filósofos (classe dominante) eram os inimigos pois distorciam a realidade. Assim, a filosofia (ideias 
recebidas) era algo danoso. Já Gramsci argumentou que “as abstrações da filosofia podem gotejar da elite para as 
massas, sendo transformadas no caminho do intelectualismo abstrato para o senso comum” (BILLIG, 1991, p. 7, 
tradução nossa). Neste caso, a noção de filosofia adquire um significado positivo, pois o homem comum passa a 
ser o filósofo. Assim, Gramsci, ao mesmo tempo que banaliza a filosofia, eleva o homem comum à condição de 
filósofo. A filosofia de Gramsci é a expressão da proposta do Proletkult (cultura proletária) que, sob a liderança 
do médico Aleksandr Bogdanov (1873-1928), propunha o ensino por meio de oficinas para formar o proletário 
que iria engendrar a revolução social. Gramsci ressignifica a Proletkult que caiu no ostracismo depois da 
Revolução Russa de 1917.



!59

ideologia e linguagem, uma vez que a ideologia, assim como “o uso da linguagem envolve tanto 

autonomia como repetição” (BILLIG, 1991, p. 8, tradução nossa).  33

Billig (1991) acrescenta duas observações relacionadas a este “paradoxo”: (1) que o 

pensamento opera na mesma circunscrição do uso da linguagem, ou seja, quem pensa é tanto 

escravo de seus pensamentos anteriores, como dono, sendo o proponente de novas ideias; (2) 

que a tentativa de eliminar o paradoxo, ficando com somente uma das partes, não parece tão 

justificável ou convincente. O paradoxo, ou seja, as considerações em ambas as direções 

descrevem melhor as situações vinculadas ao pensamento e ao uso da linguagem. 

É factível observar que a ideia de paradoxo, apresentada por Billig, expõe, de fato, 

uma incompatibilidade acerca das concepções de ideologia que se transferem para a noção de 

“uso da linguagem” e, a seguir, “pensamento”. No caso da ideologia é necessário estabelecer 

qual dos termos (“ativo/passivo”) organiza os critérios de valor e o que se considera válido 

para definir ideologia. Para Marx e Engels, a ideologia como libertadora do sujeito, coloca as 

noções de “ativo” e “agente” como termo 2 na dissociação, enquanto a ideologia que molda o 

pensamento dito passivo e recipiente, oriunda da classe dominante, é considerada uma teoria 

fictícia acerca do real, logo, constitui o termo 1. O contra-argumento mais usual a uma 

dissociação se fundamenta na inversão dos termos. Neste caso, contrária à definição de Marx 

e Engels, a ideologia como conhecimento herdado para modelar o sujeito coloca “passivo” no 

termo 2, pois é a categoria que marca o natural e o autêntico para definir ideologia. No que 

tange ao pensamento e ao uso da linguagem, Billig tende a dissolver esta dissociação ao fazer 

uma síncrise das oposições, porém, sem deixar de reconhecer que uma ou outra análise é 

possível. É o aspecto ambíguo que define o que Billig chama de “paradoxo”. 

O uso da linguagem envolve processos dialógicos, isto é, conversação. Poderia, então, 

o pensamento compartilhar do mesmo paradoxo? Afinal, o pensamento é individual e 

silencioso. Billig (1990, 1991) esclarece que o pensamento é uma espécie de diálogo interno. 

Antes de uma deliberação interna, o pensamento em processo dialógico apresenta argumentos 

e contra-argumentos, debatendo internamente os raciocínios que parecem verdadeiros, quais 

decisões avaliam-se como as preferíveis em determinado contexto. Portanto, o pensamento 

individual é uma conversação íntima, que se apoia na argumentação, tal como um debate 

entre pessoas. Assim, ao analisar os raciocínios cuja adesão tem maior relevo entre 

 “The paradox of ideology is a variant of a general paradox of language, for the use of language involves both 33

autonomy and repetition” (BILLIG, 1991, p. 8).
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interlocutores, o estudo da retórica oferece a envergadura teórica adequada para examinar o 

funcionamento do pensamento. 

Nesta perspectiva, para a retórica, há apenas um fato que não se discute: não existem 

causas acerca das quais não se possa debater. Mesmo o silêncio do interlocutor precisa ser 

avaliado, visto que pode oferecer múltiplas explicações. Basta relembrar alguns dos lugares-

comuns opostos, por exemplo, certos provérbios de longa duração, utilizados para organizar 

os conteúdos do senso comum, relativos aos temas “palavra” e “pensamento”, que revelam 

essas oposições. Se “o pensamento não tem amarras” afirma que as pessoas não podem ser 

punidas pelo que pensam, independente de seus vínculos, “quem cala, consente” revela a 

ausência da palavra de protesto no momento oportuno, mesmo que a origem do silêncio no 

contexto não esteja explicitada. Ainda assim, todos esses lugares-comuns podem ser refutados 

ou contra-argumentados com a recomendação de certa prudência ao se enunciar, pois “palavra 

e pedra solta, atrás não volta”,  também um lugar-comum que, conforme o contexto, serviria 34

de contra-argumento aos lugares anteriores. 

Entretanto, a abordagem ideológica que descreve o indivíduo obediente e submisso às 

ideias hegemônicas, remete-nos ao lugar-comum de “quem cala, consente” cujo implícito está 

no silêncio produzido por uma consciência restrita, desprovida de senso crítico e que acata a 

palavra do outro como diretriz a ser seguida, uma certeza ou um dogma. Segundo Billig 

(1990), nesta situação, tal como uma das facetas da Psicologia Cognitiva, a ideologia está no 

campo da resolução de problemas, neste caso, os problemas da classe dominante, pois é a 

passividade do homem comum que garante a adesão e a dominação de uma classe por outra. 

Nesta abordagem da ideologia, em vez de um esquema dialógico, o pensamento e a 

comunicação são postos por uma formulação monológica e monolítica de caráter hegemônico. 

Assim, a ideologia opera por meio do discurso para alcançar as consciências, sendo o discurso 

considerado uma via de mão única - do orador para o auditório. Conforme Billig (1990, p. 3), 

“o modelo monológico nos apresenta um indivíduo que não pensa”, sendo a ideologia o 

criador oculto das ações humanas. Para este autor, os enunciados de caráter monológico 

sustentam não apenas as propostas de parte das correntes ideológicas para a comunicação, 

 “O pensamento não tem amarras” encontra referência no jurista romano Ulpiano, “Nemo patitur poenam 34

cogitationis” - ninguém pode ser punido por seu pensamento. “Quem cala consente” é uma norma jurídica que 
remonta à Idade Média cujo paralelismo aparece em Sêneca e Cícero, entre outros autores posteriores (“Qui 
tacet, consentire videtur”). “Palavra e pedra solta, atrás não volta” foi a advertência de Horácio a Pisão, em De 
arte poetica, para ele publicar sua obra escrita depois de uma detalhada revisão e correção - “Nescit vox missa 
reverti” (SOUZA, 1999).
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mas também grande parte das pesquisas atuais na área. Mais uma vez, reiteramos, em 

concordância com Billig (1990, 1991, 2008 [1996]), que essas formulações teóricas apenas 

expõem o que é “eco” ou “repetição”. Ao atribuir ao páthos a condição de um silêncio 

submisso, essas propostas teóricas não apresentam as controvérsias, que são típicas do 

pensamento e do diálogo, nem questionam se o silêncio do auditório é decorrente de sua 

adesão às proposições do orador (BOUDON, 1990; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005). Portanto, constituem uma distorção ao desfalcarem a teoria da comunicação dos 

elementos interativos indissociáveis que a constitui: orador (ethos), auditório (páthos) e o 

discurso (lógos), propriamente dito. 

Para Billig (1990), Moscovici elimina o paradoxo da ideologia, que é transposto para 

o uso da linguagem, ao afirmar que os psicólogos sociais deveriam pesquisar a “sociedade 

pensante”. Moscovici (1988), apesar das críticas que recebe por não especificar mais 

detalhadamente os significados da expressão “sociedade pensante”, esclarece que esta tem 

caráter empírico, sendo apenas um protesto contra a noção de “sociedade não pensante”, o 

que descreve a sociedade como a massa ignara que repete o proposto pelas elites, uma crença 

ancorada na concepção ideológica já descrita e que tem forte adesão entre as Ciências Sociais 

ainda hoje. Portanto, com esta expressão, Moscovici busca contra-argumentar a 

hierarquização do individual sobre o social pela inversão dos termos ao focalizar a relevância 

dos fatores sociais para o pensamento, para a cognição e para o uso da linguagem. 

Moscovici (1988) se aproxima do debate que estabelece os limites entre ideologia e 

representações sociais, quando aborda as representações hegemônicas, que o autor define por 

terem um caráter homogêneo e coercivo, e por serem compartilhadas por grupos sociais 

grandes, por exemplo, uma nação. Porém, não aprofunda os conteúdos que poderiam 

especificar as representações hegemônicas frente à noção de ideologia. Ainda assim, 

conforme Lipiansky (1991) observa, existem mais ligações entre ideologia e representações 

sociais, as quais não aparecem regularmente explicitadas nas pesquisas acerca de 

representações sociais. Esta lacuna também é destacada por Rateau et al. (2012), apesar de 

Michel-Louis Rouquette (1948-2011) ter avançado nesta área. Voelklein e Howarth (2005) 

também sustentam que as representações sociais estão entrelaçadas com aspectos ideológicos, 

logo, estão comprometidas, isto é, não atuam no campo da neutralidade. 
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Para Lipiansky (1991), a adesão à ideologia perpassa a reprodução pela disposição em 

receber, o que ele denomina “terreno complacente” (p. 29), uma vez que no campo 

ideológico, a partir de um conjunto de estruturas, os atores sociais constituem as realidades 

nas quais amparam seus pertencimentos. Assim, a ideologia não se impõe, mas para Lipiansky 

(1991, p. 30) corresponde 

às necessidades cognitivas e psíquicas do sujeito que faz sua adesão porque ele traz 
um modelo de ligação e articulação, de representação, das ações e de crenças pelas 
quais pode se exprimir à ocasião da sua relação com o meio ambiente (a partir do 
espaço e da posição que ele ocupa no campo social) e dos mecanismos psicológicos 
que permitirão afirmar e defender sua identidade, o equilíbrio e a consciência de seu 
campo cognitivo. 

Em suma, Lipiansky (1991) sustenta a proximidade entre ideologia e representações 

sociais, visto que constituem pontos de vista distintos a respeito de fenômenos próximos. Ao 

mesmo tempo, ele as afirma como diferentes e faz a crítica à abordagem sociológica, que se 

apoia na apresentação da ideologia como impositora de ideias. 

Passemos ao terceiro item que aborda o campo da Sociologia e estabelece as relações 

dos temas em discussão com as representações coletivas de Durkheim. 

2.2.4 Sociologia 

2.2.4.1 Representações coletivas e representações sociais 

Moscovici (2001) assume ter recorrido à Sociologia ao resgatar o conceito de 

representações coletivas de Durkheim para formular o conceito de representações sociais. 

Embora anteriormente os sociólogos Max Weber (1864-1920) e Georg Simmel (1858-1918) 

tenham examinado as noções de representação e simbolização, é Durkheim quem conceitua 

“representações” para observar e significar os fenômenos sociais na virada do século XIX 

para o século XX (RATEAU et al., 2012). 

Durkheim (2007)  busca demarcar o campo da Sociologia ao tentar estabelecer os 35

métodos e o objeto específico de estudo sociológico, definido por ele como fato social. Este 

sociólogo francês parte do princípio que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, 

como objetos sociais, e constituem a realidade objetiva em oposição à noção de ideias. Afirma 

 O livro publicado no Brasil em 2007 é tradução baseada na primeira edição do original de 1895 de Durkheim 35

com acréscimo do trabalho do professor Jean-Michel Berthelot publicado pela Flammarion em 1988.
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também que os modos de pensar e agir são exteriores às individualidades, visto que o sistema 

de signos que o indivíduo utiliza nas relações profissionais, na expressão de pensamentos e 

nas práticas adotadas em diversos ambientes que frequenta e nos quais cumpre diferentes 

papéis, existe e funciona independente do uso que cada um faz. Segundo o autor, esta é uma 

propriedade, uma característica inerente desse sistema cuja função é promover a coesão da 

sociedade. Por serem externos ao homem, estes modelos apresentam um atributo imperativo. 

Durkheim chama esta noção unitária de consciência coletiva, o que para o sociólogo constitui 

uma realidade sui generis. Em condições de normalidade, não há como os indivíduos se 

moverem fora dessas regras, que são aprendidas e internalizadas por meio da educação. Aliás, 

“a educação tem justamente por objeto produzir o ser social” (DURKHEIM, 2007, p. 6) pela 

apropriação de regras e normas de conduta. 

Por desdobramento, como uma reação natural, a consciência coletiva exerce uma 

influência coercitiva sobre as ações individuais que tentam se desviar. Durkheim descreve que 

a força de coerção pode também existir de modo indireto, quando o ato de um indivíduo 

provoca o afastamento ou o escárnio do grupo. O autor esclarece também que esses modos de 

agir e pensar consistem de ações, representações e crenças tomadas coletivamente. Portanto, 

na concepção sociológica de Durkheim, esses fenômenos não são orgânicos nem psíquicos 

(estes últimos ocorrem apenas nas consciências individuais). As repercussões de caráter 

individual e privado do modelo coletivo não compõem matéria do campo de estudo 

sociológico, pertencem ao campo psicológico. O substrato da Sociologia é o social, isto é, 

tudo que é produzido pela e na sociedade (DURKHEIM, 2007, p. 10). 

Um fato social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é capaz de 
exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, por sua vez, seja 
pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência que o fato opõe 
a toda tentativa individual de fazer-lhe violência. Contudo, pode-se defini-lo 
também pela difusão que apresenta no interior do grupo, contanto que, conforme as 
observações precedentes, tenha-se o cuidado de acrescentar como segunda e 
essencial característica que ele existe independentemente das formas individuais que 
assume ao difundir-se. Este último critério, em certos casos, é inclusive mais fácil de 
aplicar que o precedente. De fato, a coerção é fácil de constatar quando se traduz 
exteriormente por alguma reação direta da sociedade, como é o caso em relação ao 
direito, à moral, às crenças, aos costumes, inclusive às modas. 

Essa concepção coloca o indivíduo como produto da sociedade, e não como elemento 

formador dela. O fato social se impõe aos indivíduos pela repetição. A repetição se apresenta 
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nas crenças, nas práticas e nos hábitos que recebemos como obra coletiva e secular de 

gerações anteriores e que se manifesta em cada parte porque está no todo. 

A partir desta curta exposição acerca das proposições básicas da Sociologia de 

Durkheim, torna-se factível compreender a formulação teórica do conceito de “representação” 

que ele elaborou. O autor separa e opõe as representações individuais às representações 

coletivas. As primeiras constituem objeto de estudo da Psicologia, são consideradas instáveis, 

de curta duração pelo fato do indivíduo ser suscetível a pequenas mudanças, enquanto as 

representações coletivas são definidas por constituírem um conjunto de saberes (opiniões, 

formas mentais) de natureza diversificada (religião, mitos, conhecimentos práticos, ciência 

etc.), compartilhado por toda a sociedade cuja função é estabelecer a unidade social, prover o 

elo para homogeneizar pensamento e ação. 

Para Durkheim (1968 apud LIPIANSKY, 1991), as representações coletivas como 

fato social se definem pelo conhecimento acumulado pelo homem, mas que não se constitui 

pelo somatório de representações individuais, ao contrário, as representações coletivas forjam 

as representações individuais. Também atua como filtro para o conhecimento. Com esses 

pressupostos, torna-se possível observar pontos de convergência entre representações 

coletivas e ideologia, se considerarmos que ambas tratam de “processos de produção de 

significados na vida social” ou “conjunto de crenças orientadas para a ação” ou ainda “meio 

pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social” (ver nota de 

rodapé 30 acerca das definições de ideologia). 

Para Durkheim, a estabilidade das representações coletivas é dada por sua 

materialidade e persistência na sociedade. Isto também é o que garante a pressão que exerce 

sobre os indivíduos. A ênfase está no aspecto sociológico, de modo que esses saberes 

internalizados (representações coletivas) exercem uma força coerciva sobre as condutas 

individuais com o intuito de promover o equilíbrio social (LIPIANSKY, 1991; MOSCOVICI, 

2001; XAVIER, 2002). “A representação é interpretada como fenômeno inscrito na história, 

nas relações materiais, na vida social” (XAVIER, 2002, p. 20), é fato social. Segundo Xavier 

(2002), esta noção encontra equivalência com o conceito de ideologia proposto por Marx e 

Engels no aspecto ontológico atribuído à representação. 

As influências coercitivas que as representações coletivas exercem sobre o grupo, 

como crenças que se impõem ao indivíduo e das quais ele não tem como escapar, remete-nos 
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à definição de ideologia em que o indivíduo é impelido por forças hegemônicas que o 

subjugam a reproduzir o conhecimento herdado e aprendido. Embora os conteúdos da 

ideologia e da sociologia sejam diferentes, é possível delinear zonas de identificação entre 

ambas na formalização de seus constructos teóricos. As concepções de hegemonia de 

Althusser acerca da ideologia são consonantes com as formulações sociológicas de Durkheim, 

no sentido de que, respectivamente, a ideologia e a representação coletiva são exteriores ao 

indivíduo, exercem influência coercitiva sobre o indivíduo e consistem nos verdadeiros 

autores da ação humana, pois existem por si para modelar os homens. Neste contexto, cabe 

destacar que a noção de ontologia serve a ambas as teorias que trilham por raciocínios 

diferenciados, que se reforçam. No campo epistemológico, fica evidente a relação teoria-

objeto, pois a teoria explica e nomeia o fenômeno (objeto), que só existe no contorno que a 

teoria lhe dá. 

Igualmente é possível encontrar consonância entre a concepção sociológica de 

Durkheim no plano social e os modelos cognitivistas no plano individual por reafirmarem de 

algum modo o papel passivo do pensamento, a mente como receptáculo das ideias recebidas 

da realidade objetiva, em que os atores sociais se encontram modelados pelos padrões de 

conhecimento, crenças e valores da sociedade. 

Moscovici (1988) supõe que a necessidade da linha divisória entre indivíduo e 

sociedade estabelecida por Durkheim fora decorrente da demarcação dos campos da 

Sociologia e da Psicologia. Assim, Durkheim separa os temas individuais dos sociais 

(coletivos). Já para Moscovici (1988) a realidade homogênea não corresponde mais à 

realidade dos tempos atuais, inclusive para os grupos anteriormente estudados por 

antropólogos nos quais, segundo Moscovici, Durkheim desenvolveu grande parte de seus 

estudos no campo da Sociologia. Para Moscovici (1988), devido ao contínuo contato com 

outras comunidades, é provável que não haja mais tanta uniformidade. Talvez seja mais 

apropriado localizar este tipo de representação em certas agremiações religiosas ou partidárias 

da atualidade. Contudo, o autor destaca que, nestes casos, a representação coletiva deixa de 

ser uma categoria geral e totalizante para se tornar aplicável a situações específicas. 

Segundo Jovchelovitch (2008), as representações coletivas expõem o cerne do estudo 

de Durkheim, que se transfere para as representações sociais, posto pela questão: o que torna 

o grupo solidário? Como se desenrola a coesão social na sociedade? Assim, a autora afirma 
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que a materialidade de caráter simbólico das representações sociais de Moscovici decorre de 

que estas são fatos sociais no sentido definido por Durkheim. 

Assim, tomando as noções de Durkheim como ponto de partida, além de transpor o 

conceito para as sociedades modernas, Moscovici busca elaborar a reciprocidade entre o 

aspecto individual e social no nível da comunicação e do pensamento, o que não fora 

abordado pela Sociologia. Para tanto, Moscovici substitui o termo representação coletiva por 

representação social para diferenciá-lo das concepções de representação no campo da 

Sociologia, especialmente em dois pontos: (1) a sociedade não é um bloco único, mas 

constituída por subgrupos, que operam as representações sociais, logo, um mesmo objeto 

pode ter diferentes representações sociais – esta questão está associada à noção de 

variabilidade e de não uniformidade da sociedade, descrita no parágrafo anterior; (2) são as 

práticas comunicativas que forjam as representações sociais por meio dos processos de 

influência, da racionalidade analógica, e dos princípios de compensação, equilíbrio e não 

c o n t r a d i ç ã o , c a r a c t e r í s t i c o s d o “ p e n s a m e n t o n a t u r a l ” o u “ f o r m a l i s m o 

espontâneo” (MOSCOVICI, 1988, 2012 [1976]; RATEAU et al., 2012). 

2.2.4.2 Dissociação do sistema de pensamento – lógico e pré-lógico 

Em nosso entendimento, é neste último ponto, o que afirma o pensamento natural, que 

se apresenta um nó Górdio da Teoria das Representações Sociais, e que nos remete a outro 

sociólogo cuja inspiração sobre o trabalho de Moscovici, de acordo com Jovchelovitch (2002, 

2008), se sobrepõe à influência de Durkheim: é Lévy-Bruhl. 

A partir do estudo da mentalidade primitiva, também nomeada mentalidade pré-lógica 

ou ainda mentalidade mística, Lévy-Bruhl, contrariamente à sua época que sustentava a 

existência de uma modalidade única de pensamento de caráter evolucionista, afirma que a 

humanidade opera com mais de um sistema de pensamento e esta diversidade seria resultante 

dos diferentes “hábitos de espírito” (LÉVY-BRUHL, 1922 apud LEITE, 2007). Na leitura de 

Jovchelovitch (2002), Lévy-Bruhl sustenta que as diferentes lógicas não são menos coerentes 

do que a nossa própria lógica, além do que, não operam por exclusão mútua ou substituição. 

Igualmente, a tentativa de criar estruturas categóricas para as lógicas diversas restringe nossa 

visão, pois “a lógica em si é uma categoria maleável” (JOVCHELOVITCH, 2002, p. 128, 
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tradução nossa).  Neste sentido, o pensamento lógico não suplanta completamente o 36

pensamento pré-lógico, pois este, de algum modo, continua a existir. Para Lévy-Bruhl, este 

fenômeno ocorre em todas as sociedades, sejam tradicionais ou modernas, uma vez que os 

atores sociais operam o pensamento por laços emocionais e sociais, que nunca são 

abandonados completamente, cuja origem está no que ele denomina “lei de participação”. 

Lévy-Bruhl (1985 [1910] apud JOVCHELOVITCH, 2008) esclarece que a “lei de 

participação” é a lógica particular que caracteriza a mentalidade primitiva ou pré-lógica, assim 

nomeada apenas por se contrapor ao pensamento lógico cujo raciocínio faz uso do princípio da 

não-contradição.  Portanto, não se trata de uma mentalidade antilógica ou álogica, nem 37

constitui “um estágio primário do pensamento científico nem um estágio a ser substituído: é 

uma forma de pensar que necessita ser entendida” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 100). A lei da 

participação permite que objetos, seres e coisas participem de seus respectivos universos, por 

exemplo, quando os índios da tribo Bororo do Brasil declaram que são araras ou ainda, no 

contexto da sociedade moderna, o uso de terapias holísticas pelos ocidentais. Estas são as 

ilustrações que Jovchelovitch (2008) fornece para a aplicabilidade da lei de participação, 

características do pensamento pré-lógico cuja funcionalidade não pode ser cumprida pelo 

pensamento lógico que a elimina. Em suma, a autora define que o processo de conhecimento é 

concebido a partir das suas diferentes modalidades sem a noção de contiguidade e de 

desenvolvimento progressivo em que formas inferiores ou infantis são substituídas pelas formas 

superiores. O conhecimento é compreendido no contexto e na função que desempenha, e suas 

diferentes modalidades, ainda que incompatíveis, podem coexistir. 

Em nossa breve exposição, é necessário ressaltar que o pensamento lógico, que recorre 

ao princípio da não-contradição, serve especialmente aos enunciados formais, pois só pode 

haver contradição em proposições (frases completas compostas por qualidades contrárias). A 

contradição ocorre se e quando o sujeito da frase recebe (adotando a concepção grega) 

categorias (acusação, predicado) contrárias na mesma situação de acusação. Daí, é preciso 

 “He showed that logic itself is a malleable category (…)”. Aqui indicamos um engano da autora pois em “o 36

pensamento é lógico”, temos que “lógico” é o predicado (categoria) do pensar cujo nome refere-se aos 
procedimentos argumentativos que apresentam as qualidades formais, logo, trata-se de uma categoria 
determinada e não maleável do pensamento.

 “Duas proposições são ditas contraditórias, num sistema formalizado, quando, sendo uma a negação da outra, 37

supõe-se que, cada vez que uma delas pode aplicar-se a uma situação, a outra igualmente o pode. Apresentar 
proposições como contraditórias é tratá-las como se, sendo a negação uma da outra, elas fizessem parte de um 
sistema formalizado” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 228). Isso implica que, na mesma 
situação e simultaneamente, a proposição e sua negação não podem ser aplicadas, pois se contradizem.
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decidir qual daquelas é pertinente, o que ocorre, por exemplo, no âmbito da ciência para a 

validação de uma teoria, pois são as premissas que instituem qualidades (categorias) que 

podem ser contrárias. Quando se trata de relações, não há contradições, pois os relativos 

contrários são, de fato, apenas opostos, como em alto e baixo, que se decide por meio de um 

terceiro – a medida (MAZZOTTI, 2014b). Assim, quase todas as práticas comunicativas, 

mesmo no campo da ciência quando se colocam teorias em oposição, estão no campo da 

argumentação e das escolhas, ou seja, das relações, portanto, não envolvem contraditórios. 

Seria necessário referir-se às premissas para verificar se existem contraditórios. Assim, no 

campo da argumentação, tratam-se de incompatíveis, pois as premissas nem sempre estão 

explicitadas e definidas integralmente, e as decisões são afetadas pelas circunstâncias em que 

os debates se inscrevem. Entende-se que a incompatibilidade se assemelha à contradição pela 

dedicação daquele que argumenta (orador) em mostrar a necessidade de se decidir entre as 

teses apresentadas que são julgadas opostas em dada circunstância. No entanto, uma vez 

eliminada aquela relação no contexto, extingue-se a incompatibilidade (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

As observações do parágrafo anterior são úteis para examinar inicialmente algumas 

proposições de Lévy-Bruhl. Se o pensamento pré-lógico precisa ser entendido, como afirma 

Lévy-Bruhl, é necessário que o autor e seus adeptos o explicite a partir dos princípios 

(premissas), pois as causas observáveis que pareçam estranhas a observadores externos 

podem ter outras razões que não sejam a existência de um sistema de pensamento diverso. 

Assim, as ilustrações que Jovchelovitch (2008) apresenta relativas ao uso da mentalidade 

primitiva em duas situações diferentes não falam por si, não expõem as premissas que 

sustentam o pensamento pré-lógico como diferente de outra modalidade de conhecimento e, 

no contexto em que aparecem, permitem a refutação. Afinal, um índio Bororo se dizer uma 

arara pode ser compreendido no campo da linguagem pela utilização de uma metáfora, sendo 

ainda necessário explicitar o foro do qual se estabelece a comparação. No caso das crenças 

holísticas pelos ocidentais, é preciso expor as ligações simbólicas vinculadas às ligações de 

sucessão (vínculos causais) nos quais se sustentam as crenças, que se reportam às 

experiências e aos juízos de valor do grupo. No campo da Retórica e da Argumentação, como 

teorias integrantes das Ciências Sociais, que tratam do uso da linguagem, da comunicação e 

de seus significados, por desdobramento, do pensamento, as situações apresentadas por 
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Jovchelovitch são plausíveis e não sugerem a existência de uma mentalidade ou sistema de 

pensamento divergente. A própria “lei de participação”, ao tratar da participação recíproca 

entre universos, abrange no campo discursivo as metáforas, as metonímias e demais figuras 

cognitivas cujo operador do raciocínio é a comparação que, ao aproximar os termos, transfere 

significados para estabelecer o real para os grupos (ALVES-MAZZOTTI; MAZZOTTI, 2011; 

MAZZOTTI, 2011). Afinal, agimos conforme concebemos. O sistema conceitual (cognitivo) 

é metaforicamente estruturado, não é uma questão de palavras, mas de concepções que se 

fundamentam nas experiências socialmente compartilhadas. No caso de culturas diferentes, 

em que valores, suposições e conhecimentos são estranhos a quem os observa, é necessário 

negociar os significados, o que só é possível pela tentativa de compreender as metáforas 

cotidianas que atravessam as práticas comunicativas e os rituais dos grupos (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980). Portanto, não se trata de outra lógica ou sistema de pensamento, mas de 

crenças cujos princípios geradores diferem do que é familiar aos olhos de quem assim os 

categoriza, o que a análise de Boudon (1990), que exporemos mais adiante, deixará evidente. 

O relevante é destacar que, a partir da teoria da mentalidade primitiva elaborada por 

Lévy-Bruhl, aliada à noção de que a sociedade é múltipla na sua constituição, Moscovici 

(2012 [1976]) pôde projetar a hipótese da polifasia cognitiva para a psicologia social do 

conhecimento. Então, na perspectiva das representações sociais, como proposta por 

Moscovici, as relações que as pessoas estabelecem com seus ambientes sociais produzem 

diferentes modalidades de conhecimento, ou seja, Moscovici defende que racionalidades 

diversas coexistem no mesmo indivíduo e no grupo de identificação. Assim, não apenas o 

mesmo indivíduo, mas também a mesma comunidade utilizaria registros lógicos diferentes 

conforme informações e valores abordados por seus membros cuja dinâmica dependeria “do 

grau de estudo e de domínio do ambiente objetivo particular; da natureza das comunicações, 

das ações e dos resultados visados (…); da interação entre a organização atual do sujeito 

coletivo ou individual e o grau de diferenciação do meio social ou físico” (MOSCOVICI, 

2012 [1976], p. 258). A polifasia cognitiva, que aparece em textos iniciais (2012 [1976]) 

como hipótese, foi posteriormente defendida pelo autor (2014 [1992]). Assim, segundo 

Moscovici, no processo de constituição das representações sociais, os indivíduos operam uma 

lógica própria do pensamento social, uma racionalidade específica a qual denominou 

“pensamento natural”, considerada um engano em nossa análise, uma vez que se sustenta em 
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premissas análogas ao trabalho de Lévy-Bruhl. Para complementar, todos os fatores 

relacionados acima como indutores das variadas modalidades de pensamento dizem respeito 

ao contexto retórico apenas, o que é analisável sem tanta fragmentação pela Teoria da 

Argumentação, ou seja, tantas especificidades para compreender um fenômeno social tornam 

a Teoria das Representações Sociais uma teoria ad hoc. 

Retornando ao trabalho de Lévy-Bruhl, Leite (2007), ao analisá-lo, sustenta que o 

ponto de vista que considera a natureza humana dotada de diferentes racionalidades conduziu 

à concepção de que os diversos grupos humanos são fechados em si. Nessa situação, o autor 

ressalta que não é possível examinar determinados grupos, pois estes são intraduzíveis para os 

demais cuja racionalidade seja de outra qualidade. A observação de Leite (2007) não caberia 

exatamente para o exame da hipótese de polifasia cognitiva, visto que mentalidades de 

qualidades distintas são atribuídas ao mesmo indivíduo. Então, sob a análise de Leite (2007), 

a polifasia do sistema cognitivo conduziria a uma descrição absurda do modus operandi do 

pensamento, comparável à situação psíquica de uma esquizofrenia da racionalidade uma vez 

que as experiências seriam alocadas em um ou outro sistema de pensamento, não sendo 

possível distinguir entre o real e o imaginário, isto é, qual sistema de pensamento é acionado 

pelo indivíduo, posto que ambos são incomunicáveis entre si embora pertencentes ao mesmo 

ser. Boudon (1990), que estudou os processos de constituição do pensamento científico, 

usando como material, majoritariamente, os conceitos teóricos provenientes das ciências 

humanas, especialmente a Sociologia e Filosofia, proporciona uma crítica ainda mais 

contundente a este respeito. 

Boudon (1990), ao analisar o fenômeno do conhecimento, apresenta-nos, por outra via, 

um Lévy-Bruhl radicalmente distinto do que narra Jovchelovitch. Em uma análise que conjuga 

argumentação e epistemologia, e examinando “as forças que nos impulsionam a consentir”, 

Boudon (1990) esclarece que, de acordo com Lévy-Bruhl, as crenças mágicas de determinados 

povos, ditos “primitivos”, são de caráter psíquico, e somente as crenças observadas pelos 

cientistas por meio de comportamentos e ações podem fornecer uma pista de suas 

características, pois as razões que esses grupos expõem para justificá-las não estão relacionadas 

com suas causas, ou seja, fatores inconscientes seriam as verdadeiras causas das crenças, uma 

vez que as razões não correspondem às causas. No domínio dessa explicação, é necessário 

destacar que as razões expostas pelos grupos são compreendidas como enganosas ou falsas. Por 
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não corresponderem às causas, as razões não representam a realidade, da mesma maneira que 

Marx defendeu a ideologia, não constituída no lugar social, como a falsa consciência, posto que 

é uma representação invertida do real, como já explicitado em tópico anterior. 

Assim, para Lévy-Bruhl, esses grupos seguem uma racionalidade ou um sistema de 

pensamento próprio e diverso do nosso, uma lógica particular, que tem uma lei própria, a qual 

denomina “mentalidade primitiva”. Segundo Boudon (1990) esse modelo explicativo das 

crenças em que as causas não correspondem às razões nem aos afetos, é bastante habitual, tanto 

no pensamento cotidiano das pessoas, ou seja, no pensamento do senso comum, quanto na área 

das ciências, e esclarece: toda vez que somos apresentados a conhecimentos ou crenças que 

qualificamos excêntricos por não acedermos às suas causas, frequentemente acusamos o 

partidário de estar louco ou ser ingênuo, ao apresentar razões que julgamos sem sentido. A 

loucura ou ingenuidade atribuída ao sectário é frequentemente compreendida como 

consequência ou efeito da tal crença, que consideramos irracional. Para Boudon (1990), embora 

seja mais bem organizada, a análise feita por Lévy-Bruhl para as crenças de sociedades 

tradicionais parte de raciocínios análogos. Boudon (1990) apresenta basicamente dois motivos, 

respectivamente de caráter psicológico e filosófico, para esse tipo de argumentação: (1) uma 

atitude sociocentrada, no caso de Lévy-Bruhl, que fica evidente pela representação dicotômica 

do sistema de pensamento cujas categorias são mutuamente excludentes (a nossa lógica e a 

lógica do outro - a “mentalidade primitiva” - são incompatíveis); (2) uma concepção tradicional 

de conhecimento ainda muito influente que “concebe o conhecimento como uma espécie de 

reflexo da realidade no espírito” (BOUDON, 1990, p. 28). 

Ainda para Boudon (1990), a teoria da mentalidade primitiva é considerada polêmica 

na atualidade, uma vez que parte da comunidade científica a considera obsoleta. No entanto, 

essas proposições ainda são julgadas pertinentes para o estabelecimento de um constructo 

teórico por cientistas sociais que têm por fundamento o relativismo cultural, que acreditam 

que os esquemas do pensamento são diversificados conforme os grupos sociais, isto é, cada 

grupo tem a sua lógica própria, ou lógicas variáveis para o mesmo grupo em diferentes 

períodos da história, ou ainda, como no caso de Moscovici, que um mesmo indivíduo é capaz 

de lidar com sistemas de pensamentos diferentes e incompatíveis (hipótese da polifasia 

cognitiva). Sendo assim, sustentar que as representações sociais têm uma lógica e linguagem 

próprias inscreve a teoria no âmbito do relativismo censurado por Boudon. 
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Boudon (1990) também analisa o trabalho de Durkheim e faz um levantamento de 

pontos nos quais a teoria sociológica dele se diferencia e se assemelha a de Lévy-Bruhl. 

Embora em alguns estudos Durkheim apresente explicações de estrutura análoga a de Lévy-

Bruhl, ou seja, as causas não são as razões (as crenças de caráter religioso são coercivas e se 

impõem ao grupo independentemente da vontade do indivíduo), na análise de Boudon (1990), 

a sociologia de Durkheim se aproxima mais da obra de Weber, ao buscar a explicação objetiva 

e científica para todo o tipo de crenças, inclusive as que pareçam estranhas a observadores 

externos. Assim, nesta perspectiva, para Durkheim, “compreender uma crença é encontrar as 

suas razões explícitas ou implícitas” (BOUDON, 1990, p. 10). Diferentemente de Lévy-Bruhl, 

Durkheim acredita que o “primitivo” tem as mesmas ferramentas para o pensamento que nós 

utilizamos, mas servem-se de elementos diferentes dos nossos na interpretação do mundo e na 

organização da realidade (BOUDON, 1990). 

Ainda que haja diferença na eficácia dos procedimentos “mágicos” e dos técnicos uma 

vez que os “primitivos” desconhecem os métodos da ciência, Durkheim sustenta que as 

estruturas do pensamento que estabelecem as regras de inferência são as mesmas para todos. 

São as características das proposições (religiosas para os primitivos e científicas para nós) que 

sustentam os respectivos saberes, ou seja, do ponto de vista da argumentação, que é o do 

pensamento, são as premissas admitidas cuja origem se reporta aos métodos de validação que 

diferenciam as racionalidades ou sistemas de pensamento, como expõe Boudon, referindo-se 

a Durkheim (1990, p. 30): 

As crenças mágicas devem, pois, segundo Durkheim, ser consideradas teorias 
“aplicadas” que as sociedades tradicionais tiram das doutrinas religiosas que 
reconhecem como verdadeiras, exatamente como, em nossas sociedades modernas, 
as receitas técnicas utilizadas pelos engenheiros são tiradas do corpus da ciência. 

Assim, Durkheim não dissocia as noções de conhecimento nem de sistema de 

pensamento, como o faz Lévy-Bruhl. Ao contrário, Durkheim fundamenta seus raciocínios em 

uma analogia (uma proporção) entre religião e ciência: as crenças mágicas e a religião estão 

para as sociedades tradicionais (“primitivas”), assim como a técnica e a ciência estão para as 

sociedades modernas. Sendo assim, Durkheim aproxima os termos por meio da comparação, 

estabelecendo uma transferência de significados em que as crenças mágicas são definidas em 
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relação à religião pelo que conhecemos da ciência na relação com as técnicas científicas e sua 

aplicabilidade. 

Durkheim esclarece que os membros dos grupos têm suas razões para crerem, ainda 

que essas crenças e as proposições que as sustentem conduzam a enganos, o que pode ocorrer 

em qualquer situação, tanto da ciência, quanto da magia ou pensamento comum. Ele ilustra 

que a relação de causalidade estabelecida tanto por uma teoria científica quanto por uma 

situação mística pode não ocorrer. Ainda assim, as teorias científicas cujos fatos apontem em 

outra direção, e as crenças mágicas cujos rituais não resultem no efeito estimado, não são 

descartadas de imediato. Geralmente aparecem hipóteses auxiliares no intuito de preservar a 

teoria científica e a crença mágica. Assim, as justificativas dadas para a exceção ao caso têm o 

mesmo caráter, seja no caso de um medicamento que pode curar uma doença, mas não o faça 

em alguma situação, que seria um caso típico da aplicabilidade da ciência, ou um ritual 

supersticioso cujo efeito esperado não ocorra, que é característico do pensamento comum  38

(BOUDON, 1990). 

Em suma, Boudon (1990) sustenta que as diferenças entre as teorias sociológicas do 

conhecimento de Durkheim e de Lévy-Bruhl são incompatíveis como modelos explicativos, 

pois têm princípios diferentes. Enquanto para Lévy-Bruhl as causas não são as razões, para 

Durkheim, as causas são as razões. Lévy-Bruhl justifica as crenças mágicas das sociedades 

tradicionais por uma racionalidade particular, diferente da nossa, que se impõe ao grupo, 

conduzindo-o a uma concepção enganosa do mundo, ou seja, o implícito de sua teoria é a 

lógica particular que apresenta uma conclusão sem premissas. Essa hipótese psicológica não 

explica como as crenças mágicas permanecem na sociedade moderna, por exemplo. Assim, da 

perspectiva epistemológica, a teoria da mentalidade primitiva não oferece uma proposição de 

cunho universal, pois foi criada para explicar o fenômeno específico das crenças de 

sociedades tradicionais (é ad hoc na avaliação de Boudon). Daí, sua rejeição por boa parte da 

comunidade científica. Em contraponto, Durkheim examina não apenas a adesão às crenças 

sem vincular aos desdobramentos possíveis, mas também admite as crenças em ideias frágeis 

 No campo da Psicologia Social, são os trabalhos acerca da atribuição que buscam explicar como significamos 38

os diversos fenômenos e como respondemos aos acontecimentos ou justificamos as ocorrências que contrariam 
as nossas crenças ou teorias, que se desdobram nos estudos de consistência cognitiva: equilíbrio (Heider), 
dissonância cognitiva (Festinger) e teoria da congruência (Osgood e Tannenbaum), todos realizados em torno da 
década de 1950 (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Fazemos esta observação apenas para relembrar que no 
campo das Ciências Humanas os fenômenos já existem, não são descobertos. O que os cientistas sociais fazem é 
estabelecer novas relações para análise dos mesmos, ou seja, o fenômeno existe para a teoria (POPPER, 2004).
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ou falsas pelas boas razões que os indivíduos apresentam, e que podem ocorrer em qualquer 

campo (a lógica ou racionalidade humana não é dissociada), seja o da ciência, o da magia ou 

o do senso comum. Portanto, Durkheim põe fim ao implícito de Lévy-Bruhl ao explicitá-lo, 

posto que não existem lógicas diferentes de acordo com as sociedades, ou seja, a diferença 

entre o pensamento mágico e o científico não se encontra na lógica, mas nas premissas 

admitidas, as quais constituem o foro no qual se sustentam as analogias e as vinculações dos 

sistemas conceituais dos grupos (LAKOFF; JOHNSON, 1980). Por essa aspiração universal, 

a teoria sociológica de Durkheim torna-se mais confiável, logo, mais aceita. 

2.3 Retórica da Teoria das Representações Sociais (em prol de uma abordagem retórica 

da Psicologia Social) 

2.3.1 Os raciocínios por dissociação de noção 

Até o momento, buscamos apresentar um recorte do pensamento predominante na 

Sociologia e na Psicologia a partir das oposições mais recorrentes e que atravessaram as 

representações sociais no ambiente intelectual em que esta teoria se instalou. As teorias acerca 

do funcionamento do pensamento dissociam esta noção nos pares filosóficos predominantes: 

“individual/social” e “passivo/ativo”. Assim, no âmbito discursivo dos cientistas sociais, as 

divergências oscilam em torno de quais predicados prevalecem na condição de termo 2, ou 

seja, aqueles que estabelecem o real, os critérios válidos, ou ainda, os preferíveis. 

Para o Cognitivismo Social, que valoriza a construção de inferências pelo indivíduo a 

partir de esquemas (operações mentais) que estruturam o mundo, o sistema de pensamento é 

marcado pelas categorias “individual” e “passivo” para definir como opera o pensamento 

naquele ponto de vista. As dissociações correntes dadas pelo Cognitivismo hierarquizam os 

termos da noção de pensamento conforme os pares a seguir: 

Para a Sociologia de Durkheim, tal como para a ideologia descrita por Althusser, os 

termos “social” e “passivo” indicam o verdadeiro acerca da racionalidade humana. Marx e 

Engels operaram os termos da dissociação de maneira inversa, de modo que os predicados 

Quadro 1 – Cognitivismo Social

Termo 1 (ilusório e enganoso) social ativo

Termo 2 (real e verdadeiro) individual passivo
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“individual” e “ativo” organizam o pensamento ideológico considerado autêntico. A 

Sociologia de Durkheim apresenta, em comum com o Cognitivismo, a expressão “passivo” 

como termo 2 na dissociação da noção de pensamento. No entanto, diverge no outro par-

filosófico, pois as forças coercivas da sociedade fortalecem o aspecto social e eliminam o 

individual, colocado no termo 1. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), dificilmente um contra-argumento à 

dissociação de uma noção rejeita a dissociação. O modo mais eficaz de refutá-la ocorre pela 

inversão de seus termos. Ao inverter os termos, revira-se a hierarquia de valores, tal como 

propuseram Marx e Engels com a noção de ideologia. 

As representações sociais, como uma teoria da ação social, invertem a ordem dos 

termos na dissociação “ativo/passivo” apresentada acima. Assim, Moscovici estabelece os 

preferíveis e o dito característico de uma “sociedade pensante”, ao situar o pensamento como 

social e a sociedade como agente (“ativo”) do pensamento. Entretanto, a inversão dos termos 

em si não resolve os problemas conceituais da teoria, pois é necessário argumentar 

justificando as escolhas. 

Em alguns momentos, Moscovici parece transitar pelos dois termos das dissociações, 

ora tomando o apresentado no Quadro 3, ora a sua inversão, o que torna o discurso 

“contraditório” no exame de Voelklein e Howarth (2005), uma vez que não elimina as 

incompatibilidades. Uma ambiguidade fica evidente, por exemplo, na descrição do processo 

de constituição das representações sociais: estas são constituídas pelas ações dos grupos com 

o intuito de tornar familiar elementos do ambiente, logo, “ativo” passa para o termo 2. Porém, 

uma vez constituídas, as representações sociais têm uma natureza prescritiva sobre os 

comportamentos e as ações dos grupos (MOSCOVICI, 2012 [1976]; RATEAU et al., 2012), 

Quadro 2 – Sociologia (Durkheim)

Termo 1 (ilusório e enganoso) individual ativo

Termo 2 (real e verdadeiro) social passivo

Quadro 3 – Representações Sociais

Termo 1 (enganoso, ilusório) individual passivo

Termo 2 (real e verdadeiro) social ativo
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ou seja, o caráter determinista e coercivo das representações sociais é o que parece prevalecer, 

tal como nas representações coletivas de Durkheim, de modo que os atores sociais ficam 

cerceados pela representação social constituída, incapazes de se moverem fora do contorno 

que as representações sociais instituem, sendo destituídos da condição de agentes 

anteriormente estabelecida (JAHODA,  1988 apud VOELKLEIN; HOWARTH, 2005). Neste 39

sentido, as representações sociais não possibilitam mudanças sociais pois são condicionadas 

pela cultura e pela história (McKINLAY; POTTER,  1987 apud VOELKLEIN; HOWARTH, 40

2005). Em  contrapartida,  Voelklein e Howarth (2005) esclarecem que esta crítica às 

representações sociais reduz a teoria ao impacto da cultura sobre a cognição, e da influência 

social sobre a ação individual. 

Na perspectiva da análise da dissociação que define a noção de representação social, o 

termo 1 (passivo) na descrição inicial de Moscovici retorna agora como termo 2. Este é um 

discurso impreciso, que não resolve as incompatibilidades pois não esclarece as escolhas. 

Nesta situação, Moscovici argumenta com os dois lados da dissociação sem ao menos tentar 

sincretizar as oposições como fez Billig com o paradoxo do pensamento e da linguagem. Em 

outra situação, Moscovici (2012 [1976], p. 233) sustenta que “o pensamento natural se 

distingue pela iteração, a redundância”. Portanto, a essência das representações sociais, como 

resultantes da interação e da comunicação social, opera o eco e a repetição. Esse é um aspecto 

da comunicação. Todavia, na análise de Billig (1991), é necessário acrescentar que o 

pensamento e argumentação abrangem também as divergências, a negação e os contra-

argumentos. Como sustentam Potter e Billig (1992 apud VOELKLEIN; HOWARTH, 2005, p. 

14, tradução nossa),  o conflito e a argumentação são ainda pouco teorizados pela Teoria das 41

Representações Sociais. 

Nossa análise, como complementar a de Billig, sugere que ao explicar como funciona 

o pensamento e ao estabelecer os contornos próprios das representações sociais, Moscovici 

oscila entre os termos da dissociação (individual/social; ativo/passivo), tentando eliminá-la ao 

conferir certa plasticidade ao uso das noções básicas da teoria. No campo da retórica e da 

 JAHODA, Gustav. Critical notes and reflections on ‘social representations’. European Journal of Social 39

Psychology, n. 18, p. 195-209, 1988.
 McKINLAY, A.; POTTER, J.. Social representations: A conceptual critique. Journal for the Theory of Social 40

Behaviour, n. 17, p. 471-487, 1987.
 “conflict and argumentation are still under-theorised within social representation theory, as argued by Potter 41

and Billig (1992)”. Em Voelklein e Howarth (2005), retirado de POTTER, J.; BILLIG, M. Re-representing 
representations - Discussion of Räty and Snellman. Papers on Social Representations, v. 1, p. 15-20, 1992.
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argumentação, essa flexibilidade atribuída às noções em um debate é mais comum do que se 

imagina e caracteriza a proposição defendida pelo orador, visto que “o orador a apresenta 

como sendo não confusa, mas flexível, rica, ou seja, como contendo grande possibilidades de 

valorização e, sobretudo, como podendo resistir aos ataques de experiências 

novas” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 156). Para valorizar a posição do 

orador, em contrapartida, as noções dadas pelos opositores são desqualificadas pela rigidez 

das definições, o que as torna inadequadas e ultrapassadas. Nesta situação, os interlocutores 

costumam protestar, inclusive recusando os argumentos imprecisos e até sugerindo o uso de 

má-fé pelo orador. Todavia, apesar de no campo da ciência, o rigor, o valor da prova e os 

métodos de validação ocuparem o cerne dos interesses, tanto no pensamento cotidiano quanto 

no debate que estabelece as teorias, as ferramentas do pensamento são as mesmas, os 

raciocínios utilizam os mesmos procedimentos para inferir ao ligar e ao afastar elementos do 

discurso com vistas a buscar a adesão do auditório a quem os argumentos se dirigem 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). A plasticidade da noção “representações 

sociais” pode ser verificada pela quantidade de definições fornecidas por Moscovici (2012 

[1976]) em seu primeiro livro, algumas elencadas aqui a título de ilustração: 

Concomitantemente, uma representação social é organização de imagens e 
linguagem, pois recorta e simboliza ações e situações que são ou se tornam comuns 
(p. 26). 

A representação social é a cada vez o signo e o duplo do objeto valorizado 
socialmente (p. 27). 

As representações sociais são entidades quase tangíveis; circulam, se cruzam e se 
cristalizam continuamente através da fala, do gesto, do encontro no universo 
cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos produzidos e 
consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas delas (p. 39). 

(…) a representação social é a “preparação para a ação”, não só porque guia os 
comportamentos, mas sobretudo porque remodela e reconstitui os elementos do 
ambiente no qual o comportamento deve acontecer (p. 46). 

Ao contrário, as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu estatuto sendo 
o da produção de comportamentos e de relações com o ambiente, da ação que 
modifica uns e outros, e não a reprodução de comportamentos ou relações, como 
reação a um dado estímulo externo (p. 47). 

(…) a representação social se mostra como um conjunto de proposições, de reações 
e de avaliações que tocam pontos particulares, ditos aqui e ali, em meio a uma 
enquete ou uma discussão pelo “coro” [refrão] coletivo do qual cada um, querendo 
ou não, faz parte (p. 62). 

Qualificar a representação de social significa optar pela hipótese segundo a qual é 
produzida e engendrada coletivamente (p. 71). 
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A representação, ao permitir, a tradução de vários conflitos normativos, materiais, 
sociais, enraíza o material científico no ambiente ampliado de cada um. Ao mesmo 
tempo, motiva e facilita a transposição dos conceitos e das teorias reputadas 
esotéricas para o plano do conhecimento imediato e mutável e, por isso, se tornam 
instrumentos de comunicação. Por um lado, a representação substitui a ciência por 
outro a constitui (ou a reconstitui) a partir das relações sociais implicadas (p. 72-3). 

Resolver problemas, dar forma às interações sociais, fornecer um modelo para a 
conduta constituem motivos poderosos para edificar uma representação, nela 
transvazar o conteúdo de uma ciência, de uma ideologia etc. Veremos mais adiante 
que existem graus e desvios próprios ao processo. Que em determinado grupo, trata-
se de atitudes, antecipações de comportamento e, em outros, de um conjunto de 
categorias de pensamento e de troca (p. 74). 

Instrumento de troca ou sistema de interpretação, a representação social 
subrepticiamente enraizada no meio social se afirma como hábito (costume), 
idiossincrasia individual ou cultural (p. 176). 

A formação de uma representação ultrapassa o real ao se erigir como seu duplo, mas 
tende a conferir ao real certa permanência, tende a apreender o estável dentro do 
movimento e perceber o constante além da mobilidade inicial das relações (p. 403). 

Nestas definições, é factível afirmar que as noções são ajustadas às necessidades da 

argumentação. Ao valorizar o que se qualifica, o orador exerce influência sobre seu 

significado, o que nos reporta às leituras divergentes que Jovchelovitch e Boudon fazem do 

trabalho de Lévy-Bruhl, por exemplo. Pelas descrições acima, o uso argumentativo da 

expressão “representação social” parece amplo e abrangente pela ubiquidade, o que pode 

servir de instrumento de persuasão, tal como um valor universal. Entretanto, é na utilização 

dos acordos que emergem as divergências, pois “os valores universais (…) são designados, 

ninguém se espante, pelas noções mais confusas de nosso pensamento” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 159). E não seriam as diferentes abordagens da teoria, 

então, resultantes dessa situação, ou seja, tentativas de organizar o arcabouço teórico que 

apresentou conceitos vagos e imprecisos de início? A flexibilização de uma noção é uma 

técnica argumentativa que parece mais apropriada ao uso na política, mas é encontrável 

também nas controvérsias da Ciência. 

Quanto à análise das dissociações da noção de pensamento, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) ainda esclarecem que a inversão dos termos nem sempre é suficiente para 

respaldar um argumento novo que busca refutar uma dissociação antiga já estabelecida, pois 

surgem novas dificuldades como desdobramento dos raciocínios. Daí, uma estratégia 

discursiva recorrente é apoiar a nova dissociação em outras subdivisões (dissociações), o que 

os autores nomeiam dissociação em leque. Assim, as dissociações em leque buscam apoiar as 

dissociações anteriores e podem dissociar tanto o termo 1 quanto o termo 2. Os raciocínios 
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também podem buscar outros pares filosóficos cuja dissociação reforce a dissociação anterior, 

que busca ser validada pelo orador. 

Em nossa análise, para descrever e respaldar a teoria, Moscovici dissocia outras 

noções, além da noção de pensamento: (1) o conhecimento é dividido em científico e do senso 

comum (adaptado); (2) a lógica é a particular, própria das representações sociais em oposição 

à comum ou universal; (3) a linguagem é a espontânea em contraponto a outras, como 

esquematizado a seguir (Quadro 4): 

Cada nova dissociação que surge dá suporte a definições anteriores, em que os 

fundamentos teóricos sustentados por Moscovici saltam de uma dissociação para outra para 

significar, respectivamente, conhecimento, racionalidade (lógica) e linguagem, como posto 

pelos pares filosóficos acima. 

Cabe esclarecer que a identificação do termo 1 com o que se considera enganoso não 

sustenta, por exemplo, o conhecimento científico como ilusório. O raciocínio por dissociação 

de noção coloca em oposição aparência e realidade, vinculando realidade ao valor, para 

resolver uma incompatibilidade. Neste caso, trata-se de explicar a modalidade de 

conhecimento relativo ao fenômeno das representações sociais. Uma vez que a adaptação do 

conhecimento científico pelos atores sociais como guia de leitura da realidade é o que institui 

o fenômeno das representações sociais, é coerente sustentar o conhecimento adaptado como 

real em oposição ao conhecimento científico como aparente (ilusório). “Com relação ao termo 

1, o termo 2 será, a um só tempo, normativo e explicativo” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 473). 

Com o intuito de colocar em evidência a dissociação como eixo retórico da Teoria das 

Representações Sociais, propomos um diálogo fictício entre um interlocutor interessado em 

Quadro 4 – Dissociações sobre as quais a Teoria das Representações Sociais se constitui

Termo 1 (enganoso, ilusório) conhecimento científico lógica universal linguagem 
teórica

Termo 2 (real e verdadeiro) conhecimento do senso 
comum (adaptado)

lógica particular (pensamento natural 
ou formalismo espontâneo)

linguagem 
espontânea
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compreender a teoria e seu autor,  e sublinhamos as categorias que engendram as 42

dissociações em série, ou seja, o termo 2 que especifica o dito próprio das representações 

sociais. Entre colchetes, para cada pergunta seguida de resposta, está a análise dos implícitos 

que expõe a sequência de dissociações por meio das citações de Moscovici. 

INTERLOCUTOR – Se as representações sociais são uma modalidade de conhecimento, 

então, de que trata esse conhecimento? 

MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 27 – “Numa palavra, a representação social é uma modalidade 

de conhecimento particular tendo a função de elaboração dos comportamentos e da 

comunicação entre indivíduos”. 

[Não é o conhecimento científico, nem o conhecimento do senso comum, que pode se 

confundir com opinião, ou outro conhecimento - é um conhecimento particular, embora ele 

não o especifique.] 

INTERLOCUTOR – Mas qual é a característica desse conhecimento? Como diferenciá-lo de 

opiniões e ideologias, que estariam no âmbito da elaboração dos comportamentos e da 

comunicação entre indivíduos? 

MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 28 – “A representação social é um corpo organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças aos quais os homens tornam a realidade 

física e social inteligível, se inserem em um grupo ou relação quotidiana de trocas e liberam 

os poderes de sua imaginação. “(…) uma forma de conhecimento autônoma que obedece a 

certas exigências próprias do espírito humano no momento em que é submetido aos 

acontecimentos do universo próximo” (p. 74). “De fato, a representação social condensa uma 

racionalidade coletiva bem direta, diversificada e difusa, sendo que cada participante é até 

certo ponto um autodidata (…)” (p. 73). 

 A proposta é fazer um chiste ao diálogo Mênon de Platão cujo texto examina as propriedades do 42

conhecimento. Sócrates, interpelado por Mênon acerca da natureza do saber, afirma que nada aprendemos além 
daquilo que a alma recorda. Será que Moscovici estaria recordando sua própria origem? Afinal, a representação 
de que a individualidade não existe fora do vínculo com o coletivo é uma questão bíblica, reconhecida por 
Moisés quando exasperado com Deus afirma: “Se eu sou só por mim, quem sou eu?” (BONDER, 2014, p. 40). 
Moscovici era judeu. O Judaísmo em sua origem não é uma religião, está ligado ao coletivo de Israel, uma 
identidade constituída no vínculo por tradição, não necessariamente genético. Moisés não era crente, nem um 
líder religioso, mas um líder executivo. Recebeu de Deus as tábuas da Lei para torná-las exequíveis. Moscovici 
certamente conhecia essas tradições. Desde a sua cultura de origem, a judaica, Moscovici compreendia a noção 
de social para a constituição identitária e de representação.



!81

[A representação social é corpo organizado, o que permite tornar a realidade 

inteligível, em contraposição à noção de opinião que, de modo subentendido, é desorganizada. 

O conhecimento é autônomo em contraponto às noções de ideologia que se apoiam no 

conhecimento recebido. “Obedece a certas exigências” nos remete a leis próprias, do mesmo 

modo que a mentalidade primitiva na concepção de Lévy-Bruhl. As categorias coletivas, 

diversificada e difusas fazem oposição, respectivamente, à racionalidade individual (própria 

do Cognitivismo), única (de caráter evolucionista nos moldes de Herbert Spencer) e abreviada 

(no entendimento cognitivista do processamento de informações e do conhecimento).] 

INTERLOCUTOR – Poderia descrever melhor essa racionalidade? De que maneira procede 

seu funcionamento? 

MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 47 – “Em resumo, discernimos sistemas que possuem uma 

lógica e uma linguagem particular, uma estrutura de implicações que influenciam tanto os 

valores quanto os conceitos. Um estilo de discurso que lhes é próprio. Não os consideramos 

como ‘opiniões sobre’ ou como ‘imagens’, mas como ‘teorias’, como ‘ciências coletivas’ sui 

generis, destinadas à interpretação e à formação do real”. 

[A noção de linguagem, por extensão, é dissociada nas mesmas categorias da lógica. 

Os termos que definem a lógica particular das representações sociais deslizam e se transferem 

para definir a linguagem característica, que tem um estilo próprio de caráter singular também. 

Como o foro da lógica não fica explicitado, o mesmo ocorre com a questão da linguagem. O 

raciocínio que dissocia gera uma sequência de transitividades (A=B=C=D etc.) de caráter 

implicativo, que pretende um encadeamento silogístico que, ao final, não ocorre.] 

Ainda que as citações de Moscovici tenham sido retiradas de seus contextos originais, 

esse diálogo imaginário serve como exercício para expor o núcleo retórico da Teoria das 

Representações Sociais. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 469) sustentam que 

  
as noções novas, resultantes da dissociação, podem adquirir tamanha consistência, 
ser tão bem elaboradas e parecer tão indissoluvelmente vinculadas à 
incompatibilidade que elas permitem resolver, que apresentar esta em toda a sua 
força parece uma outra forma de colocar a dissociação. 

A argumentação por dissociação de noção visa uma solução prática para as 

incompatibilidades. No entanto, como se trata de um grande remanejamento na concepção do 
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real, tem desdobramentos para o registro teórico. A nova noção que surge pode parecer 

inerente à incompatibilidade ao produzir a concepção de que os elementos novos são 

autônomos e separados dos anteriores. A partir desse raciocínio, é factível considerar que os 

elementos anteriormente relacionados eram, de fato, independentes, logo, não associáveis. Se 

não estão relacionados, não se trataria de uma dissociação, mas apenas de uma ruptura de 

ligação entre elementos independentes. A ideia de ruptura torna a dissociação um implícito. 

Para a Teoria da Argumentação, uma ruptura de ligação e uma dissociação de noção são 

discrimináveis. Entretanto, à medida que o debate avança, esse discernimento pode se tornar 

controverso, sendo necessário analisar todo o contexto argumentativo para fazer a distinção. 

Nesta perspectiva, à primeira leitura, é possível que nossa análise cause estranheza ou mesmo 

rejeição ao leitor familiarizado com a Teoria das Representações Sociais. 

Para Boudon (1990) todas as proposições argumentadas e defendidas por oradores, 

não importa que estejam no papel de cientistas, homens comuns, seres de cultura diferente da 

nossa, estão entranhadas não apenas de razões explícitas mas também de raciocínios 

implícitos. Mazzotti (2016) esclarece que o implícito do discurso não é o oculto, e sim, o não 

declarado. No entanto, o implícito é evidente para orador e auditório que se encontram 

pactuados por meio das crenças, teorias, conhecimentos e seus significados compartilhados. 

Por serem inteligíveis para os interlocutores, e pelo fato de a comunicação não ficar 

interrompida, frequentemente não há necessidade de explicitá-los. Aliás, os implícitos são 

elementos básicos de toda comunicação, pois não seria possível esclarecer novamente todos 

os detalhes do que se enuncia a cada vez que se participa de uma conversação, mesmo no 

campo da Ciência. 

Resumidamente, Boudon (1990) afirma que todo o orador sustenta seus argumentos a 

partir de a priori (os quais podem ser entendidos como lugares comuns ou universais). Esses 

a priori, por tratarem-se de “universais”, quase sempre constituem os implícitos dos 

discursos, que, ao servirem de premissas para os raciocínios apresentados, 

circunstancialmente, podem até distorcer significados. Sendo assim, os raciocínios operam 

não apenas a persuasão da audiência, mas, antes de tudo, a autopersuasão. Boudon (1990, p. 

14) também sustenta que mesmo “uma ideia duvidosa ou falsa tem maior probabilidade de se 

instalar – em nossa sociedade pelo menos – quando dotada de uma caução científica”. 
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Para encerrar esta análise, entendemos que existe um a priori que institui a teoria 

propriamente dita. Para Moscovici (2012 [1976]) a era moderna produziu um fenômeno social 

novo. Anteriormente as percepções, as práticas sociais e os significados das experiências 

comuns eram dados por um conhecimento mais local e de longa duração. No entanto, na 

concepção dele, essa situação foi modificada pelo grande volume de informações a que as 

pessoas estão expostas, de modo que o nosso conhecimento é mediado pelo que outros grupos 

conhecem, ou seja, os conhecimentos indiretos. Igualmente a ciência dá origem a um novo 

senso comum, pois “as ciências inventam e propõem a maior parte dos objetos, dos conceitos, 

das analogias e das formas lógicas que utilizamos para responder às operações econômicas, 

políticas e intelectuais” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 22). Esse novo senso comum é 

compreendido no âmbito da divulgação e difusão da ciência cujo caráter criador origina um 

conhecimento adaptado às necessidades dos grupos sociais. 

Segundo Moscovici (2012 [1976], p. 27), a passagem do conhecimento da ciência ao 

conhecimento adaptado produz uma “ruptura” entre universos de pensamento. Ruptura, então, 

seria um a priori que estrutura a teoria, e atravessa os conceitos básicos de pensamento, 

conhecimento e linguagem como definido pelas representações sociais, ainda que a análise 

retórica tenha exposto que se trata de uma dissociação. A noção de ruptura como instituinte da 

novidade é o termo que engendra a Teoria das Representações Sociais. Como derivada de uma 

descontinuidade no sistema de pensamento, essa ruptura produz a representação social que, na 

função de instituir o real, gera “o signo e o duplo do objeto valorizado 

socialmente” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 27). 

A noção de duplo como representação social é relevante para nossa pesquisa em 

educação escolar, uma vez que a escola é o locus da aprendizagem das ciências, das artes, e 

de outros conhecimentos que são organizados por aqueles que são responsáveis pelo seu 

ensino – os professores. Nesta situação, como oradores autorizados, ao organizarem os 

conteúdos e os modos de ensino e de aprendizagem, e darem funcionalidade às proposições 

de caráter didático, os professores produzem as transposições e adaptações do conhecimento 

que julgam necessárias ao ensino dos aprendizes, o que constitui as representações sociais das 

disciplinas e conteúdos que ensinam (MAZZOTTI, 2008b, 2014a). Daí, a relevância da noção 

de duplo e o entendimento do raciocínio por dissociação proposto por nossa análise. 
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Retornemos à noção de ruptura entre elementos do discurso, tal como abordado pela 

Teoria da Argumentação. A noção de ruptura implica o engendramento de termos e conceitos 

de caráter autônomos, isto é, elementos não associáveis (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005). Daí, a partir dessa mesma concepção, Moscovici fundamenta a Teoria das 

Representações Sociais, sem verificar que os conceitos que ele define, existem na medida em 

que se relacionam com os anteriores, ou seja, os termos não são independentes, mas 

relacionais, uma vez que na comparação, o pensamento natural, a lógica e a linguagem 

particulares são preenchidos por predicados (categorias) que se consideram os preferíveis em 

relação ao termo 1, que carece de tais qualidades (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005), ou seja, na comparação os termos são afastados. Ao avançar ainda mais em nossos 

raciocínios postos por uma hipérbole, é factível afirmar que a representação social como o 

duplo de um objeto constitui uma dissociação posta pelo orador (que a defende) como 

ruptura. Por esta via, fica evidente que a noção de representação social é relacional e existe 

como desdobramento da dissociação de alguma noção. Qual seria? Se a teoria se erige sobre 

uma dissociação, a partir do momento que tornamos explícito este raciocínio, extinguimos o 

dito incompatível e acabamos com a teoria, ou seja, a Teoria das Representações Sociais não 

existe ou apenas existe na medida em que sustentamos a dissociação que a funda. Se não há 

teoria, não há objeto, menos ainda uma tese ou hipótese a defender… 

Ainda que a afirmativa anterior cause terror no escopo de quem se propõe a escrever 

uma tese, este é um exercício de ceticismo necessário, adequado à atitude de um pesquisador. 

Nos dias atuais, o cético é considerado nos moldes de um indivíduo de pensamento negativo 

ou que nega sistematicamente. No entanto, em sua origem, o cético  designava o 43

pesquisador. Embora neste trabalho não caiba a discussão da amplitude de significados para a 

noção de ceticismo ao longo da história, apoiamo-nos na atitude cética como a que questiona 

o pensamento dogmático e a posição previamente decidida, logo, busca a crítica (análise), o 

que deve ser a atitude de quem pesquisa (DUMONT, 1986; PEREIRA, O., 2001). Então, a 

partir da análise retórica da Teoria das Representações Sociais, as primeiras conclusões já 

conduziriam ao fim desta pesquisa? 

 Pirro foi o fundador do ceticismo na Grécia antiga - fim do IV séc. a.C.. A etimologia da palavra (skepsis) se 43

refere a “exame”. Neste sentido, é necessário que o pesquisador avalie sem se precipitar, questione o que é 
considerado óbvio e “dessacralize” conteúdos e discursos (DUMONT, 1986; PEREIRA, O., 2001).
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Examinemos mais dois aspectos, destacados por Moscovici como essenciais para a 

constituição do quadro teórico das representações sociais: (1) o sistema cognitivo que lhe é 

característico; (2) os processos de formação. 

2.3.2 O sistema cognitivo – comunicação, argumentação e pensamento 

Uma vez que o fenômeno das representações sociais se constitui a partir das 

práticas comunicativas dos grupos, então é necessário examinar como os especialistas 

descrevem os sistemas de comunicação e de representação que operam aquelas práticas. 

Para tanto, propomos examinar a narrativa de dois autores no que tange ao sistema 

cognitivo e aos modos de comunicação, por desdobramento, de argumentação e de 

pensamento próprios das representações sociais: (1) a tríade dialógica, que Marková 

(2006) descreve como uma unidade dinâmica da teoria do conhecimento social 

característica das representações sociais; (2) o pensamento natural, tal como apresentado 

no livro inaugural de Moscovici (2012 [1976]). 

2.3.2.1 A tríade dialógica e as partes indissociáveis que compõem a retórica 

No capítulo 6, do livro Dialogicidade e Representações Sociais, a autora Marková 

(2006, p. 213) afirma a tríade dialógica Alter-Ego-Objeto, representada pelo triângulo a 

seguir, como o modelo de “unidade dinâmica da teoria do conhecimento social”, o qual torna 

inteligível os processos de conhecimento social e de formação das representações sociais: 

Objeto (Representação Social) 

 

         Ego   Alter 

    Figura 1 – Tríade dialógica 

A partir desta figura, Marková explica que os componentes Alter-Ego não 

necessariamente referem-se à comunicação entre indivíduos, ou seja, este esquema comporta 
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diferentes modalidades de interlocução, que podem ocorrer de pessoa para grupos, da 

sociedade para sujeitos, entre outras combinações, sendo possível qualquer arranjo na relação 

entre os três componentes que atuam em conjunto para efetivar a comunicação. A autora 

também sustenta que este modelo de três elementos oferece um contraponto às propostas de 

teorias da comunicação como teorias do conhecimento social, que se respaldam 

predominantemente em esquemas diádicos (ego-objeto), em que conhecer significa apreender 

os esquemas existentes a priori, tal como na Sociologia de Durkheim e no Cognitivismo 

Social. Assim, o terceiro elemento (alter) acrescenta o “social” na constituição do 

conhecimento e da comunicação. 

Do mesmo modo, Marková assume que este modelo tem por fundamento o órganon de 

Karl Bühler, criado nos anos de 1930, cuja representação estrutura uma teoria semiótica da 

comunicação para compreender o fenômeno da “estabilidade” a partir da inter-relação dos três 

elementos: um (emissor), outro (receptor) e as coisas (mensagem). Entretanto, para Marková 

(2006), Bühler apresenta um modelo estático e não focaliza a interdependência dinâmica dos 

três componentes que envolvem a comunicação cuja “tensão” dialógica provoca a “mudança”, 

fenômeno que norteia as pesquisas em representações sociais conforme afirma Moscovici. 

Para explicar a concepção de “tensão”, Marková (2006) utiliza diversos exemplos de 

interações sociais e propõe alguns esclarecimentos acerca do vocábulo: 

A tensão deriva das atividades de diferentes forças. Por exemplo, ela pode surgir dos 
poderes conflitantes em uma única entidade (…) (MARKOVÁ, 2006, p. 210) 
A noção da tensão expressa o ímpeto a uma ação ou a uma mudança (MARKOVÁ, 
2006, p. 211). 
A tensão é inerente na relação Alter-Ego e, por implicação, na teoria das 
representações sociais e na comunicação. Não pode haver comunicação alguma, a 
menos que os participantes se juntem pela tensão (MARKOVÁ, 2006, p. 212). 

Entretanto, pela abrangência das situações comunicativas descritas no capítulo do 

livro, o contorno que define o termo “tensão”, ainda assim, é bastante elusivo nas palavras de 

Marková (2006). Afinal, a própria autora admite: “contudo, a tensão está implícita em todas 

as situações da vida apesar de não ser explicitamente considerada como tal (MARKOVÁ, 

2006, p. 211). 

Em nossa análise, que assume a Retórica como teoria da comunicação, o que Marková 

nomeia “tensão” é uma condição prévia da interlocução, por desdobramento, da argumentação e 

do pensamento, pois ocorre não apenas na interação com o outro, mas em uma deliberação 
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consigo mesmo, bastando o indivíduo sentir-se dividido ante duas possibilidades para uma 

tomada de decisão. A “tensão”, nas palavras de Marková (2006), como parte intrínseca da 

relação Alter-Ego, como derivada de forças conflitantes e como impulsionadora da ação, parece 

aludir aos inúmeros ajustes realizados entre auditório e orador com o intuito de manter uma 

conversação, ou seja, remete à função básica da argumentação no processo comunicativo, que é 

a “adesão dos espíritos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16). 

Há ainda outro ponto a destacar na descrição da tríade dialógica. Marková (2006) refere-

se aos modelos monológicos (diádicos) do Cognitivismo e da Sociologia de Durkheim, e apoia-

se na tríade de Bühler para descrever as práticas comunicativas. Entretanto, parece desconhecer 

que tanto o esquema de Bühler quanto a tríade Alter-Ego-Objeto, de fato, não são novidade, se 

considerarmos que no século V a.C. os gregos conheciam a interatividade dos três componentes 

da comunicação, os quais foram sistematizados por Aristóteles em Retórica, e retomados no 

movimento conhecido como Nova Retórica, no final da década de 1950 por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca. Na Retórica, os termos Alter-Ego-Objeto são nomeados, respectivamente, 

Páthos-Ethos-Lógos. Na Nova Retórica, esses componentes são recuperados e usualmente 

denominados Auditório-Orador-Argumento. Ainda que as palavras sugiram correspondências 

entre os modelos, é necessário conferir os significados atribuídos aos três elementos na Retórica 

e na Nova Retórica para que verifiquemos as similaridades com o esquema proposto por 

Marková. Assim posto, cabe sugerir que a tríade dialógica Alter-Ego-Objeto, como teoria da 

comunicação, constitui uma imitação (duplicação) da Retórica, que é mais antiga, a fim de 

explicar o fenômeno das representações sociais. Situemos, então, os três elementos. 

Em Retórica, o ethos (ego) refere-se àquele que enuncia, o orador, seu caráter e sua 

credibilidade outorgada por suas “virtudes morais”. Na descrição de Eggs (1999) apud 

Charaudeau e Maingueneau (2008. p. 220), “[o ethos] comporta uma dimensão social, na 

medida em que o orador convence ao se exprimir de modo apropriado ao seu caráter e a seu 

tipo social”. Mais adiante, os autores complementam: “trata-se da imagem de si que o orador 

produz em seu discurso, e não de sua pessoa real”. Essa concepção de ethos é também 

adotada na Nova Retórica e deixa evidente que o ethos (ego) não tem caráter solipsista, pois 

modela-se no ajustamento aos limites que os interlocutores (páthos) lhe assinalam. 

O páthos (alter) é usualmente associado às paixões, à mobilização dos afetos, à 

emoção que tenta deslocar o ouvinte na direção que o orador deseja (KENNEDY, 1998). 



!88

Também designa amplamente a recepção no ato comunicativo (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008). Tanto na Retórica antiga, como técnica que visa à persuasão, 

quanto na Teoria da Argumentação, conforme proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), o páthos ocupa o primeiro plano da comunicação, pois a argumentação tem por alvo a 

adesão daqueles a quem se dirige, isto é, orienta-se pelo auditório (páthos) que se pretende 

influenciar. Com isso, na perspectiva retórica, não é possível considerar páthos e lógos em si e 

separadamente, uma vez que a construção do discurso (lógos) é intrínseca à predisposição 

emocional que o orador (ethos) pretende engendrar nos interlocutores. Na Nova Retórica, para 

assegurar certa racionabilidade aos argumentos, a noção de páthos é ampliada para a 

concepção de auditório universal e particular (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008), e 

será detalhada em outro capítulo. 

A relevância do Alter na constituição da tríade dialógica para o estudo do fenômeno 

das representações sociais, destacada por Marková (2006), igualmente ocorre para a Retórica 

que focaliza a adesão, isto é, o auditório a se persuadir. Nesta perspectiva, as naturezas 

análogas da Retórica e da Psicologia Social ficam evidenciadas, uma vez que ambas têm por 

objeto o mesmo fenômeno, que é o da adesão ou influência social (MAZZOTTI, 2011). 

Por fim, há o lógos (objeto), que constitui a matéria do discurso, e também abrange o 

conjunto dos enunciados ou dos argumentos cujo efeito persuasivo se apoia em raciocínios de 

toda espécie que pretendem a razoabilidade e a plausibilidade (KENNEDY, 1998; 

PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). É necessário compreender que, no âmbito da 

Retórica, o discurso como objeto não é um ente, pois a materialidade da língua existe na 

medida de quem o enuncia (ethos, que expressa o caráter do páthos) e para quem o faz 

(páthos, que constitui ele mesmo um ethos). Assim, a análise dos esquemas argumentativos e 

dos raciocínios só existe no contorno que o orador e o auditório instituem, uma vez que só é 

possível articular os significados de um discurso conhecendo o contexto em que se encontram 

os interlocutores, ou seja, o exame da palavra que implica em significados é sempre situado 

(MAZZOTTI, 2016). 

Marková (2006, p. 224) propõe a tríade dialógica como “um construtor conceitual que 

permite ao pesquisador considerar o problema a partir de suas perspectivas teóricas”. No 

entanto, se a tríade como exposta no capítulo tem definições vagas a respeito do seu 

funcionamento; se a tríade como modelo tem similaridade com o proposto pela Retórica a 
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partir da comparação dos três elementos que a compõe e do seu funcionamento, o que 

Marková (2006) parece não considerar; se a Retórica como ciência apresenta um arcabouço 

teórico-conceitual mais consistente para análise dos processos comunicativos que forjam as 

representações e os processos cognitivos, conforme sustenta nossa exposição, consideramos, 

então, que a Retórica é a ciência das relações psicossociais, as quais a Psicologia Social toma 

para si e julga estar fazendo ciência. 

Passemos ao exame do outro tema: o pensamento natural. 

2.3.2.2 O pensamento natural e a lógica (raciocínio) que o constitui 

Neste tópico propomos a análise do Capítulo 10 (O Pensamento Natural: observações 

feitas durante as entrevistas) do livro A Psicanálise, sua imagem e seu público de Serge 

Moscovici. Neste capítulo, o autor refere-se mais claramente aos discursos, à expressão do 

pensamento e aos raciocínios dos entrevistados para delinear como funciona o sistema 

cognitivo. Aqui o autor explicita sua tomada de posição, as quais já questionamos em tópicos 

anteriores. Assim, nossa análise sustenta que: (1) o pensamento natural não constitui uma 

racionalidade diversa e autônoma; (2) os fatores e os princípios que fundamentam o 

pensamento natural são os mesmos para todo o pensamento humano; (3) as análises dos 

discursos, como propostas pela Teoria das Representações Sociais, ficam subsumidas pela 

análise retórica. 

Na passagem da ciência à sua representação, Moscovici (2012, [1976]) afirma a 

relevância do estudo da linguagem, que atua como mediadora no processo de formação das 

representações sociais. Igualmente ele sustenta que a linguagem científica tem função análoga 

à linguagem espontânea, a que articula os “modos de conhecimento autônomos” (2012, 

[1976], p. 224) característicos do fenômeno das representações sociais. O autor também 

afirma eliminar as controvérsias postas pelas dissociações comuns a respeito do conhecimento 

e do pensamento (social/individual, racional/emocional, lógico/ilógico etc.), ao considerar que 

o sistema cognitivo é múltiplo e produtor de diferentes racionalidades manifestas pelas 

linguagens que as caracterizam. Entretanto, como já exposto, consideramos que o autor 

reforça as polêmicas em torno da questão por apoiar-se em um leque de dissociações para 

justificar as disputas em torno dos termos 1 e 2 das dissociações. 
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Acerca do pensamento natural, Moscovici elenca três dimensões relativas à formação 

das representações sociais. Primeiramente, a “dispersão da informação” a partir da defasagem 

na apreensão das informações veiculadas, uma vez que não é possível saber tudo acerca de 

todos os assuntos, isto é, em alguma circunstância as pessoas estão desinformadas e são 

“incultas”. Esta defasagem não está associada à quantidade de informação, mas se vincula aos 

interesses dos grupos, aos saberes, aos valores, às influências, ao controle das fontes de 

informação, entre tantos outros aspectos que permitem aos grupos comparar e fazer as 

escolhas a partir do que conhecem a respeito do objeto em discussão. Em um segundo 

momento, ocorre a “focalização” cujo recorte expõe o que os sujeitos destacam e/ou 

minimizam do tema, o que é feito de acordo com os valores que orientam os grupos. 

Conforme Moscovici (2012, [1976], p. 227), a focalização “é o aspecto expressivo da relação 

do indivíduo ou do grupo com o objeto social”. Por fim, a “pressão à inferência” demarca o 

posicionamento e define a ação dos grupos, uma vez que os atores sociais são instigados a 

opinar e justificar suas preferências. 

As condições de base para desenvolver o pensamento natural no âmbito destas três 

dimensões, compreendidas como uma operação cognitiva e intelectual, ocorrem nas 

interações sociais pelo viés da comunicação. Assim, Moscovici (2012, [1976], p. 230) 

distingue o pensamento natural do formal: 

(…) trata-se de um pensamento que se desenvolve frequentemente durante a 
interação face a face, na qual os interlocutores exprimem e forjam suas opiniões 
considerando a dos outros. Paralelamente, o desenvolver dessa racionalidade tem 
como objetivo uma influência, uma aprovação; nenhum outro produto é esperado ou 
é resultado, como é o caso da atividade intelectual que caracteriza a ciência, arte, a 
filosofia ou o jornalismo. (…) 
Além disso, o processo cognitivo que se manifesta, pressupondo o diálogo, sendo 
dominado pelo jogo das questões e respostas, das opiniões levantadas e 
imediatamente emitidas, apresenta uma característica notável: pensamos 
incessantemente “a favor” ou “contra”, isto é, aceitamos ou rejeitamos o que é dito e 
que, a menos de evitar o diálogo, forjamos nossa opinião na e pela controvérsia. 

Esta é uma das exposições que Moscovici faz acerca dos fatores fenomenológicos que 

caracterizam o pensamento natural. À primeira vista, não é factível discernir o que de fato 

diferencia o pensamento natural do pensamento científico ou de qualquer outra categoria de 

pensamento nomeada pelo autor. Afinal, na perspectiva retórica, em todas as situações 

dialógicas, sejam formais ou espontâneas, na modalidade escrita ou oral, os interlocutores 

podem concordar ou discordar, aceitar ou refutar argumentos, ainda que estejamos no campo 
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da ciência, da arte ou da filosofia (BILLIG, 2008 [1996]). Sendo assim, a qualidade 

controversa do pensamento natural não expõe o que o distingue de outras racionalidades uma 

vez que esta “característica notável” é pertinente a todo o campo da argumentação e do 

pensamento humano. 

Moscovici (2012, [1976]) igualmente sustenta que o pensamento natural, 

diferentemente da racionalidade científica, tem um “estilo” ou funcionamento próprio ao 

operar um sistema cognitivo diferenciado que se fundamenta na lógica (racionalidade) da 

“repetição informal”, da “causalidade mista” e do “primado da conclusão”, os quais 

examinamos a seguir. 

Primeiramente, o autor define o funcionamento do pensamento natural, que aciona 

dois sistemas cognitivos: (1) o sistema operatório, que atua da mesma maneira para qualquer 

atividade racional ao comparar, relacionar, selecionar, categorizar, concluir etc., ou seja, é 

comum a todas as racionalidades; (2) o metassistema, que configura um sistema de validação 

do primeiro, e que tem natureza específica quando opera o pensamento natural. No 

pensamento científico, o metassistema tem por função controlar as regras das relações postas 

no sistema operatório, ao verificar e ao rever o material apresentado naquele sistema de modo 

a manter a coerência. No pensamento natural, o metassistema é constituído por relações 

normativas que estabelecem as “regras lógicas”, as regras de coerência. As relações 

normativas são conduzidas pelos valores do grupo e pela atitude em relação tanto ao 

endogrupo quanto ao exogrupo, o que envolve os pertencimentos sociais. 

Nesta descrição, fica implícito o posicionamento ingênuo do autor ao considerar que o 

metassistema no pensamento científico produz um lógos diferenciado, em que as operações 

de comparar, selecionar, deduzir, entre outras, instituem regras (instruções) não ambíguas a 

serem seguidas que implicam uma tarefa a concluir, como em uma operação algorítmica. 

Desconsidera também que os cientistas são os produtores daquelas ações cujo propósito é a 

comunicação do pensamento elaborado, portanto, dirige-se à comunidade de cientistas (ethos-

páthos) a qual os mesmos pertencem. Desde Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções 

Científicas (1962), sabe-se que “a direção em que a ciência se move não é ditada pela lógica 

impessoal, mas também pelos interesses e convicções pessoais” (WADDINGTON, 1979, p. 

124). Portanto, as relações normativas, que se sustentam sobre valores, permeiam as relações 

humanas em todos os campos, o que aniquila a justificativa de Moscovici, posto que os 
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sistemas cognitivos operam da mesma maneira. Assim, por esta via, fica extinta a distinção 

entre pensamento natural e pensamento científico. 

No entanto, ainda é necessário analisar de que tratam a “repetição informal”, a 

“causalidade mista” e o “primado da conclusão”, afirmados por Moscovici como estilos 

característicos do pensamento natural. Em nossa análise, sugerimos que os três princípios 

constituem fragmentos de raciocínios já conhecidos pela Retórica e reorganizados pela Teoria 

da Argumentação, ou seja, esquemas argumentativos que visam a persuasão. A repetição 

informal é descrita pelo “emprego de um estoque de clichês, de opiniões e de expressões que 

traduzem a confiança em fórmulas consagradas (...)” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 232) 

com o intuito de conferir agilidade à comunicação. Os raciocínios buscam a economia na 

exposição e recorrem a argumentos comuns e usuais aos falantes. Segundo Moscovici, a 

repetição como elemento que garante a unidade e a continuidade das conversações opera a 

economia do pensamento, não sendo necessário apresentar novamente os pontos de partida 

dos raciocínios que constituem os acordos entre atores sociais. Estes ficam implícitos nos 

enunciados habituais dos grupos. 

Na perspectiva retórica, a repetição é utilizada a partir de diferentes raciocínios ou 

esquemas argumentativos, e tem inúmeras finalidades, a mais óbvia seria aumentar o 

sentimento de presença do objeto. Neste caso, fica evidente também o sentido de manutenção 

da coesão social que emerge do recurso à repetição informal, o que caracteriza o epidítico. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) esclarecem que, como figura, a repetição ultrapassa a 

concepção de presença e pode indicar distinções em vez de similaridades: (1) quando se trata 

da repetição não literal, é usual amplificar o discurso até a situação limite de uma hipérbole, 

de modo que cada expressão repetida adquire um valor mais intenso; (2) a repetição também 

pode sugerir uma progressão característica dos argumentos de superação; (3) em tautologias, 

sinaliza diferenças entre vocábulos repetidos (Dinheiro é sempre dinheiro); (4) a enumeração 

das partes, como raciocínio quase-lógico, busca na repetição constituir o todo do objeto de 

conversação; além de aumentar a presença, diferencia cada etapa como parte indissociável da 

unidade; (5) a mesma palavra repetida pode ganhar um sentido metafórico, se outro foro for 

agregado ao termo, como ocorre em algumas tautologias. Enfim, é necessário avaliar todo o 

contexto para compreender o significado posto pela repetição que, como técnica 
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argumentativa, tem múltipla finalidade. Mais adiante, em conjunto com o “primado da 

conclusão”, examinaremos a vinculação entre repetição e economia do pensamento. 

O segundo estilo é a “causalidade mista” que trata das vinculações causais 

estabelecidas em toda a amplitude. Moscovici sustenta que o pensamento natural vincula 

causas e efeitos que de fato não têm relação, o que o autor afirma não ocorrer no pensamento 

científico. Por exemplo, um entrevistado sugere que o surgimento da psicanálise gerou o 

aumento de movimentos católicos e padres operários, o que Moscovici refuta ao afirmar que o 

marxismo poderia ser uma das causas mais prováveis. 

O vínculo causal é categorizado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) como um 

argumento baseado na estrutura do real, pois fundamenta-se em crenças e juízos de valor ao 

estabelecer as ligações de sucessão cuja problemática frequentemente associa-se ao 

pensamento indutivo. Igualmente relaciona-se à noção de retrospectiva pelo sentido de causa 

que resulta em efeito ou de uma consequência como derivada de uma causa. Os autores 

destacam três possibilidades de raciocínio: (1) os argumentos que associam dois eventos 

sucessivos que ocorreriam por vínculo causal; (2) os argumentos que buscam a causa para um 

determinado efeito ocorrido; (3) os argumentos que a partir de um evento buscam relacionar 

os prováveis desdobramentos. O relevante é destacar que a concepção de causalidade é um 

raciocínio de valor universal, quando tem por base a noção de que todo o fenômeno tem uma 

causa. Além do que, causas e efeitos têm equivalência quando acontecem, concorrendo para 

dar provas de que um fato as determina, o que contribui para reforçar as crenças nas ligações 

existentes entre os fenômenos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Um aspecto que nos chama a atenção nas considerações de Moscovici: a assertiva de 

que vínculos causais apresentam coerência no pensamento científico, o que não necessariamente 

ocorre no pensamento natural. Recordemos Boudon (1990) quando afirma que as razões podem 

ser plausíveis para determinar as crenças daqueles que as têm, ainda que não esclareçam as 

causas que pareçam ser ininteligíveis para aqueles que as observam. Sendo assim, é necessário 

examinar as crenças em função dos raciocínios que as expõem, o que extingue a dissociação da 

noção de pensamento nos termos “científico” e “natural”. Simultaneamente, nesta situação, a 

ininteligibilidade dos raciocínios, ao vincular causa e efeito que pareçam confusas ao 

pesquisador, ocorre porque as premissas estão implícitas, ou seja, o argumento é sumário e fica 

sintetizado pelo vínculo causa-efeito que reporta a uma inferência, que é a própria conclusão. 



!94

Sob este ângulo, decorre também a noção de que o pensamento é econômico, pois os a priori 

conhecidos do grupo não necessitam ser explicitados. Daí, tratamos do terceiro item destacado 

por Moscovici, o “primado da conclusão”. 

Em nossa análise, o “primado da conclusão” sumariza os tópicos anteriores (“repetição 

informal” e “causalidade mista”) e constitui um raciocínio decorrente daqueles. A repetição 

reforça os valores do grupo ao delinear os limites do plausível, posta por proposições de ampla 

aceitação, em que “a sequência de opiniões se propõe ao mesmo tempo traduzir e demonstrar o 

que já tinha sido colocado, fazendo com que uma opinião ou tomada de posição seja definida 

constantemente” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 237), o que é convergente com a pressão à 

inferência como fator que demarca o posicionamento dos grupos. 

Já a causalidade mista define os vínculos entre fenômenos para os atores sociais. 

Moscovici parece não ter acesso às razões, que não são as causas, e as define como um 

pensamento particular, uma vez que as vinculações se dispõem basicamente por raciocínios 

pouco desenvolvidos, isto é, entimemáticos, os quais se assemelham a conclusões sem 

premissas. Assim, na perspectiva da retórica, assumir o primado da conclusão como 

raciocínio característico do pensamento natural significa sustentar que o esquema 

argumentativo predominante é o entimema (silogismo retórico), definido por Aristóteles como 

silogismo provável pela incompletude dos enunciados suprimidos. O silogismo é amplamente 

definido por uma estrutura de três enunciados em que o terceiro (conclusão) é decorrente da 

associação entre as duas primeiras proposições (premissas). Os tipos de silogismos descritos 

por Aristóteles não se diferenciam propriamente pela disposição dos enunciados, mas pelo 

propósito a que se destinam. O entimema pretende a persuasão do auditório, sendo 

identificado pelas premissas implícitas ou pouco explicadas cujo raciocínio visa “adaptar-se à 

multidão”. A concepção de “raciocínio incompleto” pelo caráter das premissas, de fato, 

focaliza a eficácia do discurso (BOYER, 1995; MAZZOTTI, 2004). 

Na descrição de Moscovici (2012 [1976], p. 237) a conclusão emerge em diversos 

momentos do discurso, pois contanto que “o campo da opinião é definido o desfecho de uma 

ação, o sentido de uma comunicação e de uma sucessão lógica são antecipados”. A noção de 

que a conclusão está sempre presente no discurso é conferida pelo sentido de repetição, bem 

como pelo vínculo causal que estabelece uma conclusão. No entanto, não é factível sustentar 

o pensamento natural como uma racionalidade particular uma vez que o raciocínio por 
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entimemas é admissível e característico do pensamento humano que, mesmo na ciência, pode 

omitir os enunciados que pressupõem evidentes. Talvez a diferença, como já explicitado, 

esteja na finalidade. O argumento científico busca explicar as razões, as causas, daí, a 

necessidade de evidenciar as premissas. As conversações cotidianas não têm essa 

preocupação. Explicitar o que todos já conhecem seria um enfado para o auditório, ou mesmo 

motivo para zombaria. O mesmo ocorre no ensino que se desenvolve na exposição de novos 

temas considerando o que já foi aprendido pelos estudantes. Os professores conjecturam que 

determinados conhecimentos não precisam ser repetidos, pois é suposto que os alunos já 

saibam. Portanto, consideram como implícito os conteúdos anteriores para que o aprendizado 

possa seguir adiante. Se assim não ocorrer, não será possível avançar no processo de 

escolarização. 

Por fim, Moscovici afirma que essas características do pensamento natural têm por 

fundamento dois princípios de organização intelectual: a analogia e o princípio da 

compensação. A analogia trata das atividades que estabelecem as ligações para representar o 

objeto, sendo uma operação cognitiva de caráter linguístico que aciona a elaboração de 

inferências acerca da realidade e que institui o fenômeno da representação social 

(MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 240). 

O princípio de analogia é um princípio de mediação entre dois ou mais universos, 
deixando que haja permeabilidade entre eles o que permite a possibilidade de 
assimilação do que é externo e, ao mesmo tempo, o agenciamento do que já existe. 
A passagem da teoria científica para a representação social não poderia ser feita de 
outra forma. 

Segundo Moscovici, por meio da analogia é possível reunir e combinar elementos 

independentes e pertencentes a diferentes universos em um agrupamento mais extenso. 

Igualmente é possível desdobrar um conceito ou um fato em um modelo, que passa a integrar 

a realidade do grupo. Mas seria a analogia um princípio de organização intelectual que tem 

apenas o pensamento natural como referente? O que significa o trânsito entre diferentes 

universos tal como descrito por Moscovici aqui, e por Marková no tópico anterior? Afinal, 

como outros cientistas (linguistas, filósofos etc.) explicam os raciocínios? Na perspectiva da 

Teoria da Argumentação, se pode comparar elementos de natureza diferentes e estabelecer o 

deslocamento de significados para aproximar as qualidades e as propriedades de um objeto 

que se apresentam como preferíveis para os grupos. A partir da aproximação de significados 
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entre universos diferentes, o que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) denominam foro e tema, 

obtêm-se as metáforas (quando de espécie e gênero diferentes) e as metonímias (quando de 

mesmo gênero e espécie) como figuras expressivas e cognitivas. O foro sustenta a analogia ao 

expor o que é usualmente conhecido dos grupos e ao estabelecer o valor do tema pelos 

significados que se transferem para defini-lo. O tema é o objeto de debate em que “repousa a 

conclusão” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 424), o que precisa ser 

esclarecido. Vale destacar que as metáforas e metonímias são figuras que frequentemente 

condensam os argumentos, e constituem os argumentos implícitos em uma analogia (BOYER, 

1995), o que é consonante com a noção que Moscovici sustenta de que a conclusão é 

constantemente afirmada nos discursos. 

Como já comentado, a analogia de termos percebidos como provenientes de universos 

diferentes que, para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), resulta em metáfora, institui a “lei 

de participação” como lógica particular definida por Lévy-Bruhl (JOVCHELOVITCH, 2008), 

bem como o pensamento (lógica) natural sustentado por Moscovici (2012 [1976]). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005, p. 447-48) ainda assinalam que a assimetria entre foro e tema é 

fundamental para instituir o raciocínio que estabelece a metáfora cuja tendência é destacar as 

características semelhantes entre os termos: 

O primeiro esforço para superar a analogia, para aproximar o tema do foro, visa 
estabelecer entre eles uma relação de participação: o foro é apresentado como 
símbolo, como figura, como mito, realidades cuja própria existência deriva da 
participação deles no tema que eles devem permitir apreender melhor. 

Quando o auditório percebe o foro e o tema como pertencentes a um domínio comum, 

a analogia ganha contornos de uma argumentação por exemplo ou por ilustração. Nesta 

perspectiva, é necessário compreender que os raciocínios, que se estabelecem na relação 

orador-auditório-argumento, têm como operador a comparação (MAZZOTTI, 2016), sejam 

para estabelecer as figuras, as ligações de sucessão, as ligações de coexistência, os 

argumentos quase-lógicos, entre outros esquemas argumentativos. Portanto, a analogia não é 

um raciocínio específico do pensamento natural. Igualmente a assimetria entre universos, 

dada pelas relações entre tema e foro para estabelecer os significados passíveis de 

deslocamento entre termos, não é unicamente característica da organização sociocognitiva do 

fenômeno das representações sociais. 
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O recurso à analogia que estabelece este raciocínio é conhecido desde Aristóteles. No 

caso, a metáfora foi descrita, tanto em Poética como em Retórica, como “a transposição do 

nome de uma coisa para outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o 

gênero, ou de uma espécie para outra, por via de analogia” (ARISTÓTELES, s/d, p. 74-75), 

sendo compreendida igualmente como ato criativo e meio argumentativo. A noção sustentada 

por Moscovici (2012 [1976], p. 242) de que a racionalidade analógica, como um de seus 

propósitos, “impõe um modelo” constitui o que caracteristicamente define os processos de 

raciocínio por metonímia e metáfora, o que Moscovici parece considerar em nota de rodapé 

do seu livro, porém sem aprofundar os desdobramentos dessa observação. Os raciocínios que 

apreendem a metáfora como modelo, que coordena os discursos em que se forjam as 

representações sociais, foram analisados por Mazzotti (2003). 

Além do que, para Lakoff e Johnson (1980), não é possível conceber o pensamento 

humano dissociado da concepção de metáfora. Para estes autores não é uma questão de uso da 

linguagem, e sim do processo do pensamento humano que busca compreender novos 

conceitos a partir de outros, o que é próprio da metáfora. É a necessidade de conferir 

significado a temas abstratos ou pouco conhecidos na experiência dos grupos que faz com que 

os raciocínios se apoiem em conceitos já assimilados, os quais fornecem os significados de 

apoio para esclarecer o que ainda é indefinido. Mais adiante, aprofundaremos esta noção ao 

analisar os processos de objetivação e ancoragem. 

O segundo fundamento da organização intelectual proposto por Moscovici é o 

princípio da compensação. Moscovici parte do pressuposto de que para a manutenção de uma 

unidade social os grupos tendem a buscar os acordos, o consenso, os pensamentos que 

reforcem a coesão dos grupos, o que denomina de princípio da não-contradição dado por 

critérios de coerência estabelecidos nas relações normativas. Em conjunto a esta noção, 

agrega-se o princípio do equilíbrio ou da consistência cognitiva que afirma que as pessoas e 

os grupos buscam os estados de concordância, evitando as tensões em prol da harmonia 

social. Do ponto de vista psicossocial, que é também o retórico, o princípio do equilíbrio visa 

a manutenção dos laços de identidade social, o que caracteriza o gênero epidítico, que 

enaltece o que é dito desejável para os grupos, e constitui a base da vida social (KENNEDY, 

1998; WOLFF, 1993) uma vez que buscam “criar uma comunhão em torno de certos valores 

reconhecidos pelo auditório” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 57). Assim, 
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ao assumir que a finalidade do princípio do equilíbrio “é a vontade de unidade intragrupo ou 

de harmonia intraindividual. Evitar o conflito social ou individual, eis o que importa; manter a 

uniformidade e a integridade, eis o resultado esperado” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 244) 

identificamos mais uma vez uma equivalência entre os discursos da Psicologia Social e da 

Retórica, que tem por objeto o mesmo fenômeno. 

Moscovici (2012 [1976], p. 246-47) afirma ainda que o princípio da compensação tem 

natureza cognitiva visto que esta atividade intelectual busca na categorização criar um 

escalonamento do campo de valores a partir da perspectiva das relações sociais que orientam 

o grupo. Desse modo, o autor define que “o pensamento natural é, por excelência, um 

pensamento classificatório”. Em nossa análise, essa descrição não identifica o que é próprio 

do pensamento natural pois a categorização e o escalonamento de valores trata dos objetos de 

acordo entre interlocutores, os quais são intrínsecos ao processo comunicativo em qualquer 

situação. O escalonamento procede, em grande parte, da incompatibilidade entre os valores. 

Daí, a necessidade de escolha, em que a hierarquização tem a função de amainar ou resolver o 

que é posto como incompatível, eliminando a “tensão” dialógica. Este raciocínio também é 

característico da atividade científica pois, de fato, é inerente ao pensamento humano. O 

desdobramento é a expressão dos desejáveis dos grupos, ou seja, o que é preferível fazer ou 

ser em um contexto específico e que opera os acordos intragrupos (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Por fim, ao final do capítulo 10 de seu livro, Moscovici sustenta que a polifasia 

cognitiva deve constituir o foco de estudo da Psicologia Social. Uma vez que Moscovici 

(2012 [1976], p. 261) afirma que seu “principal objetivo foi a procura de correspondências 

entre situação social e sistema cognitivo”, o autor sustenta a hipótese da polifasia cognitiva 

como derivada da coexistência de modos singulares de conhecimento equivalentes às diversas 

relações das pessoas e grupos com o entorno social. Em nossa análise, como já exposto acerca 

da mentalidade primitiva de Lévy-Bruhl, as diferentes relações entre os indivíduos e o 

ambiente social dizem respeito aos contextos sociais cuja diversidade é plausível de ser 

analisada pela Retórica sem a necessidade de utilizar inúmeras dissociações, tais como as 

apresentadas por Moscovici, o que torna as representações sociais uma teoria ad hoc. 

Agora, como último tópico, examinemos os processos de objetivação e ancoragem 

como formadores das representações sociais. 
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2.3.3 Processos de formação das representações sociais – os raciocínios que 

estabelecem os processos de metaforização 

2.3.3.1 Objetivação 

Outro aspecto que Moscovici (2012 [1976], p. 260) considera fundamental para a 

análise do quadro teórico das representações sociais é a descrição dos processos de formação 

que resultam na “transformação de uma teoria científica em representação social”, designados 

pela objetivação e pela ancoragem. 

Moscovici afirma que o processo de objetivação de um conteúdo científico exige a 

apropriação deste material de modo que atenda à demanda dos grupos. Assim, no decurso 

deste processo os sujeitos precisam se distanciar dos especialistas. Esse afastamento é 

necessário para engendrar a identificação entre as concepções e as condutas que os grupos 

têm, as quais proporcionam a própria concretização do objeto como conhecimento autônomo. 

Nas palavras de Moscovici (2012 [1976], p. 100-101): 

A objetivação permite tornar real um esquema conceitual e substituir uma imagem 
por sua contrapartida material, resultado que tem primeiramente um alcance 
cognitivo (…) Objetivar significa resolver o excesso de significações pela 
materialização (e assim guardar distância em relação a elas). Também significa 
transplantar, no plano da observação, o que era só inferência ou símbolo (…) As 
ideias não são mais percebidas como produtos da atividade intelectual de alguns 
espíritos, mas como reflexos de coisas que existem no exterior. 

Duas operações constituem parte intrínseca ao ato de objetivar. A primeira trata de 

naturalizar, ao conferir tangibilidade ao representado, tornando evidente a sua existência. 

Nesta situação, a naturalização produz o duplo do objeto, seja de uma ideologia, de uma teoria 

ou de um conceito, logo, o duplo é também uma teoria cujo sistema de interpretação tem o 

estatuto de verdade pois estabelece o que é real para os grupos ao constituir-se em imagem 

concreta e materializada do objeto. Como ferramenta para o pensamento, esta teoria 

(conhecimento), que é o duplo, permite categorizar pessoas e objetos, o que contribui para 

organizar a representação ao constituir um esquema, o qual Moscovici denomina “modelo 

figurativo” (mais tarde, o autor o denominará “núcleo figurativo”). A segunda atividade 

classifica, isto é, hierarquiza condutas e valores em consonância ou não com este núcleo, 

colocando-os em um sistema de categorias. Segundo Moscovici (2012 [1976], p. 103), 

naturalizar “torna o símbolo real, a outra [classificar] dá à realidade um ar simbólico”. Jodelet 
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(2001) decompõe a objetivação em três etapas (a construção seletiva, esquematização 

estruturante e a naturalização) diretamente relacionadas às dimensões (dispersão da 

informação, focalização e pressão à inferência) que condicionam à formação das 

representações sociais. De fato, a autora apenas detalha as ações deste processo em que os 

sujeitos comparam para selecionar, e a seguir categorizam. Uma vez estabelecida a 

categorização, bem como as suas hierarquias, é possível aos sujeitos organizarem-se e 

fazerem a tomada de posição. 

O modelo figurativo é útil pois opera as ligações entre a teoria e a representação social 

concedendo à representação social um grau de existência pela incorporação do duplo como 

“tradução imediata do real” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 115), ou seja, um esquema 

(naturalizado) que reproduz a realidade. Ao condensar a concretude imediata de um 

fenômeno, o modelo figurativo orienta as condutas e ações dos grupos em relação ao meio 

social, o que garante certa estabilidade à representação. O núcleo figurativo opera a apreensão 

da novidade cuja “transferência do exterior para o interior, o transporte do local longínquo 

para o próximo são operações essenciais desse trabalho cognitivo específico" (MOSCOVICI, 

2012 [1976], p. 53). 

Conforme a descrição de Moscovici, da perspectiva do estudo dos sistemas complexos 

de interações, do qual a comunicação social faz parte, a representação social, que tem o 

modelo figurativo como regulador, aproxima-se de um sistema homeostático (que tende a um 

determinado estado de equilíbrio) de caráter progressivo em que o esquema (modelo) tem a 

função de manter o equilíbrio. Este modelo cujo caráter é estacionário configura o fluxo das 

ações (condutas dos grupos). Essa descrição é similar para vários mecanismos dos seres vivos 

que controlam níveis de oxigênio, acidez etc. Nossa analogia tem por fundamento as 

descrições de sistemas complexos como ferramentas para o pensamento feitas por 

Waddington (1979), que sustentam a estabilidade como propriedade fundamental em grande 

parte dos sistemas. A estabilidade é o parâmetro que orienta as projeções nos estudos acerca 

de população, alimentação, por exemplo. O mesmo ocorre para os sistemas vivos cuja 

permanência é garantida pela seleção natural. A dificuldade de controle em um sistema 

complexo progressivo reside nas mudanças que podem ocorrer devido às entradas no sistema, 

o que corresponderia nos sistemas sociais humanos à ocorrência de um evento estranho que 

exige a revisão de valores comuns para (re)posicionamento dos grupos. Assim, apesar da 
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variação momentânea causada pela entrada de algo novo no sistema, o modelo 

organizacional, dado pelo núcleo figurativo, trabalharia em função da estabilidade do grupo 

(coesão social) como meta. De fato, não se pode obter precisão acerca do curso das mudanças. 

Talvez uma frágil previsão dos tipos possíveis de variação no sistema, o que nos conduz à 

homeorese, que trata de manter o fluxo pela administração dos modos de variação já 

experimentados em outras situações. 

Da perspectiva Retórica, o modelo figurativo de Moscovici remete à concepção de 

metáfora (MAZZOTTI, 2003), definida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 453) como 

“uma analogia condensada, resultante da fusão de um elemento do foro com um elemento do 

tema”. A metáfora, como operação cognitiva, ocorre pelo deslocamento de significados de um 

universo a outro por meio da comparação que aproxima o foro (universo conhecido) do tema 

(universo insólito), buscando a natureza semelhante entre elementos de gênero ou espécie 

diferente. Uma descrição análoga é feita por Moscovici (2012 [1976], p. 102) quanto à 

atividade cognitiva de objetivar: “(…) um salto no imaginário que transporta os elementos 

objetivos para o meio cognitivo e prepara uma mudança fundamental de estatuto e de 

função”. Assim, a constituição do foro refere-se aos “elementos objetivos” que se deslocam 

para significar o objeto. Neste sentido, é necessário compreender que o modelo figurativo, ao 

atender às necessidades do grupo, expõe os preferíveis (valores) dos atores sociais. 

Pela descrição anterior, torna-se evidente, mais uma vez, que a arena de atuação da 

Retórica e da Psicologia Social é interseccional. A objetivação institui o núcleo figurativo 

pelas operações de analogia e aproximação entre universos diferentes descritas acima, e 

correspondem aos processos de metaforização. Ao esclarecer e significar o tema, transforma o 

abstrato em algo concreto. Daí, a sugestão de Mazzotti (2003) para considerar a análise das 

metáforas declaradas nos argumentos, que expõem as representações sociais dos sujeitos. 

Assim, no campo da argumentação, as metáforas acionam os modelos figurativos, decorrentes 

da atividade cognitiva de seleção dos foros úteis para as analogias, que coordenam os 

discursos produtores das representações sociais. Portanto, as metáforas constituem esquemas 

que condensam as analogias, geralmente implícitas, que estabelecem o real, de modo que o 

exame das figuras de linguagem presentes nos discursos que sustentam representações sociais 

torna-se relevante como metodologia (MAZZOTTI, 2003). 
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Lakoff e Johnson (1980, p. 156, tradução nossa)  analisam as metáforas que têm o 44

corpo por referência a partir das experiências cotidianas. Para estes autores: 

As metáforas podem criar realidades para nós, especialmente realidades sociais. 
Uma metáfora pode assim ser um guia para a ação futura. Tais ações, claro, irão se 
ajustar à metáfora. Por sua vez, isto reforçará o poder da metáfora de tornar a 
experiência coerente. Neste sentido, as metáforas podem tornar-se profecias 
autorrealizáveis. 

Nesta explicação acerca de como as pessoas organizam o conhecimento, é factível 

considerar que as metáforas atuam como núcleos que estabelecem os valores e as verdades 

para os grupos pela aceitação e rejeição dos aspectos que são escolhidos e deslocados para 

significar as experiências sociais. A ênfase é no caráter cognitivo que a metáfora estabelece 

como teoria, ou seja, o uso de metáforas na linguagem é apenas a expressão rasa de como 

opera o pensamento humano, que é metafórico (LAKOFF; JOHNSON, 1980). 

A crítica ao trabalho de Lakoff e Johnson se deve ao estabelecimento de uma concepção 

de metáfora como estrutura imagética de cunho universal e estático, tal como as noções de 

CONTAINER, CAMINHO (JOURNEY), entre outras, afora as categorias que tomam o próprio 

indivíduo e o corpo como referente para noções de orientação (cima e baixo, frente e trás, etc.), 

de ontologia (por exemplo, “IDEIA É ALIMENTO” que se fundamenta em “ideia” como objeto) e 

de estrutura (“O AMOR É UM TRABALHO DE ARTE COLABORATIVO”) (SCHRÖDER, 2008; 

VANIN, 2010). Segundo Schröder (2008), neste caso, a metáfora é posta como modelo 

cognitivo com base em um “realismo encarnado”, que permite o deslocamento de um 

entendimento da esfera concreta para outro de caráter abstrato, de modo que as equivalências 

entre foro (“domínio fonte”) e tema (“domínio alvo”) constituem mapeamentos que projetam 

esquemas de inferências que se apoiam na conformidade e conexão entre as esferas. 

Não é o caso de aprofundarmos acerca da metáfora, porém, vale considerar que 

existem outras abordagens a respeito da metáfora como teoria cognitiva. Uma trata da fusão 

dos domínios linguístico e não linguístico, como a teoria da mesclagem de Fauconnier e 

Turner em que o tempo (passado, presente, futuro) interfere na mescla que gera a metáfora 

conceitual. Sendo assim, essa operação cognitiva é resultante de uma rede de mapeamentos 

 “Metaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may thus be a guide for future 44

action. Such actions will, of course, fit the metaphor. This will, in turn, reinforce the power of the metaphor to 
make experience coherent. In this sense metaphors can be self-fulfilling prophecies” (LAKOFF; JOHNSON, 
1980).
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em integração, que trata da cognição como atividade situada, e não dos esquemas mentais 

internos construídos pelos indivíduos. Já Cameron, Deignan e Steen analisam a teoria da 

metáfora orientada pela análise do discurso buscando os cruzamentos entre linguagem e 

cognição. Outra corrente, como estudada por Zóltan Kövecses, destaca os aspectos 

sociocognitivos e culturais nos quais as metáforas se inserem (SCHRÖDER, 2008). 

Para nossa pesquisa, no que tange à noção de metáfora, o relevante é compreender que 

ao estabelecer o que é semelhante entre termos de gêneros ou espécies diferentes, apenas 

partes específicas dos significados de um termo são transportados para significar o objeto. 

Essa atividade cognitiva, que simultaneamente destaca a parte do termo (foro) que é desejável 

e suprime o que não interessa, fornece coerência à analogia que estabelece a metáfora, tal 

como sustentada por Lakoff e Johnson (1980). Um processo análogo ocorre com relação ao 

fenômeno das representações sociais em que o modelo figurativo é produzido pelas ações de 

distorcer, desfalcar e suplementar certos atributos do objeto (JODELET, 2001). 

Em nossa análise, o transporte de significados entre diferentes universos 

corresponderia ao processo de distorção, pois somente os significados desejáveis são 

selecionados e transportados. O desfalque seria equivalente à supressão. Entretanto, não se 

pode estabelecer uma similaridade entre os processos que realçam e suplementam atributos do 

objeto. O realçado é dado como predicativo do objeto, ou seja, é um argumento acatado como 

válido por aquele analisa o discurso do outro. O realce é o destaque, o que ocuparia o topo em 

uma hierarquia de valores. A concepção de suplementação, diferentemente, envolve algo 

adicional, um elemento considerado externo ao objeto, na definição daquele que observa 

(pesquisador), tal como sustenta Jodelet (2001, p. 36): “a suplementação, que consiste em 

conferir atributos e conotações que não lhe são próprias ao objeto representado, resulta de um 

acréscimo de significações (…)”. Assim, vale considerar que ao admitir que algo não 

pertencente é acrescentado ao objeto, o pesquisador adota um posicionamento essencialista 

imbuindo o objeto de uma natureza específica a priori cujo implícito afirma que as crenças 

não são as razões (BOUDON, 1990). Da perspectiva da Retórica e da psicologia discursiva, 

não se pode estabelecer a priori os predicativos inerentes a objetos. São os interlocutores que 

os negociam e os definem a partir de acordos, ou seja, os sujeitos instituem o que é próprio do 

objeto de modo que os argumentos expõem as crenças. Na análise da metáfora como modelo 

conceitual, o transporte de significados destaca e minimiza ou suprime categorias admitidas 
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pelos falantes. Portanto, o termo “suplementação”, como parte da configuração do núcleo 

figurativo das representações sociais, evidencia que o modelo explicativo adotado é similar ao 

de Lévy-Bruhl, em que as causas não são as razões (BOUDON, 1990). É nesta perspectiva 

que Mazzotti (1998, 2003) afirma que o pensamento é constituído por figuras de pensamento, 

sustentando a investigação dos esquemas argumentativos e das figuras de retórica como uma 

via pertinente para o exame do núcleo figurativo das representações sociais. 

2.3.3.2 Ancoragem 

A outra etapa descrita como constituinte do processo de formação das representações 

sociais é a ancoragem, que é contígua à objetivação. Trata de se servir do objeto integrado às 

categorias estabelecidas, ainda que ocorram adaptações, como conhecimento útil para o 

posicionamento dos grupos (pressão à inferência). A explicação de Trindade, Santos e 

Almeida (2011) sintetiza este conceito: 

A ancoragem corresponde exatamente à incorporação ou assimilação de novos 
elementos de um objeto em um sistema de categorias familiares e funcionais aos 
indivíduos, e que lhes estão facilmente disponíveis na memória. A ancoragem 
permite ao indivíduo integrar o objeto da representação em um sistema de valores 
que lhe é próprio, denominando-o e classificando-o em função dos laços que este 
objeto mantém com sua inserção social. 

Rateau et al.(2012) acrescentam que a ancoragem do objeto pode ocorrer de maneira 

abrupta pela mescla do novo objeto ao sistema de valores já existentes. 

Em nossa análise, sugerimos que a ancoragem refere-se aos lugares de sustentação de 

valores e crenças uma vez que o sujeito “torna o objeto social um instrumento do qual pode 

dispor e esse objeto é colocado numa escala de preferência nas relações sociais 

existentes” (MOSCOVICI, 2012 [1976], p. 156). Mais precisamente, conduz aos lugares do 

preferível (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

A partir dessa exposição dos processos de constituição das representações sociais, 

caberia perguntar: seriam a objetivação e a ancoragem processos cognitivos característicos e 

específicos da formação das representações sociais? Se a objetivação materializa o não 

palpável, tal como ocorrem nos raciocínios que estabelecem metáforas como figuras de 

pensamento, o que é exatamente isso a que se chama objetivação e que se define como 

processo específico e característico da formação das representações sociais? O processo de 
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instituição de significados não recorreria, em qualquer cultura, aos procedimentos de 

materialização de novos objetos para estabelecer as ligações que sustentam as crenças? A 

ancoragem não teria um caráter universal? 

Billig (1991) analisa os processos de objetivação e ancoragem, especialmente no 

terceiro capítulo do livro Ideology and Opinions, e discute a respeito da universalidade da 

teoria uma vez que todas as sociedades têm suas crenças e valores, bem como um 

conhecimento prático orientado pelo senso comum e pelas relações normativas de seus grupos 

de pertença. Billig (1991) recorre às críticas realizadas por outros cientistas sociais, por 

exemplo, Farr, e Aebischer e Thommen, para examinar as representações sociais. Assim, ao 

rever as citações para definir representações sociais feitas por Moscovici e Jodelet, Billig 

(1991) afirma que não há e não houve sociedade sem representações sociais, pois Moscovici 

lança suposições gerais a respeito de como opera a natureza psicossocial humana. Em 

algumas citações de Moscovici já feitas por nós neste capítulo emerge a noção de 

universalidade da teoria, mas para variar sobre o tema, pode-se revisitar esta concepção na 

voz de Jodelet (2001, p. 17-18), por exemplo: 

Na realidade, a observação das representações sociais é algo natural em múltiplas 
ocasiões. Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em 
mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em organizações 
materiais e espaciais. 

O questionamento posto por Billig refere-se não à universalidade da teoria, mas à 

ambiguidade conceitual da teoria que, ora se apresenta como um conceito universal, ora como 

um conceito particular ou específico de como opera o pensamento humano na perspectiva 

psicossocial. 

Ao mesmo tempo que Moscovici e Jodelet sustentam o posicionamento descrito no 

parágrafo anterior, fundado na pluralidade de situações apropriadas ao aparecimento das 

representações sociais, bem como sobre o papel dos meios de comunicação de massa para 

este fenômeno, Moscovici (1983, 1984 apud Billig, 1991) afirma que a ciência produziu um 

efeito particular sobre o pensamento cotidiano, que dá origem a uma diferença qualitativa 

entre o que se denomina representações sociais atuais e senso comum mais antigo. Dessa 

maneira, “ao limitar o conceito de representações sociais a esses tipos de fenômenos, 

Moscovici está negando que as representações sociais possam ser encontradas em todas as 
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sociedades, e sugerindo que elas só emergem sob certas condições sociais” (BILLIG, 1991, p. 

62-63, tradução nossa).  45

No sentido de ponderar acerca da natureza que engendra e mantém uma representação 

social, e de tentar explicitar os aspectos conceituais ainda indefinidos das representações 

sociais, Billig (1991) sugere que esta ambiguidade ocorre pelo fato de a objetivação e a 

ancoragem, sendo os processos contíguos da formação e da sustentação de uma representação, 

situarem-se em polos opostos da antinomia universal/particular. A partir daí, Billig (1991) 

sugere que a objetivação é um processo específico ou particular enquanto a ancoragem é 

universal, o que detalharemos a seguir. 

A ancoragem trata amplamente da constituição de esquemas, o que ocorre em todos os 

contextos culturais e em diversas épocas. Igualmente é um processo descrito no Cognitivismo, 

uma vez que os esquemas traduzem a informação do mundo externo para o indivíduo. A 

divergência está no trato e na inserção da atividade cognitiva que origina os esquemas, que é 

individual no Cognitivismo, e social e cultural para as representações sociais (BILLIG, 1991). 

Em contraponto ao processo de ancoragem, considerado universal, pois qualquer 

crença é passível de ser ancorada, está a objetivação. Billig (1991) sustenta que a objetivação 

é um processo particular ou específico pois nem todos os conteúdos podem ser 

materializados, ou seja, há conteúdos que devem ultrapassar a experiência concreta para 

transformar-se em elementos abstratos ou transcendentes. Para estas situações sociais, as 

crenças de grupos religiosos oferecem a ilustração do contraprocesso da objetivação. A 

descrição de Billig toma como exemplo os tratados da fé judaica em que Deus fala a Moisés 

através de um arbusto em chamas. A teologia judaica explica que Deus escolhe algo simples 

como o arbusto para que o crente recorde que Deus é onipresente. A visão de um arbusto 

qualquer deve, então, lembrar a ubiquidade de Deus, de modo que o invisível ou o 

desconhecido possa ser observado no objeto visível e familiar, o que resulta em uma 

consciência não material. Billig (1991) chama este processo psicossocial de 

“transcendentalização”, e conclui que a natureza do senso comum de um grupo religioso e a 

de um grupo com representações sociais objetivadas são diferentes. O primeiro transforma o 

objeto concreto em conteúdo imaterial enquanto o segundo materializa o que é abstrato. 

 “In limiting the concept of social representations to these sorts of phenomena, Moscovici is denying that social 45

representations can be found in all societies, and suggesting that they only emerge under certain social 
conditions” (BILLIG, 1991, p. 62-63).
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Billig (1991) desenvolve este raciocínio na tentativa de compreender os contornos 

mais precisos que definem as representações sociais como teoria. Daí, a busca do contraste, 

isto é, do fenômeno que não opera uma representação social. Em sua análise, os processos de 

caráter universal, como a ancoragem, não favorecem a definição do quadro teórico das 

representações sociais visto que se corre o risco de considerar todos os elementos inseridos na 

cultura (crenças, conhecimentos, imagens, ideologias etc.) como representações sociais, o que 

fragiliza o campo conceitual da teoria. 

Outra questão a respeito da teoria é tematizada por Billig (1991): a demarcação do 

senso comum e representação social, ou seja, em que aspecto a objetivação e a ancoragem de 

conceitos científicos na sociedade moderna modifica o senso comum e o particulariza a tal 

ponto de tornar-se representação social? Para tanto, Billig propõe que se investigue o 

fenômeno das representações sociais na perspectiva histórica, bem como o alcance do 

processo de objetivação na consciência moderna dada pela ciência para que não se reduza o 

pensamento humano dos tempos atuais à hegemonia de representações objetivadas. Afinal, a 

ciência não eliminou completamente as crenças tradicionais que existiam anteriormente. 

Nesta situação, é necessário que os psicólogos sociais estudem os fenômenos que não 

constituam representações sociais. Por fim, o autor (1991, p. 72, tradução nossa) sugere a 

abordagem retórica à psicologia social pela possibilidade de investigar os “temas contrários” 

da sociedade pensante.  46

A abordagem retórica liga os processos de pensamento aos da argumentação, pois 
sugere que o pensamento deliberativo é argumentação internalizada. Acima de tudo, 
a abordagem retórica chama a atenção para a importância da capacidade de negar. 
Na argumentação, não apenas se expressa a própria posição, mas procura-se criticar 
e, assim, negar a contraposição. 

Esta consideração, segundo Billig (1991), implica na revisão do processo de 

ancoragem de modo que o pensamento cotidiano seja compreendido como uma atividade de 

caráter psicossocial que expõe as oposições postas pelos lugares-comuns do senso comum, 

mas que ainda assim são socialmente compartilhados entre membros dos grupos. A origem 

dos litígios entre grupos ocorre pela tensão entre lugares-comuns (representações sociais). Por 

 “The rhetorical approach links the processes of thinking to those of argumentation, for it suggests that 46

deliberative thought is internalized argumentation. Above all, the rhetorical approach draws attention to the 
importance of the capacity to negate. In arguing, one not only expresses one's own position, but seeks to 
criticize, and thereby to negate, the counterposition” (BILLIG, 1991, p. 72).
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exemplo, em uma disputa acerca da prevalência da “justiça” e da “misericórdia” em dado 

contexto social, qual tomada de posição vigorará? Recordemos que os lugares-comuns podem 

ser colocados em oposição. Fizemos esta exposição no início deste capítulo (2.2.3 Ideologia) 

em que os provérbios e as máximas sintetizam os lugares-comuns do pensamento humano 

acerca das coisas e do mundo. O risco de não analisar as oposições é entender que a sociedade 

automaticamente busca ajustar a novidade ao esquema familiar, evitando o confronto e a 

refutação no processo de ancoragem, o que aproximaria a operação cognitiva que institui as 

representações sociais da leitura cognitivista (BILLIG, 1991). 

Para encerrar, sugerimos que os psicólogos sociais utilizem um instrumental mais 

adequado para o exame de materiais discursivos, com recursos apropriados para aprofundar a 

análise de significados dos discursos, bem como da linguagem e do pensamento, os quais a 

Retórica pode oferecer, o que será abordado em nossa metodologia. 

2.4 Considerações itinerantes 

Neste capítulo, apresentamos o quadro teórico e conceitual que norteia nosso estudo. 

De início, buscamos relembrar o contexto epistemológico que engendra as representações 

sociais como uma teoria acerca das crenças, do conhecimento e da ação social. A seguir, 

tratamos da descrição das influências que estabelecem similaridades e oposições com relação 

aos conceitos situados nos campos da Psicologia Social, da Ideologia e da Sociologia a partir 

de temas que atravessam estas áreas (linguagem, pensamento, racionalidade, identidade etc.) 

com o intuito de compreender os limites que instituem as representações sociais como uma 

novidade no panorama da Psicologia Social e das Ciências Sociais. Daí, examinamos os 

argumentos que sustentam os conceitos teóricos, identificando a dissociação de noções como 

esquema discursivo predominante. 

Ao final, descrevemos e analisamos o sistema cognitivo e os processos de formação 

(objetivação e ancoragem) das representações sociais considerados por Moscovici 

fundamentais para a demarcação do painel teórico. Este exame sugere que as representações 

sociais ocupam o mesmo campo da Retórica, que é uma ciência mais antiga, uma vez que o 

sistema cognitivo se apoia na tríade ethos-páthos-lógos (ego-alter-objeto) para a 

comunicação, ao mesmo tempo, os processos de objetivação e ancoragem têm como base 

cognitiva os processos de metaforização. A metáfora, além de figura de linguagem, tem 
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função cognitiva como expressão do pensamento ao trasladar significados do foro (universo 

conhecido e próximo) para o tema (universo estranho e longínquo), constituindo processo 

análogo à objetivação. O transporte de significados do foro para o tema permite ancorar o 

objeto (tema) no sistema de categorias instituídas pelos grupos sociais, que são negociadas 

nas conversações sociais. Este sistema atua no mesmo âmbito das metáforas corporais de 

Lakoff e Johnson (1980), que sustentam o nosso sistema conceitual como metafórico. 

A exposição de nossos raciocínios parece conduzir o leitor à proposição final de que as 

representações sociais como teoria do conhecimento social se encontra em uma aporia, seja 

pela ambiguidade das definições ou pela correspondência e pelo deslizamento de conceitos 

assentados em outras ciências. Neste último caso, podemos concluir que a Teoria das 

Representações Sociais é uma duplicata de outras acerca do processo de instituição de 

conhecimentos, especialmente dos conhecimentos confiáveis ou científicos. Vale destacar que 

a identificação da teoria com o seu caráter duplo (ambíguo e cópia) ainda não a desqualifica. 

O mesmo ocorre com o fenômeno a que se conforma (o das representações sociais) que, 

definido como duplicata ou duplo, tem função social definida, pois opera como guia de leitura 

da realidade. No entanto, explicitar os implícitos conceituais e teóricos permite compreender 

as fronteiras de sua validade para as ciências sociais, particularmente a Psicologia Social. Para 

aventurar ainda mais nossa reflexão, é possível presumir que a Teoria das Representações 

Sociais é, ela mesma, uma representação social de alguma epistemologia (teoria do 

conhecimento científico) e/ou de alguma teoria do conhecimento em geral. Neste caso, seria o 

duplo das diversas teorias acerca do conhecimento científico e usual, o que explicaria a sua 

ambiguidade, bem como a adesão de muitos por atender às suas necessidades e interesses. 

Sendo assim, se pode supor que exista algo de universal na produção de duplos como 

parte da natureza humana, ou seja, talvez não seja possível evitar as cascatas de duplicatas, as 

quais resvalam para as práticas sociais e atividades comunicativas em toda a sua amplitude. 

Dentre estes duplos, um aparece com maior clareza: as disciplinas escolarizadas, que é o 

objeto do nosso estudo. Ao selecionar os conteúdos, (suprimindo, destacando, suplementando 

etc.) para organizá-los de modo que resultem no que se julga mais adequado ao aprendizado 

dos estudantes, os oradores autorizados (especialistas) geram os duplos (representações 

sociais) dos conceitos científicos, artísticos, linguísticos, entre outros, transportados para o 

que deve ser ensinado nas disciplinas escolares. Conjugadas ao ensino das disciplinas estão as 
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avaliações escolares como reguladoras deste processo. Daí, a necessidade de expor os 

esquemas argumentativos que produzem os duplos para apreender o fenômeno da 

representação social da escolarização que tem por função social a manutenção de valores e 

crenças que sustentam a coesão social (epidítico) ao estabelecer o que educa (escolariza). 

Finalmente, um esclarecimento que pode minimizar o mal-estar do leitor assaltado por 

uma exposição que toma uma teoria como suporte para uma tese e, a seguir, sugere a sua 

dissolução. A transformação de um conceito científico que gera a sua duplicata (representação 

social) pode insinuar que esta última é uma degradação do primeiro. Tal como exposto em 

nossa análise, esse duplo, fenômeno posto como uma espécie de conhecimento do senso 

comum em oposição ao científico, como pensamento natural (lógica particular) em 

contraponto à lógica universal e como linguagem espontânea que difere de uma linguagem de 

caráter teórico, trata-se de uma dissociação de noção. O esquema argumentativo “dissociação 

de noção”, quando exposto, pode produzir no auditório o mesmo efeito psicológico de 

degradação e rebaixamento. É o termo 1 que geralmente ocupa esse lugar, ao expor as 

qualidades de que carece o objeto, supostamente falsas ou ilusórias, as quais o orador 

contrapõe sustentando o preferível no termo 2. O efeito de degradação emerge na recepção 

daquele que, ao discordar de seu interlocutor, aposta na inversão dos termos como o 

desejável. A consciência do jogo de inversões entre termos de uma dissociação é relevante 

para que o leitor acompanhe as perspectivas opostas em debate, sem necessariamente 

posicionar-se ou tomar partido. 

Revolvendo um pouco mais nosso raciocínio para encerrar esta exposição: se 

assumimos a existência da duplicata é devido à crença implícita de que o “único” existe, ainda 

que distante ou longínquo. O duplo (termo 1), sendo dissociação do único (termo 2), é 

declarado falso, isto é, apenas aparência, mas pretende ser a tradução mais fiel, a cópia 

fidedigna ou mesmo o próprio, bastando ser preenchido das qualidades de que carece. Nessa 

disputa, o termo 2, como preferível para estabelecer o real, ocuparia o lugar dos deuses, o 

lugar único, inatingível? Certamente não. Afinal, os deuses são invenções humanas, e o que é 

dito fidedigno, seja lá de que matéria for feita, não reina absoluto, nem é por si, somente o 

debate entre homens pode estabelecer o seu valor. Provavelmente os argumentos que 
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dissociam sejam o campo de litígios entre todas as cópias replicadas que se confundem como 

em um jogo de espelhos. Mas, cópia de quê? Afinal, não seria tudo inventio?  47

Vale relembrar que a relevância deste estudo não se encontra propriamente na 

justificativa ou identificação do que a duplicata carrega de autenticidade e sombra em relação ao 

que se acredita ser o original. Interessa investigar os deslizamentos ou transposições como 

representações sociais dos conceitos científicos e das artes para a escolarização para apreender a 

sua função social. Por fim, como já exposto, as representações sociais tomam o duplicado como 

termo 2, invertendo a relação posta pela ciência entre conhecimento científico (termo 2) e 

conhecimento do senso comum (termo 1). Assim, compreender que as representações sociais 

definidas como simulacro da ciência estão circunscritas à contestação entre interlocutores, que 

se apoiam nas dissociações para definir o que é o verdadeiro conhecimento, significa trazer à 

lembrança a disputa entre Homero e Platão. Nessa guerra, não há vencedores, ambos os 

conhecimentos, cada qual com a sua finalidade, como modelos, vibram densos nas ideias (ou no 

corpo, caso o leitor prefira) que a epígrafe deste capítulo sintetiza. 

 Inventio (invenção) é um dos cânones da retórica, definido como “descoberta de argumentos válidos ou 47

aparentemente válidos que tornam nosso argumento plausível” (CICERO apud BILLIG, 2008 [1996]).



Na realidade, porém, ciência não cuida de números e sim 

de relações lógicas. 

(C. H. Waddington, Instrumental para o pensamento) 
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CAPÍTULO III – VIAS METODOLÓGICAS 

3 – OS LUGARES DO PREFERÍVEL NA CONJUNTURA DAS POLÍTICAS E DO 

SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

3.1 Técnicas de Coleta e de Análise 

3.1.1 Justificativa às técnicas adotadas 

Como processo metodológico de coleta, focalizamos os documentos como fonte de 

dados: leis, portarias, e demais documentos oficiais, bem como manifestos, cadernos de 

apresentação dirigidos aos professores, exames escolares, entre outros registros. Para a análise 

deste material escrito recorremos à Teoria da Argumentação (análise retórica) como método, 

visto que a análise retórica permite apresentar os argumentos que estabilizam os pontos de 

partida geralmente explicitados, assim como os implícitos que podem sugerir as disputas e as 

divergências entre atores sociais nos documentos selecionados. Além disso, por meio da 

análise retórica, é possível revelar os valores, as crenças e o que se diz desejável para os 

grupos, e também descrever o contexto em que se insere o problema pelo viés psicossocial. 

As regulamentações, que determinam políticas educacionais, estabelecem os acordos 

mais gerais acerca do que é admitido pelos auditórios. Além das regras e normas consensuais 

entre interlocutores, os documentos condensam o que é preferível ser, ter ou fazer. Assim, os 

registros de todo tipo na modalidade escrita constituem material empírico de caráter 

intersubjetivo, os quais sobrepujam algumas modalidades orais de coletas de dados, pois o 

contato do pesquisador com os sujeitos participantes pode interferir na qualidade da coleta. 

Afinal, uma situação de interação entre observador e observado aciona os mecanismos de 

influência social, os mesmos examinados por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) no “contato 

dos espíritos” (entre orador e auditório), igualmente considerados por Moscovici (1994, 2011 

[1979]) e outros psicólogos sociais, que pressupõem a ação recíproca entre pessoas ou grupos, 

e que podem interferir no rigor da condução da pesquisa, por desdobramento, na validade e na 

confiabilidade dos resultados. 
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Nossa justificativa para a metodologia não pretende desqualificar os métodos que 

tomam por base entrevista, ou observação de campo (participante ou não), ou grupo focal, ou 

outras técnicas cuja interação entre sujeitos e pesquisador ocorra minimamente. No entanto, a 

busca do método adequado e eficaz coloca o pesquisador diante de escolhas espinhosas. 

Afinal, qual ou quais métodos de coleta proporcionariam as melhores fontes de dados para 

posterior análise no ambiente da pesquisa proposta? 

Embora a abordagem multimetodológica seja frequentemente indicada (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000), parece haver um consenso não explicitado entre 

cientistas da área da Psicologia Social de que a experimentação é o método per se. Talvez 

pelo próprio histórico da área cuja prática científica se fundamenta neste hábito (BILLIG, 

2008 [1996]). No entanto, faz-se necessário apreender o que é dito como próprio do processo 

baseado na experiência (empírico), uma vez que nosso estudo trata de fenômenos sociais 

cujas práticas enfatizam o caráter comunicativo. Para estes casos, ainda é regra que as 

pesquisas apresentem a observação de fatos in loco e o contato do pesquisador com os atores 

sociais por meio de questionários e entrevistas como cerne metodológico pelo entendimento 

de que esses modos operam o caráter dinâmico do fenômeno da comunicação social. 

Os documentos, ao contrário, costumam desempenhar um papel coadjuvante como 

material na coleta para as pesquisas, sendo utilizado quando os sujeitos não podem ser 

localizados, também como técnica inicial de sondagem, ou então, como técnica complementar 

a outras (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000). A utilização restrita do 

documento escrito como material de pesquisa, tal como sustentado pelos autores, possibilita 

os seguintes questionamentos: (1) como ficariam as pesquisas em outras áreas das ciências 

humanas, tal como a História ou a Sociologia? Seriam incompletas, falhas ou menores por 

focalizarem registros escritos? (2) Afinal, o que expõe um documento? Apenas um texto 

(lógos)? Não seria factível observar a dinâmica entre aqueles que produziram o discurso 

(ethos) e a quem se dirigiu (páthos) como expressão do lógos no documento? Por acreditar 

que os psicólogos sociais não diminuiriam o valor das demais ciências humanas, nem seriam 

incapazes de apreender que um documento é produto discursivo de grupos sociais, sugerimos 

que, da mesma maneira que outros procedimentos metodológicos, os documentos escritos 

podem compor o núcleo discursivo da coleta de dados, sendo a checagem por outros métodos 
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empregada apenas para o caso de dúvidas quanto aos resultados obtidos em certos contextos 

de pesquisa. 

Esta é a inversão que propomos e avaliamos como mais eficaz para nosso estudo. 

Afinal de contas, os documentos na modalidade escrita representam as falas dos grupos 

sociais, logo, sintetizam os posicionamentos dos interlocutores. A escolha por materiais 

discursivos produzidos no âmbito das interlocuções diretas, em vez de materiais coletados por 

entrevistas ou questionários e experimentos sociais elaborados por pesquisadores 

especificamente para um propósito, é uma tendência nas pesquisas da área da psicologia 

social discursiva. Fundamenta-se na concepção de que o discurso é situado, e os materiais 

discursivos naturais permitem analisar os interlocutores inseridos nos contextos de interação 

social (POTTER; EDWARDS, 2001). 

Afinal, por que um debate registrado teria menos valor do que uma entrevista? Qual é 

o significado desta hierarquização das técnicas de coleta? Estas perguntas levantam a nossa 

suposição de uma representação de metodologia por parte dos psicólogos sociais de que as 

técnicas fundamentadas na experiência observada pelo pesquisador sejam as mais valorizadas. 

Da perspectiva da argumentação, que é a do pensamento, sugerimos que existe uma 

dissociação da noção de “método de coleta”. O documento escrito, entendido como 

modalidade estática da comunicação, é o termo 1, ou seja, o que carece das boas qualidades 

que o termo 2 (entrevista, observação, pesquisa de campo) tem, pois afirma o desejável. 

De fato, este breve questionamento pretende alertar para o engano de uma crença 

sustentada no empirismo ingênuo para o qual as experiências sensíveis e sensoriais 

engendram o conhecimento humano, tal como afirmava Francis Bacon (1561-1626). É 

necessário avaliar a premência e pertinência dos métodos de coleta em função da 

problemática dos fenômenos sociais, o que não necessariamente sustenta a elaboração de 

entrevista, a feitura de questionário e o controle de parâmetros do ambiente pesquisado por 

parte do pesquisador como métodos eficazes. Perante a existência de documentos que revelam 

os posicionamentos dos grupos, entrevistas e questionários podem ser elementos redundantes 

ou mesmo dispersivos, provocando um desperdício de energia para o pesquisador ao longo do 

processo de pesquisa. 

Cabe ainda assinalar que esta representação de teoria do conhecimento, enraizada na 

experiência, resvala para a linguagem e, segundo Nunes (2006), atravessa para a Psicologia pela 
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concepção de continuidade entre processos mentais e linguagem. A transitividade se estabelece 

pela representação de que “as palavras estão para as ideias assim como as ideias estão para as 

coisas” (NUNES, 2006, p. 16). Daí, torna-se factível concluir que as palavras são as coisas. 

Nossa perspectiva considera que um desdobramento desta representação aparece em métodos de 

análise discursiva que buscam quantificar palavras e temas correlatos, como proposto pela 

análise de conteúdo, que avaliamos como inadequada para a nossa pesquisa acerca das práticas 

comunicativas que visam identificar as adesões, uma vez que a quantificação não permite 

reconhecer a “influência real”, ou seja, a influência dada pelo contexto da argumentação, que se 

distingue da simples “citação de nomes” (LEITE, 2007, p. 190). 

A análise de conteúdo se firmou como técnica de análise do discurso a partir dos anos 

de 1940 no contexto das relações políticas com as publicações veiculadas pelos meios de 

comunicação de massa. A finalidade é “a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto da comunicação” (BERELSON; LAZARSFELD apud BARDIN, 1948, 

p. 24). Por volta dos anos de 1970 na França, a crítica à análise de conteúdo incidiu 

basicamente sobre três aspectos: (1) a desconsideração da estrutura discursiva como um todo; 

(2) a não ponderação acerca de diferentes significações dos termos; (3) o estabelecimento de a 

priori implícitos dados pelas categorias estabelecidas por meio desta análise 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). Nesta mesma direção, ao examinar questões 

acerca da objetividade e subjetividade em pesquisas, Leite (2007, p. 188-189) esclarece que: 

a análise de conteúdo é muito útil quando o tema é claramente definido, ou quando a 
contagem de palavras é suficiente para revelar o conteúdo pesquisado. Por exemplo, 
é possível analisar o conteúdo de jornais, desde que estejamos interessados em saber 
o relevo dado a determinado assunto ou se desejamos comparar a cobertura dada por 
vários jornais a um acontecimento, ou comparar a variedade do material 
apresentado. (…)  
No caso da comunicação mais complexa, pelo menos até que se desenvolvam 
técnicas mais adequadas, a quantificação da análise representa um trabalho muito 
grande para resultados pouco compensadores, quando não falsos. 

Ainda que a análise de conteúdo tenha sido revigorada a partir da linguística, da 

semiótica e da utilização de tecnologias computacionais a partir dos anos de 1980-90, esta 

técnica tem por propósito inferir a partir dos indicadores de frequência, o que também é 

realizado com a colaboração de análise estatística. A utilização da estatística como recurso 

predominante nas pesquisas da Psicologia Social vem ao encontro da crítica de Billig (2008 

[1996]) ao cientificismo (experimentação), transformado em “credo ideológico”, uma vez que 



!117

“o comportamento humano precisa ser observado em condições controladas para que seu 

fluxo possa ser traduzido na estabilidade estatisticamente analisável dos números” (BILLIG, 

2008 [1996], p. 15). Nesta situação, os fenômenos da comunicação social operam com a 

racionalidade algorítmica da Lógica, e não com a racionalidade argumentativa examinada 

pela Retórica. 

Este alongado esclarecimento acerca da análise de conteúdo torna-se necessário devido à 

larga utilização desta técnica de investigação em boa parte das pesquisas conjugadas à Teoria 

das Representações Sociais. Entretanto, as pesquisas no campo da educação, que têm por quadro 

teórico as representações sociais, inscrevem-se no campo da discursividade complexa, o que 

justifica nossa escolha já explicitada no quadro conceitual e ratificada nesta Introdução ao 

quadro metodológico por uma psicologia de caráter retórico cuja análise é norteada pela Teoria 

da Argumentação (análise retórica), tal como proposto por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-

Tyteca na Nova Retórica. A discursividade se estende às modalidades orais e escritas da 

linguagem natural sem hierarquização, cabendo ao pesquisador selecionar o material cujo 

conteúdo argumentativo ofereça os elementos que fortaleçam a análise (discursos antagônicos, 

os implícitos que emergem pelo que é afirmado etc.). 

Com isso, esperamos terem sido justificadas as nossas escolhas metodológicas que, ao 

buscar técnicas menos usualmente adotadas pela Teoria das Representações Sociais e pela 

Psicologia Social, propõem um desafio com vistas a contribuir para o avanço dos métodos 

seguidos pelas pesquisas da área. Para tanto, apresentamos a seguir um esboço a respeito da 

Retórica no contexto do método de análise adotado, acompanhado de um catálogo resumido 

que elaboramos dos esquemas argumentativos descritos no Tratado da Argumentação: a nova 

retórica. 

3.1.2 Nova Retórica – a via do razoável 

A Retórica foi sistematizada por Aristóteles no século V a.C. e era uma das vias do 

conhecimento básico acerca da linguagem, que compunha o Trivium  juntamente com a 48

 Recordando, o Trivium definia a organização curricular do nível básico, efetivada por três vertentes, que 48

abarcavam o conhecimento das técnicas de comunicação: Gramática (arte de ler e escrever, e de utilizar os 
símbolos corretamente), Retórica (arte do bem dizer, da expressão oratória) e Lógica (arte de debater e de 
raciocinar). Apesar dessas definições, que enfatizam determinado aspecto da linguagem, os três campos do 
aprendizado são intercomplementares e necessários para o domínio da comunicação eficaz. (JOSEPH, S.M. The 
Trivium: The Liberal Arts of Logic, Grammar, and Rhetoric. Edited by: Marguerite McGlinn. Philadelphia: Paul 
Dry Books, Inc., 2002.).
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Gramática e a Lógica (Dialética), ensinada na Antiguidade e na Idade Média (JOSEPH, 2002). 

Portanto, trata-se de um conhecimento antigo que remonta à tradição dos sofistas , os quais se 49

dispunham a instruir os interessados nas técnicas da oratória em público, em geral para o 

desenvolvimento de uma carreira pública ou para a defesa no âmbito forense da Grécia antiga. 

Para os sofistas era possível haver percepções e opiniões contrárias em uma determinada 

situação, pois a verdade não é única (BILLIG, 2008 [1996]; KENNEDY, 1998). Conforme 

narrado por Billig (2008 [1996]), Platão, entre outros filósofos, acusava os sofistas de 

proferirem ideias inconsistentes, enganando aqueles que pagavam para aprender as habilidades 

práticas da oratória que não constituíam a verdadeira sabedoria. Uma descrição análoga acerca 

dos sofistas é encontrada também em Kennedy (1998). Para Platão, a verdade, inalterável e 

eterna, escondia-se por trás dessas oposições aparentes. O conhecimento estava na verdade que 

os filósofos examinavam, e não nas aparências que os sofistas buscavam evidenciar. 

Esses significados pejorativos atribuídos aos sofistas e à retórica ressoam fortemente 

ainda nos dias de hoje. A palavra sofismar, derivada de sofista, cuja origem está em Σοφια 

(sophia; sabedoria) teve a acepção original revirada e atualmente significa “dar aparências de 

verdade a asserção que se sabe ser falsa”.  Ocorre o mesmo para o termo “retórica”, 50

compreendido como a arte da enganação, ou ainda a arte da fala rebuscada cuja conotação 

implícita é o discurso floreado, vazio e sem conteúdo. 

Esse deslocamento para o significado pejorativo não ocorreu diretamente da 

Antiguidade para os dias atuais, mas cresceu aos poucos até o Renascimento, especialmente a 

partir dos trabalhos do logicista francês Petrus Ramus, que separou a Dialética (Lógica) da 

Retórica (PERELMAN,1981, 1993), como exposto no primeiro capítulo. À Dialética coube o 

estudo dos raciocínios enquanto à Retórica coube a elocução, a memória e a ação (expressão), 

como técnicas de comunicação para persuadir, desvinculadas da noção de pensamento. Por 

fim, o universo retórico acabou reduzido ao estudo de formas literárias e das figuras de 

linguagem como figuras de ornamento (PERELMAN, 1981), que conforme Farias Junior 

(2011), muitas vezes adotava a denominação de Eloquência ou Poética para escapar do 

significado negativo produzido pelo termo Retórica. 

 Os sofistas eram, antes de tudo, professores, mestres nas diversas artes ou técnicas, também filósofos. Alguns 49

eram personalidades públicas que exibiam suas habilidades com a oratória por meio de performances de 
entretenimento (BILLIG, 2008 [1996]; KENNEDY, 1998).

 “sofismar”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: <http://50

www.priberam.pt/dlpo/sofismar>. Acesso em: 15 ago. 2015.

http://www.priberam.pt/dlpo/sofismar
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Não cabe à nossa pesquisa percorrer a história da Retórica para justificá-la, mas 

destacar a representação maculada da arte retórica com o intuito de compreender as 

resistências à utilização desta técnica, alicerce de praticamente todas as teorias da 

comunicação vindouras. A Retórica concebe o fenômeno da comunicação com base na tríade 

ethos-lógos-páthos, noção que deslizou genericamente para o trio emissor-mensagem-

receptor em boa parte das teorias da comunicação. No caso das representações sociais, os 

elementos Ego-Objeto-Alter, respectivamente, nomeiam a tríade dialógica da teoria do 

conhecimento social (MARKOVÁ, 2006), que se fundamenta nos mesmos componentes 

designados pelos gregos. 

As diferentes teorias da comunicação costumam identificar a existência dos três 

elementos constituintes da comunicação (ethos-lógos-páthos), mas examinam de modo 

diverso a atividade de cada parte. Frequentemente, em busca da verdade potencializada pela 

concepção de resposta inequívoca, tal como os platônicos valorizavam, algumas teorias focam 

demasiadamente a força da mensagem (lógos) e aniquilam os significados da ação ethos-

páthos como componentes ativos de produção de argumentos e contra-argumentos. Por isto, 

podemos questionar as teorias da comunicação que estudam, por exemplo, o “estímulo-

resposta” característico de parte da Psicologia, bem como a própria análise de conteúdo que 

descrevemos brevemente ou ainda as teorias estruturalistas, vinculadas à teoria dos signos, 

que situam a verdade no poder de um lógos unívoco, sem conceder o devido relevo a ethos-

páthos nas funções de produtores do lógos. Afinal, as mensagens não existem em si e por si. 

Se não foram produzidas em diálogo consigo mesmo, existem porque na ação de alguém que 

as disse ou escreveu, houve outro que se interessou por escutar ou ler, ou seja, é inegável que 

a adesão ocupa o proscênio da comunicação social. 

Em meados do século XX, com a crise dos paradigmas que questionou a neutralidade 

e a objetividade da ciência, abre-se a oportunidade para outros modelos de pesquisa nas 

ciências sociais visto que as verdades científicas tornaram-se relativas ao paradigma em que 

estavam inseridas. Nesta conjuntura social, irrompe a Nova Retórica, um movimento que 

resgatou e ampliou a retórica antiga, e teve Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca como 

pioneiros. Ambos, ao buscarem constituir uma lógica dos juízos de valor para resolver 

questões filosóficas na área do Direito, visto que este raciocínio não é redutível ao cálculo, 

concluem que esta lógica, de fato, fora desenvolvida pelos antigos gregos nos estudos 
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dedicados à retórica, e que se tratava de raciocínios de toda espécie dirigidos à adesão dos 

espíritos para marcar o desejável, o plausível e o verossímil (PERELMAN, 1993). A 

reorganização deste conteúdo resultou na publicação do Tratado da Argumentação: a nova 

retórica em 1958 e, posteriormente, do Império Retórico:Retórica e Argumentação (1977).

Para  apresentar  a  Retórica  (Teoria  da  Argumentação)  como  técnica  de  análise, 

propomos a seguir um catálogo geral dos esquemas argumentativos acompanhado de uma 

mapa conceitual que elaboramos do Tratado da Argumentação: a nova retórica (Figura 2, na 

página seguinte).  As explicações mais  detalhadas estarão incluídas na própria  análise  dos 

argumentos do material coletado. 

Para explicar a relação ethos-páthos (orador-auditório), Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005, p. 33) recorrem à filosofia ao definir que o auditório é constituído pelo “conjunto 

daqueles que o orador quer influenciar pela sua argumentação”. Daí, a necessidade de partir 

de premissas admitidas pelo auditório. Assim, orador e auditório (elipse em azul na Figura 2) 

argumentam a partir de objetos de acordo, que constituem os pontos de partida da 

interlocução. A dimensão filosófica também se transfere para as noções de fato, verdade e 

presunção como objetos de acordo que ponderam acerca do real na relação com os objetos de 

acordo relativos ao preferível (valores, hierarquias e lugares do preferível), uma vez que um 

valor constitui uma verdade para o grupo que o adota. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca inicialmente raciocinaram acerca dos juízos de valor no 

âmbito das questões judiciais em que o real se opõe ao preferível. Os juízos sobre o real, em 

princípio, teriam a adesão de todos pois tratam do que é verificável, logo, dirigem-se ao 

auditório universal. Nesta perspectiva, o real se assenta no caráter demonstrativo da 

experimentação, instituído por axiomas (premissas) cujos signos sem ambiguidade operam 

uma conclusão. Por outro lado, os juízos sobre o preferível se assentam nas premissas 

escolhidas na argumentação cuja natureza polêmica necessita de buscar a adesão do 

interlocutor. Daí, ser válida para alguns (auditório particular). O relevante é reconhecer que, 

no âmbito da linguagem natural, o distanciamento entre real e preferível não é mensurável, 

uma vez que tanto o real como o preferível, de fato, são argumentados. Da mesma maneira, 

não há oposição, pois somente os objetos de caráter não controverso têm o estatuto de 

premissas, sejam estes fatos, valores, verdades, presunções ou o que se diz preferível. 
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A partir daí, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) caracterizam os argumentos (à 

direita e acima na Figura 2), que se apresentam por ligação e dissociação de elementos do 

discurso. Para os argumentos que ligam elementos, os autores distinguem três categorias: (1) 

os argumentos quase-lógicos que, como o nome sugere, mimetizam os raciocínios formais ou 

matemáticos, sejam por transitividade, por quantificação, por regras de justiça e 

reciprocidade, por enumeração das partes, entre outros raciocínios; (2) os argumentos 

baseados na estrutura do real, definidos basicamente por ligações de sucessão (vinculações 

entre causa e efeito) e ligações de coexistência (vinculações entre manifestação e essência ou 

o ato como expressão da pessoa); (3) os argumentos que fundamentam a estrutura do real, 

como os casos particulares (exemplo, modelo e ilustração) e as analogias (que originam as 

metonímias e metáforas). A argumentação por dissociação de elementos tem uma só 

categoria: a que divide uma mesma noção para resolver uma incompatibilidade e se apoia no 

par “aparência/realidade”, em que a “realidade” (termo 2) apresenta as qualidades desejáveis 

que o “aparente” (termo 1) não tem.

Posto este breve resumo, ainda para encerrar este tópico, é necessário evidenciar as 

aproximações entre a Retórica e a Psicologia Social, as quais são abordadas por autores de 

ambas as áreas. Afinal, trata-se do mesmo fenômeno social, objeto de estudo da Teoria da 

Argumentação e das Representações Sociais, que é o da adesão ou da influência nas práticas 

comunicativas. O processo de formação das representações sociais ocorre no decurso das 

negociações entre interlocutores, isto é, constitui-se na situação retórica (argumentativa). Nos 

pensamentos cotidianos e nas conversações sociais as pessoas argumentam a partir de 

comparações que promovem ligações e dissociações entre elementos dos discursos. O 

raciocínio comparativo define ou estabelece as categorias, sejam de objetos e pessoas. Da 

perspectiva retórica, como posto pela Teoria da Argumentação, os processos de categorização 

estabelecem os valores e os preferíveis dos grupos. Para a Teoria das Representações Sociais, 

os processos de categorização organizam, sistematizam e avaliam o entorno social. Organizar 

e avaliar o entorno social, e definir valores e crenças são ações entrelaçadas, não é possível 

separá-las. Na verdade, todo esse processo é uma via de mão dupla, uma vez que os valores e 

as crenças, e a organização e a avaliação do ambiente social também influenciam as 

categorias escolhidas. O quadro seguinte sintetiza esta exposição: 
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Moscovici (2011 [1979], p. 55) afirma que “quando os líderes inovam, o fazem, com 

frequência em resposta a uma pressão interna que exercem subgrupos ou indivíduos situados 

numa posição inferior”, lembramos que este tema foi examinado na Retórica aristotélica e, 

posteriormente, por Perelman e Olbrechts-Tyteca no âmbito da adaptação do orador ao 

auditório que aquele pretende atingir. Quando Billig (2008 [1996], p. 111) sustenta que “o 

retórico deve saber algo sobre os princípios segundo os quais as atitudes são mantidas ou 

mudadas, como o público resiste a sugestões ou as aceita (…)”, identificamos que este 

registro refere-se ao fenômeno social da influência, estudado pelos psicólogos sociais. 

Para encerrar essa interpolação entre Psicologia Social e Retórica, enquanto Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 23) assumem que a retórica poderia ser considerada como parte 

da psicologia, visto que “o cuidado com o auditório transforma certos capítulos dos antigos 

tratados de retórica em verdadeiros estudos de psicologia”, Billig (2008 [1996], p. 111), por 

sua vez, sustenta que “pode ser afirmado com provavelmente pouco exagero que todos os 

temas principais da psicologia social moderna podem ser encontrados na retórica clássica e, 

em particular, no Rhetoric de Aristóteles”. Tal conjunção entre as duas áreas permite que, 

Figura 3 – Aproximações entre Psicologia Social e Retórica
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momentaneamente, encerremos este embate, considerando que a Retórica é instrumento 

adequado para o nosso estudo.  Passemos ao contexto da pesquisa. 

3.2 O Plano Nacional de Educação (PNE) – o contorno para o contexto da pesquisa 

3.2.1 Introdução 

No Brasil é da competência do Estado promover o ensino escolar em todo o território 

nacional uma vez que nas disputas em torno de como deveria ocorrer a educação escolar, 

predominaram as ideologias de centralização do processo de escolarização, desde a década de 

1930, alternando maior e menor grau de centralidade (MAZZOTTI, 2008a). Disto decorre o 

predomínio do exame de legislações tanto para esclarecer quanto para orientar as ações com 

relação ao processo educativo e ao percurso escolar. Na última década, com a crescente 

utilização dos meios virtuais e do universo digital, o próprio Governo oferece canais que 

buscam prestar serviços e informar a sociedade acerca das ações governamentais neste 

campo. A finalidade é facilitar a comunicação entre a sociedade e o Estado. Assim, é possível 

acessar informações acerca dos planos e ações na área da escolarização pelo Portal do 

Ministério da Educação (MEC). 

A análise de alguns materiais discursivos permite compreender o que é dito relevante 

para constituir o cidadão escolarizado, bem como as diretrizes que regulam e que pretendem 

conduzir os indivíduos de menos a mais educados em seus percursos escolares. Recentemente 

foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), por meio da Lei nº 13.005, de 25 de 

Junho de 2014 (BRASIL, 2014a). Esta lei estabelece as metas para a próxima década no que 

tange à educação escolar e dispõe de um Anexo. O Anexo fixa 20 metas a serem atingidas, as 

quais são desdobradas em 254 estratégias cujo texto tem uma extensão mais longa do que o da 

própria lei. A Lei nº 13.005/2014 (Lei do PNE) é um dos tópicos acessíveis pelo menu “PNE 

em Movimento/Planos de Educação”,  disponível no site do Ministério da Educação (MEC). 51

Os outros tópicos são: “Lei do PNE”, “Conhecendo as 20 metas do PNE” cuja apresentação é 

feita no formato de um Caderno Digital, em que a análise argumentativa expõe o contexto 

desta pesquisa, e “Situação dos Planos de Educação”. 

 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao>. Acesso em: 11 nov. 2016.51
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A análise retórica dos argumentos que fundamentam o PNE, expostos no Caderno 

Digital, torna-se relevante, uma vez que este documento condensa o que os grupos admitem 

como preferível no contexto educacional ao longo da próxima década pelo alinhamento entre 

as questões referentes à política, à gestão e à educação, e que foi amplamente debatido por 

especialistas e interessados na educação escolar na Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) e pelos representantes do Congresso Nacional. Sendo assim, apresenta os 

raciocínios mais persuasivos e que influenciaram os interlocutores pelos acordos que 

pactuaram. Especialmente, neste caso, nosso interesse focaliza as técnicas argumentativas 

utilizadas, e não o conteúdo em si, no texto do Caderno Digital  (“Conhecendo as 20 Metas 52

do PNE”) relativo ao PNE disponibilizado no site do MEC. 

Neste Caderno, cada uma das 20 metas do Anexo da lei é novamente apresentada, 

seguida de um texto que as justifica. Conforme exposto na Apresentação do Caderno, a 

produção deste material é dirigida à sociedade, e especialmente ao auditório envolvido com a 

educação escolar – professores, diretores e gestores educacionais – como recurso 

argumentativo para colocar os preferíveis com relação à educação escolar ante estes 

interlocutores, buscando influenciar para conquistar a adesão de todos ao PNE. Este é um 

procedimento caracterizadamente retórico. Por isso, a análise retórica do Caderno Digital 

pode expor onde se sustentam os raciocínios de maior influência e que garantem a adesão ou a 

rejeição às teses expostas. Do ponto de vista psicossocial, que também é o argumentativo, de 

modo amplo, os acordos constituem “os objetos de crença e adesão” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 74), logo, objetos de representação em dado contexto 

social. Neste sentido, é valido examinar o Caderno Digital utilizando a mesma ferramenta da 

qual se serviram aqueles que o compuseram, que é a retórica. Neste caso, a Teoria da 

Argumentação (Nova Retórica), tal como proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-

Tyteca define nosso método para identificar as técnicas argumentativas pelas quais o orador 

busca influenciar o auditório para conquistar a sua adesão. 

3.2.2 Função da análise retórica 

O PNE é uma deliberação acerca de decisões para o futuro da educação escolar, o que 

nos remete a um dos lugares sociais nos cenários de debate, dados pela função do auditório, 

 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2016.52
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descritos no campo da retórica por Aristóteles em Retórica, que é o da oratória deliberativa 

(BILLIG, 2008 [1996]; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). A aprovação de uma 

lei decorre de intensas discussões cujos debatedores buscam influenciar uns aos outros com 

suas argumentações. As oposições são subsumidas nos discursos cujos implícitos são, 

simultaneamente explícitos e encobertos na forma de acordos. Portanto, os documentos 

aprovados condensam o conjunto das opiniões geralmente aceitas pela maioria, ou pelos 

especialistas, ou ainda pelos mais ilustres, e que organiza as condutas e orienta as ações dos 

grupos, conforme definido por Aristóteles nos Tópicos acerca dos raciocínios dialéticos 

(PERELMAN, 1993). 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o acordo abrange não apenas a escolha das 

premissas, ou seja, a formulação dos pontos de partida para início de qualquer debate cujo 

valor também é argumentado, mas igualmente a sua apresentação. Do mesmo modo, aqueles 

autores ressaltam que qualquer acordo é provisório ou transitório, uma vez que o auditório 

pode questionar, destacar um valor que se oponha ou contra-argumentar a partir de um fato 

novo. Portanto, o que anteriormente constituía consenso pode tornar-se objeto de discórdia. 

Como já mencionado, Perelman e Olbrechts-Tyteca no Tratado da argumentação: a 

nova retórica, categorizam dois grupos de acordos relativos ao auditório que pretendem 

alcançar (universal e particular) segundo as premissas que operam: (1) os objetos de acordo, 

que ponderam acerca do real (fatos, verdades e presunções), e pretendem ser válidos para 

todos e cada um, caracterizam o auditório universal; (2) os que ponderam acerca do preferível 

(valores, hierarquias e lugares do preferível), identificado com um determinado ponto de 

vista, caracterizam a noção de auditório particular. 

A concepção de auditório e a sua amplitude, se universal ou particular, é relativa à 

busca incessante do orador pela adesão dos interlocutores às premissas de seus argumentos. 

As disputas dos discursos políticos, por exemplo, permitem compreender a dimensão 

filosófica de auditório na comunicação proposta pelo Tratado da Argumentação. Billig (2008 

[1996]) utiliza um exemplo que contribui para esclarecer a noção de universal e particular 

atribuída ao auditório (páthos) ainda que, neste caso, ele esteja ocupado em elucidar questões 

acerca de argumentos (lógos) e contra-argumentos (antílogos). Em geral, os políticos em seus 

discursos costumam usar termos como “nós” e “povo”, incluindo os opositores aos quais 

pretendem persuadir. Assim, os termos “nós” e “povo” referem-se ao público inteiro, à nação, 



!127

essa considerada como auditório universal. Entretanto, embora os discursos procurem a 

adesão de oponentes, de fato, dirigem-se aos que são partidários do orador, ou seja, “povo” se 

refere aos seus partidários. Esse é o específico, o particular da noção de auditório que 

pretende a adesão de todos (universal). 

Este aspecto apresenta também as questões relativas aos tênues limites entre gêneros 

discursivos. As decisões acerca do futuro requerem a revisão e a reafirmação dos valores que 

são comuns a orador e auditório no presente, o que evidencia a confluência dos gêneros 

discursivos nas práticas comunicativas: o deliberativo, que argumenta pela disputa da adesão 

do auditório com vistas às decisões projetadas para o futuro; e o epidítico, que argumenta para 

afirmar e fortalecer os laços de comunhão do grupo no presente (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

A análise retórica permite a exposição dos objetos de acordo, dos temas controversos e 

de seus esquemas discursivos. Também possibilita o conhecimento das técnicas 

argumentativas mais influentes em determinado contexto de debate, bem como das atitudes 

dos interlocutores frente às incompatibilidades que se apresentam. Por fim, se o auditório 

pode rejeitar ou admitir determinadas proposições, e os acordos se sustentam na adesão dos 

ouvintes, que é presumida pelo orador, pode-se afirmar que o corpus de objetos de acordo de 

determinado grupo se apoia em um fator de caráter psicossocial, o que torna pertinente a 

abordagem retórica das políticas educacionais, uma vez que as negociações para o 

estabelecimento de acordos se assentam sobre representações e crenças que os grupos sociais 

têm acerca do mundo (BILLIG, 2008 [1996]; PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Daí, a relevância de apresentar a análise retórica do Caderno Digital que expõe as 

justificativas para cada uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE), pois o 

documento é material empírico dos acordos constituídos e permite uma exposição preliminar 

do conjunto de desejáveis acerca da educação escolar. 

3.2.3 O Caderno Digital - Argumentos de presença e comunhão 

Com recursos visuais diferenciados, o Caderno Digital expõe as estratégias e as 

justificativas para cada uma das 20 Metas do PNE contextualizadas e articuladas com índices 

e resultados de pesquisas em educação, além de outras legislações, e seus respectivos links de 

acesso, que visam esclarecer as proposições do Plano. 
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A feitura de um Caderno Digital para reapresentar a lei, prima facie parece-nos uma 

ideia redundante. Afinal, qual é o sentido de confeccionar um novo documento que expõe o 

que já foi promulgado por lei, apenas com acréscimo de informações subjacentes ao tema? No 

entanto, a repetição, como figura que aumenta a presença, é uma estratégia que os retóricos 

conhecem bem, visto que a reexposição busca influenciar por uma apresentação que se julga 

eficaz, ao “fazer que prevaleçam certos esquemas interpretativos, a inserir os elementos de 

acordo num contexto que os torne significativos e lhes confira o lugar que lhes compete num 

conjunto” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 161). Nesta perspectiva, o 

Caderno Digital visa persuadir o auditório de ouvintes/leitores e proporcionar uma 

interpretação da lei, ao selecionar os dados adaptando-os para ampliar a adesão aos 

argumentos apresentados. 

O Caderno Digital tem uma capa cuja imagem visa provocar uma disposição receptiva 

no leitor. As imagens, como mais um recurso da comunicação, apresentam significados tanto 

quanto os textos, o que as tornam passíveis de análise também. A capa sugere a biblioteca de 

uma escola, com um close-up de um aluno, sorridente e compenetrado, que lê um livro cujo 

título fica explícito: Yoté, o jogo da nossa história. 

Figura 4 – Capa do Caderno Digital 
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Neste contexto, o livro não trata de um tema qualquer. Ao referir-se a uma brincadeira 

de matriz cultural africana, relembra a obrigatoriedade dos estudos de cultura afro-brasileira 

nos currículos escolares, sancionada em 2008. Igualmente trata da ludicidade que pode ser 

proporcionada pela confluência da atividade de leitura com a temática do livro, que descreve 

um jogo como conhecimento adequado à faixa etária do aluno no ambiente escolar. Os 

detalhes exibidos na foto buscam colocar ante os olhos do interlocutor a escola desejável. 

Assim, a escola como o lugar dos livros, o aluno imerso prazerosamente na leitura 

proporcionada pelos livros da escola, a biblioteca como o lugar do lúdico ao oferecer os livros 

adequados para o conhecimento são dados que trazem à presença o que se admite como 

relevante no contexto da apresentação do PNE. Trazer à presença é um dado de caráter 

psicológico, pois pretende mobilizar o leitor e atuar sobre sua sensibilidade. Neste caso, 

pretende influenciar para conquistar a adesão ao projeto de um futuro concebido, o que se diz 

desejável como política do Estado para a Educação pela sociedade (auditório universal). Na 

perspectiva retórica, a hipotipose é a figura argumentativa “que expõe as coisas de uma 

maneira tal que a ação parece desenrolar-se e a coisa acontecer ante nossos 

olhos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 190).  A hipotipose busca apoiar-se 53

nas descrições que evocam ações passadas ou eventos futuros para torná-los presente. 

Depois da capa, segue um texto de Apresentação. De um modo geral, a ordem dos 

argumentos ou arranjo (dispositio) das partes no Caderno Digital são tratados do mesmo 

modo que o discurso retórico tradicional, já conhecido na retórica antiga: (1) introdução ou 

exórdio; (2) narração, quando há a exposição dos fatos; (3) prova, fornecida pela apresentação 

de dados de pesquisa; (4) refutação, no caso trata-se de uma refutação simulada (prolepse) 

para reforçar a adesão às premissas do documento; (5) epílogo ou conclusão. 

Embora a Apresentação (exórdio), à primeira vista, pareça algo de menor relevância 

na exposição do discurso, pois ainda não aborda a matéria do discurso, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) destacam que todos os retóricos antigos se ocuparam de estudar seu efeito 

persuasivo. É na introdução que o orador pede consentimento para ser ouvido e se apresenta à 

interlocução “para dar a conhecer sua competência, sua imparcialidade, sua 

honestidade” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 561). 

 Retirado, de fato, de Rhetorica ad Herennium, liv. IV, § 68 cuja autoria é atribuída a Cícero (PERELMAN; 53

OLBRECHTS-TYTECA, 2005).
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Assim, a Apresentação introduz o que é característico de um exórdio eficaz para 

capturar a atenção. Primeiramente, são assinaladas algumas questões relacionadas à educação 

que colocam desafios à sociedade com o objetivo de mostrar que existe um problema que 

interessa a orador e auditório, logo, afirma a existência de valores compartilhados: “o presente 

documento (…) traz algumas análises e informações sobre cada uma das metas nacionais com 

o objetivo de aproximar, ainda mais, agentes públicos e sociedade em geral dos debates e 

desafios relativos à melhoria da educação” (BRASIL, 2014b, p. 5-6). A seguir, explicita o 

propósito do documento, ou seja, informa o leitor para aproximá-lo da problemática: “o texto 

contextualiza cada uma das 20 metas nacionais com uma análise específica, mostrando suas 

inter-relações com a política pública mais ampla, e um quadro com sugestões para 

aprofundamento da temática” (BRASIL, 2014b, p. 6). Ao final, conclui dirigindo-se à emoção 

para envolver todos em uma ação (BRASIL, 2014b, p. 6). 

Vivemos atualmente um momento fecundo de possibilidades, com bases legais mais 
avançadas e com a mobilização estratégica dos setores públicos e de atores sociais 
importantes neste cenário. É possível realizar um bom trabalho de alinhamento dos 
planos de educação para fazermos deste próximo decênio um virtuoso marco no 
destino do nosso País. 

Ainda como desdobramento da Apresentação seguem três pequenos textos antes da 

exposição de cada meta no Caderno Digital. O primeiro trata de relembrar as 

responsabilidades definidas pela Constituição Federal de 1988. A educação infantil cabe 

preferencialmente aos municípios. O ensino médio é de responsabilidade prioritária dos 

estados e do Distrito Federal, enquanto o ensino fundamental é campo de atuação das três 

esferas estatais. Conforme descrito no Caderno Digital, a responsabilidade está definida mas 

as normas que articulam a cooperação no âmbito municipal, estadual e federal não estão ainda 

devidamente regulamentadas (BRASIL, 2014b). 

O segundo tópico tem por título “O espírito deste PNE: uma política de Estado de 

educação para a próxima década”. Aqui as metas são amplamente categorizadas pelos 

princípios ou valores abstratos que norteiam a elaboração do documento, basicamente o 

respeito aos direitos humanos, a redução de desigualdades sociais e a valorização da 

diversidade. Igualmente é neste momento que fica explícito o caráter (ethos) do orador, o qual 

afirma o Estado como porta-voz ou orador autorizado para tratar da questão: “O PNE foi 

elaborado com esses compromissos, largamente debatidos e apontados como estratégicos pela 
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sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na interação com o Congresso 

Nacional” (BRASIL, 2014b, p. 9), ou seja, além da participação de especialistas no espaço da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), o PNE teve a interlocução da sociedade por 

meio de seus representantes no Congresso Nacional. 

Por fim, o terceiro texto conclui a apresentação ao reafirmar os valores comuns a 

orador e auditório a partir do contato e da identificação estabelecidos entre ambos nas páginas 

anteriores. Sendo assim, a conclusão é fortemente de caráter epidítico ou panegírico pelos 

laços de comunhão que afirma. 

3.2.4 As 20 metas do PNE 

Após esta introdução, segue o capítulo “o Plano Nacional de Educação: metas e 

estratégias”, em que cada meta, seguida de sua justificativa, é apresentada. Os 20 itens do PNE 

elencam as “metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com 

qualidade” (BRASIL, 2014b, p. 9), o que é destacado com tipografia em negrito no Caderno 

Digital. As seis metas iniciais tratam do acesso ao ensino, e da ampliação e continuidade do 

atendimento escolar e das oportunidades de escolarização em vários níveis, valorizando os 

sistemas que incluem todos, isto é, minorias ou desfavorecidos de todo o tipo (econômico, 

intelectual etc.). A noção de “universalização” é recorrente, compreendida como uma 

necessidade. A seguir, grifamos em itálico as expressões que fornecem as pistas para a análise: 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE (BRASIL, 2014b, p. 9). 
Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência deste PNE (BRASIL, 2014b, p. 9). 
Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 
cento) (BRASIL, 2014b, p. 10). 
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014b, p. 11). 
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 
ensino fundamental (BRASIL, 2014b, p. 10). 
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Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 
cento) dos(as) alunos(as) da educação básica (BRASIL, 2014b, p. 10). 

Os raciocínios que versam acerca da universalidade afirmam o lugar da quantidade 

pela superioridade da maior quantidade como mais eficaz e benéfica. Este é um lugar 

genérico, amplamente admitido pelos interlocutores, que costuma sustentar as democracias e 

o senso comum, logo, os acordos. A repetição do termo “universalizar” é um recurso de 

amplificação do discurso. A amplificação tem a mesma função que a hipotipose, ou seja, 

trazer à presença o que é objeto de debate, pôr ante os olhos do interlocutor, logo, sensibilizar 

para persuadir (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

As três metas subsequentes seguem com o mesmo tema, porém, a ênfase é na elevação 

da qualidade e no aumento de índices de desempenho, além da diminuição de desigualdades 

entre subgrupos de brasileiros, por exemplo, negros e não negros. 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 
anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio (BRASIL, 2014b, p. 10). 
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano 
de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 
escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2014b, p. 11). 
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 
da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional (BRASIL, 2014b, p. 10). 

Duas metas discorrem acerca da educação voltada para a formação profissional em 

nível técnico (BRASIL, 2014b, p. 10). 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 
à educação profissional. 
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público. 

As metas de números 12 a 14 tratam da ampliação ao acesso ao ensino universitário 

nos níveis de graduação e pós-graduação (BRASIL, 2014b, p. 13). 
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Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público. 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 
e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 
35% (trinta e cinco por cento) doutores. 
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 
(vinte e cinco mil) doutores. 

Com exceção da última meta (nº 20), que trata do crescente aumento de investimento 

econômico na educação chegando a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de dez anos, 

e da meta 19, que aborda o envolvimento e a participação da comunidade escolar em projetos 

político-pedagógicos, as metas de número 15 a 18 estabelecem orientações a respeito do 

profissional que ensina na escola, o professor. Propõe a valorização da carreira por meio de 

formação em cursos de graduação específicos e pós-graduação, e da existência de um plano 

de carreira e melhores salários. 

Fomentar a qualidade, elevar o número e a taxa, oferecer no mínimo, triplicar as 

matrículas, ampliar a proporção – todas estas expressões recorrentes no documento se 

sustentam no lugar da quantidade, as quais utilizam hipérboles cuja manifestação exacerbada 

ou muito atenuada tem por função “dar uma direção ao pensamento, orientá-lo na apreciação 

dessa direção e, somente de modo indireto, dar uma indicação sobre o termo que 

importa” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 330-31). Esses discursos operam 

como clichês, considerando que auditório e orador compartilham valores e crenças. No 

entanto, os clichês apenas são apercebidos como tais caso o auditório não se identifique com 

tais valores ou, pelo menos, vislumbre uma inadequação de certas proposições por parte do 

orador. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os clichês, usualmente expressos em 

máximas e provérbios, os quais abrangem figuras repetitivas e estereotipadas, também são 

apresentados como ilustração, e condensam os saberes do grupo e os meios eficazes para os 

promover, muitas vezes servindo de premissas para o desenvolvimento de raciocínios. 

É necessário frisar que no contexto argumentativo, a busca de adesão às teses expostas 

não se restringe à pura adesão intelectual. Uma vez que a finalidade da argumentação é o 

auditório, o orador busca mover o pensamento de seu interlocutor, influenciá-lo para 

engendrar uma nova disposição, frequentemente incitá-lo à ação (PERELMAN, 1993). Nesta 
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perspectiva, nossa análise sustenta que o texto deste Plano se apoia em clichês e slogans 

(lema), tal como definido por Reboul (1984). Aqui é necessário descartar o significado 

pejorativo de caráter publicitário atribuído pelo senso comum ao termo slogan para considerá-

lo no sentido ideológico cujo objetivo é impactar o auditório por meio de hipérboles que 

visam persuadir o interlocutor para a adesão a uma causa. Assim, a eficácia do slogan e do 

clichê se sustenta na dissimulação da sua função e de suas propriedades que abrangem o 

anonimato e a concisão. Reboul (1984), diferentemente de Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

distingue o slogan do clichê. Enquanto o slogan tem por natureza a palavra chocante e 

impactante, o clichê recorre à impressão de clareza do exposto pela familiaridade. 

De maneira análoga, os argumentos que estabelecem as ações das metas do PNE 

buscam enunciar as etapas para cumprimento do Plano. Este raciocínio reforça os esquemas 

argumentativos que amplificam o discurso, não pela hipotipose ou pela repetição, mas pelo 

que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) denominam enumeração das partes. Essas etapas 

não são necessariamente sucessivas e lineares, mas assemelham-se a uma argumentação 

quase-lógica ao produzir o efeito de aumentar a presença pela adição e/ou subtração de partes 

como operadores da constituição do todo apresentado pelo orador. 

Cabe também observar que a enumeração das partes é frequentemente característica 

dos argumentos de superação, um raciocínio baseado na estrutura do real, ou seja, nos 

argumentos que têm por fundamento as experiências cotidianas e as crenças dos grupos. Neste 

caso, basta que cada parte apresentada seja decorrente da progressão de um juízo de valor. O 

argumento de superação se estrutura na continuidade de um juízo de valor, de modo que cada 

proposição seja feita para dar seguimento ao caminho ilimitado em uma certa direção, como 

extraído de trecho da justificativa da Meta 7 (BRASIL, 2014b, p. 32): 

Precisamos continuar ampliando progressivamente as médias do IDEB em cada 
escola, município, Distrito Federal, estado e União, tendo em vista o alcance das 
médias projetadas bienalmente para o País, como resultado da melhoria do fluxo 
escolar e, sobretudo, da aprendizagem dos estudantes, em conformidade com os 
padrões internacionais. 

Assim, o argumento de superação insiste na possibilidade de ir sempre adiante em certa 

direção (a que o orador deseja conduzir o auditório) e sustenta as representações que 

estabelecem o percurso escolar como determinável e determinado (MAZZOTTI, 2002, 2008a). 
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3.2.5 Raciocínios que sustentam o axioma modal da educação 

As artes, as ciências, os sentimentos, a linguagem, entre tantos outros elementos são 

conquistas da humanidade transmitidas pela educação (REBOUL, 2000). A educabilidade 

trata do que se afirma ser capaz de conduzir o educando do estado “não educado” ao 

“educado”, ainda que não seja possível estabelecer, neste âmbito, definições mais exatas 

destas palavras. Assim, a educação lida diretamente com a comunicação de valores e saberes 

ao conduzir alguém de um estado para outro. Este é um axioma modal das pedagogias e das 

teorias de comunicação, pois no decurso de algum aprendizado e pela própria experiência 

pessoal nas práticas sociais constatamos a possibilidade de modificar crenças e valores. Sendo 

modal, é de caráter contingente, não é certo que ocorra ou ainda pode ocorrer de modo 

diferente daquele previamente planejado. Igualmente não se pode afirmar os modos mais 

eficazes de realizar estas mudanças (MAZZOTTI, 2007, 2013b). Isto institui a necessidade de 

apreender os meios capazes de controlar a comunicação pela reconstrução dos atos eficazes, 

tema sobre o qual as ciências da educação se debruçam para examinar, por exemplo, as 

questões referentes ao fracasso escolar. O PNE assinala esta preocupação desde o início 

observando a necessidade de dar forma ao “acompanhamento da trajetória educacional de 

cada estudante (…), incorporando instrumentos de monitoramento e avaliação 

contínua” (BRASIL, 2014b, p. 11). 

Assim, a mudança de estado do educando como fator contingente é sinalizada no texto 

do Caderno Digital. Ao definir como incerto o lugar em que se sustenta a eficácia da 

escolarização, o documento expõe perspectivas divergentes acerca do tema por meio da 

prolepse (antecipação), uma figura argumentativa que “assume a forma de uma objeção que o 

indivíduo faz a si mesmo” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 566). A prolepse 

é uma refutação simulada e prevista pelo orador que visa fortalecer determinado ponto de 

vista pela apresentação de um possível contra-argumento. O intuito do orador é mostrar ao 

auditório que ele considerou as supostas dificuldades da situação ou que houve empenho no 

tratamento da questão ao ponderar os diversos pontos de vista. Sendo assim, de início, o 

Caderno Digital do PNE discorre acerca dos benefícios da ampliação da escolarização 

fundamental para nove anos com base na busca de um eixo comum predominante com as 

proposições educacionais de outros países e da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/96), além do que, mais tempo na escola significa mais oportunidade 
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para aprendizagem. Este é um argumento que também se apoia no lugar da quantidade. Os 

lugares da quantidade, como exposto anteriormente, sustentam que é mais útil o todo em 

relação à parte, ou o maior número em vez do menor, ou ainda, o mais duradouro que o 

efêmero, em que tanto adotar o que se faz na maioria dos países, quanto “tempo mais 

prolongado de permanência na escola” implicando em “maiores oportunidades de 

aprendizagem” (BRASIL, 2014b, p. 19) situam-se no topo da hierarquia de valores. 

A argumentação que se antecipa às objeções (prolepse) está logo a seguir e, em 

convergência com o axioma modal da educação que estabelece a contingência de modificar 

crenças e valores, coloca em oposição os dois lugares mais genéricos que fundam os valores e 

suas hierarquias: o lugar da quantidade em oposição ao da qualidade. “É preciso, no entanto, 

ter em conta que a melhor aprendizagem não resulta apenas do tempo de permanência na 

escola, mas do modo adequado da sua utilização” (BRASIL, 2014b, p. 19). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) afirmam que os lugares da qualidade oferecem a contrapartida na 

argumentação que exalta a força do número. A expressão “modo adequado” oferece o contra-

argumento (lugar da qualidade), pois afirma o valor do único ou do original em vez da 

quantidade, uma vez que não é qualquer modo, mas um modo específico de utilização que 

proporciona a melhor aprendizagem. Assim, o caráter contingente do aprendizado fica 

explícito no documento, pois ao mesmo tempo que verificamos ser factível ocorrer pela 

experiência social, não há como definir com certeza em que lugares se sustenta, nem se 

ocorrerá como planejado. 

Neste sentido, a condição de mudança de estado do educando, como inerente à 

atividade educativa, tem por escopo proporcionar uma jornada de desenvolvimento e 

transformação do aprendiz, frequentemente representada na educação escolar por uma escada 

cujos degraus devem ser galgados pelos estudantes. Portanto, o percurso que delineia o 

caminho que se deve percorrer para transitar do ponto mais baixo ao mais alto da escada serve 

de comparação (foro) para definir as qualidades próprias do processo de educação como o 

caminho a ser trilhado da ignorância ao saber. É a metáfora PERCURSO que sintetiza 

amplamente os significados que caracterizam o discurso acerca da prática educativa 

(MAZZOTTI, 2002). 

A metáfora estabelece comparações entre elementos de gênero ou espécie diferentes, 

neste caso, compara-se a escada, uma estrada visível que demanda o esforço físico para 
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chegar ao topo daquele que a sobe e o caminho imaterial para o desenvolvimento cognitivo e 

afetivo com suas respectivas etapas que demandam o esforço intelectual. Pela comparação, os 

significados dos termos conhecidos (foro) se deslocam para esclarecer, significar e definir o 

tema posto em discussão – a educação. Portanto, a metáfora é mais do que uma figura de 

linguagem. Ao abranger o caráter dos conhecimentos envolvidos nas analogias, ao expor os 

preferíveis dos grupos pela escolha dos modelos para comparação e por orientar as condutas 

pelas concepções defendidas, a metáfora condensa, respectivamente, as funções cognitiva, 

expressiva e praxeológica. Sendo assim, a exposição das metáforas permite apreender os 

valores, e as crenças dos indivíduos e de seus grupos de pertença (MAZZOTTI, 2007). 

O PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL como foro para definir educação 

escolar indica o caminho traçado de antemão e reforça os raciocínios fundamentados nos 

argumentos de superação analisados anteriormente pelo caráter progressivo que instituem. 

Estas representações são extensamente reconhecidas e encontram-se subentendidas, por 

exemplo, nas propagandas veiculadas pelo Ministério da Educação para divulgar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em que a atriz, que sugere um estereótipo de 

professora, sobe uma escada na medida em que o número do IDEB se eleva. Na explanação, a 

melhoria do IDEB é decorrente de mais aprendizado cuja prova material é fornecida pelos 

exames externos.  54

Figura 5 – Imagem retirada do vídeo veiculado acerca do IDEB 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=M9mSauEMwV8>. Acesso em: 21 maio 2015. Veja 54

também o comercial criado pela Link Comunicação e Propaganda para o MEC. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=AmKBniz5oRc>. Acesso em: 21 maio 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=M9mSauEMwV8
https://www.youtube.com/watch?v=AmKBniz5oRc
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No limite, podemos afirmar que a ascensão da escada como metáfora para percurso 

escolar é mais um clichê, uma vez que é amplamente admitida, e frequentemente passa 

despercebida (PERELMAN, 1993). A concepção de etapas (degraus) a serem transpostas ou 

ultrapassadas expõe outro aspecto que opera um implícito deste discurso: a dissociação da 

noção de pessoa, posta pelo termo “educado” (MAZZOTTI, 2016). A dissociação de noção 

divide um termo em duas partes com o intuito de resolver alguma incoerência no contexto 

argumentativo. Para tanto, categoriza os termos buscando os predicados que melhor os 

definem. O termo 1 é reconhecido por não apresentar as qualidades cabais que o termo 2 tem, 

logo, o termo 2 indica o preferível na argumentação, ou seja, as categorias que os oradores, 

compactuados com seus auditórios, sustentam como desejáveis, as quais o termo 1 não tem 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Isto é o que ocorre com a noção de educado, 

dissociada em “educado” (termo 2) e “não educado” (termo 1). A passagem de termo 1 para o 

termo 2 ocorre pelo preenchimento dos predicados dos quais o termo 1 carece, o que constitui 

o próprio trabalho da atividade educativa, explicitado pelas metas relativas “à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade” (BRASIL, 2014b, p. 11). Estas noções 

aparecem ao longo do texto do Caderno Digital, em que a pessoa na figura do “brasileiro” ou 

“população brasileira” como equivalente ao termo “educado” ou “escolarizado” é dissociada. 

São as expressões que apelam para a inclusão social, que fornecem as pistas para os 

predicados atribuídos a cada termo da dissociação, no qual o termo 1 categoriza os que 

precisam ser incluídos, ou seja, aqueles que devem mudar da condição de “não educado” para 

“educado”, o que também pode ser compreendido como “não escolarizado” para 

“escolarizado”, as quais grifamos a seguir: 

A juventude (jovens e jovens adultos, conforme o Estatuto da Juventude) do campo, 
das regiões mais pobres e a negra devem ganhar centralidade nas medidas voltadas 
à elevação da escolaridade, de forma a equalizar os anos de estudo em relação aos 
demais recortes populacionais (BRASIL, 2014b, p. 11-12). 
Apesar do aumento expressivo da população negra na sociedade brasileira, outro 
grande desafio é igualar a média de escolaridade entre negros e não negros 
(BRASIL, 2014b, p. 33). 
(…) promoção de uma política pública voltada para a igualdade social, de modo a 
garantir a elevação dos anos de escolarização da população brasileira entre 18 e 29 
anos, com atenção especial às populações do campo, negra e mais pobre, que 
apresentam maior vulnerabilidade social (BRASIL, 2014b, p. 34). 
(…) caberá aos entes federativos implantar programas específicos para formação de 
professores para as populações do campo, comunidades quilombolas e povos 
indígenas (BRASIL, 2014b, p. 49) 
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À primeira vista, essas dissociações parecem incompatíveis, pois os predicados 

atribuídos são de natureza diversa, além de generalistas. A população “não educada” (termo 1) 

é identificada com a rural, a negra e a mais pobre. Muitas vezes, no texto do documento, 

indígenas e quilombolas também aparecem nesta situação, embora não seja possível 

especificar a população “não negra” (termo 2), somente como em oposição à “negra” (termo 

1). Nessa categorização social atravessam, respectivamente, marcas de caráter geográfico 

(rural), de cor da pele (negra) e de aspecto econômico (mais pobres) que não se interligam. As 

categorizações estabelecem hierarquias cujas classificações estereotipadas indicam 

claramente o termo 1, aquele que carece das qualidades plenas do que se considera o 

brasileiro “educado”. Como se trata de um Plano de Educação de abrangência para todo o 

território nacional, os discursos tratam de mencionar aqueles que, identificados com o termo 

1, devem fazer a passagem para o termo 2 (“educado”). Portanto, embora difuso no texto, o 

termo 2, que caracteriza o “educado”, fica determinado pelo que o termo 1 nega. 

Da mesma maneira, os argumentos que se sustentam em hipérboles, os quais já 

analisamos anteriormente, postas pelas expressões de uso corrente no Caderno Digital 

também sugerem e indicam os “não educados” ou “não escolarizados” por oposição. Afinal, 

aqueles que ainda não participam da “ampliação e universalização” da educação encontram-se 

desfalcados das categorias do termo 2, consideradas preferíveis. Neste caso, as hipérboles 

instituem a possibilidade de sucessão de estados mais convenientes ou desejáveis, “pois uma 

superação é realmente o alvo da hipérbole, quando ela tem, o que ocorre quase sempre, um 

objetivo argumentativo” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 331). 

3.2.6 O argumento de influência pelo prestígio 

Outros raciocínios do Caderno Digital se apoiam na influência que determinado 

prestígio confere ao argumento. A influência pelo prestígio se apresenta ao longo do texto 

basicamente de dois modos que se complementam e que instituem os argumentos de 

autoridade: (1) dados numéricos considerados em si como prova a favor de determinada 

proposição; (2) instituições invocadas como autoridades incontestáveis. 

Assim, uma argumentação recorrente no Caderno Digital busca justificar as metas 

propostas com base em informações numéricas e de caráter estatístico conforme alguns 

exemplos a seguir: 
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Resultados de estudos e pesquisas desenvolvidos nos mais distintos países, entre 
eles o Brasil, há muito vêm atestando a importância da educação das crianças (…) 
(BRASIL, 2014b, p. 16) 
Ao observarmos os dados do Censo da Educação Básica de 2013 – que indicam que 
o Brasil possui 41.141.620 alunos matriculados (BRASIL, 2014b, p. 22) 
Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que 15,2% das crianças brasileiras 
com 8 anos de idade que estavam cursando o ensino fundamental eram analfabetas 
(BRASIL, 2014b, p. 26). 
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 
2012), o percentual de pessoas com no mínimo 12 anos de estudo entre 18 e 24 anos 
de idade é de 29,4% e das pessoas com 25 ou mais anos de idade é de apenas 4,1% 
(BRASIL, 2014b, p. 33). 
Segundo estudo do IPEA (2012), a taxa de desocupação do homem negro é de 6,7%, 
e a da mulher negra 12,6%, enquanto a de homem e mulher não negros é de 5,4% e 
9,3%, respectivamente (BRASIL, 2014b, p. 34). 
Atualmente, as matrículas públicas totalizam apenas 27%, enquanto as privadas 
perfazem 73%, conforme o Censo da Educação Superior de 2012 (BRASIL, 2014b, 
p. 41). 

Nesta perspectiva, o número institui um argumento de autoridade uma vez que é 

considerado um meio de “prova científica”. Uma via apresenta números absolutos que nada 

significam (41.141.620 alunos matriculados). Os números têm o intuito de impressionar as 

mentes. Outra, apresenta informações estatísticas cuja conclusão é estabelecida 

frequentemente pelos predicados que qualificam o dado numérico. A conclusão é aquela que 

determina o orador, pois no documento não é possível distinguir o quê o número representa na 

comparação com outros dados. 

Segundo Boudon (1990), como já mencionado, em nossa sociedade, as noções, ideias 

ou justificativas que têm a garantia ou a validade dada pela ciência são mais frequentemente 

aceitas sem maiores questionamentos. Perelman (1978) esclarece que, desde o século XVII, a 

partir da filosofia de Espinosa e Leibniz, influenciada pelo desenvolvimento das ciências 

naturais, buscou-se eliminar as ideias vagas e confusas, que promovem os desacordos, por 

meio de uma racionalidade que buscava o conhecimento claro, dado por grandezas 

quantificáveis. Essa noção foi resgatada ainda no século XX pelo positivismo lógico no 

formato da linguagem como comunicação eficaz na tentativa de transpor para a linguagem 

natural os esquemas característicos do sistema da linguagem formal. 

Assim, observa-se que a busca de adesão ao PNE se apoia em uma representação de 

cientificidade, em que os números são considerados termos de caráter unívoco, expressão da 

verdade, logo, falam por si, são inquestionáveis. Os raciocínios se desenvolvem 

predominantemente por meio de argumentos quase-lógicos cuja implicação se fundamenta em 
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uma transitividade não explicitada, característica dos entimemas ou silogismos retóricos. 

Segue um exemplo (BRASIL, 2014b, p. 15): 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, no ano 
de 2013, o atendimento em creches atingia cerca de 28% das crianças e na pré-
escola o índice era de 95,2%. Ainda mais grave (grifo nosso) é a situação 
identificada em estudo do mencionado Instituto com base em dados do ano de 2010. 
Eles demonstraram, por exemplo, que, do total das crianças atendidas nas creches, 
36,3% faziam parte dos 20% mais ricos da população e apenas (grifo nosso) 12,2% 
integravam o estrato dos 20% mais pobres. 
Como se observa (grifo nosso), são muitos os desafios a serem superados para 
garantir o acesso e o usufruto da educação infantil de qualidade. 

De fato, por meio do apresentado não é possível saber se a situação é realmente “ainda 

mais grave”, pois não são apresentadas informações de pesquisas anteriores para comparação 

na mesma situação. Igualmente não há correspondência entre o que é comparado 

(atendimento de crianças em creche e na pre-escola no ano de 2013 com crianças atendidas 

em creche conforme a situação econômica). Desse modo, a expressão “ainda mais grave” 

produz uma inferência ou uma conclusão que toma a porcentagem por um retrato fiel do que o 

orador julga ser o real, mais adiante reafirmado pela expressão “como se observa”. Assim, a 

adjetivação da porcentagem determina os termos que levam à conclusão na direção que o 

orador enuncia. 

A expressão “como se observa” chama o auditório à presença do fato (hipotipose) 

como testemunha. Essas informações são consideradas comuns a todos, todos sabem e sempre 

souberam, o que constituem conteúdos típicos dos discursos que se apoiam em clichês 

(slogans) pelo anonimato que caracterizam as enunciações (REBOUL, 1984). Ampliando esta 

análise, para Lakoff e Johnson (1980), a expressão “como se observa” é uma das marcas 

linguageiras que reporta à metáfora ENTENDER É VER,  que se fundamenta em outras 55

metáforas para definir argumento – as metáforas CONSTRUÇÃO (BUILDING), CONTÊINER 

(CONTAINER) E JORNADA (JOURNEY).  No caso, um argumento trata de um conteúdo (visto no 56

CONTÊINER), estruturado (CONSTRUÇÃO) pelo orador e definido como uma JORNADA que deve 

conduzir o interlocutor aos raciocínios mais profundos e menos óbvios. Na medida em que se 

 UNDERSTANDING IS SEEING (LAKOFF; JOHNSON, 1980).55

 A metáfora CONTAINER foi traduzida para a língua portuguesa como CONTINENTE. No entanto, não há 56

necessidade dessa tradução, uma vez que a palavra inglesa foi incorporada à língua portuguesa.
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aprofunda uma questão, revela-se aquilo que esclarece, o que faz o auditório “ver” melhor ou 

“ver” o que antes não era evidente, procedimentos que pretendem a persuasão. 

A influência pelo prestígio também fica explícita pela expressão “estudos e pesquisas 

desenvolvidos nos mais distintos países, entre eles o Brasil” e pelas instituições IPEA, IBGE, 

entre outras, como autoras dos estudos feitos. Busca-se mobilizar a partir de pressupostos que 

se apoiam nas crenças daqueles que se pretende persuadir (REBOUL, 1984). Desse modo, 

reforçam-se os argumentos de autoridade, que existem na medida em que a autoridade é 

reconhecida pelo auditório. Afinal, as pesquisas apresentam números e dados estatísticos cuja 

relação causa-efeito exposta como fato nada prova. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) 

afirmam que o recurso discursivo que apela à figura de autoridade não pretende convocar o 

interlocutor ao debate e à negociação, mas assinala o desejo de pôr fim à discussão. 

As instituições reificadas como oradores autorizados e “as pesquisas” asseguradas 

pelas instituições apresentam o consensual por meio de dados numéricos que determinam a 

evidência do exposto de modo conciso. Assim, quanto maior o valor e o prestígio da 

autoridade, mais o seu parecer torna-se inquestionável tal como a palavra divina. Neste caso, 

a autoridade é definida pela representação do senso comum que toma a ciência como verdade 

absoluta que se manifesta pela crença de que os números expressam a certeza posta pela 

exatidão. 

Existe ainda um outro aspecto de caráter psicossocial na questão do argumento de 

autoridade. O Caderno Digital é dirigido aos professores, aos gestores e à comunidade escolar 

com o intuito de engajá-los na execução do Plano Nacional de Educação. Então, não se trata 

de um argumento de autoridade, em que a instituição (orador) fala e o auditório admite sem 

contra-argumentos. Ao contrário, frequentemente o auditório tem dúvidas, discorda ou não 

acredita que ocorra tal como descrito no documento. Neste sentido, o trabalho de persuasão 

busca mover o auditório, estabelecer outras condutas para modificar crenças buscando 

identificação com o grupo na forma de engajamento, o que nos faz pensar nas experiências de 
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obediência feitas por Milgram,  relidas por Stephen Reicher e seus colegas. Nos 57

experimentos sociais realizados por Milgram se conclui que as pessoas são receptoras 

passivas, logo, obedecem a regras de autoridades por submissão e pela pressão social. Haslam 

e Reicher (2012) afirmam que a identificação com a figura de autoridade é mais plausível de 

ocorrer do que a obediência cega neste caso. As pessoas frequentemente obedecem à 

hierarquia com menos relutância na situação de agentes, ou seja, na medida em que se 

identificam com as autoridades, e não por submissão. Daí, a necessidade dos oradores 

autorizados pelo Estado de trazerem à presença o desejável e sugerir a comunhão ao percurso 

educativo que deveria ser e não é. Afinal, se os diretores e professores serão aqueles que 

estarão em contato direto com os aprendizes e suas famílias para as atividades de ensino e 

aprendizagem, então é necessário criar a motivação para realizar o proposto. 

A motivação pode ser a polêmica instaurada pela descrição de uma situação 

vergonhosa e inconcebível na área da educação que busca mobilizar o interlocutor para, em 

seguida, apresentar o próprio PNE como meio para se alcançar um determinado fim, ou seja, a 

melhoria da educação. Este discurso tem características análogas a dos slogans, pois visa 

incitar o auditório a se posicionar, a tomar uma atitude. Por fim, outro distintivo de um slogan 

eficaz é constranger a refutação pela defesa de juízos de valor de caráter universal e abstrato 

que calam os opositores. Em tal caso, como se opor à proposição de universalização e 

melhoria de qualidade da educação escolar? 

3.2.7 O exame escolar como aferente e marcador da dissociação da noção de “educado” 

Como continuidade do tópico anterior, para nossa análise, os instrumentos de avaliação 

da educação escolar descritos especialmente na meta 7 do Caderno Digital reforçam os 

 Na década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram propôs um experimento para verificar a influência das 57

autoridades sobre as pessoas comuns e a questão da obediência à autoridade, especialmente quando as ordens 
criam conflito com os valores morais das pessoas. Milgram convocou voluntários para atuarem como 
avaliadores que deveriam ajudar alunos em um teste de memorização de palavras. A cada resposta errada, os 
avaliadores deveriam aplicar choques nos alunos. Os choques aumentariam na proporção dos erros cometidos. 
Os alunos eram, na realidade, atores e os choques eram simulados, mas os voluntários (avaliadores) não sabiam. 
A proposta era observar a conduta dos voluntários, ou seja, se aplicariam choques cada vez mais altos nos 
alunos-atores. Resultado: grande parte dos voluntários não parou de dar choques apesar do sofrimento simulado 
dos alunos-atores. Assim, Milgram concluiu que as pessoas por conformidade com as normas aceitas e por 
submissão à autoridade seriam capazes de cometer atos violentos. Em releitura aos trabalhos de Milgram, 
Haslam e Reicher (2012) propõem uma teoria de identidade social cuja decisão de eletrocutar ou não os 
indivíduos ocorre por identificação com o que a autoridade representa.
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argumentos de autoridade pelos índices que apresentam como referência para distinguir a má e a 

boa qualidade da educação. Recordemos a Meta 7 (BRASIL, 2014b, p. 31): 

(…) fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes 
médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 
anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

Assim, embora seja usualmente decorrente da influência pelo prestígio, o argumento 

de autoridade pode ter um valor coercivo. Alguns filósofos o consideram até um pseudo-

argumento por entenderem que este raciocínio dissimula as crenças falsas e absurdas sob um 

invólucro de caráter lógico. Entretanto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) o consideram 

relevante não apenas por ser frequentemente atacado pelos oponentes, mas também pela 

amplitude de seu uso em todo campo das interações sociais, conforme sustentado em nossa 

exposição. 

Ao tratar da melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, a meta 7 indica que os 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) fornecem as guias para 

monitoramento da qualidade da educação. O raciocínio implícito é de vínculo causal em que 

os resultados do IDEB refletem a qualidade da aprendizagem, ou seja, a argumentação se 

apoia em uma ligação de coexistência definida pelo orador cuja evidência dos bons resultados 

nas avaliações escolares externas decorrem das melhores práticas de aprendizagem. “Por essa 

razão, é de grande importância que os gestores educacionais e os professores busquem 

monitorar e acompanhar os resultados do IDEB, procurando implementar ações que 

incrementem a qualidade da aprendizagem” (BRASIL, 2014b, p. 32). Nesta situação, causa e 

efeito parecem ter correspondência, pois determinado evento tem desdobramentos ou 

implicações, as quais, se previstas, contribuem para intensificar a crença de que um 

determinado fato as condiciona ou determina. Assim, os índices expressam a qualidade da 

educação escolar, sendo as médias e o desempenho dos estudantes nos exames padronizados 

compreendidos como reflexo direto de “dinâmicas curriculares que favoreçam aprendizagens 

significativas” (BRASIL, 2014, p. 32). Seriam as mesmas que promovem o desenvolvimento 

da pessoa como previsto na Constituição Federal? Nesta perspectiva, vale analisar mais 

adiante os exames escolares padronizados em larga escala para compreender as crenças acerca 



!145

do que se diz educativo, e que está expresso nessas avaliações como instrumentos aferidores 

da qualidade da educação. 

O Caderno Digital apresenta uma tabela do IDEB que projeta uma especulação acerca 

dos índices que se deseja alcançar ao longo dos próximos dez anos (BRASIL, 2014b, p. 31): 

O IDEB, criado em 2007, acompanha as informações que congregam fluxo escolar e 

médias de desempenho nas avaliações . O fluxo se refere à retenção ou aceleração da 58

aprovação do aluno como indicador da qualidade. As bases de dados para o IDEB são 

fornecidas pelo Censo Escolar em conjunto com o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e a Prova Brasil. Conforme disponibilizado no portal do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o SAEB é formado por três 

avaliações: (1) Avaliação Nacional da Educação Básica realizada em formato de amostra com 

alunos da rede privada e pública nos fins dos ciclos da Educação Básica (5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio); (2) Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar, de caráter censitário, dirigida aos alunos de 5º e 9º anos da rede pública; (3) 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA),  incorporada ao SAEB em 2013, quando foi 59

aplicada pela primeira vez, também de caráter censitário para alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas, que focaliza os níveis de alfabetização e letramento em 

Língua Portuguesa e Matemática. De acordo com o site do INEP, essas avaliações são bienais 

com exceção da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), que é anual. Em síntese, todas 

Tabela 1 – Projeção do IDEB

Ideb 2015 2017 2019 2021

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2
Fonte: Brasil, Lei nº 13.005/2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.

 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb>. Acesso em: 18 maio 2015.58

 Disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/30848/perguntas-e-respostas-o-que-e-59

a-ana/>. Relatório da ANA 2014: <https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2015/09/
apresentacao_ana_15.pdf>. Acesso em: 31 out. 2016.

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb
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as avaliações se reportam ao desempenho dos estudantes em Matemática e Língua 

Portuguesa. Esses são os exames padronizados que fornecem os indicadores de fluxo e 

desempenho para o IDEB. 

Além disso, o IDEB define parâmetros para comparar os resultados de desempenho 

dos estudantes no Brasil com as médias de outros países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Resumidamente, essa compatibilização visa criar 

níveis de comparação e correspondência entre o SAEB e o Programme for International 

Student Assessment (PISA), uma avaliação internacional para estudantes que terminaram a 

escolaridade básica obrigatória ligada a OCDE (BRASIL, 2011).  Destacamos que os 60

parâmetros para a educação escolar tomam por referência o que foi estabelecido por um grupo 

ligado à economia, o que vincula o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social 

por meio da educação. Em 2015, Competência Financeira e Resolução Colaborativa de 

Problemas foram acrescentadas ao PISA como novas áreas de conhecimento. Também “em 

2015, a aplicação do PISA será 100% por meio do computador, com foco em Ciências”.  61

Retornando ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, as breves explanações 

acerca do IDEB revelam sua influência e seu valor como o instrumento de medida da 

qualidade, ao indicar o preferível neste campo. Outro ponto que indica o relevo dado ao 

IDEB: cada meta tem, no máximo, até 20 estratégias no Anexo da lei, perfazendo um total de 

254 estratégias para as 20 metas, com exceção da meta 12 que tem 21 estratégias propostas 

(BRASIL, 2014a). Entretanto, para a Meta 7, que trata do IDEB, são enumeradas 36 

estratégias, o que é destacado no Caderno Digital: “o PNE traz 36 estratégias para a 

consecução dessa meta, o que mostra sua relevância e significado” (BRASIL, 2014b, p. 32). A 

preponderância do maior número de estratégias expõe o lugar da argumentação conferido à 

quantidade como mais significativo. A justificativa à Meta 7 igualmente enfatiza os exames 

institucionalizados com vistas ao PISA: “é importante ressaltar que cabe também analisar e 

monitorar individualmente o comportamento de seus componentes (fluxo e desempenho), 

especialmente o desempenho dos estudantes nos exames padronizados (…) em conformidade 

com os padrões internacionais.” (BRASIL, 2014b, p. 31-32). Nesta perspectiva, as notas e as 

 Leia mais em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/60

Nota_Tecnica_n3_compatibilizacao_PISA_SAEB.pdf>. Acesso em: 21 maio 2015.
 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos>. Acesso em: 61

10 jun. 2015. No entanto, até a publicação desta tese não foi possível verificar se a aplicação do PISA em 2015 
ocorreu conforme descrito.

http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n3_compatibilizacao_PISA_SAEB.pdf
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médias referentes ao desempenho dos estudantes nos exames que alimentam o IDEB (SAEB e 

Prova Brasil) separam os aprendizes ao longo do processo escolar, estabelecendo os que 

obtêm sucesso na escolarização e os que fracassam neste percurso, o que conduz à 

dissociação de “educado”. 

Ainda no Caderno Digital, a justificativa à Meta 18 relembra as finalidades da 

educação dadas pela Constituição Federal de 1988: (1) desenvolvimento da pessoa; (2) 

preparo para o exercício da cidadania; (3) qualificação para o trabalho. Diante disso, os 

expositores concluem: “(…) a pessoa que não recebe educação não se desenvolve plenamente 

e, portanto, não adquire as condições necessárias para o exercício de sua condição de 

cidadão” (BRASIL, 2014b, p. 56). De fato, para a nossa pesquisa cuja problemática se propõe 

a examinar o dito educativo pelos grupos, a análise das polaridades determinadas pelos termos 

1 e 2 da dissociação de “educado”, em que o segundo é preferível ao primeiro, pode revelar os 

implícitos, as representações e os significados para esta questão. Pelo exposto no Caderno 

Digital, os exames padronizados demarcam as qualidades dos termos da dissociação da noção 

de pessoa “educada” ou “escolarizada” pelos estudantes que aprova e os que reprova. Então, 

sob este ponto de vista, as aferições instituídas por estes exames são definidoras da condição 

da pessoa menos ou mais educada. Daí, a necessidade de focalizar o que ocorre nessas 

avaliações. Quais conhecimentos constituem o cerne do ensino escolar? Quais exames 

escolares em larga escala na Educação Básica poderiam fornecer o melhor quadro para a 

nossa análise de modo que esclareça os contornos de cada termo da dissociação da noção de 

“educado”? Quais os significados de educabilidade sustentados pelas habilidades requeridas 

dos estudantes nestas avaliações? 

3.3 Intermezzo – Os Opositores 

Acerca da vinculação da escolarização a OCDE e outros órgãos internacionais, 

abrimos parênteses para sinalizar que existe um grupo de opositores aos processos de 

globalização da educação escolar em escala internacional. Em maio de 2014, o jornal 

britânico The Guardian publicou uma carta de protesto assinada por mais de 80 professores 

representantes de diversas instituições de ensino da Educação Básica e de universidades, 

localizadas, majoritariamente, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. 

Este documento expressa a preocupação dos educadores com os testes padronizados que 
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acabam por determinar os meios e os fins da educação escolar. O alvo da educação passa a ser 

a classificação e o resultado mais alto no PISA. Afinal, são estes resultados que definem os 

países que pertencem ou não à OCDE. Portanto, os países estabelecem políticas públicas de 

curto prazo para a educação visando cumprir objetivos associados ao desenvolvimento 

econômico. Um dos desdobramentos para atender a esta demanda tem sido a parceria da 

OCDE com empresas multinacionais que disponibilizam treinamentos educacionais para 

melhorar o ranking das escolas (THE GUARDIAN, 2014). 

No Brasil, o Portal Geekie, integrante da Fundação Lemann (Empreendedorismo e 

Inovação na Educação Brasileira), ligada à Standford University, que tem sede nos EUA, está 

desenvolvendo atividades em parceria com o MEC/INEP. O grupo Lemann iniciou suas 

atividades no Brasil em 2002 e, desde então, oferece cursos dirigidos à liderança e às melhores 

práticas de gestão escolar, também voltados a professores e a alunos, pesquisando soluções e 

ferramentas que contribuam para a educação de qualidade, bem como exercícios para o Enem. 

Qualidade, valor, desenvolvimento, produtividade, tecnologia, entre outros termos são 

ressignificados no quadro da educação escolar, de modo que a concepção é de que a escola 

opera como uma empresa que deve ser bem-sucedida. O núcleo de pesquisadores da Fundação 

Lemann é composto por: Paulo Blikstein (com formação em Engenharia pela USP e Doutor em 

Ciências do Aprendizado nos EUA), David Plank (Doutor em Educação), Eric Bettinger e 

Martin Carnoy (ambos Doutores em Economia). Alguns resultados dessas intervenções já 

constam em publicações em inglês na Standford University, em que os 4 professores orientam 

os novos gestores em formação.  O foco é pensar estratégias para solucionar problemas, bem 62

como prevenir os riscos. Atualmente a Fundação Lemann conta com muitas empresas parceiras 

que incluem bancos, empresas de telefonia e sites de videoaulas, como a Khan Academy e 

Coursera. O objetivo da Fundação é promover soluções de alta qualidade de inovação 

especificamente para a educação brasileira (LEMANN, 2014). O acesso ao Portal Geekie pode 

ser realizado pelo “Banco de Propostas Inovadoras” no site do INEP. 

Retornando ao Manifesto publicado no jornal The Guardian, os professores assinantes 

declaram ainda que os testes globais em larga escala são prejudiciais ao aprendizado, pois 

consistem em “lições prontas” que retiram a autonomia dos professores, empobrecem as aulas 

 Os artigos podem ser acessados ao final da página: <https://lemanncenter.stanford.edu/pt-br/library>. Acesso 62

em: 28 jul. 2015. Veja por exemplo: The Effectiveness of an Early-Grade Literacy Intervention on the Cognitive 
Achievement of Brazilian Students, autoria de Leandro O. Costa (Banco Mundial) e Martin Carnoy (Standford 
University). <https://lemanncenter.stanford.edu/pt-br/node/59>. Acesso em: 28 jul. 2015.

https://lemanncenter.stanford.edu/pt-br/node/59
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e estabelecem uma única referência como medida de qualidade, o que gera um ambiente 

estressante para a comunidade escolar. Este grupo de opositores relembra a finalidade da 

educação que cumpre a função social de “desenvolver as potencialidades do ser humano que 

cada um em si transporta (REBOUL, 2000, p. 19), e não unicamente de preparar os jovens 

para mercado de trabalho (THE GUARDIAN, 2014, online, tradução nossa):  63

Ao enfatizar uma estreita faixa de aspectos mensuráveis da educação, o PISA desvia 
a atenção dos objetivos educacionais menos mensuráveis ou não mensuráveis, como 
o desenvolvimento moral, cívico, artístico e físico, assim, perigosamente estreitando 
nossa imaginação coletiva acerca do que a educação é e deve ser. 
Como uma organização de desenvolvimento econômico, a OCDE é naturalmente 
inclinada em favor do papel econômico das escolas públicas [do Estado]. Mas 
preparar homens e mulheres jovens para um emprego remunerado não é o único, e 
nem mesmo o principal objetivo da educação pública, que tem de preparar os alunos 
para a participação no autogoverno democrático, na ação moral e uma vida de 
desenvolvimento, crescimento e bem-estar pessoal. 

A carta termina com sugestões para diminuir os efeitos negativos do PISA, 

resumidamente: (1) utilizar critérios alternativos para avaliação, considerando o 

desenvolvimento social de cada país, bem como amainar a pressão política que o PISA 

promove; (2) permitir a participação de outros grupos em nível nacional e internacional que 

não sejam de caráter econômico na deliberação do que avaliar; (3) divulgar os custos 

referentes à aplicação do PISA para que os países possam decidir se querem fazer tamanho 

investimento. 

Na mesma direção, o francês Pascal Bernardin (2012), inspirado nos textos a respeito 

do sistema educacional norte-americano escritos pela professora Beverly Eakman, denuncia 

os documentos e pareceres relacionados à educação produzidos em grande parte pela Unesco, 

Conselho da Europa e Comissão de Bruxelas, além da OCDE, desde fins do século XX, que 

pretendem uma revolução pedagógica e cultural de caráter psicológico ao requererem a 

mudança de atitudes em escala global e internacional, como mencionado no primeiro capítulo. 

Pela análise de documentos oficiais Bernardin (2012) conclui que o objetivo da escolarização 

deixa de ser a aquisição de habilidades intelectuais para tornar-se a efetivação do ensino de 

 “By emphasising a narrow range of measurable aspects of education, PISA takes attention away from the less 63

measurable or immeasurable educational objectives like physical, moral, civic and artistic development, thereby 
dangerously narrowing our collective imagination regarding what education is and ought to be about. 
As an organisation of economic development, OECD is naturally biased in favour of the economic role of public 
[state] schools. But preparing young men and women for gainful employment is not the only, and not even the 
main goal of public education, which has to prepare students for participation in democratic self-government, 
moral action and a life of personal development, growth and wellbeing” (THE GUARDIAN, 2014).
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caráter não cognitivo, que enfatiza a aprendizagem na vida social revestida de conceitos de 

ética e civismo como disfarce para manipulação psicológica da sociedade. O objetivo é 

modificar comportamentos, atitudes e, por desdobramento, os valores. Os procedimentos 

envolvem experimentos de manipulação, persuasão e adesão já testados na Psicologia Social, 

abrangendo não apenas o ensino destinado a crianças e adolescentes, mas também a formação 

docente, que se caracterizam: (1) pela restrição ao ensino livre, buscando a unificação 

(globalização); (2) pela coleta e informatização de dados a respeito de alunos e professores 

com o pretenso propósito de melhoramento do ensino escolar em conjunto com testes 

psicológicos; (3) pela elaboração de uma nova moral de caráter universalista cujos valores se 

sobreponham aos valores locais e/ou familiares. O terceiro item deixa evidente que a 

educação escolar é campo de disputas pela crença de que um sistema educacional é carro-

chefe para a modificação ou manutenção de valores nos grupos e na sociedade em geral 

(axioma modal da educação), de modo que os grupos em oposição buscam cada qual a 

hegemonia quanto ao percurso e à finalidade da escolarização. 

No Brasil, Peroni (2001), a partir da entrevista realizada com Maria Inês Pestana 

(1997), diretora responsável pela avaliação básica do INEP à época, afirma que as avaliações 

institucionais constituem a base das políticas educacionais a partir dos anos de 1990 cuja 

reestruturação teve por núcleo a mudança de função do Ministério da Educação (MEC), antes 

executor, agora regulador das ações coordenadas por meio do INEP e outros órgãos 

executores. A avaliação institucional não foi estabelecida a partir de acordos com os 

profissionais da educação. Inicialmente uma exigência do Banco Mundial para a concessão de 

financiamentos, a avaliação institucional desempenha a função de controle e prescrição. 

Do mesmo modo, há autores que criticam e questionam a utilização do IDEB como 

instrumento medidor da qualidade da educação. Para Freitas (2007), por exemplo, o IDEB, 

calculado pelo número de aprovações nos exames, é um instrumento de pressão, pois não é 

possível compreender, de fato, o que se mede, uma vez que Língua Portuguesa e Matemática 

não dão o contorno do que se faz na escola. Da mesma maneira, contabilizar aprovação, como 

faz o IDEB, não equivale a contabilizar aprendizagem. Igualmente o uso da média pode 

ocultar a má qualidade, pois não necessariamente houve melhoria para todos. 

Chirinéa e Brandão (2015) chamam a atenção para as análises estatísticas que usam 

apenas duas variáveis (fluxo e desempenho escolar) sem considerar fatores igualmente 
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relevantes como nível sociocultural dos aprendizes, as práticas dos profissionais, o sentimento 

de pertencimento, a gerência da escola, dentre outros aspectos que auxiliam na melhoria da 

qualidade conforme já apresentados em pesquisas. Assim, os autores entendem que o IDEB 

atua como indicador de resultado, e não de qualidade. A regulação cria obstáculos e mesmo 

restringe as ações (especialmente na área dos gestores) em prol de uma nota a ser alcançada 

como meta definida. Os autores não desqualificam as avaliações externas, porém, ressalvam 

que estas não emergem do debate nos núcleos escolares, e sim tem por fundamento o trinômio 

ensino-qualidade-produtividade para atender à demanda de agências internacionais que 

focalizam a economia e o mercado de trabalho. Igualmente relembram que se o Brasil atingir 

a meta de 6,0 em 2021, equivalente a dos países desenvolvidos, o Brasil passa a fazer parte 

dos países que integram a OCDE. 

Em suma, existe um interesse declaradamente de caráter político e econômico, que 

ideologicamente envolve a projeção positiva do país frente aos demais, bem como a ascensão 

a um novo status de desenvolvimento por via do sistema educacional. As avaliações 

representam os produtos que classificam os resultados de sucesso e de fracasso escolar, 

projetados como índices de desenvolvimento social, aos quais os processos de ensino e 

aprendizagem se amoldam. Então, para entender as crenças acerca do que educa, dirigimos 

nossa análise para estas avaliações. 

3.4 A Seleção dos Materiais 

3.4.1 As avaliações padronizadas para a Educação Básica 

As informações relativas às avaliações que monitoram a Educação Básica estão 

acessíveis no portal do INEP (BRASIL, 2011). Além do SAEB e da Prova Brasil que em 

conjunto com o Censo Escolar compõem o IDEB, como já descrito em tópico anterior, 

existem atualmente dois outros exames escolares que regulam a educação cujo foco é 

direcionado ao aprendizado do aluno: o Exame Nacional para Certificação de Competências 

de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

O Encceja é uma avaliação de participação gratuita e voluntária que tem por objetivo 

fornecer um certificado de ensino fundamental para os aprendizes residentes no Brasil que 

não concluíram a escolaridade na idade adequada para o ensino regular. A modalidade 

também é aplicada aos que vivem no exterior, tanto para certificar o término do Ensino 
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Fundamental quanto para a conclusão do Ensino Médio. Para o Ensino Médio, as provas 

abrangem as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Redação; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. Para o Ensino Fundamental as provas abordam os seguintes 

campos do conhecimento: Língua Portuguesa e Estrangeira, Redação, Artes, Educação Física; 

Matemática; História e Geografia; Ciências Naturais. Para os estudantes que vivem no Brasil 

a certificação de Ensino Médio é conferida pelo Enem (BRASIL, 2011). 

O Enem foi definido inicialmente como aferidor da qualidade do ensino médio a partir 

do desempenho dos estudantes. No entanto, desde 1998, quando foi criado, até os dias atuais, 

este exame passou a agregar outras funções. Além de certificar o término do Ensino Médio, 

seleciona os que estão aptos ao Ensino Superior e à participação nos programas do Governo 

para acesso ao Ensino Superior, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Quanto aos conteúdos, o Enem avalia o estudante nas 

seguintes quatro áreas: (1) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, (Língua Portuguesa - 

Gramática e Interpretação de Texto, Língua Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação 

Física e Tecnologias da Informação); (2) Matemática e suas Tecnologias; (3) Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); (4) Ciências Humanas e suas 

Tecnologias (Geografia, História, Filosofia, Sociologia e conhecimentos gerais). A elaboração 

do Enem tem por fundamento e orientação as Matrizes de Referência, um documento que 

define o conjunto de habilidades e competências que esta prova focaliza. Além de descrever 

as competências para cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas, a Matriz de 

Referência do Enem apresenta cinco eixos cognitivos gerais, equivalente às competências 

requeridas, que atravessam as quatro áreas (BRASIL, 2011):  (1) dominar linguagens; (2) 64

compreender fenômenos; (3) enfrentar situações-problema; (4) construir argumentação; (5) 

elaborar propostas. 

Mais adiante, será feita a apresentação detalhada destas competências e das 

habilidades requeridas pelo Enem. Para o momento, esta exposição panorâmica das 

avaliações na Educação Básica é útil para justificar o material ao qual se dirige nossa análise. 

Assim, recordemos o contexto de nosso estudo… 

 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/64

matriz_referencia_enem.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2015. Os eixos cognitivos também estão descritos no Anexo 2 
do Edital do Enem de 2015 (BRASIL, 2015).

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf
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Inicialmente focalizou-se o PNE para compreender o que se diz preferível em termos 

de políticas educacionais e de educação escolar. Pela análise retórica do Caderno Digital que 

pretende apresentar o PNE aos que trabalham diretamente com os aprendizes (professores e 

gestores), verificou-se que os esquemas argumentativos predominantes se fundam no lugar da 

quantidade, em que o maior número é superior ao menor. A escolha dos dados se apoia 

basicamente em figuras que buscam aumentar o sentimento de presença, característicos da 

amplificação como esquema argumentativo predominante: (1) a repetição, pelo uso da 

palavra insistente e repetitiva; (2) a hipotipose pela evocação de detalhes do que se admite 

como relevante no contexto da apresentação da lei e pelos recursos visuais que buscam atuar 

sobre a sensibilidade do leitor (auditório) intensificando sua adesão; (3) as hipérboles que 

sustentam os argumentos de superação; (4) a enumeração das partes que somadas 

apresentam o contexto global. Estes raciocínios fundamentam o discurso de caráter 

consensual, calcados em clichês e que permeiam as crenças acerca da educação escolar. Outra 

característica da argumentação é valer-se da influência pelo prestígio por meio das 

instituições de pesquisas admitidas como autoridades, assim como por meio de dados 

numéricos que instituem o argumento contra o qual não há palavra, ainda que o número esteja 

no contexto da linguagem natural, e não de uma demonstração formal. Da perspectiva 

psicossocial, os esquemas argumentativos que aumentam o sentimento de presença e se 

apoiam no que é consensual buscam mobilizar o interlocutor para conquistar a adesão, 

engajando-o na execução do PNE. 

Diante do exposto, o IDEB desponta como determinante do parâmetro de qualidade 

por meio dos números fornecidos de acordo com o desempenho dos estudantes nos exames 

escolares padronizados que ocorrem em várias etapas do ensino fundamental e médio, e que 

buscam consonância com parâmetros de caráter global e internacional estabelecidos pela 

OCDE, Unesco e órgãos afins. Os exames escolares externos, portanto, expressam e 

concretizam a representação de PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL, como metáfora 

que coordena os discursos para a educação escolar em confluência com a crença de que é 

possível influenciar para modificar valores do outro, um axioma modal da educação, e que 

constitui uma arena de divergências acerca das ações ditas adequadas ao propósito educativo. 

Perante este quadro, impõe-se avaliar os exames escolares em larga escala para a 

Educação Básica, os quais apresentamos brevemente aqui. Além dos conteúdos, quais as 
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habilidades e capacidades são requeridas dos estudantes para a realização dos exames e que os 

tornam aptos a obter uma certificação? Como as disciplinas escolares são representadas nas 

questões das provas? O que os exames revelam acerca do ensino escolar e o que significam no 

contexto da educabilidade? Para tanto, faz-se necessário delimitar o material coletado, pois 

não é viável analisar todas as provas aqui descritas. Sendo assim, dirigimos o foco de nossa 

pesquisa para o término da Educação Básica, ou seja, restringimos o material coletado aos 

exames que mensuram o aprendizado daqueles que chegaram ao “topo da escada”, neste caso 

mais precisamente o Enem, no tocante à área de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, 

em que se situam os conteúdos de Língua Portuguesa e Artes (Música). 

Outros fatores que conduziram à escolha e à delimitação do material analisado: este 

não é um exame externo de amostragem ou mesmo opcional em certas situações. Ao 

contrário, passou a ser necessário para os estudantes que buscam o ensino universitário, visto 

que os resultados do Enem são utilizados por programas de acesso à educação superior do 

MEC. Portanto, é um exame direcionado a maior parte dos estudantes, tanto como término de 

uma etapa da escolaridade (Educação Básica), quanto como passagem para outra etapa 

(Ensino Superior). 

Vale observar que, desde 2009, os resultados do Enem em cada área são fornecidos 

também por escola de modo que a comunidade escolar local pode comparar e avaliar a 

proficiência da sua escola em relação ao requerido pelo Exame. Sendo assim, pela dimensão 

que ocupa na escolarização da sociedade, é possível que o Enem ofereça os materiais para 

análise dos preferíveis estabelecidos a respeito das disciplinas que escolarizam, bem como os 

conteúdos do que se diz desejável conhecer no contexto da educabilidade. 

3.4.2 Enem – breve histórico e objetivos 

No contexto das políticas educacionais brasileiras, afora as exigências de órgãos de 

financiamento do exterior que anteriormente sinalizamos, o Estado busca maneiras para regrar 

os processos de educação escolar pela crença de que a escola é responsável pela constituição 

do cidadão, ou seja, a noção de cidadania não se vincula unicamente à participação na vida 

social pelo exercício de direitos e deveres civis e políticos, mas fica estendida pela concepção 

de que o Estado deve orientar e conduzir o povo ao pleno exercício de sua autonomia como 

cidadão, compreendido no âmbito da formação do caráter social da nação (MAZZOTTI, 
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2008a). Nesta perspectiva, na década de 1990, ocorreram novas ações de cunho normativo 

com o intuito de organizar e aferir a eficiência do sistema educacional, a saber: (1) A Lei nº 

9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 1996 em substituição à Lei 

nº 5.692/71; (2) a confecção dos Parâmetros Curriculares Nacionais para cada segmento da 

escolarização, que buscam orientar o ensino das diversas disciplinas com a indicação de temas 

transversais e promover o aprimoramento dos currículos; (3) a criação das avaliações 

escolares externas para aferir os resultados da qualidade da educação, entre os quais destaca-

se o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que busca uma equiparação com o 

PISA e serve de base para o cálculo do IDEB, conforme já descrito em tópico anterior. Esse 

conjunto de ações tem por base certo alinhamento entre desenvolvimento econômico e social, 

em que a avaliação externa qualifica a produtividade do sistema educacional (BIASUS, 2011; 

CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015). 

É neste último item que se enquadra o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

como a avaliação de final da Educação Básica e de porta de acesso ao Ensino Superior. O 

Enem foi instituído pela Portaria, nº 438, de 28 de maio de 1998, assinada pelo economista 

Paulo Renato Souza, à época Ministro da Educação (MEC) do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Inicialmente o Enem destinava-se ao mapeamento do desempenho dos alunos com o 

objetivo de (BRASIL, 1998b, p. 5): 

I - conferir ao cidadão parâmetro para autoavaliação, com vistas à continuidade de 
sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho;
II - criar referência nacional para os egressos de qualquer das modalidades do ensino 
médio;
III - fornecer subsídios às diferentes modalidades de acesso à educação superior; 
IV - constituir-se em modalidade de acesso a cursos profissionalizantes pós-médio. 

Buscava-se apreender as competências cognitivas dos estudantes do ensino médio com 

vistas a projetar os rumos deste nível de escolarização. Além disso, o Enem oferecia a 

oportunidade de o estudante realizar uma autoavaliação para orientar as suas futuras escolhas. 

Conforme recorda N. Oliveira (2002), que analisou as três primeiras edições do Enem no 

tocante à Língua Portuguesa, a novidade era o estabelecimento de uma avaliação com um 

recorte diferente do vestibular tradicional, caracterizado pelo diagnóstico de aprendizagem de 

caráter conteudístico fragmentado em várias disciplinas e que já não se mostrava satisfatório. 

Neste sentido, a proposta do Enem era elaborar um exame que valorizasse a 
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interdisciplinaridade, não como conteúdo comum a várias disciplinas, mas como conhecimento 

que atravessa e entrelaça disciplinas, buscando uma visão do conjunto, concepção que fica 

reforçada em vários documentos publicados pelo MEC e pelo INEP, por exemplo, no relatório 

de Resultados do Enem 2005 (BRASIL, 2006). Então, no contexto da criação do Enem ao final 

da década de 1990, a preocupação era avaliar competências e habilidades que integrassem os 

conhecimentos do cotidiano do aprendiz aos adquiridos na escola. 

Segundo Machado (2005), os conceitos de competência e habilidade, bem como de 

conhecimento, ao buscar resultado e produção, têm como referente a economia na atual 

conjuntura social. Assim, os termos oriundos da economia (valor, produtividade, qualidade, 

resultado) deslizam para a educação e ganham significados mais férteis e abrangentes. 

Igualmente ancoram-se nas definições de Philippe Perrenoud  (2000 apud BRASIL, 2002c, 65

p. 30), que define competência como “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia 

uma série de situações”. As competências são relativas a “modalidades estruturais da 

inteligência” (BRASIL, 2002a, p. 59),  ou seja, constituem os esquemas que operacionalizam 66

as habilidades, sinalizadas como “saber fazer”. Vale ressaltar que não há hierarquia nem 

gradação entre competência e habilidade, uma vez que “por meio das ações e operações, as 

habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das 

competências” (BRASIL, 2002a, p. 59). O livro Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2002c) descreve a relação entre 

competência e habilidade com a metáfora da MÃO, ao fazer a analogia entre mão e dedos, em 

que não é possível acionar um sem o outro. 

Assim, na Portaria nº 438/1998, que institui o Enem, são definidas em Parágrafo único, 

as cinco competências caracterizadas como “imprescindíveis à vida acadêmica, ao mundo do 

trabalho, e ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1998b, p. 5). Para avaliar as cinco 

competências que foram distribuídas em 21 habilidades, inicialmente estabeleceu-se um teste 

realizado em um só dia, constando de uma redação e 63 questões objetivas (múltipla escolha) 

com 5 opções de resposta em que o aluno escolhia apenas uma alternativa correta. Estas 

 Sociólogo suíço nascido em 1944 e fundador do Laboratório de Pesquisa Inovação-Formação-Educação 65

(LIFE). Professor honorário da Universidade de Genebra em Ciências da Educação.
 Essa definição de competência aparece no texto de Machado (2005) sem a referência de autor. A busca da 66

autoria nos conduziu ao Livro introdutório: Documento Básico - ensino fundamental e médio (2003), que utiliza 
a definição referindo-se ao Enem de 1998 cujo arquivo não encontramos nem no site do MEC nem do INEP.
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questões foram nomeadas situações-problema de acordo com um posicionamento construtivista, 

pois são construídas como “técnica de avaliação e como concepção de aprendizagem, na 

estruturação do Enem” (BRASIL, 2006, p. 34) em que os termos interdisciplinaridade e 

contextuação, no sentido de tecer e formar o contexto, são palavras-chave para compreender as 

bases de elaboração do Enem (MACHADO, 2005; OLIVEIRA, N., 2002). 

As cinco competências formam uma Matriz de Referência, conforme a figura 

seguinte, que foi construída com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de modo que 

cada uma das 21 habilidades era testada em três questões objetivas, perfazendo o total de 63. 

Em 2001, a Portaria nº 318, que modificou a de 1998, institucionalizou o que já 

estruturava a elaboração do Enem. O Parágrafo único do Artigo 2º de 1998, relativo às 

competências, desdobra-se em três novos Parágrafos. O primeiro reafirma as cinco 

competências com poucas mudanças no texto original de 1998 (BRASIL, 2001b, p. 74): 

§ 1º - São as seguintes competências a serem avaliadas: 
I – dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica; 
II – construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas; 
III – selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados 
de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; 
IV – relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente; 
V – recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural. 

Figura 6 – Matriz de Competências e Habilidades (BRASIL, 2001a)
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O segundo parágrafo descreve as 21 habilidades relativas às competências (BRASIL, 

2001b, p. 74): 

§ 2º São as seguintes habilidades a serem avaliadas: 
I - Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno de 
natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e 
selecionar os instrumentos necessários para realização ou interpretação do mesmo. 
II - Em um gráfico cartesiano de variável socioeconômica ou técnico-científica, 
identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou decréscimo 
e taxas de variação. 
III - Dada uma distribuição estatística de variável social, econômica, física, química 
ou biológica, traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las, 
objetivando interpolações ou extrapolações. 
IV - Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de determinada 
área de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras linguagens e vice-
versa. 
V - A partir da leitura de textos literários consagrados e de informações sobre 
concepções artísticas, estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, social, 
político ou cultural, inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos e recursos 
expressivos dos autores. 
VI - Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de 
variantes linguísticas de natureza sociocultural, regional, de registro ou de estilo,e 
explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal. 
VII - Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em 
diferentes processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes recursos e 
opções energéticas. 
VIII - Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações 
ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos naturais, 
materiais ou energéticos. 
IX - Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a 
manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo 
quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais e de 
intervenção humana. 
X - Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever 
transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução da 
vida, variações populacionais e modificações no espaço geográfico. 
XI - Diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico ou 
químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a 
continuidade e a evolução dos seres vivos. 
XII - Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao 
desenvolvimento, às condições de vida e saúde de populações humanas, por meio da 
interpretação de diferentes indicadores. 
XIII - Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da 
biodiversidade para preservação da vida, relacionando condições do meio com 
intervenção humana. 
XIV - Diante da diversidade de formas geométricas planas e espaciais, presentes na 
natureza ou imaginadas, caracterizá-las por meio de propriedades, relacionar seus 
elementos, calcular comprimentos, áreas ou volumes, e utilizar o conhecimento 
geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade. 
XV - Reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e utilizar em 
situações-problema processos de contagem, representação de frequências relativas, 
construção de espaços amostrais, distribuição e cálculo de probabilidades. 
XVI - Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes a 
perturbações ambientais, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes, 
reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos ecossistemas e no sistema 
produtivo e propor formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos da 
poluição ambiental. 
XVII - Na obtenção e produção de materiais e de insumos energéticos, identificar 
etapas, calcular rendimentos, taxas e índices, e analisar implicações sociais, 
econômicas e ambientais. 
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XVIII - Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, 
identificando-a em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, 
épocas e lugares. 
XIX - Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico-
geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano, comparando 
diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 
analisando a validade dos argumentos utilizados. 
XX - Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu 
contexto histórico e geográfico. 
XXI - Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica, 
contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância dos 
fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. 

Por fim, o último parágrafo apresenta as cinco competências avaliadas na redação que 

não interessam para esta pesquisa. Desde 1998, o Enem teve um número crescente de adesão 

em todo o Brasil, de modo que do ano de sua criação para o ano seguinte, o número de 

participantes foi maior que o dobro (de 115. 575 para 315.960) (BRASIL, 2006, p. 67). Nas 

edições de 2014 e 2015 foram contabilizadas mais de 8 milhões de inscrições.  Segundo 67

dados extraídos do RankBrasil - Recordes Brasileiros  e de jornais impressos,  o Enem é 68 69

atualmente o maior exame nacional em quantidade de participantes que disputam o acesso ao 

Ensino Superior e o segundo maior exame do planeta nesta categoria, perdendo apenas para o 

sistema educacional chinês.  No entanto, se considerarmos que em 2014 cerca de 10 milhões 70

de chineses se inscreveram para o exame e a população da China é entre 6 a 7 vezes maior 

que a do Brasil, proporcionalmente, o Brasil mobiliza um contingente bem maior de 

estudantes em relação à China. Esses dados fornecem o alcance das relações intrínsecas entre 

a dimensão econômica e o sistema educacional no caso brasileiro, que é afirmado por 

diversos autores e os quais expusemos anteriormente de modo sucinto (BERNARDIN, 2012; 

BIASUS, 2011; CHIRINÉA; BRANDÃO, 2015). 

 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/imprensa/2015/balanco_inscricao_enem_2015.pdf>. Acesso em: 67

22 jul. 2015.
 Disponível em: <http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06nG/68

Enem_E_A_Maior_Avaliacao_Do_Ensino_Medio>. Acesso em: 31 ago. 2015.
 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/vestibular-chines-tem-2-milhoes-de-69

candidados-mais-do-que-enem-10540014>. Acesso em: 31 ago. 2015.
 O exame nacional chinês é o Gāo Kǎo que avalia conhecimentos em matemática, chinês e um idioma 70

estrangeiro. Disponível em:  <http://observador.pt/2015/06/17/gaokao-derradeiro-exame-chines-vigiado-drones-
amanha-nao-mexer/>. Acesso em: 24 jul. 2015.

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06nG/Enem_E_A_Maior_Avaliacao_Do_Ensino_Medio
http://observador.pt/2015/06/17/gaokao-derradeiro-exame-chines-vigiado-drones-amanha-nao-mexer/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/vestibular-chines-tem-2-milhoes-de-candidados-mais-do-que-enem-10540014
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3.4.3 O Novo Enem e a consolidação das Matrizes de Referência 

Em 2009, o Enem passou por uma reestruturação com a publicação da Portaria nº 109, 

de 27 de maio. Nesta reforma modificaram-se e ampliaram-se os objetivos e determinadas 

características da prova, a qual passou a ser chamada de Novo Enem (BIASUS, 2011). Aos 

objetivos que citamos anteriormente (BRASIL, 1998b, p. 5) agregam-se: (1) a possibilidade 

de participar e ter acesso a programas governamentais; (2) a certificação de jovens e adultos 

com base no Artigo 38 da Lei nº 9.394/96; (3) a avaliação do desempenho acadêmico das 

escolas de ensino médio cujo resultado é fornecido para cada unidade escolar (BRASIL, 

2009). Os resultados do Enem, que antes serviam como complemento aos vestibulares das 

universidades, substituíram o vestibular das universidades federais atualmente permitindo a 

participação nos programas do Governo para acesso ao Ensino Superior (Programa 

Universidade para Todos - ProUni e o Sistema de Seleção Unificada - Sisu), entre outros, 

como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Ciências sem Fronteiras. 

Quanto à estrutura da prova em si, Biasus (2011) apresenta um quadro sintético das 

modificações: (1) a prova que era aplicada uma vez ao ano no mês de agosto com 5 horas de 

duração em único dia passa a ser realizada em outubro em dois dias, o primeiro dia com 

duração de 4 horas e 30 minutos e o segundo com 5 horas e 30 minutos, que inclui a redação; 

(2) agora são 180 questões distribuídas em quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas 

e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias e Redação; Matemática e suas Tecnologias. Cada situação-problema (questão 

objetiva) continua a apresentar cinco alternativas de resposta, em que apenas uma única é 

correta. Os enunciados das questões objetivas são formulados a partir de um texto de apoio. 

O modelo de avaliação a partir de competências e habilidades permaneceu, porém, as 

cinco competências passaram a ser designadas como eixos cognitivos comuns a todas as áreas 

do conhecimento. Para cada área foi projetado um conjunto de habilidades específicas 

referentes a competências de área que, no decorrer desses anos, foi aperfeiçoado. Para nosso 

estudo, interessam as habilidades que envolvem Língua Portuguesa e Artes (Música), que foram 

reunidas na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias cuja edição mais recente para esta 

pesquisa, Enem 2015, apresenta a seguinte Matriz de Referência  (BRASIL, 2015, p. 66): 71

 Para a avaliação da Redação, há uma Matriz de Referência exclusiva. As provas de redação não serão 71

focalizadas nesta pesquisa.
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Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  
Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação 
na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 
H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como 
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. 
H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação 
e informação para resolver problemas sociais. 
H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 
considerando a função social desses sistemas. 
H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e 
dos sistemas de comunicação e informação. 
Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 
H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 
H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de 
ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso 
social. 
H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação 
da diversidade cultural e linguística. 
Competência de área 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como relevante 
para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. 
H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de 
necessidades cotidianas de um grupo social. 
H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função 
das necessidades cinestésicas. 
H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, 
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para 
diferentes indivíduos. 
Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 
gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 
identidade. 
H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas 
em seus meios culturais. 
H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes 
culturas, padrões de beleza e preconceitos. 
H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos 
que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 
Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção 
e recepção. 
H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 
situando aspectos do contexto histórico, social e político. 
H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de 
construção do texto literário. 
H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 
permanentes no patrimônio literário nacional. 
Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 
H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações 
específicas de interlocução. 
H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da 
memória e da identidade nacional. 
Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas. 
H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 
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H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu 
público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 
H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 
Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que 
singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 
H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 
H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes 
situações de comunicação. 
Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 
das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às 
linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e 
aos problemas que se propõem solucionar. 
H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da 
comunicação e informação. 
H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 
informação. 
H30 – Relacionar as tecnologias da comunicação e informação ao desenvolvimento 
das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

Além da Matriz de Referência, o Edital passou a especificar os objetos de 

conhecimento associados à Matriz que, para a área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, são (BRASIL, 2015, p. 67): 

Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de 
comunicação e informação – modos de organização da composição textual; 
atividades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 
sociais – públicas e privadas. 
Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e 
formadora de identidade – performance corporal e identidades juvenis; 
possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer; mitos e verdades sobre os 
corpos masculino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e 
a expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção da 
cultura; práticas corporais e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o 
esporte; a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras. 
Produção e recepção de textos artísticos: interpretação e representação do 
mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania – Artes 
Visuais: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da 
comunidade. Teatro: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o 
contexto da comunidade, as fontes de criação. Música: estrutura morfológica, 
sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de 
criação. Dança: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o 
contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes das 
linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de 
suas estruturas morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade: 
a valorização da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das 
minorias sociais e dos portadores de necessidades especiais educacionais. 
Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, 
concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos – 
produção literária e processo social; processos de formação literária e de formação 
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nacional; produção de textos literários, sua recepção e a constituição do patrimônio 
literário nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a produção 
literária nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos momentos 
da literatura brasileira; associações entre concepções artísticas e procedimentos de 
construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) e 
formas diversas; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto 
literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção; representação 
literária: natureza, função, organização e estrutura do texto literário; relações entre 
literatura, outras artes e outros saberes. 
Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da 
língua, procedimentos de construção e recepção de textos – organização da 
macroestrutura semântica e a articulação entre ideias e proposições (relações lógico-
semânticas). 
Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: 
argumentação: tipo, gêneros e usos em língua portuguesa – formas de 
apresentação de diferentes pontos de vista; organização e progressão textual; papéis 
sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos 
comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-
temporal em que se produz o texto. 
Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma 
culta e variação linguística – uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto 
em que o texto é constituído: elementos de referência pessoal, temporal, espacial, 
registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; 
uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de 
articulação das sequências dos textos ou a construção da microestrutura do texto. 
Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto 
e função social – o texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em 
gêneros digitais; a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; os 
recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das novas tecnologias. 

A elaboração do Enem tem por fundamento os eixos cognitivos vinculados às 

competências distribuídas em habilidades, que constituem as Matrizes de Referência para o 

Enem. Ao confrontar as provas e as respectivas Matrizes, será possível explicitar como opera 

a transposição das competências e habilidades da Matriz para as situações-problema 

apresentadas, em nosso caso, para a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, uma vez 

que o ensino de Língua Portuguesa e o de Música (Artes) estão agrupados na mesma área do 

conhecimento. Antes de chegar às avaliações, cabe examinar de que tratam as Matrizes de 

Referência. Afinal, estas condensam as competências e habilidades naturalizadas como as 

relevantes de serem adquiridas, determinando o modo como as disciplinas escolares devem 

ser agrupadas e ensinadas. Por este viés, as Matrizes têm o efeito análogo ao de um axioma ao 

apresentar o evidente ou o aceitável, por ser de comum acordo, ou ainda, o que é válido para o 

sistema mesmo na ausência de termos que o provem (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005), e que servem de premissa (ponto de partida) para a elaboração do Enem. 

Em suma, neste capítulo, apresentamos os métodos de coleta e análise, e o contexto da 

pesquisa delimitado pelos materiais que permitem examinar o nosso tema (problema). 

Apresentar os preferíveis acerca da escolarização significa neste contexto expor o que está 



!164

naturalizado, posto pelas provas como tradução das Matrizes de Referência em confluência 

com as disciplinas escolares, tal como são agrupadas por área de conhecimento. Além da 

análise de questões das provas do Enem, o esforço de revirar as premissas, instituídas pelas 

Matrizes, que são consideradas inquestionáveis pelo caráter “espontâneo”, torna-se 

igualmente válido, o que será realizado em próximo capítulo. 



Nós ousamos prometer uma Didáctica Magna, isto é, um 

método universal de ensinar tudo a todos. E de ensinar 

com tal certeza, que seja impossível não conseguir bons 

resultados. E de ensinar rapidamente, ou seja, sem 

nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para os 

alunos e para os professores, mas antes com sumo prazer 

para uns e para outros. E de ensinar solidamente, não 

superficialmente e apenas com palavras, mas 

encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, 

para os bons costumes e para a piedade sincera. Enfim, 

demonstraremos todas estas coisas a priori, isto é, 

derivando-as da própria natureza imutável das coisas, 

como de uma fonte viva que produz eternos arroios que 

vão, de novo, reunir-se num único rio; assim 

estabelecemos um método universal de fundar escolas 

universais. 

(João Amós Coménio, Didáctica Magna) 



!166

CAPÍTULO IV – VIAS PARA A PRIMEIRA ANÁLISE 

4 – OS RACIOCÍNIOS QUE JUSTIFICAM AS ESCOLHAS E ORIENTAM AS AÇÕES 

4.1 A Matriz de Referência 

4.1.1 Os eixos cognitivos 

Para este capítulo, propomos a análise dos materiais expostos no quadro 

metodológico. Primeiramente, a Matriz de Referência cujos cinco eixos cognitivos (dominar 

linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação e 

elaborar propostas) atravessam todas as áreas do conhecimento escolar e são desdobrados em 

30 habilidades específicas compreendidas em nove competências de área. Do mesmo modo, 

também foram elencados os objetos de conhecimento associados à Matriz. Os objetos do 

conhecimento em Linguagens Códigos e suas Tecnologias enfocam os estudos do texto 

literário e argumentativo, dos gêneros textuais e os usos da língua, além da “produção e 

recepção de textos artísticos: interpretação e representação do mundo para o fortalecimento 

dos processos de identidade e cidadania” (BRASIL, 2015, p. 67). 

Na apresentação da Matriz, é possível separar as habilidades específicas que conjugam 

Artes (Música) e Língua Portuguesa, consideradas nesta situação linguagens  distintas. As 72

habilidades que aludem às Línguas Estrangeiras não serão abordadas em nosso estudo e 

referem-se à Competência de área 2. A Competência de área 3 que alude aos aprendizados 

relativos ao corpo também não constituem campo desse estudo. 

Nossa exposição principia pela análise dos acordos, ou seja, o que serve de premissa 

para o desenvolvimento de raciocínios, que é posto pelas justificativas que ratificam o 

proposto pela Matriz de Referência, elaborado com a colaboração de professores responsáveis 

pelo ensino de suas respectivas disciplinas. Os professores organizam os modos de ensinar e 

as tarefas adequadas ao processo de ensino e aprendizagem, portanto, suas crenças 

influenciam diretamente as escolhas neste campo. Nesta situação, cabe perguntar para que e 

 A noção de música e, simultaneamente, arte como linguagem é controversa como assinalado no primeiro 72

capítulo. No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nomeiam o Teatro, a Dança, a Música e as 
Artes Visuais como linguagens artísticas, de modo que não cabe aqui esmiuçar mais este debate.
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por que valeria a pena ensinar Música e Língua Portuguesa na escola se, como já mencionado 

no primeiro capítulo, os estudantes dominam um amplo vocabulário linguístico e musical 

adquirido na vida social antes mesmo de chegar à escola, o que Possenti (1996), no caso da 

Língua Portuguesa, chama de gramática internalizada pois refere-se às regras que o falante 

domina. Assim, antes de observarmos as crenças generalizadas acerca da música e da língua, 

bem como as representações de professores acerca das disciplinas que ensinam a partir de 

pesquisas realizadas na área, expomos nossa análise das competências estabelecidas pela 

Matriz de Referência que se encontram justificadas nos materiais de estudo produzidos pelo 

MEC/INEP para o Encceja.  Para Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o Encceja define 73

os mesmos cinco eixos cognitivos, nove competências de área e 30 habilidades do Enem, 

reapresentados em forma de quadro.  74

No site do INEP, no menu “Educação Básica”, a seguir “Encceja”, é possível acessar 

os “Materiais para Estudo” indicados para professores e estudantes. Para esta pesquisa, 

analisamos o Livro do Professor (Ensino Fundamental e Médio) que discorre a respeito de 

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Artística e Educação Física, e Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias.  Neste livro digital são abordadas as competências para o Enem, 75

as matrizes que estruturam as avaliações, assim como as orientações para o trabalho do 

professor. Nesta perspectiva, expor os argumentos do livro dirigido ao auditório de 

professores revela as concepções dos elaboradores dos exames. 

Inicialmente o Livro aborda o conceito de “competência” que se refere atualmente aos 

cinco eixos cognitivos examinados pelo Enem. Uma vez que o termo admite uma pluralidade 

de significados por ser usual, é necessário explicar a sua acapção no âmbito da escolarização. 

Segundo os elaboradores “competência” articula a ideia de “capacidade” ao mesmo tempo 

que busca ampliar a noção de “saber específico”. A explanação enfatiza que a definição busca 

conciliar aspectos em oposição: (1) um caráter observável, externo, explícito dado pelo 

aprendizado por metas; (2) outro caráter interno, implícito, que alude à organização interna do 

 Não encontramos os materiais de estudos equivalentes com livros dirigidos a professores e estudantes para o 73

Enem disponíveis no site do INEP. Aproveitamos, então, para analisar os materiais de estudo produzidos para o 
Encceja que tem por fundamento os mesmos eixos cognitivos que o Enem.

 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/matriz_competencia/74

Mat_Ling_Cod_EM.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016.
 Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/75

linguagens_completo%20(1).pdf>. Acesso em: 28 jan. 2016.

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/material_estudo/livro_professor/linguagens_completo%20(1).pdf
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indivíduo, algo personalizado e não acessível a outra pessoa, a não ser o próprio indivíduo 

(BRASIL, 2002b). 

Nesta perspectiva, o próprio texto assume a condição de proximidade com o 

Behaviorismo, não apenas no campo do “comportamento observável”, como também pela 

acepção de que “para ensinar é preciso traçar objetivos claros e específicos, sem 

ambiguidades, de tal forma que o professor possa prever que seus alunos serão capazes de 

alcançá-los” (BRASIL, 2002b, p. 29), o que é nomeado como “pedagogia por objetivos” e 

que parece negar a contingência da atividade educativa (axioma modal da educação). Em 

contraponto a esta noção, o aspecto “interno e implícito” está relacionado à funcionalidade 

das ações que devem ser eficazes e pertinentes conforme o contexto. Para compreender as 

bases da concepção de “competência”, colocamos a voz dos elaboradores do Livro Digital 

(BRASIL, 2002b, p. 30): 

Como já dissemos, um outro pólo da análise teórica sobre competência não a 
identifica com comportamento; ela é considerada como uma capacidade geral que 
torna o indivíduo apto a desenvolver uma variedade de ações que respondem a 
diferentes situações. Competência, nesse caso, refere-se ao funcionamento cognitivo 
interno do sujeito. Essa concepção de competência foi formulada em contraposição 
à idéia de competências como comportamentos específicos, a partir das teorias de 
competência linguística, proposta por Chomsky (1983) e da autorregulação do 
desenvolvimento cognitivo, proposta por Piaget (1976). Embora divergindo a 
respeito da origem das competências cognitivas, esses autores têm em comum a 
crença de que nenhum conhecimento é possível sem haver uma organização interna. 

No entanto, enquanto Chomsky sustenta o caráter inato da competência, Piaget afirma 

ser de qualidade adaptativa. Embora considere a interação como relevante para o 

desenvolvimento do raciocínio, Piaget se apoiou nas definições de estruturas lógicas buscando 

a sua universalidade. Os elaboradores descrevem que outras alternativas de reflexão têm sido 

buscadas na Sociologia e na Antropologia. Por fim, os autores reconhecem a proximidade 

entre as definições de competência e inteligência no campo da educação escolar (BRASIL, 

2002b, p. 31): 

A ressignificação da noção de competência – nos meios educacionais e acadêmicos 
– está muito provavelmente atrelada à necessidade de se encontrar um termo que 
substituísse os conceitos usados para descrever a inteligência, os quais se mostraram 
inadequados, quer pela abrangência, quer pela limitação. 
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Essa afirmativa é relevante para nosso estudo, uma vez que as propostas de avaliação 

de competências usuais parecem ter o mesmo implícito dos “testes de inteligência”: há algo 

oculto nas pessoas que pode ser revelado pelas provas ao mostrar se são mais ou menos 

capazes (inteligentes). Os autores sustentam que pensar a inteligência humana é pensar tanto a 

aprendizagem não apenas na situação de comportamento ou conhecimento, mas também em 

termos de operações mentais como modos de adaptações em progressão. Sendo assim, a 

questão é se, de fato, se verificaria a correspondência biunívoca entre as competências 

implícitas ou ocultas e os quesitos dos exames. 

Para o Enem são designadas, então, cinco competências (eixos cognitivos). A 

suposição é de que o processo de educação escolar deveria tornar possível ao estudante, 

primeiramente, o domínio de diferentes linguagens - matemática, artística e científica, bem 

como o domínio da norma culta da Língua Portuguesa. A linguagem é considerada 

instrumento para o pensamento. O campo do domínio da linguagem implica a habilidade de 

“leitura do mundo”, isto é, ser capaz de interpretar e significar a realidade. Também abrange a 

capacidade de “escrever o mundo” ao transitar pela pluralidade de linguagens entrecruzando 

seus significados. 

A segunda competência tem por objetivo a compreensão de fenômenos, ou seja, 

construir e aplicar conceitos pertencentes a várias áreas do conhecimento (artes, história, 

geografia, tecnologia etc.). Esse eixo cognitivo articula as habilidades para fazer suposições, o 

que exige a capacidade de relacionar, interpretar, calcular, observar, entre tantas outras ações 

necessárias para a criação de hipóteses. Para os autores, essa competência está vinculada à 

capacidade de inferir, assim como à tomada de posição, o que se conjuga ao domínio das 

linguagens diversas. Os autores ressaltam especialmente os raciocínios que elaboram as 

ligações de sucessão (vínculos causais) como típicos dessa competência. 

O enfrentamento de situações-problema, isto é, “a capacidade de o sujeito aceitar 

desafios que lhe são colocados” (BRASIL, 2002b, p. 34) é o terceiro eixo cognitivo 

estipulado pelos elaboradores do Enem. A resolução de problemas não constitui o foco desta 

competência, e sim a tomada de decisões a partir da seleção, organização e interpretação de 

dados. Aqui os argumentos de superação  prevalecem: “produzir resultados com êxito”, 76

 “Os argumentos da superação insistem na possibilidade de ir sempre mais longe num certo sentido, sem que se 76

entreveja um limite nessa direção, e isso com um crescimento contínuo de valor” (PERELMAN;OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 327).
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“encarar dificuldades e obstáculos”, “(…) percorrendo um processo no qual ele terá que 

vencer obstáculos” (BRASIL, 2002b, p. 34). A situação-problema é comparada a um jogo que 

impõe limites pelas regras estabelecidas. Assim, o indivíduo deve buscar a melhor solução no 

limite que as regras instituem. 

O quarto eixo trata da construção de argumentos nos diferentes contextos, 

organizando o raciocínio em prol de um objetivo, seja defender uma ideia, seja analisar uma 

afirmativa. Essa competência requer a habilidade de ponderar diferentes perspectivas a fim de 

viabilizar a melhor estratégia para a persuasão do interlocutor. Fica evidente que esta 

competência focaliza a arte (técnica) retórica. 

Por fim, tem-se a elaboração de propostas considerando a diversidade sociocultural e 

os valores humanos como quinta e última competência, em que se valoriza o estudante que 

atua como agente criador de projetos. Isso implica que ele tenha todas as competências antes 

mencionadas. Este é o instrumental cognitivo que a Matriz requer dos aprendizes em todas as 

áreas do conhecimento. Portanto, estas habilidades requeridas permeiam as nove 

Competências de área, que apresentamos a seguir. 

4.1.2 As competências de área 

Em nossa análise as Competências de área 1, 5, 6 e 9 poderiam descrever as 

habilidades em comum à Música e à Língua Portuguesa. No entanto, os argumentos dos 

elaboradores do Livro Digital evidenciam que a música tem uma apelo bem mais restrito que 

o suposto. Descrevemos a seguir as competências que avaliamos como conciliáveis ao ensino 

das duas disciplinas: (1) as Competências das áreas 1 e 9, que compreendem a produção e 

aplicação de tecnologias e sistemas de comunicação, pois são amplas e pretendem abarcar 

todos os meios de produção de conhecimento; (2) da área 5, que trata da análise e da 

interpretação de texto, em especial do texto literário, e podem se referir tanto à literatura, 

quanto à canção em nossa suposição; (3) da área 6, que abrange os gêneros textuais 

associados aos contextos de utilização em que igualmente caberia a canção como gênero 

(BRASIL, 2015, p. 66). 

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação 
na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 
H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como 
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. 
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H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação 
e informação para resolver problemas sociais. 
H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 
considerando a função social desses sistemas. 
H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e 
dos sistemas de comunicação e informação. 
Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 
organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção 
e recepção. 
H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 
situando aspectos do contexto histórico, social e político. 
H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de 
construção do texto literário. 
H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 
permanentes no patrimônio literário nacional. 
Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 
significados, expressão, comunicação e informação. 
H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 
organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 
H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações 
específicas de interlocução. 
H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da 
memória e da identidade nacional. 
Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 
das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 
desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos, às 
linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e 
aos problemas que se propõem solucionar. 
H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da 
comunicação e informação. 
H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 
informação. 
H30 – Relacionar as tecnologias da comunicação e informação ao desenvolvimento 
das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

Observemos como argumentam os elaboradores do Livro dirigido aos professores. A 

justificativa à competência de área 1 sustenta que o uso de linguagens é inerente à interação 

humana e as linguagens abrangem a utilização de algum sistema de comunicação, sendo 

necessário conhecer os princípios que o organizam. Para tanto, os elaboradores elencam 

quatro sistemas que julgam relevantes: informativo, publicitário, artístico e de entretenimento. 

A materialização da interação produz os objetos, que servem a uma função social, os quais 

também podem envolver o uso simultâneo de diferentes linguagens, logo, diferentes sistemas 

de comunicação. Neste ponto, esta Competência se interliga a de área 9, uma vez que os 

meios e as tecnologias (sejam de impressão, audiovisuais ou de teor informático) se vinculam 

aos processos comunicacionais. 

Os objetos estudados, resultantes da interação social, podem ser de qualquer natureza: 

textos escritos (cartas, poemas, uma bula de remédio etc.), imagens (placa de trânsito, uma 
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obra de arte etc.), um gesto, uma música, uma fala, entre outros. O propósito é permitir que o 

estudante identifique tais objetos, bem como as linguagens e sistemas em que se inserem, e 

relacione informações para se posicionar de modo crítico (BRASIL, 2002b). Sendo assim, a 

argumentação é genérica e as duas competências podem envolver tanto o ensino de Música 

quanto o de Língua Portuguesa. 

A Competência de área 5 destaca a habilidade com o texto literário, a capacidade de 

inferir os significados da palavra literária, o que envolve a diferenciação dos significados 

denotativo e conotativo, os estudos de gêneros literários, e as figuras de pensamento e 

linguagem (metáfora, metonímia, entre outras). Essa competência é considerada relevante 

para o aprendizado da Língua Portuguesa (BRASIL, 2002b). Aqui aparecem também os 

elementos de caráter simbólico em argumentos por ligação de coexistência e que instituem as 

identidades sociais. Neste caso, o patrimônio literário é considerado expressão da identidade 

(essência) nacional. 

A literatura instaurada pela canção, que poderia aparecer nessa competência, não é 

mencionada. Costa (2003) problematiza a ausência da canção popular como meio para o 

ensino da Língua Portuguesa quando analisa os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 

Língua Portuguesa, que fundamentam a Matriz de Referência. Segundo o autor, os PCNs 

destinam um capítulo especial aos textos literários sem especificar o que seria um texto não 

literário. A literatura é separada em escrita e oral, e a modalidade escrita é identificada com o 

texto literário. Neste sentido, tem-se a dissociação de noção de “literatura” no par filosófico 

oral/escrita, em que o termo 2 (escrita) define as qualidades do texto literário. Daí, as 

sonoridades e a rítmica poética são excluídas do ensino literário. O implícito, segundo Costa 

(2003), é que a oralidade se situa no campo do familiar ou “já sabido” e serviria de base para 

ensinar a modalidade escrita, não constituiria o característico do texto literário. Os PCNs de 

Língua Portuguesa também sugerem que o gênero canção seria uma espécie de literatura oral. 

No entanto, o autor sustenta que a canção é um gênero híbrido “não apenas porque é objeto 

semiótico de dupla materialidade (verbal e melódica), mas porque mescla aspectos de 

oralidade e escritura, o que faz com que dificilmente se enquadre em categorias bipolares 

como as que são usadas nos Parâmetros” (COSTA, 2003, p. 30). Nas avaliações do Enem, é 

comum que apareça uma ou outra questão que aborde o texto de canções populares 
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brasileiras. No entanto, como teremos a oportunidade de observar, as respostas orbitam em 

torno da instituição identitária, entre outras questões, e não da construção poético-musical. 

Para a Competência de área 6, ampliam-se os materiais discursivos. Narrações, 

exposições, relatos e outras modalidades textuais constituem os suportes para aquisição dessa 

competência. As ações são de identificar, relacionar, reconhecer e produzir estilos e gêneros 

textuais de acordo com a função a que se destina. As formas textuais devem se vincular à 

expressão adequada ao contexto. Aqui também resvala a concepção de que o patrimônio 

linguístico é essencial na constituição da identidade nacional (BRASIL, 2002b). Embora nossa 

análise tenha acenado com a possibilidade desta competência se vincular ao ensino de música 

pela canção, não houve qualquer menção ou relação feita pelos elaboradores do Livro Digital. 

A Competência de área 4 concentra-se na produção cultural e artística, e focalizaria as 

Artes, no caso, a Música. No entanto, embora a literatura também esteja nesse registro, a 

comunicação literária é destacada na Competência de área 5, que apresentamos anteriormente. 

Assim, a Competência de área 4 estabelece (BRASIL, 2015, p. 66): 

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 
gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 
identidade. 
H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas 
em seus meios culturais. 
H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes 
culturas, padrões de beleza e preconceitos. 
H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos 
que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 

A linguagem artística é afirmada como meio de comunicação e expressão presente no 

dia a dia, possibilitando a interação do indivíduo com o entorno social, assim como a 

compreensão da realidade através da relação com o tempo (passado-presente-futuro). Daí, a 

ênfase no ensino de aspectos históricos, sociais e estéticos das artes. Em nossa análise, esta 

competência trata da transmissão de valores, que enfatiza os aspectos cultural e identitário. 

Outro elemento que o Livro Digital destaca é a autoria das produções artísticas. 

Também ressalta a recepção e a função que a obra de arte desempenha no contexto em que foi 

criada. O trato do tema tem um cunho romantizado ao enaltecer o artista como produtor de 

um objeto que comunica “algo específico”: “uma representação artística pode transmitir, no 

seu contexto, alegria, angústia ou tristeza, reproduzindo um fato histórico, político ou 

social” (BRASIL, 2002b, p. 128). A representação do artista como um ser especial está 
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enraizada no senso comum. Esta crença é também compartilhada por professores de música e 

artistas em geral, como descreveremos mais adiante (REQUIÃO, 2008; SCHROEDER, 2004, 

2006). No entanto, é preciso compreender que os artistas sintetizam o ethos de um grupo 

(auditório ou recepção) em dado contexto. Os sentimentos compartilhados acerca de uma 

produção artística são resultantes dos rituais de (re)apresentação da obra. 

Os elaboradores sustentam: “é importante que o estudante exercite e eduque o seu olhar” 

(BRASIL, 2002b, p. 128) ou ainda “essa interação com a arte ajuda a formar um cidadão 

contemporâneo, culto e autoconfiante, que sabe respeitar as diferenças humanas e é capaz de 

colaborar na preservação do patrimônio cultural que a humanidade deixará como legado às 

futuras gerações” (BRASIL, 2002b, p. 127). A locução “educar o olhar” estabelece a medida de 

que estes significados não são em si e por si, mas são aprendidos, sendo necessário que o 

indivíduo seja educado nos meios e nas formas expressivas para compreender seus significados. 

Ainda na explanação dessa competência, emerge discretamente o par filosófico popular/

erudito como dissociação da noção de “cultura”. Mais adiante deste relato da pesquisa, no 

tocante às crenças de professores de música a respeito da educação musical, mostraremos que 

essa dissociação concorre para inúmeras outras dissociações na definição da noção de “música”. 

Quanto à metodologia para o ensino de artes são sugeridas a observação, a discussão e 

a análise, também a apreciação, a produção e a contextualização. Entretanto, a referência ao 

ensino de técnicas pelo manuseio de material relativo a cada linguagem artística (tocar um 

instrumento, pintar com diferentes tintas sobre materiais diversos, manufaturar objetos, 

dramatizar etc.) é tímida. A ênfase é na apreciação que conduz à percepção, à reflexão e ao 

reconhecimento de identidades sociais. Assim, os raciocínios predominantes que justificam 

essa competência versam sobre a ligação de coexistência, ou seja, as associações realizadas 

entre manifestações artísticas que identificam um ethos determinado. 

Por fim, as Competências de área 7 e 8 se orientam claramente para o domínio da 

Língua Portuguesa no campo da argumentação, o domínio da norma padrão, bem como das 

variedades e marcas linguísticas, o que destaca a morfologia, a sintaxe e a gramática como 

partes relevantes do conhecimento linguístico. 

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações específicas. 
H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais 
utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 
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H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos 
linguísticos. 
H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu 
público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 
H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, 
entre outras. 
Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. 
H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que 
singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 
H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 
H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes 
situações de comunicação. 

A Competência de área 7 refere-se claramente ao estudo das técnicas argumentativas 

expostas na Retórica. A referência é clara (BRASIL, 2002b, p. 141): 

Para o estudante é, ainda, importante compreender que aquele que fala ou escreve 
deseja realizar uma ação sobre quem ouve ou lê, pois quer que seu interlocutor, 
muito além de receber e compreender a mensagem, fique convencido daquilo que se 
diz, que aceite ou faça o que se propõe. Pode-se dizer que um ato de comunicação 
entre as pessoas exige que quem fala ou escreve procure, através de estratégias 
diversas, fazer o outro crer naquilo que está sendo dito ou escrito. 
É fundamental, ainda, compreender que a imagem que os interlocutores fazem uns 
dos outros é importante para a produção e leitura dos textos argumentativos, isto é, a 
pressuposição de um certo tipo de “auditório” é orientadora do ato comunicativo, 
das estratégias e das opções discursivas e textuais. 

Nesta breve explanação emergem os pressupostos da Retórica como sistema 

comunicacional: o diálogo que supõe argumentos e contra-argumentos mediado pela relação 

orador-auditório como guia das escolhas discursivas para a persuasão de ambas as partes. O 

texto segue buscando categorizar genericamente os argumentos. Porém, fica implícito um 

certo caráter coercivo e enganador da argumentação que visa convencer quando os autores 

afirmam: “(…) quem produz o texto oral ou escrito utiliza-se de diferentes estratégias (a 

sedução, a chantagem, a intimidação, a comoção etc)” (BRASIL, 2002b, p. 142). As 

estratégias aludidas têm uma conotação depreciativa como se a argumentação que pretendesse 

mover o interlocutor fosse uma espécie de embuste, dando a falsa impressão de que o discurso 

que busca convencer é por si só uma fraude pois conduz o interlocutor a falsas razões. Essa 

concepção de argumentação cuja finalidade persuasiva (retórica) é apreendida como falaciosa 

ainda persiste no senso comum, como se todo diálogo não visasse algum tipo de ajuste, 

convencimento ou mobilização entre interlocutores (BILLIG, 2008 [1996]). 
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Por fim, a Competência de área 8 atende a outro aspecto da Língua Portuguesa: o 

domínio do uso das variantes linguísticas praticadas nos diversos contextos sociais 

(gramática). Esta habilidade pretende que o estudante amplie o domínio sobre a Língua 

Portuguesa reconhecendo a variedade linguística, capacitando-o na modalidade escrita e nas 

regras de uso, inclusive da norma padrão. As variantes podem ser de caráter regional, de 

estilo, de grau de formalidade, entre outras. O relevante é que o aprendiz conheça vários 

modos de uso da língua, outras maneiras de nomear coisas, entendendo que não há hierarquia 

nas diferenças. 

Em suma, a exposição e análise dos eixos cognitivos e competências de área 

esclarecem as habilidades requeridas dos estudantes. No entanto, cabe examinar a 

transposição desses quesitos para os exames escolares. Por enquanto, parece evidente que 

para o ensino de Artes (Música), cabe o epidítico: o reconhecimento de sua função social e a 

identificação da obra com características ditas próprias a determinados grupos sociais 

(culturais). A Língua Portuguesa se desdobra para além do epidítico que envolve o texto 

literário e demais tipos de texto em seus contextos. Há competências específicas para o 

domínio das técnicas argumentativas inserido nos sistemas de comunicação, e o conhecimento 

da modalidade escrita e das normas de utilização aplicadas às inúmeras situações sociais. Mas 

será que todos esses aspectos são igualmente abordados no ensino de Língua Portuguesa? E as 

provas, o que preconizam? Teriam as competências o mesmo tratamento no ensino escolar? O 

que pensam os professores a respeito das disciplinas que ensinam? Para tanto, seguimos nossa 

exposição apresentando as crenças acerca da Música e da Língua Portuguesa, e de que 

maneira deslizam para o ensino escolar na acepção de professores. 

4.2 Crenças para dizer o real 

4.2.1 Acerca da Música 

Schroeder (2006) analisa as representações de música enraizadas no senso comum. A 

autora destaca que a música é frequentemente definida por sua universalidade com base na 

concepção de que tanto a música integra a natureza humana como é guiada por leis do mundo 

natural. Daí, advém a concepção de que a música é uma “linguagem universal”. Esta crença é de 

tal modo naturalizada que boa parte dos músicos, educadores, críticos e demais envolvidos com 

o ofício da música compartilham essa mesma concepção como premissa não questionável. 
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As premissas, uma vez constituídas, tornam-se as bases para o desenvolvimento de 

raciocínios (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005) em que os argumentos que 

significam a música ocupam, simultaneamente, os lugares da quantidade, pela noção de 

universalidade e ubiquidade que o fenômeno expressa; e os lugares da qualidade, ao sustentar 

a condição superior da música, quase mítica, como mobilizadora de emoções e dos 

sentimentos profundos da alma conforme aparece em diversos depoimentos recolhidos por 

Schroeder (2006) em matérias de jornal, revistas de música e entrevistas. A autora sustenta 

que a produção de concepções compartilhadas a respeito da música se deve ao fato de os 

críticos, os educadores e outros envolvidos com a música serem músicos ou ex-músicos cuja 

formação musical apresenta percursos semelhantes. Como ilustração, recorremos à definição 

de música que consta no livro de pedagogia musical da educadora e pianista argentina, Violeta 

de Gainza (2002, p. 129): 

La música constituye un objeto único, privilegiado, de especial significación para el 
género humano. Ao largo de más de veinte siglos de historia de Occidente, los 
grandes pensadores del campo del conocimiento, la ciencia y la cultura han 
procurado explicar los efectos tangibles, así como la esencia profundamente 
misteriosa de la música. 

Violeta de Gainza  tem ampla liderança no ensino de música de países latino-77

americanos, conforme sustenta Fonterrada (2008). A definição de música que Violeta de 

Gainza oferece sintetiza uma representação romântica de música que tem forte adesão no 

meio musical. A concepção romântica se fundamenta no que é dito único, original, distinto, 

raro e precário, caracterizando os lugares da qualidade (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA; 2005). 

Schroeder (2006) comenta a fragilidade de definições desse cunho, expondo as 

oposições que apresentam. Em nossa análise, as oposições emergem pois dissociam a noção 

de “música”, buscando resolver as incompatibilidades acerca do seu valor. Neste imbróglio, 

aparecem as hierarquias e os lugares do preferível a respeito da música. Enumeramos a seguir 

as “oposições” (pares filosóficos que expõem as dissociações) consideradas por Schroeder 

(2006). Na dissociação, o termo 2 tem as qualidades do que se considera preferível enquanto 

o termo 1 se apresenta desfalcado do que é desejável. Nesta descrição, sinalizaremos os pares 

 Outras informações podem ser obtidas no site: <http://www.violetadegainza.com.ar>. Acesso em: 13 jan. 77

2016.

http://www.violetadegainza.com.ar


!178

que apontam a dissociação. Os termos 1 e 2 são estabelecidos pelo debate entre grupos e os 

valores que defendem, os quais não estão em foco neste primeiro momento. 

A primeira dissociação, apresentada como oposição por Schroeder (2006), parte do 

termo “universalidade” que se contrapõe à ideia de “cultura”. Neste caso, a música universal, 

citada também como “internacional” por vezes refere-se à música erudita, ou à música que 

mescla elementos culturais diversos em oposição à concepção restrita a um grupo específico 

bem delimitado. A música como parte integrante da natureza humana aparece também 

dissociada nas oposições expressão natural/artificial. A arte natural tende a se identificar com 

a “universal”, dita espontânea enquanto a música “artificial” é dita externa. Neste caso, é 

evidente que as atitudes sociocentradas regem as categorias estabelecidas. A musicalidade 

reconhecida pelo grupo de pertença tem caráter natural, espontâneo e universal. Ao exogrupo 

cabe os predicativos do termo 1. 

A música também é dissociada em “erudita” e “popular”. Esta é uma dissociação 

relevante uma vez que, por desdobramento, arrasta uma sequência de dissociações acerca de 

“música”, que colocamos no quadro a seguir, e que serve de apoio para todo o tipo de 

argumentos: 

No debate que aprovou o ensino de música obrigatório na escola, Alvarenga (2012) 

identifica outras dissociações decorrentes do par filosófico erudita/popular: 

No material discursivo que Schroeder (2006) analisou, o termo 2 se situa na música 

erudita como linguagem superior, considerada mais complexa. Os músicos populares que são 

enaltecidos têm por implícito as qualidades que o termo 2 apresenta. Assim, os melhores 

jazzistas são comparáveis a Bach e Beethoven, a sonoridade mestiça de Tom Jobim tem “acento 

erudito” ou a sofisticação harmônica de Asa Branca de Luiz Gonzaga é aproveitável para a 

composição sinfônica. A autora ressalta que se pode identificar uma concepção “evolutiva” da 

Quadro 5 – Dissociação da noção de “música”

popular inculta de entretenimento emotiva

erudita culta séria racional

Quadro 6 - Outras dissociações da noção de música

popular oral prática não acadêmica

erudita escrita teórica acadêmica 
(universitária)
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música em que a erudita está na culminância, subentendendo que em certos comentários há a 

vinculação entre desenvolvimento social e musical, ou seja, quanto mais “elaborado” o sistema 

musical, mais evoluído o grupo ou o povo. Daí, a música erudita seria a mais pertinente para a 

educação musical, a partir da noção que abarca todas as expressões consideradas mais simples. 

Schroeder (2006) relembra Edgar Willems (1890-1978), educador musical, que trata o sistema 

tonal como “natural”. Para esta autora (2006, p. 69) “essa concepção naturalista do fenômeno 

musical tem como pressuposto uma ideia evolucionista da música”. 

Schroeder (2006) também questiona a crença de que a música tem uma essência a 

priori, captada apenas por algumas pessoas. São as práticas musicais que possibilitam a 

familiarização com essa “linguagem”. Uma vez familiarizado, esse processo de aquisição fica 

esquecido, pois o conhecimento, que vincula o fenômeno às práticas habituais, cria o valor 

simbólico que atesta a qualidade, o que reveste a situação de “naturalidade”. Não há nada 

inerente à música que não seja expressão das relações sociais e de caráter intersubjetivo, 

afirma Schroeder (2006). Aqui estamos no campo do epidítico em que o orador autorizado 

expressa a voz do auditório e “os ouvintes comungam com o orador no respeito ou na 

admiração dos valores glorificados” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 512).

É relevante destacar que os significados atribuídos à música se transferem para os 

músicos por ligação de coexistência, um argumento que se sustenta no estabelecimento de 

vínculos entre uma manifestação e sua essência ou relacionando certos atos como típicos da 

expressão da pessoa. Este é um raciocínio que se fundamenta em crenças e juízos de valor a 

partir da experiência cotidiana e assinala a ligação entre objetos/seres e suas qualidades 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). 

Assim, os músicos e artistas em geral são considerados seres especiais, distintos dos 

demais, pois corporificam a expressão da música. Essa concepção ultrapassa o senso comum. 

É também afirmada por músicos como expõe Requião (2008) em sua pesquisa com músicos 

atuantes na música popular brasileira no Rio de Janeiro. A atribuição de qualidades ditas 

inerentes e especiais aos músicos, tais como, genialidade, intuição, talento, entre outros 

termos, é que os distingue das pessoas comuns (SCHROEDER, 2004). Esses argumentos têm 

forte assentimento e situam-se também no lugar da qualidade. 

A noção de genialidade aparece vinculada a de superioridade, não sendo possível 

localizar outra fonte que não seja a pessoa, ou seja, fica evidente o argumento de ligação ato-
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pessoa, o qual assinalamos anteriormente em que a obra é manifestação da “essência” do 

artista. A caracterização da genialidade é mais um aspecto que contribui para a idealização do 

artista, associando-o ao caráter divino. A intuição musical frequentemente aparece relacionada 

à inspiração. Ambas estão no campo da “naturalização” do aprendizado, que apaga o processo 

de aquisição de um conhecimento técnico, simultaneamente circunscrevendo qualquer 

atividade criativa em música ao campo da inspiração, o sopro divino que “vem de dentro da 

alma”. Esses predicativos reforçam a dissociação da noção de “músico”, por extensão da 

dissociação de noção de “música”. Assim, a intuição musical é um estado a priori do 

verdadeiro músico, que o diferencia dos demais. Associado à intuição está o caráter inatista do 

talento, pois a intuição e o talento são qualidades consideradas inerentes à pessoa, habilidades 

latentes que somente precisam ser “despertadas” (SCHROEDER, 2004). As categorias 

expostas produzem um raciocínio circular de justificativas, em que o talento inato produz o 

gênio, que assim é reconhecido por sua intuição, sensibilidade e inspiração que, por 

desdobramento, são distintivos da genialidade. 

O tema do inatismo musical é fonte de inúmeras pesquisas na área e recorrentemente 

retorna ao debate, pois esta crença ainda é compartilhada por boa parte dos profissionais 

envolvidos com música. Harris (2012), por exemplo, constata que não há diferença expressiva 

na representação de músicos amadores ou não, e demais não envolvidos com música, de 

modo que vigoram ambas as representações, ou seja, as habilidades musicais são resultado do 

talento inato associado ao esforço do aprendizado das técnicas. As características colocadas 

em oposição (talento versus trabalho), e frequentemente hierarquizadas, aparecem como 

complementares neste estudo. 

No entanto, quando os debates especificam seus termos, a hierarquia emerge na 

disputa de valores e torna-se um implícito. O trabalho é vinculado ao esforço, à dedicação e 

ao longo tempo que o aprendizado de uma técnica exige. Por outro lado, o talento é inerente, 

não demanda qualquer tipo de empenho, “vem de dentro”. Não são consideradas as 

influências recebidas durante as atividades musicais. Assim, fica criada a incompatibilidade 

pelas qualidades que as crenças instituem como contraditórias para a mesma situação: esforço 

(trabalho) versus não esforço (talento). Requião (2008) sustenta que, para o exercício da 

profissão de músico, essa representação de música e de músico contribui para a 

desvalorização da profissão. As performances, composições e toda produção musical não são 
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consideradas trabalhos. Daí, decorre também certa rejeição em tratar a música como 

mercadoria. A música de valor provém da alma, sendo a atitude mais nobre a que se abstém 

do recebimento financeiro pois não é adequado vender e comprar serviços artísticos. O que é 

inato, sendo natural, é concessão divina, e não deve ser comercializado. 

Essas representações de arte deslizam para todos os lados. Aparecem, por exemplo, na 

voz do Ministro de Educação do Brasil em 2008, Fernando Haddad, na forma de veto que 

professores de música ministrem o conteúdo da área, uma vez que descartaria os músicos sem 

formação acadêmica (BRASIL, 2008b, p. 3): 

Vale ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem diversos 
profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou oficial em música e 
que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados 
de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto. 

O significado implícito desse argumento é que o músico reconhecido, sem formação 

acadêmica, materializa o músico de talento inato, que nesta dissociação ocupa o termo 2, 

reputado como verdadeiro e preferível. Neste caso, em contraposição ao material discursivo 

analisado por Schroeder (2006), o termo 2 está na música popular associada à identidade 

nacional como dotada das qualidades desejáveis para o ensino. Considerando que muitos 

professores de música também são músicos, essas representações são igualmente 

hegemônicas entre os que ensinam Música e Artes na escola, o que apresentamos a seguir. 

4.2.2 Os professores de Música 

No que tange especificamente ao ensino de Música, concentramos nossa exposição em 

três pesquisas (duas teses e uma dissertação) que tratam da análise do discurso concernente às 

representações dos professores de Música a respeito da disciplina que ensinam. Por meio de 

entrevistas e de grupo focal, Duarte (2004) fez a análise retórica dos discursos dos professores 

de música de escolas da Educação Básica acerca do valor do ensino da Música e suas 

representações. A autora situa as definições de Música fornecidas pelos professores em três 

categorias: (1) a música é ferramenta para comunicação humana, é linguagem para expressão 

das emoções; (2) a música é onipresente, pois atravessa todos os momentos da vida e perpassa 

toda a existência. Neste caso, é frequente que ocorram analogias com o corpo, em que os 

artistas, bem como os professores de música, sintetizam e corporificam a expressão da 
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música; (3) a música integra os mundos físico e sobrenatural atuando como princípio 

organizador, o que nos relembra a descrição do conceito de mousiké para os gregos antigos, 

comentada no primeiro capítulo. 

Ainda segundo Duarte (2004), prevalece a concepção de que a função do ensino da 

música na escola é transformar o aluno e o contexto escolar, pois a música desperta a 

sensibilidade, além de estimular a criatividade e a imaginação. A autora identifica também a 

crença de que, para os professores de música, o ensino de música coopera com o aprendizado 

de outras disciplinas sendo necessário desenvolver as habilidades de compor, ler e tocar como 

práticas pedagógicas. Nesse estudo, as predicações que definem Música ficam condensadas 

na metáfora MÚSICA É VIDA. Esta é a figura de pensamento que a autora identificou como 

núcleo figurativo da representação social dos professores de música a respeito da disciplina 

que ensinam. Recorde-se que Mazzotti (1998, 2003) sustenta o exame das figuras para 

apreender o núcleo figurativo das representações sociais. A constituição do foro  nesta 78

metáfora tem duas tendências: (1) música é o alimento da alma; (2) música é caminho e cura 

para a escola. Ambos os registros dessa metáfora se inscrevem em representações românticas 

da música cujo significado não se negocia, pois está para além do humano, expondo a crença 

desses professores na existência de qualidades inerentes à música, o que caracteriza uma 

concepção essencialista.  Assim, a música está no lugar do sublime e do divino, em que a 

potencialidade transformadora da música provém e é proveniente dessa condição, o que expõe 

a circularidade dos raciocínios. Os argumentos que têm adesão se sustentam no lugar da 

qualidade, sendo a música considerada preciosa. As noções de caminho e de cura se apoiam 

na representação de que somente as disciplinas artísticas promovem a sensibilidade e a 

emoção. Por oposição, os demais conteúdos escolares são inertes. 

Em 2008, foi sancionada a Lei nº 11.769, que estabeleceu a obrigatoriedade da música 

como conteúdo escolar (BRASIL, 2008a). A análise dos significados dos debates que 

culminaram na aprovação dessa lei foi o tema de outra pesquisa que resultou na dissertação 

que escrevi (ALVARENGA, 2012). Essa lei foi fruto de um debate anterior que se estendeu 

por aproximadamente dois anos entre instâncias civis e parlamentares acerca do valor da 

música e de seu ensino. A análise retórica dos materiais discursivos produzidos nessa ocasião 

 O foro sustenta a comparação ao fornecer os significados conhecidos cujo valor serve para esclarecer o tema 78

(objeto). Se for de espécie ou gênero diferente, obtém-se a metáfora.
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permitiu identificar não apenas as representações hegemônicas acerca da música e seu ensino, 

mas também o que os proponentes qualificavam como educativo no ensino de música na 

Educação Básica. Igualmente foi possível compreender os processos identitários concernentes 

às musicalidades que defendiam. A Lei nº 11.769/2008 foi sancionada com o veto da formação 

específica para o professor ministrar o conteúdo de música. As oposições colocaram à mostra os 

valores em disputa, os quais afirmaram representações românticas de identidade social, de tal 

modo que predominam as noções de que a obra de arte é fruto do talento do artista. A Música 

definida como ALMA DO POVO é a metáfora que coordena os significados dos discursos, tanto 

de aprovação da Lei nº 11.769/2008, quanto de adesão ao veto que professores de música 

fossem os profissionais que ministrassem este conteúdo. Esta metáfora abrange um campo 

simbólico cujo entendimento é multifacetado pelos significados que os termos desta analogia 

(música, povo, alma e corpo) podem ativar ao estabelecer uma proporção em que a música é 

definida na relação com povo pelo que se conhece da alma na relação com o corpo, acionando 

as vinculações entre os aspectos simbólicos/imateriais (alma ou “essência”) e materiais (corpo, 

como manifestação da essência). A análise desse debate permitiu afirmar que a música é 

concebida como núcleo simbólico e imanente do grupo. Neste sentido, a noção de música 

vincula-se à ideia de essência como elemento que configura laços de identidade social. 

Igualmente as concepções de interiorização dos sentimentos aproximam os termos música  e 

alma, apoiadas na crença de que a música possibilita o contato com o inefável. Sendo assim, a 

análise argumentativa reafirma os resultados encontrados por Duarte (2004).  79

Outro aspecto que emerge da análise do debate acerca da obrigatoriedade da música 

como conteúdo escolar: a metáfora ALMA DO POVO se ancora nas representações de 

identidade cultural, que abrangem o âmbito da nacionalidade. Expressão do Romantismo 

Alemão, o sentimento de identidade nacional é resultante da existência de um Estado 

Nacional, vinculado às noções de territorialidade, língua, etnia e passado histórico comuns 

que visam sustentar os vínculos de um grupo social (povo) (cf. MAZZOTTI, 2008a; 

 A Lei 13.278/2016, de 2 de maio de 2016, (Projeto de Lei 7.032/2010), institui a obrigatoriedade das artes 79

visuais, dança e teatro, além da música como conteúdo de Artes na Educação Básica. No entanto, a Base 
Nacional Curricular Comum vai na contramão dessa decisão pois entende cada linguagem artística como 
subcomponente da disciplina Arte, descaracterizando a obrigatoriedade. Disponível em: <http://
www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=470941>. Acesso em: 14 nov. 2016.
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SALAZAR, 1989 apud  DESCHAMPS;  MOLINER, 2009) . As crenças acerca de uma 80

identidade compartilhada são naturalizadas na cultura, marcam o que é considerado essencial 

nas ligações identitárias entre indivíduos que se reconhecem como membros de um grupo 

social, ou seja, povo da mesma nação cujos discursos definem o que é dito característico das 

diversas nacionalidades.  81

A identidade nacional brasileira é instituída pela mistura de raças, estereotipada nas 

raças índia, negra e branca, em que o Estado, responsável pela formação de seu ethos, deve 

responder pela implementação de políticas educacionais com vistas a efetivar o que é próprio 

do “caráter nacional brasileiro” (MAZZOTTI, 2008a). Como já enunciado, as musicalidades 

são, neste registro, as expressões substantivas na constituição das identidades sociais, em que 

a metáfora ALMA DO POVO constitui uma representação hegemônica acerca da música. Essa 

crença está disseminada e prevalece nos discursos de intelectuais, educadores e da população 

em geral, como ocorreu no depoimento da relatora do projeto de lei, Senadora Marisa 

Serrano, que defendeu a educação musical ao afirmar: “impõe-se apontar a importância da 

música na formação humana geral e, em particular, na formação de nossa identidade de 

brasileiros” (SENADO FEDERAL, 2007, p. 2). Em outra situação, no sítio eletrônico da 

Biblioteca Nacional Digital do Brasil, é a constituição mulata que explica a música popular 

brasileira (MPB), uma definição naturalizada por meio da amálgama das três raças, sendo o 

 Aqui não nos interessa o viés sociológico de identidade social. Para tanto, não cabe o enfoque de alguns 80

sociólogos acerca da identidade que a apresenta em uma crise identitária do homem pós-moderno em 
contraponto à concepção de identidade estável do homem moderno como faz Stuart Hall; nem a das tradições 
inventadas de Eric Hobsbawn. Os argumentos que admitem diferenças como “contradições” e “dessintonias” 
devem ser analisados com ponderação. As concepções e os pensamentos de uma época ou lugar longínquos 
tendem a serem considerados estáveis, definidos e não complexos em relação aos contemporâneos, assim como 
os rituais e as tradições são (re)inventio em todos os grupos sociais. Aristóteles já afirmava: “o ser se diz em 
muitos sentidos” (BERTI, 1997, p. 136). As narrativas literárias em todas as épocas e lugares já fornecem a 
dimensão de pertencimento dadas pela comunhão de terra, sangue, passado histórico e língua comuns (vide as 
canções de exílio, por exemplo, como Odisseia de Homero). Assim, a realidade a qual vivenciamos tende a ser 
considerada mais rica e com mais nuanças (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Nesta perspectiva, os discursos 
sociológicos aos quais nos referimos sugerem o mesmo registro do cientista que admite que “as causas não são 
as razões” (BOUDON, 1990), o qual explicitamos no capítulo que trata do quadro teórico. Para não transitar por 
esse viés que não interessa à nossa pesquisa, referenciamos os autores cujo enfoque psicossocial da identidade 
remetem, respectivamente, à educação, como instituinte de identidades pela transmissão de valores, e à 
psicologia social.

 As piadas permitem apreender as características e os predicativos atribuídos e admitidos por estereotipia que 81

são compartilhados no senso comum como crenças acerca da essência de um grupo. Por exemplo: Como são o 
céu e o inferno? O céu é um lugar onde os cozinheiros são franceses, os policiais são britânicos, os mecânicos 
são alemães, os amantes são os italianos e tudo é absolutamente organizado pelos suíços. O inferno é um lugar 
onde os cozinheiros são britânicos, os policiais são alemães, os mecânicos são franceses, os amantes são suíços e 
tudo é absolutamente organizado pelos italianos.
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frevo, o maxixe e o samba, a farta prole da “filha primogênita, a mais querida e a abrangente”, 

a música popular brasileira.  82

Em nossa pesquisa, o caráter predominantemente identitário do ensino de Música, e de 

Artes em geral, que afirma as pertenças sociais pela comunhão de valores por integrar o 

repertório das tradições culturais dos grupos fica explicitado na Competência de área 4 da 

Matriz de Referência do Enem: “compreender a arte como saber cultural e estético gerador de 

significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade” (BRASIL, 2015, p. 

66), visto que as habilidades técnicas da música (tocar um instrumento, compor, analisar um 

material auditivo, bem como a habilidade de ler e escrever a partir da teoria e da prática de 

percepção musical) não são requeridas nas escolas nem nos exames escolares padronizados. 

Embora no documento os objetos de conhecimento relacionados à música englobem “estrutura 

morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de 

criação” (BRASIL, 2015, p. 67), nada mais é especificado acerca do que significam a sintaxe, a 

morfologia e as fontes de criação no ensino escolar da música. O termo “contexto” vincula-se 

claramente às identificações, em que o conhecimento musical é dirigido predominantemente 

para o reconhecimento das identidades na cultura. Assim, o ensino da música, que envolva o 

conhecimento das técnicas instrumentais e vocais, bem como o das técnicas de análise e 

composição, tocam superficialmente o cotidiano escolar, quando não passam muito distantes dos 

conteúdos ensinados nas escolas, não sendo exigidos também nos exames externos e ficam 

subsumidos pelas Competências e Habilidades de área 4 citadas anteriormente. 

Quando exigidas, as habilidades técnicas em música integram uma avaliação à parte 

para os que desejam acesso ao Ensino Superior na área musical, designada pelo Teste de 

Habilidade Específica (T.H.E.), de caráter obrigatório junto com o Enem, mas com inscrição 

separada em cada universidade. A nota do T.H.E. também não contribui para que o estudante 

participe do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – programa do Governo que seleciona os 

estudantes que ocuparão as vagas das instituições estatais. Além disso, o Ensino Médio não 

oferece a preparação adequada para esse tipo de prova, e os interessados geralmente buscam 

cursos livres ou técnicos de música, ou ainda professores particulares para o treinamento 

dirigido ao T.H.E. Além da Música, o T.H.E. é exigido basicamente para acesso ao Ensino 

 Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Disponível em: <http://redememoria.bn.br/2012/01/musica-popular/>. 82

Acesso em: 15 dez. 2015.
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Superior nas áreas de Arquitetura, Desenho Industrial, Comunicação Visual, Belas Artes, 

Estilismo, Moda, Design de Interiores, Educação Física, Artes Cênicas e Dança.  83

O terceiro trabalho que destacamos é a tese de Jardim (2014). A autora analisa os 

argumentos de diferentes auditórios (alunos, professores e gestores) acerca do valor do ensino 

da música na educação escolar obtidos por meio de questionários em duas instituições 

diferentes: Campus São Cristóvão do Colégio Pedro II (CPII) e uma Escola de Música em 

Manguinhos, projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 

proposta é analisar a negociação de distâncias entre os auditórios com relação ao valor do 

aprendizado da música nas instituições citadas. Jardim (2014) formula basicamente quatro 

perguntas de caráter generalista cuja análise das respostas não permite apreender se há uma 

representação organizadora do material discursivo. De um modo geral, os respondentes 

(professores e gestores) assinalam a importância do aprendizado musical como meio 

expressivo para transformar e enriquecer o indivíduo. Os termos habituais e de amplo 

significado, que recorrem a clichês tais como, transformação social, reflexão crítica, 

formação docente sólida, práticas dialógicas, dentre outros, não são esmiuçados em toda a 

sua extensão ao longo da análise da autora. Destacamos a metáfora que aparece na fala de um 

professor entrevistado que trabalha no projeto social: “o ensino da música é um instrumento, é 

uma arma” (JARDIM, 2014, p. 209). Segundo o respondente, na análise de Jardim (2014), “a 

música seria responsável por um ‘disparo’ rumo à transformação social”, capaz de combater a 

vida marginal que os jovens podem vir a ter. Neste sentido, a pesquisa reafirma as concepções 

românticas acerca da música e de seu ensino apresentadas por Duarte (2004) em que a 

música, sendo alimento da alma, é caminho e cura para a escola e para os indivíduos. 

A representação de que o ensino e a prática musical permitem enfrentar os cenários 

sociais de caráter violento promovendo a “transformação social” é comum. Embora a nossa 

pesquisa não considere o ensino de música realizado em Organizações Não Governamentais 

(ONGs) que atuam em áreas com alto índice de violência, cabe apresentar, por exemplo, 

Guazina (2011) que examina a relação das práticas musicais com a construção das 

 No site do MEC não foram encontradas quaisquer informações a respeito do T.H.E., sendo necessário acessar 83

os sites de cada universidade, por exemplo, o edital de 2015 da UFRJ para o T.H.E <http://
acessograduacao.ufrj.br/images/_Acesso-2015/2015-THE/Informacoes/2015-Programas_e_Intrucoes-
THE_2015.pdf> ou outros sites, tais como: <http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/especial/habilidades-
especificas.htm>. Acesso em: 18 dez. 2015.
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subjetividades e de contextos de vida social em ONGs, situadas em uma favela  do Rio de 84

Janeiro. Neste estudo, a pesquisadora sustenta que há um deslocamento da função do ensino 

de música do campo da cultura e educação para o da segurança pública, como recurso para 

administrar o contexto social vulnerável e adverso, em que os laços de identidade comunitária 

são necessários para a manutenção da ONG. Nesta situação, verificou-se que a concepção de 

“transformação” estava mais centrada nos indivíduos, e não no contexto social como um todo. 

Embora houvesse a expectativa de transformação da realidade, manteve-se o mesmo contexto 

social que antes da introdução da prática musical (status quo) na comunidade. Os significados 

dessa transformação ultrapassavam a noção de aquisição de conhecimento, frequentemente 

associada à formação para o trabalho, indicando que abrangiam mudanças cognitivas e 

expressivas dos participantes, além de um reposicionamento social a partir de uma imagem 

positiva da pessoa perante o grupo de pertença. Aqui, assinalamos o predomínio da 

representação de o ensino de música ser epidítico, pois tem como cerne promover os laços de 

identidade social. 

Em outro registro, recordamos que o epidítico na educação musical aparece em 

discursos que sustentam a sua função de “ampliar o horizonte cultural” dos alunos, bem como 

“formar plateia” ou formar o ouvinte. Estas noções, de longa duração na área, constituíam o 

foco dos projetos político-pedagógicos conduzidos por Villa-Lobos na era Vargas, e persistem 

no ideário dos professores de música (SANTOS, 2011). Igualmente a noção de “formar o 

ouvinte” associada à transformação atribuída à música, como técnica (arte) intelectual e 

poética, remete ao axioma modal da educação que sustenta a possibilidade de modificar 

crenças e valores, e que permeia todos os relatos apresentados neste tópico. 

Em suma, no ensino de Música, que foi reunido na mesma área de conhecimento do 

ensino da Língua Portuguesa para o Enem e demais exames institucionalizados, o preferível 

parece situar-se claramente na conjuntura epidítica que compreende o conhecimento musical 

vinculado à constituição identitária. Esse aprendizado não é necessariamente de menor valor 

em relação aos demais conteúdos técnicos desde que seja factível transitar por modos diversos 

de produção musical (artística), identificando os elementos que produzem os gostos e os 

padrões nos variados contextos sociais (culturais), buscando apreender as diversas maneiras 

 A autora assume o uso da palavra “favela” apesar de esse termo ter um caráter pejorativo atualmente. A 84

pesquisadora explica seu posicionamento, uma vez que os próprios respondentes da pesquisa de campo 
utilizavam tanto “morro” como “favela” em suas respostas como referência à comunidade onde viviam.
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de produção. O problemático, sendo o mais usual nestas situações, é o conhecimento da 

cultura fundado sobre uma atitude sociocentrada em que os indivíduos recorrem a 

estereótipos, que podem gerar preconceitos, para marcar as identidades dos exogrupos, sem o 

conhecimento das técnicas que motivam as produções artísticas nos variados contextos 

sociais, hierarquizando as expressões musicais. Aqui não colocamos em debate os repertórios 

nem os materiais produzidos, ou seja, qual ou quais musicalidades (gênero ou estilo) seriam 

adequadas para o ensino escolar e quais recursos materiais (instrumentos, voz, corpo, sucata 

etc.) são considerados os mais pertinentes ao ensino. Ainda assim, Duarte (2004) identifica 

uma pluralidade de estratégias tanto no campo do repertório (música erudita, folclórica, 

popular, ou qualquer musicalidade proveniente do universo musical do aluno) quanto no 

campo material. Interessa compreender o aspecto mais global que exponha o valor do ensino 

de música perante ao que se considera educativo na escola em comparação a outros 

conhecimentos escolares, localizado, como se sugere, não nas técnicas, mas no aprendizado 

de um caráter (ethos) social. 

4.2.3 Acerca da Língua Portuguesa 

Segundo Bagno (1999) e Possenti (1996), o ensino da língua frequentemente se 

confunde com o ensino da gramática. No senso comum, o que inclui extratos diversos da 

população, o ensino de uma língua equivale ao aprendizado da gramática. No entanto, é 

necessário discernir que nem o ensino da gramática é o ensino da língua, nem a inversão 

procede, ou seja, o ensino da língua não é redutível ao ensino da gramática. A gramática é 

apenas a regulação da língua. Em geral, a gramática está associada às atividades de estudo de 

regras que fornecem as estruturas (regência, concordâncias, ortografia etc.) e da análise das 

construções (sintaxe, partes da palavra etc.). Estas operações não estão obrigatoriamente 

juntas uma vez que o estudo das regras, que constroem as estruturas, não depende da análise 

das mesmas. Além disso, existem vários conceitos de gramática. 

Possenti (1996) apresenta os conceitos básicos de gramática (normativa, descritiva, 

internalizada) genericamente definidos como “conjunto de regras”. A noção de regra é 

compreendida tanto pela regularidade do uso, como também pela avaliação que o interlocutor 

faz do falante que usa ou não a regra adequadamente e de acordo com a ocasião. Assim, entre 

os conceitos básicos, a gramática normativa é definida pelo “conjunto de regras que devem 
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ser seguidas” (POSSENTI, 1996, p. 48). Segundo o autor, esta é a gramática que prevalece no 

ensino escolar. É a chamada “língua padrão” ou “norma culta” ou “tradicional”, que valoriza a 

modalidade escrita sobre a oral, de modo que a última segue as regras da primeira. A regra 

ignorada é considerada erro, logo, esta gramática tem qualidade prescritiva. Nesta concepção, 

não se considera o uso da língua como atividade social, ou seja, a língua não é um fenômeno 

situado. Segundo Görski e Coelho (2010), as regras fixas para o uso da língua são um legado 

da representação de homogeneidade da língua em que esta é considerada em si, independente 

de seus falantes, uma herança da tradição clássica  que se constitui sobre a concepção de 85

“padrão ideal” (RODRIGUES, A., 2002). Essa concepção é hegemônica nos livros didáticos e 

nas gramáticas de caráter pedagógico, segundo Görski e Coelho (2010). Possenti (1996) 

fornece um exemplo do caráter normativo: quando se sustenta que a concordância entre 

sujeito e verbo só é correta em uma única forma para cada tempo, pessoa e modo. Assim, “a 

forma de ‘pôr’ que concorda com ‘eles’ no pretérito perfeito do indicativo é ‘puseram’, e não 

‘pusero’, ‘pôs’, ‘ponharam’, ‘ponharo’ ou ‘ponhou’” (POSSENTI, 1996, p. 62-63).

Já as gramáticas descritivas se referem ao “conjunto de regras que são 

seguidas” (POSSENTI, 1996, p. 63). Neste caso, busca-se explicitar ou descrever as regras 

tais como são empregadas pelos usuários da língua. O autor explica que em função do uso, as 

línguas se modificam. Porém, as gramáticas normativas quase sempre mantêm as regras que 

os falantes raramente utilizam. Uma ilustração deste tipo seria a conjugação verbal em certas 

formas como o pretérito mais que perfeito em “eu fora”, agora substituído pelo uso corrente 

de “eu tinha ido”. O mesmo ocorre para o uso de “tu” e “vós”, respectivamente, trocado por 

“você” e “vocês”. Possenti (1996) esclarece que a gramática descritiva não se ocupa em 

sinalizar erros, mas descrever, observando os diversos grupos sociais no uso contextualizado 

da língua. Daí, ser frequentemente associada à gramática funcional cujo debate acerca das 

regras passa pela sociolinguística (MADEIRA, 2005). A distinção ou correção entre as 

variantes descritas tem como referente o uso da língua como atividade social, e não a língua 

como objeto “purista”. Assim, a gramática descritiva não pretende apresentar o modelo 

correto, visto que busca atestar o que é falado e escrito pelos usuários da língua. 

 Alguns autores referem-se à tradição clássica greco-romana. Porém, esta não era a tradição clássica (habitual) 85

daqueles povos. Esta era a tradição clássica como referente ao Classicismo europeu no século XVI. A tradição 
habitual greco-romana remonta à Retórica, à Dialética e à Gramática como vias indissociáveis para o 
conhecimento (Trivium). No entanto, desde a Antiguidade, e mais claramente no Renascimento, a Retórica foi 
separada da Dialética (Lógica), e esvaziada das técnicas de eloquência vinculadas ao raciocínio, sendo reduzida 
às figuras de linguagem e regras de expressão cujo caráter era ornamental.
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Por fim, existem as gramáticas internalizadas que estabelecem o “conjunto de regras 

que o falante domina” (POSSENTI,  1996,  p.  67).  Também denominada  gramática  natural, 

implícita ou intuitiva (SILVA, 2003 apud MADEIRA, 2005). São basicamente associadas ao 

conhecimento  do  léxico,  ou  seja,  do  uso  das  palavras  apropriadas,  e  do  conhecimento 

sintático-semântico,  que  trata  do  emprego  das  palavras  nas  frases  de  modo  que  ganhem 

sentido. Um exemplo: para usar um verbo (palavra) em uma frase, é necessário saber que o 

verbo exige determinado complemento, bem como um sujeito. As gramáticas internalizadas 

podem operar no limite do que se considera aceitável e são estudadas também na área da 

psicologia (MADEIRA, 2005). Possenti (1996, p. 69) fornece uma ilustração desta concepção 

gramatical em que a frase é compreensível embora transgrida as normas tradicionais:

Se ouvir alguém dizer “O meu mãe não gosta”, o falante de português tem de novo 
que escolher: ou conclui que há um problema (uma regra violada, já que em 
português se diz “a minha mãe…”) ou supõe que o falante é estrangeiro. De fato, 
este segundo fato seria uma explicação do primeiro — só um estrangeiro poderia 
produzir uma forma como essa. 

Para encerrar esse quadro sumário acerca das gramáticas, há autores como Mattos e 

Silva (2002 apud MADEIRA, 2005, p. 24) que tratam os diferentes conceitos de gramática 

como complementares,  sendo  as  diversas  conceituações  apenas  “diferentes abordagens do 

fenômeno linguístico”.

Esse  breve  esclarecimento  a  respeito  das  concepções  de  gramática  expõe  a 

complexidade do tema, uma vez que ao se referir  ao ensino da gramática como parte do 

ensino da língua,  inevitavelmente surge a pergunta:  a  respeito de qual  gramática estamos 

negociando? Igualmente permite que se compreenda os implícitos de certas crenças a respeito 

da Língua Portuguesa e de sua aquisição, que se encontram enraizadas na cultura e no senso 

comum, e que emergem em certas discussões que se encerram em inferências revestidas de 

cunhos  proverbiais.  Bagno (1999) enumera algumas dessas crenças acerca da Língua 

Portuguesa. Segundo o autor, esses “mitos” constituem um círculo vicioso do preconceito 

linguístico que se retroalimenta com base na tríade: gramática tradicional, ensino tradicional e 

livros didáticos. 

Aqui abrimos parênteses para comentar: o que denominamos “crenças”, Bagno (1999) 

chama de “mitos” acerca da Língua Portuguesa. Talvez Bagno (1999) nomeie “mito” por 

compreender a natureza ontológica do que é afirmado na crença em que, ainda que as causas 
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não sejam as razões, sua função é explicitar uma concepção de mundo e justificar 

posicionamentos. Muitas vezes, se pode identificar o caráter ideológico no qual as crenças 

acerca da língua se fundam. Bagno (1999) sustenta claramente um posicionamento político e 

ideológico contundente a respeito do ensino da língua como instrumento de luta política, pois 

o autor percebe a hierarquização das variantes linguísticas como categorias que classificam o 

que se diz melhor e o que se diz pior na aquisição da linguagem, de modo que para este autor 

o preferível se constitui sobre o preconceito linguístico e a manipulação ideológica que 

envolve as diferenças entre classes sociais. Já Possenti (1996) adota outro tom e chama as 

concepções que vigoram predominantes de “tradição”, buscando desconstruir as crenças que 

prevalecem no ensino da Língua Portuguesa sem o tom exaltado do primeiro autor ao 

questionar o que está naturalizado. 

Assim, a título de ilustração, vale passear pelos oito “mitos” a respeito da Língua 

Portuguesa enumerados por Bagno (1999), o que torna factível a compreensão de certas 

rotinas que atravessam a educação escolar. Se consideramos que o conhecimento escolar 

constitui o duplo do conhecimento linguístico, nesse caso, os “mitos” podem servir de 

ancoragem de caráter ideológico ou doutrinário, no qual as representações sociais dos 

profissionais que ensinam língua se sustentam e são validadas. A representação como 

materialização é remodelada e modificada para atender às novas situações sociais. 

Seguem as noções que Bagno (1999) descreve como duradouras na cultura brasileira 

acerca da Língua Portuguesa: (1) “A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma 

unidade surpreendente”. Ainda que a Língua Portuguesa seja o idioma oficial do Brasil, o país 

se caracteriza pelo plurilinguismo, não apenas pelos diversos idiomas presentes no país 

(línguas indígenas e das colônias de imigrantes), mas também pela variedade linguística 

encontrada no campo de uso da língua (BAGNO, 1999; GÖRSKI; COELHO, 2010). 

Portanto, a afirmação de uma unidade linguística no país é uma idealização; (2) “Brasileiro 

não sabe português” / “Só em Portugal se fala bem português”, um argumento que se sustenta 

no lugar da ordem que declara a superioridade do anterior sobre o posterior (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005), afinal o Brasil foi descoberto por Portugal; igualmente 

podemos analisar essa crença pelo viés ideológico que marcou a constituição do caráter 

brasileiro, formado pela miscigenação de raças, considerada inferior (MAZZOTTI, 2008a). 

Nesta perspectiva, prevalece o raciocínio que dissocia a noção de “língua portuguesa” em que 
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o português falado no Brasil, proveniente de uma degradação do português de Portugal, ocupa 

o termo 1 por estar desfalcado das qualidades preferíveis. O português de Portugal, 

considerado autêntico, marca o termo 2; (3) “Português é muito difícil”, que é complementar 

ao mito 2, e toma por base a gramática normativa tradicional como referência para o uso, e 

que não é usada cotidianamente pelos brasileiros, mesmo por aqueles que foram 

escolarizados; (4) “As pessoas sem instrução falam tudo errado”, uma concepção que tem por 

fundamento o mito 1 ao desconsiderar as variações linguísticas; (5) “O lugar onde melhor se 

fala português no Brasil é o Maranhão”, uma vez que os maranhenses utilizam 

frequentemente o pronome “tu” seguido da conjugação clássica (“tu andas”, por exemplo), o 

que reforça a valorização da norma culta, respaldada pelo mito 2; (6) “O certo é falar assim 

porque se escreve assim”. Bagno (1999) destaca que nesta situação se confunde fonética com 

ortografia, além de se colocar a modalidade escrita sobre a oral na hierarquia de valores. Para 

evidenciar que fonética e ortografia atuam em campos diferentes, alguns ditongos escritos 

tornam-se monotongos na fala. Por exemplo, em “caixa” é comum pronunciar “caxa”, o que 

não constitui um erro; (7) “É preciso saber gramática para falar e escrever bem”. Bagno 

(1999) explica que neste caso ocorre uma inversão visto que as regras gramaticais constituem 

os registros dos padrões linguísticos utilizados por escritores considerados modelos para 

imitação, logo, a gramática está submetida à utilização de seus usuários, sendo necessário 

distinguir a língua, da gramática; (8) “O domínio da norma culta é um instrumento de 

ascensão social”, outra falácia, posto que nesta situação os professores de português 

ocupariam as melhores posições na vida econômica e política do país, segundo o autor, o que 

de fato não acontece.

Esses mitos se perpetuam pelo culto à norma tradicional como preferível, de modo que 

o estudo da língua na escola frequentemente adota uma atitude coercitiva, não estimulando a 

aquisição de habilidades linguísticas como meio para expressão e comunicação dos 

aprendizes. A gramática normativa como estudo de regras, valorizada ao extremo, ocupa a 

posição de carro-chefe nas disputas entre o que se diz adequado ou não ao ensino da língua. 

Esta situação interfere, inclusive, no desempenho das avaliações em geral, uma vez que os 

textos das provas precisam ser lidos e compreendidos. A interpretação de um texto independe 

do reconhecimento das construções linguísticas usadas (BAGNO, 1999; POSSENTI, 1996). 
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Reconhecer as estruturas linguísticas, e ler e escrever utilizando-as são experiências que 

podem ocorrer juntas ou separadamente, não existe vínculo causal entre essas atividades. 

No relatório do PISA 2012, no quesito leitura, por exemplo, o Brasil ficou abaixo do 

Chile, México e Uruguai na listagem de classificação geral.  Como relembra Britto (1997, p. 86

250) “o conhecimento teórico sobre a língua não se mistura com seu conhecimento efetivo e 

operacional”, bem como conhecer os elementos de teoria musical não é suficiente para produzir 

o  cantor.  Assim,  fica  evidente  que  o  conhecimento  linguístico  é  adquirido  nas  práticas 

comunicativas, e não no aprendizado de termos técnicos (metalinguagem) (BRITTO, 1997). 

4.2.4 Os professores de Língua Portuguesa 

O ensino da Língua Portuguesa, diferentemente da Música (Artes), abrange um 

número obrigatório e significativo de horas na matriz curricular ao longo de toda Educação 

Básica. O conhecimento de Língua Portuguesa também ocupa o centro de uma das avaliações 

do Enem, além de ser fundamental para a compreensão das questões de provas em outras 

áreas de conhecimento. No quadro do ensino escolar da Língua Portuguesa, encontramos 

inúmeras pesquisas que tratam das crenças dos professores acerca da disciplina que ensinam, 

geralmente situada em regiões específicas ou determinadas escolas. Os temas abrangem 

leitura e escrita, produção de textos, ensino de gramática, entre outras questões. Em vários 

desses trabalhos, as conclusões parecem dispersas, muitas vezes pela utilização de 

metodologias inadequadas como abordamos no quadro metodológico. Entretanto, lendo o 

material original dos respondentes (grande parte do material de coleta é de entrevista e de 

questionário), constata-se divergências situadas em torno de alguns polos, revelando que não 

há um posicionamento uníssono. São os exames externos, como o PISA, Prova Brasil e o 

Enem, que forçosamente criam as convergências, pois o preferível, conforme nossa análise, 

parece estar no resultado final. Descreveremos mais adiante alguns desses trabalhos. 

Segundo Görski e Coelho (2010), o ensino da língua na escola tem por objetivo 

permitir o desenvolvimento global da competência comunicativa  do estudante. Assim, 87

compreender, interpretar, analisar, produzir textos nas modalidades orais e escritas 

 Relatório Nacional PISA 2012 Resultados Brasileiros. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/86

acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf>. Acesso 
em: 4 jan. 2016.

 Termo cunhado por Dell Hymes (1927-2009) a partir de On Communicative Competence (1972) em 87

contraponto ao “falante ideal” formulado por Chomsky. A proposta de Hymes era desenvolver uma teoria acerca 
da aquisição da linguagem na perspectiva do “falante real”, isto é, aquele que faz o uso da língua.

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf
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reconhecendo as variedades do português são os objetivos gerais estabelecidos nos PCNs para 

o ensino da Língua Portuguesa cuja concepção fundamenta a Matriz de Referência (BRASIL, 

1997b, 1998a). No entanto, o ensino da língua na escola parece atravessado por algumas 

incompatibilidades no cotidiano escolar colocando as variações linguísticas no campo da 

dissociação da noção de língua em que o termo 2, por estabelecer o desejável, trata a 

diversidade e a diferença como deficiência (termo 1). A noção de deficiência se estabelece 

pela hierarquização que classifica a fala do outro como inadequada (erro) por ser diferente da 

variante linguística valorizada socialmente. Esta é uma atitude que tem desdobramentos 

evidentes no campo do fracasso escolar (cf. BAGNO, 1999; D’AQUINO, 2011; GÖRSKI; 

COELHO, 2010; OLIVEIRA, T., 2011; POSSENTI, 1996; SPESSATTO, 2011). 

A língua, tal como a música, vincula-se à identidade social e constitui um forte elemento 

de pertença a um país (identidade nacional), entrecruzada com a pertença aos grupos diversos 

dentro do país pelo uso das variações linguageiras. Como já comentado anteriormente, o Brasil é 

plurilinguista. Além disso, a variante da língua utilizada também revela outros aspectos da 

identidade social do falante, põe à mostra muito de seu ethos sem a necessidade de que o falante 

(orador) se apresente. Neste sentido, institui marcas sociais uma vez que é possível ao 

interlocutor (auditório) formular hipóteses acerca do caráter de quem se expressa (orador) – se 

jovem/velho, de que cidade/região, classe social, entre outras marcas sociais. 

Ao mesmo tempo, é necessário compreender que, sem exceção, todas as línguas em 

todas  as  sociedades  são  compostas  por  um  conjunto  enorme  de  variantes  (geográficas, 

estilísticas, de classe sociais etc.) que se entrelaçam nas práticas linguísticas de seus usuários. 

Igualmente todas as línguas admitem, de antemão, variações de duas naturezas: as variações 

conforme quem fala e as conforme quem ouve (RODRIGUES, A., 2002), e que nos remete às 

teorias da comunicação e o reconhecimento de suas partes constituintes (ethos-lógos-páthos 

ou  orador-auditório-argumento  ou  ego-alter-objeto).  Neste  ponto,  abrimos  parênteses  para 

destacar o ponto de confluência em que o ensino da retórica, genericamente definida como a 

“arte da comunicação” (JOSEPH, 2002), como parte relevante do ensino da língua, poderia 

contribuir para a aquisição da linguagem e o domínio da língua, como já ocorrera no Trivium. 

Ocorre que a partir das pesquisas acerca das representações do ensino da Língua 

Portuguesa na escola, se constata que atualmente há uma crise no ensino desta disciplina. Há 

os que defendem categoricamente que na escola deve prevalecer o ensino da norma culta, que 

se vincula à língua escrita e literária. Outros, como Britto (1997, p. 245), defendem o oposto 
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ao afirmar que “em não havendo uma modalidade superior unificadora, não faz sentido 

insistir que o objetivo da escola é ensinar a norma culta enquanto expressão do que seria o 

português padrão”. Britto (1997) afirma que as pesquisas mais recentes insistem na 

vinculação da norma culta com o que se diz próprio da Língua Portuguesa. Existem também 

posicionamentos intermediários. Possenti (1996) sustenta que é função da escola ensinar o 

português padrão ou pelo menos criar as mínimas condições para a sua aquisição por parte 

dos estudantes. Isso não significa imposição de valores de um grupo sobre outro, pois os que 

dominam outras variantes só teriam a ganhar, ampliando seu campo de atuação. Afinal, somos 

capazes de aprender várias línguas e dialetos. Nesta perspectiva, atualmente existem 

professores que já questionam a utilização da gramática normativa como referência exclusiva 

do ensino da língua. Ao mesmo tempo, reivindicam materiais didáticos suficientes para 

substituir, completar ou flexibilizar os livros didáticos tradicionais (BAGNO, 1999). Os 

exames em larga escala também procuram se direcionar para as vertentes que buscam 

abranger as variantes da língua praticadas pelos brasileiros, mas ainda posicionando-se 

ambiguamente, no caso do Enem, segundo Faraco (2002). 

Embora os trabalhos expostos até aqui não se regulem diretamente por entrevistas e 

questionários realizados com professores nas instituições educativas, verificamos litígios entre 

linguistas, e entre linguistas e professores, ainda que alguns linguistas também atuem como 

professores nas universidades. Estas divergências por certo deslizam para o corpo docente na 

Educação Básica, não sendo possível encontrar um posicionamento únitário no grupo de 

professores. 

Britto (1997) faz uma análise das críticas feitas ao ensino da língua padrão na escola, 

mostrando resumidamente duas disposições de linguistas e gramáticos a partir da procura por 

outras alternativas que ultrapassem o ensino da gramática tradicional: (1) aqueles que 

sugerem a incorporação das novas concepções da gramática, pois entendem que a gramática 

tradicional é insuficiente e, por vezes, imprópria da perspectiva teórico-metodológica para o 

ensino; (2) aqueles que defendem uma mudança no cerne das práticas pedagógicas buscando 

desenvolver a capacidade de analisar e refletir sobre a língua simultaneamente habilitando o 

aprendiz para fazer o uso apropriado da mesma. 

Expor a crença dos professores acerca do aprendizado escolar da língua revela o que 

se considera preferível, ou seja, as representações acerca do que está qualificado na hierarquia 
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de valores do uso da língua ou, pelo menos, expõe os valores em disputa. Nesta perspectiva, 

cabe analisar quais conhecimentos linguísticos os professores desta disciplina avaliam como 

relevantes para os aprendizes e também o que os exames preconizam. Afinal, não é possível 

enfrentar a modificação na educação escolar sem considerar a influência que os professores 

desempenham no cotidiano da escola, bem como a influência que podem exercer sobre os 

estudantes. Sem esta consideração os projetos educativos estão fadados ao fracasso 

(POSSENTI, 1996). Como ilustração, passemos por algumas das pesquisas realizadas, em 

regiões diferentes do Brasil, a partir de questionário, diário de campo, observação e/ou 

entrevista, o que possibilita ampliar e aprofundar a nossa análise. 

O tratamento dado à variação linguística em sala de aula foi o tema de pesquisa com 

base etnográfica realizada em quatro escolas de Juiz de Fora (MG) por Horta (2012). O autor 

compara as respostas dadas nas entrevistas com os trabalhos realizados no cotidiano escolar e 

conclui que, apesar da sensibilização do corpo docente à temática do ensino de português com 

base nas variantes da língua, as práticas pedagógicas são majoritariamente voltadas para a 

concepção de padrão ideal em que prevalecem o ensino tradicional da Língua Portuguesa. 

Madeira (2005) buscou apreender a concepção de gramática no contexto do ensino de 

Língua Portuguesa apresentada por professores desta disciplina em uma universidade pública 

de São Paulo. O autor verificou que a maioria dos professores critica o modelo normativo de 

gramática e a ênfase no ensino de regras. Ao que parece, aqueles professores preferem extrair 

os conteúdos gramaticais de textos, contextualizando as estruturas abordadas. Assim, como 

Possenti (1996), Madeira (2005) constatou que os professores acreditam que o papel da escola 

é apresentar a norma culta (gramática tradicional) aos aprendizes, fornecendo os meios para 

que eles possam dominar esta variante. Em contrapartida, não houve consenso no grupo de 

professores entrevistados acerca da relevância do aprendizado da gramática para a melhoria 

da qualidade da produção textual, o que nos remete ao mito “é preciso saber gramática para 

falar e escrever bem” (BAGNO, 1999) que, impregnado no senso comum, apareceu na 

pesquisa de Madeira (2005) como fonte de discordância entre professores. 

Spessatto (2011) fez sua pesquisa acerca do ensino e variações linguísticas abordando 

o plurilinguismo pelo viés dos imigrantes. Para tanto, escolheu como locus uma escola com 

adolescentes em uma comunidade de origem italiana na região sul do Brasil, falante de uma 
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mescla de dialetos em que predomina o Vêneto , imediatamente reconhecível pela 88

interferência da pronúncia do “r”. Por exemplo, diz-se “caro” (tepe)  onde seria “carro”. A 89

autora conclui que a variante linguística é predominante na fala dos alunos. Os professores 

reconhecem o preconceito linguístico em relação ao uso da variante mas, segundo Spessatto 

(2011), não desenvolvem uma ação efetiva que capacite o aluno na aquisição das variantes 

consideradas de prestígio do português brasileiro. 

Em nossa análise, o relevante da pesquisa de Spessatto (2011) é a descrição das atitudes 

dos educadores frente à presença da variante linguística, visto que as atitudes expõem as 

tomadas de posição. A variante, advinda do dialeto italiano, evidencia as incompatibilidades e as 

diferenças entre a língua aprendida na escola e a prática linguística dos alunos em seu cotidiano 

fora da escola, a qual é naturalmente levada para a vida escolar. Neste caso específico, a 

descrição das atitudes ilustra as três atitudes comumente adotadas quando interlocutores se 

encontram em situações que geram regras e/ou ações inconciliáveis que clamam por uma 

escolha (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005). Claro que a atitude não é um 

fenômeno estanque, muitas vezes uma atitude pragmática tem um caráter diplomático ou a 

atitude lógica pode estar no campo do pragmatismo. No entanto, na categorização da atitude, 

destacamos o aspecto que mais evidencia a solução da incompatibilidade. 

Assim, Spessatto (2011) identifica que a atitude de “aclarar suficientemente as noções 

empregadas, especificar suficientemente as regras admitidas, para que os problemas práticos 

possam ser resolvidos sem dificuldade mediante simples dedução” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 224-225), ou seja, a que caracteriza a atitude lógica, não é 

tomada pelo professor na presença da variação linguística. A autora destaca que esta é a 

atitude predominante. As demais atitudes surgem em contraponto à atitude lógica e são das 

seguintes ordens: (1) o professor ouve a variante mas não interfere diretamente, e responde 

reutilizando o que foi dito pelo estudante com a norma padrão, não sendo possível ao aluno 

apropriar-se da variante proposta pelo professor; (2) em outras situações não há qualquer 

intervenção do professor. Assim, não é factível saber se o professor estava atento à fala do 

aluno, se o ritmo da aula não propiciava essa interferência, ou se simplesmente silenciava para 

não constranger o aluno. Spessatto (2011) também levanta a hipótese de o silêncio ocorrer 

 Também encontrados na região serrana do Espírito Santo.88

 Ouça as diferentes pronúncias em: <http://www.fonologia.org/fonetica_consoantes.php>. Acesso em: 6 jan. 89

2016 (CRISTÓFARO-SILVA; YEHIA, 2009).

http://www.fonologia.org/fonetica_consoantes.php
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pelo fato de o professor também se valer daquela variante linguística fora do âmbito escolar. 

Outras suposições podem ser consideradas aqui, pois o silêncio, como atitude, é repleto de 

significados, o que já foi analisado em nosso quadro teórico. As atitudes aqui levantadas, 

frente a uma incompatibilidade, são também descritas como as mais corriqueiras de modo 

geral no cotidiano escolar por Bortoni-Ricardo (2004 apud SPESSATTO, 2011). 

Em nossa análise, a atitude (1) poderia estar no limiar de uma atitude pragmática, uma 

vez que a repetição da norma padrão pelo professor pressupõe a resolução da questão posta 

pela variante apresentada pelo aluno. Entretanto, de fato, não soluciona o problema à medida 

que este aparece, como é característico da atitude pragmática. Não são explicados aos alunos 

os meios para compreender o uso da norma padrão naquele contexto. Assim, nosso 

entendimento é que a repetição da fala do aluno pelo professor, inscrita na norma culta, tem 

um cunho diplomático, visto que “inventam-se procedimentos para evitar que a 

incompatibilidade apareça ou para remeter a um momento mais oportuno as decisões a tomar” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 225). 

A atitude diplomática, que acontece em função das diferenças (variantes) concebidas 

como incompatibilidades pelos professores, que aparece na pesquisa de Spessatto (2011) e 

permeia a nossa revisão de literatura, tem um custo alto para o processo educativo. Neste 

quesito, concordamos com Britto (1997): a surdez e o silêncio do professor diante da fala do 

aluno extinguem a interlocução singular entre eles. É na interlocução que se abre a 

possibilidade de constituir algum conhecimento a respeito da língua. Para tanto, o professor 

tem que se dispor a ouvir e ler o proposto pelo aluno. Os procedimentos devem ser os mais 

pertinentes conforme o que se diz, quem diz e para quem o faz - os mesmos estudados pela 

Retórica. Portanto, professor não é corretor de falas e de escritas embora pareça que grande 

parte do grupo docente de Língua Portuguesa assim se represente.  A contribuição do 90

professor na aquisição e domínio da língua por parte do estudante emerge em função do 

consentimento de escuta oferecido ao estudante. A língua por meio da variante praticada por 

um grupo é um dos elementos constituintes da identidade, o desvalor atribuído à linguagem 

utilizada pelo aluno, que lhe confere o sentimento de pertença no mundo, significa o 

 Ao que parece os professores de outras disciplinas também têm essa representação do professor de Língua 90

Portuguesa. Ensinar a ler e a escrever é uma questão exclusiva designada para o professor de Língua Portuguesa, 
os demais se excluem dessa função. Daí, a naturalização de que o professor de Língua Portuguesa opera um 
corretor de erros de escrita e de falas. Essa representação ocorre em todos os níveis da educação e em todas as 
áreas do conhecimento (cf. GOLDSMITH; WILLEY, 2016).
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silenciamento de sua expressão. Por ligação de coexistência, equivale à desqualificação da 

pessoa. Esta questão também aparece na pesquisa de D’Aquino (2011). 

D’Aquino (2011) focaliza os vestígios de representações sociais do ensino de Língua 

Portuguesa por professores da disciplina em uma escola municipal do Rio de Janeiro 

frequentada por uma camada popular de baixo acesso aos bens econômicos. Entrevista, diário 

de campo, questionário e observação foram submetidos à análise de conteúdo pela 

pesquisadora. As constatações foram as seguintes: (1) a variedade não padrão é admitida pelos 

professores na modalidade oral, mas não na modalidade escrita; (2) os professores 

entrevistados sustentam que aprender a estrutura melhora a expressão comunicativa, que é 

considerada mais relevante pelos professores. No discurso, afirmam a competência 

comunicativa no topo da hierarquia de valores para a aquisição da língua, na prática ensinam 

regras e estruturas. D’Aquino (2011, p. 67) caracteriza essa situação como “dessintonia entre 

discurso e prática”. Entendemos que não há propriamente “dessintonia”,  mas um implícito a 91

partir da crença em um vínculo causal – a norma culta, por meio do aprendizado da gramática, 

desenvolve as habilidades de escrever e falar, logo, desenvolve a competência comunicativa – 

uma conjugação dos mitos 7 e 8 de Bagno (1999); (3) as leituras se dirigem 

predominantemente para poemas e clássicos da literatura; (4) os professores consideram 

desviante o linguajar dos alunos; (5) os professores correlacionam o uso da norma culta com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do pensamento e dos raciocínios, ou seja, o aprendizado 

da língua padrão desenvolve a capacidade de argumentar e interpretar. Por fim, a autora 

conclui que a representação social do ensino de Língua Portuguesa fica objetivada no 

aprendizado da norma culta, considerada a língua “correta”, a que vai proporcionar o 

aperfeiçoamento do aluno cuja ancoragem se encontra na origem do aluno estigmatizada pelo 

contexto social de onde ele é proveniente. 

Com este panorama, observamos que não existem propriamente litígios com relação 

ao que é dito preferível como valor universal para o ensino da língua. Genericamente, 

desenvolver a competência comunicativa e aperfeiçoar as habilidades linguísticas (escrever, 

ler, argumentar, interpretar) são as aptidões a serem desenvolvidas. A confusão começa 

quando se especificam os termos, ou seja, quais os meios para obter a maestria? 

 Ao não explicitar os argumentos implícitos, D’Aquino (2011) conclui pela dissintonia, o que para a 91

pesquisadora é ininteligível, pois opera buscando as causas, não as boas razões dos informantes. Recorde-se o 
pressuposto de que mesmo as “razões objetivamente não fundamentadas podem, no entanto, serem boas e 
determinarem as nossas crenças” (BOUDON, 1990, p. 41).
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Basicamente os argumentos divergentes se fundamentam na refutação ou afirmação de 

ligações de sucessão (vínculos causais) entre atividades que estabelecem um raciocínio por 

transitividade, que resumimos na figura a seguir (Figura 7). O litígio está na aceitação ou 

rejeição da correlação entre argumentos que podem estabelecer o vínculo na ordem que o 

orador desejar. 

Figura 7 – Proposições acerca da representação de ensino da Língua Portuguesa 

Por exemplo: 

(1) Para aprender a Língua Portuguesa, é necessário aprender gramática. 

(2) Para desenvolver a competência comunicativa, é necessário aprender gramática. 

(3) Aprender a Língua Portuguesa desenvolve a competência comunicativa. 

(4) Para desenvolver a competência comunicativa, é necessário aprender a língua. 

(5) Desenvolver a competência comunicativa gera maiores oportunidades na vida social. 

(6) O aprendizado da gramática aprimora o raciocínio, a interpretação e os argumentos. 

Estes são apenas alguns exemplos de ligação de sucessão estabelecidos. Poderíamos 

elaborar ainda mais vínculos com as proposições anteriores. O relevante na visualização da 

figura é observar a transitividade que estabelece argumentos quase-lógicos com base em 

raciocínios de caráter silogístico que sugerem implicações. A transitividade ocorre a partir de 

relações de simetria, igualdade e inclusão entre proposições que não necessariamente se 

ligam. Em algumas delas, é perceptível a circularidade dos raciocínios. 
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4.2.5 Considerações perambulantes 

Apresentar as representações e as crenças que permeiam os campos da Música e da 

Língua Portuguesa por aqueles que a ensinam, e que estão agrupadas na perspectiva escolar 

como conhecimentos que possibilitam alguma analogia, expõe alguns incompatíveis nesta 

aproximação, que estão subsumidos no axioma modal da educação cuja generalidade (é 

possível modificar valores) pode reuni-las. 

A Música e as demais artes quase não aparecem nas matrizes curriculares. São raras as 

propostas que pautam o ensino de Artes com continuidade ao longo dos nove anos de 

escolaridade básica. O usual é que a Música, o Teatro, a Dança, entre outras artes, apareçam 

separadamente, diluídas e fragmentadas em disciplinas que, quando muito, acompanham um 

ano ou uma pequena parte da educação no Ensino Fundamental. As atividades de caráter 

artístico também aparecem anexadas a outras disciplinas, como descreve D’Aquino (2011, p. 

52) nas aulas de Língua Portuguesa: “Percebemos algum tipo de entusiasmo por parte dos 

alunos quando estes eram solicitados para representar um teatro (…)” ou “quando os 

professores optavam por aulas envolvendo teatro, trabalhos em grupo e até mesmo a leitura de 

poesias, as turmas pareciam esquecer de suas supostas ‘dificuldades’ e participavam de 

maneira dedicada” (2011, p. 86). Claro que todas as disciplinas podem se valer de conteúdos e 

recursos provenientes de outras áreas para incrementar as atividades em sala de aula. De fato, 

o conhecimento não deveria ser tão seccionado na escola. Aliás, essa fragmentação nos chama 

a atenção na pesquisa de D’Aquino (2011), ao ponto de leitura de poesia e dramatização 

(teatro) estarem fora da rotina das aulas de aprendizado da língua! Como aprender uma língua 

sem a experiência linguística? Poesia e teatro seriam instrumentos possíveis para esta prática 

possibilitando a expressão, o estudo e a apropriação da língua por parte dos estudantes. No 

entanto, a descrição reforça o implícito de que a representação de aquisição da língua está na 

memorização das estruturas e das regras. 

Outro ponto: ao que parece, a língua falada pelos brasileiros é considerada inferior a 

que se ensina na escola (norma padrão). A hierarquia, resultado da dissociação da noção de 

Língua Portuguesa, afirma a superioridade em si da escolarizada, que se sustenta pura e 

simplesmente na gramática normativa, não na funcional e, ainda menos, nos procedimentos 

de argumentação. Por esta via, então se localiza o campo das disputas na Língua Portuguesa: 

o preferível situa-se no aprendizado de regras e estruturas da norma padrão da língua como 
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motor para promover as transformações dos estudantes, conduzindo-os de “não educado” a 

“educado” na concepção de professores. A gramática seria o instrumento mais adequado para 

encaminhar os aprendizes em seus percursos de desenvolvimento cognitivo e afetivo? Se 

assim for, que gramática ensinar? De que maneira ensinar? 

Quanto ao ensino de Música, a representação do que conduz à mudança de estado do 

aprendiz se localiza em outro lugar. Não é necessário aprender regras nem estruturas, pois a 

música em si eleva e comunica, põe em contato com o sublime. Essa concepção tem origem 

no Romantismo Alemão , e permanece como crença não apenas entre boa parte dos 92

profissionais da música, mas na sociedade em geral (ALVARENGA, 2012; DUARTE, 2004; 

SCHROEDER, 2006). Caso contrário e por analogia à Língua Portuguesa na escola, o ensino 

da música, equivalente à norma culta e modalidade escrita, visaria o aprendizado de teoria e 

percepção musical (poderia incluir aprendizado de algum instrumento) vinculados à notação 

tradicional pentagramática com repertório de caráter universal (europeu), e não 

necessariamente nacional. Esta seria a dissociação equivalente no campo do ensino da música 

que afirma a superioridade de certas variantes musicais (estilos, gêneros) sobre outras, e que 

foram explicitadas por Schroeder (2006). 

Em nossa reflexão, conjecturamos que a representação de música condensada na 

metáfora VIDA (DUARTE, 2004) poderia se estender a todas as artes e demais disciplinas que 

estão à margem das grandes avaliações padronizadas. No caso da música, a “transformação”, 

condição para construção do conhecimento de que trata o axioma modal da educação, é foro 

da metáfora VIDA, vinculando-se às atividades dinâmicas que desenvolvem a sensibilidade 

(“alimento da alma”), uma vez que modificam o estado inerte e estático das disciplinas de 

caráter técnico presentes na escola por meio da criatividade e imaginação (“caminho e cura”) 

(DUARTE, 2004). Por essa via, o ensino de música, na concepção dos professores que a 

ensinam, afirma a possibilidade de construção do conhecimento pela “transformação do 

aluno” e toma para si o axioma modal da educação. 

Quanto à Língua Portuguesa, verificamos que os professores da disciplina reivindicam o 

mesmo lema proclamado pelos professores de Música: “transformar o aluno” ao desenvolver a 

sua habilidade linguística e comunicativa. A transformação fica implícita nas crenças expostas 

pelas pesquisas em que o domínio da Língua Portuguesa possibilita a modificação de status 

 Schopenhauer considerava a música a mais sublime das Artes, uma linguagem de caráter universal.92
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social. Igualmente aperfeiçoa o pensamento, os argumentos e a interpretação, evidenciando a 

superioridade hierárquica da Gramática sobre a Retórica, a qual trata do estudo das técnicas de 

argumentação em seus contextos. De fato, atualmente a Retórica fica subsumida na Gramática e 

desaparece completamente do estudo da língua na educação escolar. 

Portanto, embora Música e Língua Portuguesa estejam reunidas na mesma área de 

conhecimento, os argumentos que afirmam as qualidades produtoras de “transformação” ou 

desenvolvimento cognitivo em cada uma das disciplinas são de natureza completamente 

distintas. Em princípio, não permitiriam analogias entre as disciplinas, nem mesmo o 

agrupamento na mesma área de conhecimento, se considerarmos este viés de comparação. 

Para a aquisição da Língua Portuguesa, não é recomendável escrever como se fala. A 

gramática como conhecimento técnico é uma prerrogativa, que possibilita a mudança de 

condição do aprendiz, que envolve a ascensão social. Para a Música, as técnicas desaparecem 

em função da crença no inatismo e no dom, reforçada pelo caráter epidítico das artes. De 

outra maneira, poderíamos afirmar que na educação escolar separam-se as modalidades orais 

e escritas para hierarquizá-las. Para o ensino da Língua Portuguesa, prevalece a modalidade 

escrita (termo 2) sobre a oral (termo 1); para o ensino de Música, predomina o oral/aural 

(termo 2), sugerindo que as modalidades oral e escrita seriam inconciliáveis, e não 

complementares e mescláveis,  enriquecedoras e necessárias em seus contextos ao 93

pensamento e ao conhecimento humanos. 

Ao mesmo tempo, as variantes linguísticas que se apresentam na modalidade oral são 

consideradas intrusas na escola, inferiores, a menos que a fala apresente-se como uma cópia 

da escrita, o que não é apropriado nem em situações sociais formais (MADEIRA, 2005). Com 

isso, tem-se uma inversão: a modalidade escrita determina a qualidade das práticas 

linguísticas. Portanto, o discurso que orienta os currículos escolares se ampara em uma doxa 

amplamente admitida e naturalizada, que expõe outro implícito: sem teoria não há prática 

efetiva ou a teoria precede a técnica, no entendimento platônico de teoria, a que constrói um 

abismo entre a empiria e as ideias. 

Ao que parece, as concepções aqui expostas acerca das disciplinas escolares seriam suas 

representações sociais uma vez que apresentam as duplicatas de conceitos das linguagens e das 

artes transpostas para a escola cujo valor fica circunscrito a este locus, e que tem por meta os 

 Em certos contextos de produção textual, como na canção, não é possível separá-las (COSTA, 2003).93
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exames escolares, considerados prova material (“empírica”) do desenvolvimento cognitivo. Os 

exames escolares como resultado “empírico” do desenvolvimento cognitivo marcam outro 

duplo, visto que os resultados constituem a materialização do controle sobre as modificações de 

valores e crenças produzidas no processo educativo ou, pelo menos, uma tentativa de controle 

com base na representação do processo de escolarização como PERCURSO DETERMINADO E 

DETERMINÁVEL (MAZZOTTI, 2002). Mesmo a educação musical cujo valor é praticamente 

nenhum para determinar os resultados dos exames desenhariam o mesmo percurso determinado, 

se considerarmos a “formação de plateia” como uma de suas funções. Se assim for, então, a 

educação escolar serviria à doutrinação e estaríamos em curso da execução da escolástica do 

século XXI, tal como proclama Bernardin (2012). Aqui ficam expostas as “cascatas irrefreáveis 

de cópias” (duplicatas) que a epígrafe do segundo capítulo estampa. 

Seria possível extinguir o aspecto modal (contingente) do processo educativo? Essa 

peleja é antiga e remonta ao embate entre os adeptos da filosofia de Protágoras (os sofistas) e os 

de Platão. Ambos reconhecem que as práticas comunicativas e as experiências sociais estão 

impregnadas de opiniões frequentemente conflitantes que se modificam a cada instante. A 

diferença é que “Platão deseja transcender esse mundo de opiniões a fim de descobrir as 

essências fixas da verdade que porão fim a toda essa argumentação” (BILLIG, 2008 [1996], p. 

99). Para Platão, o conhecimento se opõe à opinião, que expõe concepções conflitantes e 

incompatíveis. O conhecimento reside oculto na sabedoria, e não nas opiniões. A verdade está 

na essência das coisas que tem um caráter constante e imutável. Os sofistas, em oposição, 

prezam “um mundo no qual as ideias terão de ser testadas em argumentos, e em que a 

sagacidade deve ser aguçada por meio da controvérsia” (BILLIG, 2008 [1996], p. 106). A 

controvérsia evidencia o confronto de ideias, a contingência da interlocução que apela ao contra-

argumento, um mundo bem mais incerto do que pretendia Platão e do que a resposta correta 

para as situações-problema no formato de múltipla escolha do Enem pretende. Segundo Billig 

(2008 [1996]), Protágoras treinava os aprendizes da retórica por meio da prática de construir 

argumentos contra e a favor de uma causa para desenvolver as habilidades, que são as da 

argumentação e do pensamento uma vez que defendia a noção de que todas as questões 

humanas permitem argumentos sob perspectivas opostas. 

Esta breve reflexão pretende apenas deixar claro que a comparação entre os ensinos de  

Música e Língua Portuguesa tem um viés de pretexto na tentativa de compreender o que se 
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considera educativo na educação escolar. Outras disciplinas poderiam estar neste lugar como 

mote para esta pesquisa, visto que interessa apreender as representações sociais ou duplicatas 

dos conceitos científicos, técnicos, linguísticos e artísticos forjados como conhecimento escolar 

no contexto da Teoria das Representações Sociais, ou o que se diz preferível no contexto da 

Retórica. Em nossa análise, há uma inclinação dos professores em assumirem o axioma da 

educação para as disciplinas que ensinam por uma exaltação de caráter romântico, ao proporem 

o conhecimento de suas respectivas áreas como expressão de uma cosmovisão, ou seja, cada 

disciplina representa um sistema que é em si a expressão do universo. Braz da Silva e Mazzotti 

(2009) constatam uma representação análoga da disciplina Física por parte dos professores que a 

ensinam. Duarte (2004, p. 85) também expõe essa “representação de música enquanto condição 

para a existência social do grupo de professores” e os inúmeros trabalhos acerca do ensino da 

Língua Portuguesa mostram o mesmo caráter sob os argumentos de que aprender a língua 

desenvolve o raciocínio e possibilita melhorar o status social. 

Então, o que se entende por ensinar e aprender? O que os professores, em geral, 

pensam a respeito de como os estudantes constroem conhecimentos?

4.3 Conhecimento escolar – o que é isso? 

4.3.1 Crenças a respeito de aprender e ensinar 

Para tentar apreender as concepções que subjazem a determinadas crenças, recorremos 

ao trabalho de De Moura e Dongo-Montoya (2012). Os autores se debruçaram sobre as 

questões referente aos processos de ensino de leitura e escrita, buscando compreender o 

fracasso escolar frente às propostas construtivistas adotadas em escolas municipais de 

Ourinhos (SP). Foram realizadas entrevistas e observação com professores que participavam 

do projeto construtivista da escola a partir de orientações dos PCNs. A meta era analisar as 

bases teórico-conceituais sobre as quais se fundamentavam as práticas pedagógicas deste 

grupo docente verificando se, de fato, fundavam-se sobre as concepções construtivistas. As 

perguntas aos professores versavam sobre o tema “construção de conhecimento” e, diante das 

respostas, os autores concluem que os respondentes se apoiavam em noções não 

construtivistas de ensino. 

Nosso interesse nesta pesquisa se restringe às respostas que revelam as representações 

de como se aprende, isto é, o que é e como ocorre a construção de conhecimentos na acepção 
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dos professores. Segundo os autores, grande parte dos docentes acredita que é a ação 

instrutiva do professor que propicia o aprendizado, sendo o conhecimento gerado pela 

agregação de conhecimento (“acúmulo de saberes”). O aluno tem um desempenho passivo 

para estes professores. A noção de passividade do aprendiz, bem como da função ativa do 

professor como aquele que transmite o saber, sustenta-se basicamente em duas crenças acerca 

do conhecimento que transparecem na pesquisa de De Moura e Dongo-Montoya (2012): (1) 

sem os professores como guias, os alunos não teriam por onde começar, o que desconsidera a 

(re)construção do conhecimento nas interações sociais; (2) é necessário que os estudantes 

abandonem os conhecimentos anteriores para que possam aprender algo novo. 

No primeiro registro, opera-se com a adoção da tabula rasa (tábua rasa) como metáfora, 

que afirma “a cabeça da criança” como uma “folha de papel em branco”. Sobre a tábua, 

imprimem-se os conteúdos. Essa concepção é apresentada por João Amos Comenius 

(1592-1670),  autor do primeiro tratado detalhado de pedagogia e didática da era moderna. 94

Coménio (2006, p. 121-122) sustenta que a mente humana é a priori “vazia”: “(…) realmente 

vimos ao mundo com a mente nua como uma tábua rasa, sem saber fazer nada, sem saber falar, 

nem entender”. No entanto, para Coménio (2006, p. 107) o homem tem o “desejo de saber” e 

todos podem aprender. Cabe ao professor inscrever os caracteres na tábua (cabeça do aluno): 

Aristóteles comparou a alma humana a uma tábua rasa, onde nada está escrito e 
onde se pode escrever tudo. Portanto, da mesma maneira que, numa tábua, onde não 
há nada, o escritor pode escrever, e o pintor pode pintar aquilo que quer, desde que 
saiba da sua arte, assim também, na mente humana, com a mesma facilidade, quem 
não ignora a arte de ensinar pode gravar a efígie de todas as coisas. 

Assim, nesta comparação o processo de ensino-aprendizagem (didático) corresponde 

ao sistema ou método de impressão (tipografia), o qual, pela junção dos termos, Comenius 

nomeia didacografia. O papel é a cabeça do aluno, os tipos são os materiais (livros didáticos e 

outras ferramentas) que preparam para a melhor “impressão” e a tinta é a voz do professor 

que inscreve os ensinamentos nas mentes. A analogia é minuciosamente descrita em 

Didáctica Magna, o que torna a metáfora persuasiva. O controle dos meios busca garantir a 

realização intencional do trabalho educativo. Uma análise minuciosa da metáfora 

didacografia de Comenius é feita por Mazzotti (2008a). 

 Usaremos indistintamente Comenius e Coménio, esta última devido à nossa consulta à tradução portuguesa do 94

material.
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Entretanto, mesmo Comenius, que pretendeu descrever um método sistematizado 

organizando os saberes em ordem de dificuldade, separando as áreas do conhecimento e 

apresentando as bases filosóficas da educação, cogita o limite de sua analogia e da própria 

metodologia em função do caráter modal desta atividade, o que já era conhecido pelos 

sofistas. Assim, Comenius propõe a constituição de um método que ensine tudo a todos. No 

entanto, não é factível saber completamente se o aprendiz irá aprender conforme o ensinado 

(tipografado) pelo professor. O caráter contingente da atividade educativa é timidamente 

sugerido na obra de Comenius pelo pensamento (mente) que não cessa em suas aspirações, 

nem nas propostas de ação: “Há, porém, uma diferença: na tábua, não é possível traçar senão 

até o limite em que as margens o permitirem, ao passo que, na mente, por mais que se escreva 

ou esculpa, nunca se encontra um sinal que indique o termo, pois (como atrás se observou), 

ela não tem termo” (COMÉNIO, 2006, p. 107). Comenius propunha o método prático 

inspirado pela filosofia empirista de Francis Bacon (1561-1626) com quem conviveu. Foi 

autor de inúmeros livros didáticos e o criador dos livros ilustrados para o aprendizado das 

crianças, conjugando texto e imagem na procura por um método atraente para ensinar. 

O relevante nesta breve descrição é observar que a metáfora da tabula rasa é de longa 

duração, pois ainda é recorrente para sustentação dos argumentos dos professores quando 

descrevem a aquisição de conhecimento pelos alunos. Assim, na crença dos professores, os 

aprendizados realizados fora da escola, em outras situações sociais, costumam desaparecer. 

Quando outras atividades de aprendizado são admitidas no âmbito da educação escolar 

frequentemente emerge a concepção de construção de conhecimento que aciona o segundo 

registro de nossa exposição. 

Neste caso, os professores consideram que os aprendizes chegam ao ambiente escolar 

com concepções equivocadas ou “ideias alternativas” ou ainda ideias prévias, as quais 

precisam ser substituídas pelos conhecimentos verdadeiros. Desconsidera-se a continuidade 

como pertinente à (re)construção de conhecimentos. O percurso é determinado e 

determinável, sendo o professor o condutor que determina o ethos desta jornada. 

Estas representações são semelhantes as que foram encontradas em professores de 

Física (BRAZ DA SILVA; MAZZOTTI, 2009). As dificuldades que os alunos têm para 

aprender algum conceito científico são frequentemente explicadas como barreiras cognitivas 

provenientes de concepções errôneas anteriores que impedem a mudança conceitual. Os 
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estudantes devem extirpar ou transpor suas ideias prévias para desenvolver as habilidades 

intelectuais que sejam pertinentes à aquisição dos conceitos científicos. Parte dos 

respondentes da pesquisa de De Moura e Dongo-Montoya (2012) também se identificam com 

esta acepção no processo de aprendizado da leitura e da escrita da língua. Nesta situação, 

Mazzotti (2013a, p. 15) esclarece: “a ‘cabeça dos alunos’ não é uma tabula rasa, mas 

rabiscada, suja, portanto, precisa ser apagada, limpa para que o ensino seja eficaz”. 

Essa representação tem como cenário de base as proposições de Francis Bacon 

expostas no Novum Organum, ensaio no qual descreve como opera o conhecimento humano: 

o intelecto humano encontra-se enraizado em noções falsas (ídolos) contra as quais o 

pensamento deve se precaver. Os ídolos  constituem um impedimento para acessar a verdade 95

das ciências. São a investigação experimental, o método indutivo e as demonstrações para 

interpretar a natureza que conduzem o intelecto à verdade científica. A inferência feita a partir 

da impressão dos sentidos, bem como da argumentação, constitui campo fértil para a 

instalação das falsas noções na mente (BACON, s/d). Bacon se opunha claramente aos 

sofistas, bem como à retórica. A palavra, constituída na controvérsia, compõe um dos quatro 

ídolos de Bacon (ídolo do foro), sendo colocada em oposição à experiência e aos fatos 

particulares (método indutivo) que conduzem aos princípios verdadeiros. 

Tanto a tabula rasa quanto às “noções falsas” se constituem sobre a possibilidade 

deliberada de modificar crenças e reafirmam a metáfora PERCURSO DETERMINADO E 

DETERMINÁVEL (MAZZOTTI, 2002), entranhada no modo de conceber o processo de 

educação escolar. A matriz curricular tem esse propósito uma vez que está organizada em 

disciplinas fixadas cujo aprendizado é averiguado por meio dos exames escolares. O resultado 

da avaliação mostra a medida do sucesso ou do fracasso do aluno, posto como aprendizagem, 

 Os ídolos do foro são de todos os mais perturbadores: insinuam-se no intelecto graças ao pacto de palavras e 95

de nomes. Os homens, com efeito, creem que a sua razão governa as palavras. Mas sucede também que as 
palavras volvem e refletem suas forças sobre o intelecto, o que torna a filosofia e as ciências sofísticas e inativas. 
As palavras, tomando quase sempre o sentido que lhes inculca o vulgo seguem a linha de divisão das coisas que 
são mais potentes ao intelecto vulgar. Contudo, quando o intelecto mais agudo e a observação mais diligente 
querem transferir essas linhas para que coincidam mais adequadamente com a natureza, as palavras se opõem. 
Daí suceder que as magnas e solenes disputas entre os homens doutos, com frequência, acabem em controvérsias 
em torno de palavras e nomes, caso em que melhor seria (conforme o uso e a sabedoria dos matemáticos) 
restaurar a ordem, começando pelas definições. E mesmo as definições não podem remediar totalmente esse mal, 
tratando-se de coisas naturais e materiais, posto que as próprias definições constam de palavras e as palavras 
engendram palavras. Donde ser necessário o recurso aos fatos particulares e às suas próprias ordens e séries, 
como depois vamos enunciar, quando se expuser o método e o modo de constituição das noções e dos axiomas 
(BACON, s/d, p. 20 - LIX).
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ainda que o aluno tenha apenas memorizado regras ou feito uma preparação focada para 

responder às questões dos exames, e não esteja ocupado com as questões relativas ao 

conhecimento de uma área (MAZZOTTI, 2013a). Desse modo, não se questionam as provas 

nem o que se ensina. As provas determinam o que se ensina, e a crença é de que o resultado 

do exame espelha o que está na “cabeça do aluno”, constituindo um demonstração ou prova 

“empírica” do seu aprendizado. 

Por outro lado, as concepções inatistas de construção de conhecimentos que vigoram 

nas artes opõem-se ao axioma modal, ao sustentar que o conhecimento é inato, ou seja, não é 

factível propositadamente modificar a condição cognitiva e afetiva do estudante uma vez que 

o aprendizado ocorre ao despertar o dom inerente à pessoa, tal como no diálogo Ménon de 

Platão. Neste caso, como explica Mazzotti (2013a), não é possível nem necessário ensinar, 

basta realizar o talento. Sendo subjetivista, talvez essa convicção concorra para que essas 

áreas não constem diretamente nos exames escolares. Afinal, por ligação de coexistência, este 

conhecimento é a expressão da pessoa, tem caráter individualista, não há parâmetro que o 

regule, logo, não é mensurável. 

Para encerrar este tópico, a reflexão a respeito de construção de conhecimento está 

diretamente vinculada à aprendizagem dos alunos. Entretanto, ensinar e aprender são ações 

que não gozam de um estatuto de reciprocidade, pois o que se pretende ensinar não 

necessariamente equivale ao que é possível aprender. O objetivo é que haja correspondência 

ao final do processo, o que as provas escolares pretendem medir. No entanto, se os 

professores ainda estão imbuídos das concepções empiristas e inatistas acerca da construção 

do conhecimento em suas áreas fixadas pelas disciplinas escolares, seria possível desenvolver 

o pensamento dos aprendizes em outra direção? Afinal, que conhecimento é esse que se 

pretende adquirir na educação escolar? 

4.3.2 Transposições dos conhecimentos – entre ideologias e representações sociais 

Até o momento, nossa exposição evidenciou a relevância de se analisar os enunciados 

dos exames escolares padronizados, pois estes selecionam os alunos capazes de chegar ao 

topo do processo de educação escolar. Assim, as avaliações elaboradas pelos examinadores 

determinam o que se considera relevante aprender, apresentando o que se diz educativo neste 

contexto. Todavia, as provas, que são aplicadas como medida da aprendizagem nas etapas 



!210

diversas da escolarização, não estão descoladas das rotinas que permeiam a vida escolar. Daí, 

a necessidade de também expor as representações dos professores a respeito das disciplinas 

que ensinam (Música e Língua Portuguesa). Por meio dos consensos e das incompatibilidades 

(valores em disputa) emergem os preferíveis, o que relatamos nos tópicos anteriores. 

Conforme exposto, as crenças dos professores evidenciam os modos como apreendem os 

conceitos de sua área, bem como os termos que servem de referência para a divulgação deste 

conhecimento para os estudantes, ainda que as adaptações ou ajustes na transposição do 

conhecimento, afirmados pelos docentes como corretos, se distancie do proposto pelo 

conhecimento linguístico, artístico e científico. Este fenômeno, que produz uma “versão” 

funcional para os grupos sociais, não é um engano nem uma falta cognitiva, pois a 

transposição do conhecimento para outro lugar social exige a releitura de seus conceitos 

(MAZZOTTI, 2008b, 2014a). 

A questão da transposição do conhecimento das ciências, das artes e da língua para o 

ensino escolar não passa despercebido pela comunidade de pesquisadores no campo da 

educação. Marinho (2003), por exemplo, analisa os significados do discurso da ciência 

transpostos para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa.  A 96

autora procura situar o gênero textual que busca divulgar o conhecimento que diz respeito à 

Língua Portuguesa na escola. Para a autora, a ambiguidade do discurso não permite 

categorizá-lo, visto que os PCNs mesclam características do que seria um texto acadêmico e 

didático. A autora se detém especialmente nas citações e nas notas de rodapé pelos raciocínios 

que instauram, e destaca o predomínio do caráter metalinguístico, ou seja, o que explicita os 

significados de certos termos para não deixar dúvidas ao leitor. 

Para a nossa pesquisa, vale acompanhar a crítica (análise) que Marinho (2003) faz das 

técnicas discursivas utilizadas nos PCNs de Língua Portuguesa. A exposição da autora permite 

compreender o que distingue o discurso pedagógico ou didático do científico ao apresentar os 

esquemas argumentativos que engendram essa transposição, o que ela nomeia “vulgarização 

científica”. Essa descrição interessa à nossa pesquisa, uma vez que afirmamos o conhecimento 

escolar como duplicata ou duplo dos conhecimentos científico, linguístico e artístico, 

constituindo uma transposição cuja funcionalidade atende aos grupos sociais que a produziram, 

fenômeno que Moscovici denominou “representações sociais” (MAZZOTTI, 2014a). 

 A autora analisa os dois PCNs de Língua Portuguesa: de 1ª à 4ª série e de 5ª à 8ª série, atualmente 2º ao 5º ano 96

e 6º ao 9º ano.
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Marinho (2003, p. 129) explica que o texto dos PCNs de Língua Portuguesa evidencia 

a “capacidade de trazer a ‘novidade’ (…) sob a tutela de uma retórica típica do discurso 

acadêmico”. Ela cita vários termos que são explicados nos PCNs em notas de rodapé: 

eficácia, letramento, coesão, competência, dentre outros. A explicação em notas de rodapé 

possibilita ao autor negociar o significado com o leitor, um ardil para aproximá-los, uma vez 

que o autor supõe que o leitor não tem os conhecimentos especializados que a leitura requer. 

Esta estratégia é característica do discurso didático, posto pela assimetria das relações entre 

professor e aluno. No caso do texto dos PCNs, a assimetria se situa entre autor (elaboradores 

dos PCNs) e leitor (professores) como hipótese do orador. Em nossa análise, entendemos que 

os termos apresentados também são clichês dos discursos pedagógicos, ou seja, termos usuais 

e familiares aos professores que não necessitariam de maiores explicações pois são evidentes 

(REBOUL, 1984). A amplitude dos significados provavelmente exija que os autores dos 

PCNs especifiquem os conceitos. No capítulo anterior, identificamos expressões e termos de 

mesmo teor ao analisar o texto do Plano Nacional de Educação (PNE), isto é, termos que 

instituem uma pluralidade de significados por serem usuais. 

Marinho (2003) também chama a atenção para o fato de as explicações ao longo do 

texto recorrerem ao uso discreto e mesmo à omissão das autorias, embora haja um extensa e 

variada referência bibliográfica ao final dos PCNs. Ela relata que de um total de 182 títulos 

referenciados nos dois PCNs de Língua Portuguesa, somente sete são mencionados ao longo 

do texto. Para Marinho (2003), o “esquecimento” dos autores que fundamentam a construção 

do documento é útil, isto é, cumpre a função persuasiva da interlocução ao retirar o contexto 

das definições. Como desdobramento, o texto se reveste de um caráter generalista, o que 

abranda o questionamento, evitando o debate e a controvérsia. Marinho (2003) apresenta os 

textos dos PCNs em confronto com os autores originais, em que realmente se pode verificar 

trechos literalmente citados sem a concessão dos créditos de autoria. 

Mais adiante, a autora acrescenta que a ausência de referências, que retira o 

pensamento do contexto de sua produção, não é algo pertinente apenas ao texto didático. O 

apagamento da autoria cumpre a função de conferir um sentido de verdade, bem como um 

caráter de “homogeneidade” e de “universalidade” ao discurso em que “paulatinamente, 

determinados conceitos e expressões, que carregaram em determinados momentos o nome do 

pai, passem a um domínio do ‘anônimo’” (MARINHO, 2003, p. 133). O anonimato corrobora 
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em reciprocidade o teor universal e homogêneo de um conceito, possibilitando a sua 

“estabilização”,  favorecendo a identificação com um auditório mais amplo, no caso, o de 97

professores (auditório universal). Assim, no texto dos PCNs extinguem-se as polêmicas que 

constituem obstáculos ao cotidiano da prática docente, ao mesmo tempo em que se expõem os 

preferíveis para o ensino. Conforme Moirand (1992) e Authier-Revuz (1982) apud Marinho 

(2003, p. 131), esse é “um recurso fundamental para o discurso de ‘vulgarização científica’, 

que também se repete no discurso pedagógico”. Para Marinho (2003), embora o recurso às 

notas de rodapé vise controlar os significados das expressões e conceitos apresentados aos 

leitores para administrar a interlocução autor-leitor, é certo que pretende, antes de tudo, 

persuadir o auditório. 

Dessa maneira, concordamos com a autora, o texto que versa sobre generalidades 

busca a síntese, a adesão, as palavras impactantes, e apresenta um raciocínio fechado que 

concede ao texto “o caráter de um pressuposto ao qual o leitor não poderá opor resistência ou 

questionamento” (MARINHO, 2003, p. 132), tal qual um discurso, que constrange a réplica, o 

que é típico dos slogans pedagógicos (REBOUL, 1984). Acerca da universalidade e da 

supressão das autorias, nossa análise sugere que, da perspectiva retórica, o anonimato 

fortalece o argumento pela impressão de evidência e atemporalidade característico desse 

discurso. “Não exprime mais o ‘que pensa Fulano’, mas o que é, o que sempre se 

soube” (REBOUL, 1984, p. 5). 

A autora destaca outra característica do texto dos PCNs: as expressões e frases 

diretamente citadas (com aspas) identificam o que não é desejável e o que está presente na 

escola, marcando o discurso do outro como oposição ao que é preferível, este tendo sido 

estabelecido pelo autor. O raciocínio que consiste em precaver-se dos argumentos de 

opositores recorre à prolepse (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), figura também 

utilizada pelos autores do Caderno Digital que apresenta o PNE, o qual foi analisado por nós 

no capítulo anterior. Segundo Reboul (1984), o apelo à prolepse é um procedimento retórico 

próprio dos discursos pedagógicos que se apoiam em lemas ou slogans, pois pretendem a 

adesão pela polêmica. Nesta perspectiva, o texto apresentado parece estar a serviço de alguma 

causa, que pretende ocultar. Isto não significa que o texto pretenda enganar o leitor, mas a 

 A noção de estabilidade como decorrente do anonimato é afirmada por Geraldi (1991 apud MARINHO, 2003).97
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obstrução da informação pelo constrangimento do questionamento torna um insulto a 

refutação do discurso; aqui se apresenta o seu caráter autodissimulador (REBOUL, 1984). 

Por fim, Marinho (2003) observa uma tendência do estilo de escrita presente nos PCNs 

que, segundo Billig (2013), é característico da escrita acadêmica contemporânea, especialmente 

nas Ciências Sociais: a utilização de substantivos ou verbos substantivados em vez do próprio 

verbo que indica a ação dos atores sociais. Uma vez que a ação foi substantivada, esta fica 

materializada e se torna uma “coisa” à parte da ação humana. Marinho (2003) descreve esse 

mesmo “fenômeno” em outros termos. Os artigos definidos (o, a, os, as) que antecedem as 

ideias apresentadas nos PCNs simplificam os fenômenos e desestimulam qualquer 

questionamento por parte do leitor ao caracterizá-los como um dado, uma prova ou uma 

comprovação que oculta a complexidade de uma ideia ou conceito por meio da generalização. 

“Não se questiona se, de fato, aconteceu ‘o avanço da ciência’, se há um ‘conhecimento 

disponível’ e disponível para quem” (MARINHO, 2003, p. 132). Neste sentido, Billig (2013) 

afirma não ser possível especificar as ações dos atores sociais (quem faz o quê), pois desloca-se 

o centro da narrativa para coisas, que se tornam entes, isto é, os autores dos textos criam novas 

palavras como se fossem novos conceitos ou ideias que na origem se referem às ações de 

grupos. Por essa via, se sabe menos acerca das atitudes humanas. A citação a seguir é uma ironia 

do autor que se utiliza do mesmo princípio contra o qual escreve para evidenciar a questão: 

“Quando os teóricos escrevem dessa maneira, eles tratam o problema como uma coisa, e 

portanto, mesmo que eles alertem contra os perigos da ‘reificação’, fazendo assim, eles 

contribuem para o problema” (BILLIG, 2013, p. 7, tradução nossa).  98

Em suma, os PCNs são a fonte textual que dá origem às Matrizes de Referência para o 

Enem. Portanto, sinalizam o que deve ser ensinado, definindo o preferível. A análise do 

gênero textual, bem como da linguagem utilizada nos PCNs e que se dirige ao auditório de 

professores, revela o que se afirma ser o conhecimento escolar. Aliás, torna evidente o ato 

discursivo que institui este conhecimento. Marinho (2003) identifica genericamente o recurso 

à “vulgarização científica”, o que de fato pode ser considerado em qualquer prática discursiva 

que se refira à ciência, e que não seja apresentada por cientistas para cientistas, pois cada 

auditório exige alguma adequação do discurso do orador em prol da interlocução. A própria 

autora examina brevemente as diferenças entre “vulgarização científica” e “divulgação 

 “When theorists write in this way, they treat the problem as a thing, and thereby, even as they warn against the 98

dangers of ‘reification’, so they contribute to the problem” (BILLIG, 2013, p. 7)
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científica”, que não cabem aqui detalhar. No caso do conhecimento escolar, essa divulgação 

se aproxima da vulgarização se concebermos que, no trânsito do conhecimento da ciência, das 

artes e da língua para o ensino escolar, é inevitável que os responsáveis pelo ensino 

(professores) realizem alguma transposição para o estudante que se encontra no início do 

processo de aprendizado. Sendo assim, é necessário em algum momento marcar por onde 

começar o ensino. 

Porém, as características dessa transposição, tal como se apresenta, podem ser 

questionáveis, uma vez que buscam eliminar o problemático. O modo de conhecer não 

deveria restringir-se à transmissão e aquisição de conhecimentos que excluem a experiência. 

A experiência produz o aprendizado, que poderia vir da imitação, pois como exposto no 

capítulo inicial a imitação é inerente ao homem, e causa certo deleite àquele que imita “à 

medida que a imitação gera algum tipo de conhecimento da realidade” (PIMENTA, 2008, p. 

236). Daí, a constatação de Guazina (2011) de que a mudança cognitiva e afetiva 

(transformação) é eficaz nas pessoas participantes de oficinas de música nas ONGs onde se 

aprende a tocar o instrumento tal qual faz um músico, por exemplo. 

No entanto, os exames escolares não consideram a transposição do conhecimento que 

busca imitar os gestos do cientista, do artista, do linguista, do físico, e demais áreas do 

conhecimento. O ensino na escola não permite a (re)construção que contempla o sentido 

criador que existe para aquele que domina uma técnica, e evita as dúvidas que aparecem no 

processo de aprendizado. A imitação adquiriu a acepção de cópia mecânica, que reproduz 

informações como sinônimo de estagnação (BRASIL, 2002b, p. 39). Portanto, pelo visto, o 

preferível é padronizar os significados, entendendo como vínculo causa-efeito em que quanto 

mais uniformidade, maiores chances de a escolarização ser universal, tal como já sustentava 

Coménio na epígrafe deste capítulo. Com isso, o ensino que contemple o aprendizado das 

técnicas é dito tecnicista, e o fazer artístico (técnico)  fica reduzido ao que permite algum 99

controle. No caso das disciplinas que propomos comparar: (1) a Língua Portuguesa fica 

reduzida à memorização de regras de uso, e opera uma espécie de cálculo em que há apenas 

uma resposta possível pela via da gramática normativa; (2) a Música opera a constituição das 

identidades sociais vinculada aos repertórios estereotipados no conjunto do que se julga 

tradicional. 

 O termo “arte” oriundo do latim ars é equivalente ao termo grego téchne (técnica) τέχνη.99
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Nesta perspectiva, apreender o que se diz ser o conhecimento que serve à educação 

escolar significa compreender a afluência das duplicatas que o constitui. Em conjunção à 

concepção de conhecimento escolar como “vulgarização científica”, tem-se as representações 

sociais como fenômeno. Nossa análise acrescenta que a “vulgarização” assume traços 

análogos aos slogans pedagógicos descritos por Reboul (1984), o que coloca essa 

transposição no campo da ideologia, como “conjunto de crenças orientadas para a 

ação” (EAGLETON, 1997 apud XAVIER, 2002).  Se o aprendizado escolar é útil para 100

separar os “educados” de “não educados”, em que os exames escolares externos constituem o 

critério para definir os significados do que se diz educativo na vida social, podemos afirmar 

que, adotando a noção de ideologia proposta por Marx e Engels, a educação escolar, tal como 

se apresenta, constitui uma distorção da realidade, pois os exames ao reproduzir o que é útil 

para chegar ao topo da “escada” servem aos interesses de algum grupo social. No entanto, a 

educação, que se ocupa de desenvolver a pessoa, e os seres livres e donos de seu destino, não 

existe no processo de escolarização. 

Por outro lado, embora adote a noção de vulgarização da ciência como instituinte do 

fenômeno das representações sociais, a Teoria das Representações Sociais não admite o 

caráter ideológico como impregnante ao fenômeno que a constitui e, simultaneamente, parece 

evitar o esclarecimento dos limites entre uma e outra (ideologia e representações sociais). 

Billig (1991) sugere o caráter específico e universal das representações sociais, posto pela 

objetivação e ancoragem, respectivamente. A universalidade do processo de ancoragem é 

dada pela constituição de esquemas, o que ocorre em todas as situações sociais. A 

especificidade do processo de objetivação é conferida pela contraposição ao processo de criar 

abstrações (transcendentalização) uma vez que nem todos os conteúdos seriam passíveis de 

materialização (objetivação). Neste caso, para a subsistência da Teoria das Representações 

Sociais, talvez não seja possível abdicar da identificação do caráter ideológico com algum 

aspecto da formação das representações sociais, quiçá o processo de ancoragem considerado 

universal por Billig (1991), quiçá o metassistema que controla as regras normativas, uma vez 

que não se pode ignorar as questões ideológicas na análise de fenômenos sociais (XAVIER, 

2002). Essas são questões teóricas que essa pesquisa não se propõe a resolver, embora o nosso 

quadro conceitual em capítulo anterior buscasse confrontar a Teoria das Representações 

 Ver definições de “Ideologia” no capítulo que descreve o quadro teórico, em nota de rodapé 30.100
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Sociais frente a um arcabouço epistemológico cujas deficiências nos conduziu a sugerir a sua 

substituição pela Retórica, esta como uma teoria do conhecimento social. Ambas se utilizam 

dos discursos para apreender as adesões ou as influências. Aliás, este é um substrato comum 

também à educação – o fenômeno da influência por meio das ações discursivas – o que 

possibilita o desenvolvimento afetivo e cognitivo, o próprio do axioma modal da educação 

(MAZZOTTI, 2013a). Diante desse quadro, o conhecimento escolar constitui-se na 

confluência das transposições dos conhecimentos científicos, artísticos e linguísticos que 

instauram as duplicatas tais como representações sociais, e dos discursos cujas ideologias em 

conflito expõem os valores que os atores sociais disputam, de modo que as justificativas ao 

preferível buscam legitimar a força dos grupos em dissensão. 

Enfim, consideremos a ponta final desse processo. Em nosso quadro metodológico, 

sugerimos a exposição de provas do Enem. Neste ponto de nossa exposição, a análise de 

situações-problema (questões de múltipla escolha) do Enem tem o caráter de ilustração, visto 

que a análise retórica do Caderno Digital do PNE e da Matriz de Referência em conjunto com 

termos dos PCNs, e outros materiais fornecidos pelo INEP, além da exposição das crenças de 

professores acerca das disciplinas que ensinam (Música e Língua Portuguesa) constituíram 

material empírico suficiente para expor as disputas em torno dos conhecimentos que instituem a 

via preferível para a educação escolar. Ainda assim, passemos à análise da Prova de Linguagens, 

Códigos e Tecnologias realizada em 2015, que é a mais recente para esta pesquisa. 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CAPÍTULO V – VIAS PARA A SEGUNDA ANÁLISE 

5 – ENEM 2015 – LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

5.1 Características gerais do Exame 

Antes de examinarmos as situações-problema (questões objetivas) especificamente 

desta Prova, destacamos algumas características gerais que prevalecem nos Exames Nacionais 

do Ensino Médio (Enem), e que são assinaladas pela mídia dirigida aos interessados. As dicas 

que sugerem o melhor desempenho podem ser encontradas em diversos sites,  os quais 101

fornecem gabaritos comentados de provas anteriores, além de informações úteis para 

responder as questões. Revistas e livros de diversas editoras (Escola, Saraiva, Online, Grupo 

Nova, Abril etc.) voltados para o Enem também podem ser adquiridos em bancas de jornais e 

livrarias, pois esta prova mobiliza um contingente significativo de estudantes interessados em 

ingressar no Ensino Superior. 

Para o exame em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, grande parte das revistas e 

livros enfatiza a capacidade de ler e interpretar textos como a habilidade mais relevante no 

conhecimento da Língua Portuguesa. Esse é o destaque dos títulos e subtítulos das revistas 

que buscam atrair a atenção do leitor para a aquisição desse material com o intuito de preparar 

o estudante para o Enem. As revistas e livros têm perfil variado uma vez que buscam atingir 

um público potencial de milhões de interessados cujos títulos destacam o que se considera 

relevante: “Superdicas para ler e interpretar textos no Enem” (Saraiva editora), “Leitura - As 

ferramentas de interpretação mais importantes” (Guia do Estudante ed.), “Interpretação de 

Textos - Domine essa técnica para garantir uma boa nota no Enem” (Guia Superdicas para o 

Enem da Online ed.), “Conteúdo completo e didático para aprender a extrair informações 

 Nossa análise das questões considera as perspectivas apresentadas pelos comentadores dos seguintes sites: 101

<https://www.infoenem.com.br>; <http://vestibular.uol.com.br/provas-e-correcoes/2015/acompanhe-a-correcao-
comentada-do-enem-2015>; <http://portuguescomentado.blogspot.com.br>; <https://manoelneves.com/
categoria/linguagens-no-enem/#.WCup-XeZOV4>; <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-
professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-provas; <http://www.curso-objetivo.br/vestibular/
resolucao_comentada/enem/enem2015_2dia.asp?img=01>; <http://enem.descomplica.com.br/gabarito/enem/
2015/dia-2/questoes/o-rap-palavra-formada-pelas-iniciais/>. Acessos diversos em 2015 e 2016.

https://www.infoenem.com.br
http://portuguescomentado.blogspot.com.br
https://manoelneves.com/categoria/linguagens-no-enem/#.WCup-XeZOV4
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-provas
http://www.curso-objetivo.br/vestibular/resolucao_comentada/enem/enem2015_2dia.asp?img=01
http://enem.descomplica.com.br/gabarito/enem/2015/dia-2/questoes/o-rap-palavra-formada-pelas-iniciais/


!218

implícitas e explícitas de diferentes tipos de texto” (Online ed.), “Formas de treinar a leitura e 

a escrita” (Intensivão Enem da Ed. Escola) etc. 

São poucas as referências encontradas nas revistas e livros para a memorização de 

regras, sendo geralmente citadas com relação ao novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa: “Decore as regras da nova ortografia e não erre mais!” ou “Aprenda a usar as 

novas regras” (Intensivão Enem da Ed. Escola). As referências à literatura frequentemente 

aparecem mescladas com o domínio da interpretação de texto, sendo pouco usual encontrar o 

título publicado na Revista Guia do Estudante: “Os períodos - principais obras e grandes 

autores de cada escola literária”. 

A Música apenas aparece por meio da canção para testar as habilidades de Língua 

Portuguesa. As artes, de modo geral, ficam subsumidas na identificação e na associação entre 

as várias linguagens: “Tipos de Texto - as relações entre várias linguagens, das pinturas às 

HQs” (Guia do Estudante). Por fim, os enunciados com relação à gramática diminuem o viés 

conteudista em busca de um teor que aproxima o aprendizado das regras de uso da língua ao 

cotidiano dos falantes: “Gramática - Aprenda com notícias, livros clássicos e canções” (Guia 

do Estudante), “Prepare-se com realismo - literatura, interpretação e gramática juntas - como 

cai nas provas” (Guia do Estudante), “10 lições de gramática prática” (All Print ed.). 

Assim, diferentemente das crenças de professores da Língua Portuguesa, expostas por 

Bagno (1999), Britto (1997), Possenti (1996), Spessatto (2011), entre outros autores, 

analisadas no capítulo anterior, o aprendizado da gramática não é posto como atributo ou 

condição para desenvolver as habilidades de leitura e escrita, ou seja, ao que parece os 

elaboradores do Enem desvinculam a compreensão e interpretação textual da noção de que é 

necessário saber a norma culta (gramática normativa). Segundo Zirondi e Nascimento (2006), 

na elaboração do Enem, o desenvolvimento cognitivo, intelectual e afetivo se dirige às 

capacidades de linguagem na situação comunicativa, abrangendo a compreensão da leitura e a 

produção de textos marcados basicamente pelo reconhecimento de diferentes gêneros 

textuais, o que envolve a habilidade de identificar e utilizar o registro de variante linguística 

adequado ao contexto comunicativo. 

Os comentaristas das provas do ano de 2015 corroboram a ênfase na interpretação de 

texto que o Enem pretende. No entanto, conforme a citação a seguir, o discurso implícito 

ainda é de que a gramática normativa define o conceito de gramática, pois o fato de os 
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estudantes dominarem as regras de uso da língua (gramática contextualizada) para ler e 

responder às questões não é entendido como conhecimento e domínio da gramática: 

Em relação às questões de gramática, tem uma quantidade muito pequena. O Enem 
tem focado mais na literatura e na interpretação (profa. Zaira Dirani, Literatura e 
Redação - Sagrado Brasília)  102

Quanto às Artes, para a prova de 2015, alguns professores consideraram as questões 

de difícil resolução uma vez que exigiam conhecimentos específicos cujas respostas 

consideradas corretas geraram divergências entre comentadores. Segundo Justino (2015b), o 

Enem costuma colocar aproximadamente três questões que abrangem os conhecimentos de 

Artes, considerando os movimentos artísticos (Surrealismo, Romantismo etc.). Nesta 

categorização, não se considera as letras de canções nem os textos literários como questões de 

Artes. Outra ocorrência frequente: a focalização de competências contextualizadas na cultura 

e nas artes para testar habilidades em outros setores. Por exemplo: a questão 131 da Prova 

Amarela utiliza uma canção do compositor Chico Buarque como pretexto para uma questão a 

respeito de variedades linguísticas (gramática); a questão 115 introduz um letra de música do 

Pixinguinha que mescla o português com o iorubá para avaliar interpretação de texto. 

Em 2015, a Prova do Enem foi realizada no dia 25 de Outubro de 2015, domingo, com 

cinco horas e trinta minutos de duração. Foram 45 questões objetivas (n. 91 a 135) de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões de Matemática e suas 

Tecnologias, perfazendo um total de 90 questões objetivas. A Prova de Redação foi um item à 

parte cujo tema foi “a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. 

Tanto a Redação como as questões de Matemática não constituem ponto de análise desta 

pesquisa. Das 45 questões da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, cinco (n. 91 a 

95) eram de língua estrangeira (inglês ou espanhol). Portanto, para nosso exame enfocaremos 

as 40 questões da Prova Amarela (n. 96 a 135) que poderiam ter relação com os conteúdos de 

Língua Portuguesa e Música, e com as referidas competências descritas no capítulo anterior. 

Para o nosso estudo, busca-se examinar como as competências que a Matriz de 

Referência sustenta são abordadas na avaliação, identificando as temáticas predominantes nas 

questões. Sendo assim, as questões não serão apresentadas na sequência numérica da Prova 

 Vídeo: #CaiunoEnem - professores comentam a prova de linguagens - Bloco 2. Disponível em: <http://102

www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-
provas>. Acesso em: 6 mar. 2016.

http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-provas
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Amarela, sendo agrupadas por alguma afinidade de proposta. Algumas das questões objetivas 

podem ser categorizadas em mais de um tema. Em nosso entendimento, a escolha por 

apresentar as questões dessa maneira permite avaliar em que medida as questões traduzem as 

competências da Matriz de Referência, a qual define as habilidades separadas por 

Competências de área, que os estudantes devem dominar ao término da formação escolar. 

Todas as 40 questões objetivas da avaliação, nomeadas situações-problema ou item, 

apresentam a mesma estrutura: (1) um texto explicativo que apresenta uma ideia ou introduz o 

contexto da situação-problema. É também chamado de “texto suporte” ou ainda “enunciado”, 

e pode conter imagens ou outro tipo de recurso comunicativo; (2) o comando da questão, 

também chamado de “enunciado de comando”, define o que é requerido do respondente, 

podendo aparecer como frase para completar ou pergunta; (3) cinco opções de resposta no 

formato de múltipla escolha, dentre as quais apenas uma alternativa está correta; É sugerido 

aos elaboradores do Enem que as demais opções de resposta (também chamadas de distratores 

por muitos professores) sejam plausíveis com o intuito de verificar se o aluno atende ao 

enunciado de comando, que define a competência e as habilidades em avaliação. 

Como prática cada vez mais comum, o Enem se distingue pela utilização de gêneros 

textuais variados. Em 2015, além de textos de propaganda e de textos informativos, letras de 

canções da música popular brasileira (Chico Buarque, Luiz Gonzaga em parceria com 

Humberto Teixeira, Gastão Viana com Pixinguinha, e Vinicius de Moraes com Toquinho), e 

textos literários de autores de tempos diversos e de diferentes escolas literárias (Raul 

Pompeia, Olavo Bilac, Cecília Meireles, Cacaso e Arnaldo Antunes) serviram de mote para 

apresentar os enunciados (texto suporte), o que analisamos a seguir. 

5.2 Os itens conjugados às competências 

5.2.1 A linguagem corporal 

Nossa análise se inicia pelas questões que tematizam o corpo como linguagem, 

focalizado na Competência de área 3, a qual descartamos a priori para análise em capítulo 

anterior, pois não era relevante para a comparação entre Língua Portuguesa e Música, sob a 

perspectiva da representação de seu ensino pelos professores dessas disciplinas. No entanto, 

retornamos a esta competência para examinar as situações-problema do Enem, visto que as 

questões objetivas demandam que o estudante faça inferências a partir da relação entre 
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informações de diferentes áreas e de natureza diversa. Simultaneamente, os conhecimentos 

acerca de Educação Física constituem parte integrante da prova de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias. Portanto, é possível que uma questão objetiva atravesse vários campos do 

conhecimento do ponto de vista temático. Esta competência estabelece (BRASIL, 2015, p. 66): 

Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante 
para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. 
H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de 
necessidades cotidianas de um grupo social. 
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função 
das necessidades cinestésicas. 
H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, 
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para 
diferentes indivíduos. 

Assim, tem-se que as questões 96, 102 e 128 da Prova Amarela remetem à 

Competência de área 3, que trata do corpo como linguagem e identidade. Segundo a análise 

de Manoel Neves  (2015), estas três questões seriam pertinentes à Educação Física. Duas 103

questões estão a seguir: 

QUESTÃO 102 
Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos do Império Romano. A 

amarelinha original tinha mais de cem metros e era usada como treinamento militar. As crianças 
romanas, então, fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram 
numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. Hoje as amarelinhas variam nos formatos 
geométricos e na quantidade de casas. As palavras “céu” e “inferno” podem ser escritas no começo e 
no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. 

Disponível em: www.biblioteca.ajes.edu.br. Acesso em: 20 maio 2015 (adaptado). 
Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de 

brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o(a) 
A) caráter competitivo que se assemelha às suas origens. 
B) delimitação de regras que se perpetuam com o tempo. 
C) definição antecipada do número de grupos participantes. 
D) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. 
E) possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. 
Resposta: E 

QUESTÃO 128 
Obesidade causa doença 
A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à 

Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas 

 Disponível em: <https://manoelneves.com/2015/10/26/enem-2015-resolvido-e-comentado-tecnologias-e-103

internet/#.WCutCXeZOV4>. Acesso em: 14 mar. 2016.

https://manoelneves.com/2015/10/26/enem-2015-resolvido-e-comentado-tecnologias-e-internet/#.WCutCXeZOV4
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em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a 
má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de 
mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de 
mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e 
piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de 
peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. 

  FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado). 
O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos 

indivíduos como um problema, relacionando-o ao: 
A) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. 
B) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. 
C) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de 

diversas doenças crônicas. 
D) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. 
E) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na 

performance. 
Resposta: C 

Nas duas questões anteriores a linguagem corporal desponta como tema pelo viés de 

uma atividade física e de um modelo corporal, respectivamente. Entretanto, ao que parece, em 

ambos os itens, a habilidade avaliada é a compreensão do texto, e não os conhecimentos que 

permitem “compreender e usar” o corpo como linguagem, reconhecendo manifestações e 

hábitos corporais inseridos em seus contextos sociais, conforme sustenta a Competência de 

área 3. Os textos introdutórios enunciam o que é manifestado e o que é transformado com 

relação à linguagem corporal, cabendo ao aprendiz somente ler e decodificar o que afirma o 

texto para responder a questão. Não há a proposição de debate. Portanto, não é necessário que 

o respondente realize alguma ação cognitiva mais complexa (abstrair, comparar, transferir, 

associar etc.) acerca da informação dada. 

O comando que segue após o texto introdutório evidencia a ação cognitiva elementar 

requerida, ao apresentar um resumo do texto, tornando a leitura do texto introdutório até 

dispensável. Nestas questões, as habilidades e as competências em avaliação parecem se 

aproximar da Competência de área 6. No entanto, ainda assim, se pode questionar se essas 

habilidades são testadas nas questões 102 e 128. Na questão 102, a resposta correta é sugerida 

no enunciado da questão (“o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo 

de brincadeira”) que sumariza a ideia central do texto introdutório, ou seja, o enunciado 

fornece a pista para a resposta (“possibilidade de reinvenção no contexto em que é 

realizada”), em que a “adaptação” é a própria “reinvenção”. 
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Na questão 128, é suficiente que o estudante faça uma leitura rápida do texto 

introdutório, identificando sem detalhes o assunto a que se relaciona, visto que as alternativas 

para resposta são bem diferentes entre si. Além disso, mesmo que essas questões tenham por 

tema o corpo, o enunciado de comando pretende testar a capacidade de leitura do respondente, 

e não o conhecimento da linguagem corporal visto que não cabe ao respondente posicionar-se 

a respeito dos dilemas a respeito do corpo e da saúde. Passemos a questão 96. 

QUESTÃO 96  
O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto com as 

linguagens da dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos 
guetos, com o nome de cultura hip hop. O break dancing surge como uma dança de rua. O grafite 
nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova 
York. As linguagens do rap, do break dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. 

  DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005 (adaptado). 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como um 
tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos 

A) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. 
B) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana. 
C) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos. 
D) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto. 
E) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 
Resposta: B 

Diferentemente das questões 102 e 128 que abordam o corpo como tema mas avaliam 

a capacidade de leitura, a questão 96 requer do aluno algum conhecimento a respeito do corpo 

como linguagem, que inserido no contexto da cultura afro-americana produz o break no 

universo do hip hop. O break dancing representa uma disputa, uma batalha que outrora 

envolvia violência física nos guetos de cultura negra, atualmente transformada em 

performance cujo foco está no corpo como expressão produtora de significados. O gestual 

surpreendente e inventivo (improvisado) garante a vitória na batalha que simboliza o embate 

físico. Portanto, entre as três questões, a resposta B é a alternativa mais adequada, associando-

se à Competência de área 3 - habilidade 9. 

5.2.2 Identidade social e patrimônio cultural 

A questão 96, a respeito da cultura hip hop, também pode se reunir com as próximas 

que apresentaremos (n. 106, 115 e 126) da Prova Amarela. As quatro questões tratam de 
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patrimônio cultural, especificamente das culturas de origem africana e indígena, que 

constituem itens obrigatórios da Lei nº 9.394/96, especificados no Artigo 26-A, que ganhou 

novo texto com a sanção da Lei nº 11.645/2008. “Nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história 

e cultura afro-brasileira e indígena” (BRASIL, 1996). O segundo parágrafo do Artigo 26-A 

indica que esses conteúdos “serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística, e de literatura e história brasileiras” (BRASIL, 1996). 

As questões 96 e 115 abordam a cultura afro-americana  enquanto as questões 106 e 104

126 abrangem a cultura indígena. Daí, ser factível reuni-las sob o tema identidade social ou 

cultural de que trata a Competência de área 4, considerando a crença de que a identidade 

brasileira é identificada pela mistura de três raças (branca, negra e índia). Porém, como 

observaremos mais adiante, com exceção da questão 96, os enunciados das questões buscam 

verificar se o respondente apreendeu o sentido do texto, e não se é capaz de “reconhecer o valor 

da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações 

de vários grupos sociais e étnicos” – habilidade 14 da Competência de área 4 (BRASIL, 2015, p. 

66). A abordagem das culturas de origem africana e indígena tem caráter ilustrativo, sendo úteis 

para criar o contexto que apresenta uma questão de compreensão de texto. 

QUESTÃO 115 
 Yaô 
Aqui có no terreiro 
Pelú adié 
Faz inveja pra gente 
Que não tem mulher 

No jacutá de preto velho 
Há uma festa de yaô 

Ôi tem nêga de Ogum 
De Oxalá, de lemanjá 

Mucama de Oxossi é caçador 
Ora viva Nanã 
Nanã Buruku 

 A cultura hip hop tem origem na década de 1980 nos centros urbanos dos Estados Unidos, logo, é afro-104

americana, e não afro-brasileira. No entanto, agrupamos sob a mesma identidade, pois atualmente a cultura hip 
hop ultrapassa as fronteiras geográficas, sendo também identificada nos centros urbanos brasileiros.
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Yô yôo 
Yô yôoo 

No terreiro de preto velho iaiá 
Vamos saravá (a quem meu pai?) 
Xangô! 

  VIANA, G. Agó, Pixinguinha! 100 Anos. Som Livre, 1997. 
A canção Yaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha, em parceria com Gastão Viana, 

que escreveu a letra. O texto mistura o português com o iorubá, língua usada por africanos 
escravizados trazidos para o Brasil. Ao fazer uso do iorubá nessa composição, o autor 

A) promove uma crítica bem-humorada às religiões afrobrasileiras, destacando diversos orixás, 
B) ressalta uma mostra da marca da cultura africana, que se mantém viva na produção musical 

brasileira. 
C) evidencia a superioridade da cultura africana e seu caráter de resistência à dominação do 

branco. 
D) deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição do povo brasileiro. 
E) expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as referências originais. 
Resposta: B 

Em contraponto à questão 96, a situação-problema 115 não requer que se conheça as 

palavras e seus significados na língua iorubá, nem a canção de Pixinguinha visto que não há 

qualquer exigência do conhecimento musical. Portanto, para responder basta apreender o 

contexto que conduz os autores a fazerem uso da mescla linguística por valorizar os elementos 

da cultura de origem afro-brasileira. Passemos as questões que abordam a cultura indígena. 

QUESTÃO 106 
As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral (sejam 

as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou antigos; sejam as 
histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as comunidades indígenas nas 
chamadas “terras baixas da América do Sul" (o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo) não 
desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do 
português), sejam ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades 
indígenas com estratificação social (ou seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os 
maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso: 
que ela surge e se desenvolve – em qualquer das formas – apenas em sociedades estratificadas 
(sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc.). O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, 
não empregavam um sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos 
conhecimentos acumulados, das histórias passadas e, também, das narrativas que sua tradição criou, 
através da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. 
E não foram poucas: por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas 
vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as morangas e muitas 
outras mais (e também as desenvolveram muito; por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 
variedades diferentes em toda a América). 

  D'Angelis, W. R. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. 
   Disponível em: www.portalkaingang.org. Acesso em: 5 dez. 2012. 
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A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta 
que, nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou 

A) a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes. 
B) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos. 
C) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados de organização social. 
D) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades. 
E) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. 
Resposta: B 

QUESTÃO 126 
No ano de 1985 aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto 

da aldeia guarani de Sapukai. Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamentos de terras 
das encostas da Serra do Mar, destruindo o Laboratório de Radioecologia da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto, construída em 1970 num lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 
anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os 
engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam que o nome dado pelos índios 
continha informação sobre a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só descobriram que 
Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer “pedra podre”, depois do acidente. 

  FREIRE, J. R. B. Disponível em: www.taquiprati.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 
Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis mencionada no texto, os 

fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências minimizadas se: 
A) o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. 
B) as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua geral. 
C) o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros. 
D) a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo. 
E) o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais vigentes na época. 
Resposta: A 

Os textos que situam o contexto das duas questões anteriores apresentam informações 

acerca da cultura indígena. No entanto, em ambos os casos, tal como na questão 115, o 

enunciado de comando avalia a habilidade do leitor em compreender o texto, ao identificar os 

procedimentos argumentativos que concorrem para estabelecer uma ideia central e o objetivo 

do escritor em sua exposição. 

Portanto, até o momento, com exceção da questão 96 que exige que o respondente 

recorra a conhecimentos prévios, as demais seis questões analisadas tratam de compreensão 

de texto, em que se observa que o enunciado de comando fornece as dicas para a inferência do 

aluno. Ainda assim, a compreensão textual ainda é requerida em um nível básico, pois não é 

exigido o reconhecimento de nenhum argumento implícito dos textos, apenas os raciocínios 

que já estão explicitados e são previsíveis. 
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Diante das questões apresentadas até aqui, apreende-se um padrão recorrente de 

situação-problema proposto pelo Enem, explicitado por Zirondi e Nascimento (2006). Após o 

texto introdutório, aparece um enunciado que pretende dirigir o aluno para a resposta. 

Chamado de “enunciado de comando”, este tem duas características marcantes: (1) faz uma 

recapitulação genérica do texto; (2) determina a tarefa (ação) do aprendiz com relação ao 

texto para definir a melhor alternativa como resposta para a questão. 

Na questão 106, o primeiro aspecto do comando fica explícito em “A escrita e a 

oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos” (recapitulação global do 

texto). O segundo aspecto segue na segunda parte do enunciado: “o fragmento aponta que, nas 

sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou” (grifo nosso), o que marca a ação 

que o estudante deve realizar. 

Na questão 126, “considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis 

mencionada no texto” sumariza e destaca uma parte do texto para, a seguir, indicar a tarefa a 

ser cumprida pelo aluno avaliado: “os fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter sido 

previstos e suas consequências minimizadas se” (grifo nosso). 

Passemos as questões que têm por temática as Artes e os movimentos artísticos. 

5.2.3 Artes 

Para esta seção, separamos cinco questões cuja temática refere-se às Artes e aos 

conceitos a respeito de Arte. Neste âmbito, pretendemos verificar em que medida a 

Competência de área 4 é testada. Na Prova Amarela são as questões 114, 116, 117, 118 e 135 

que tematizam as Artes, as quais apresentamos em outra ordem para distinguir as que 

recorrem à imagem, além do recurso ao texto. As questões 117 e 118 apresentam um texto, 

enquanto as três outras apresentam uma imagem como informação. Igualmente nesta seção 

concentram-se as maiores divergências entre gabarito oficial e não oficial, o que será 

detalhado em outro tópico desta tese. 

QUESTÃO 117 
Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de antiga sabedoria, 

povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. A recusa em se inteirar dos valores 
culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva 
destruição. Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos 
tecnicamente menos desenvolvidos. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões 
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diferentes dos modos de sentir e pensar das várias sociedades, mas também como equivalentes, por 
resultarem de impulsos humanos comuns. 

  SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: arqueologia. São 
Paulo: Fundação Bienal de São Paulo – Associação Brasil 500 anos artes visuais, 2000. 

De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos 
colonizados, pois ambas compartilham o(a) 

A) suporte artístico. 
B) nível tecnológico. 
C) base antropológica. 
D) concepção estética. 
E) referencial temático. 
Resposta: C 

QUESTÃO 118 
Na exposição “A Artista Está Presente”, no MoMA, em Nova Iorque, a performer Marina 

Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance 
marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela 
repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um 
deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. 
ZANIN, L. Marina Abramovic, ou a força do olhar. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 4 nov. 2013. 

O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências 
contemporâneas e se caracteriza pela 

A) inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. 
B) abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. 
C) redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. 
D) negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. 
E) aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. 
Resposta: D 

Os textos introdutórios das questões 117 e 118 utilizam o conceito de arte por tema. 

Porém, de fato, são questões de compreensão e interpretação de texto, visto que o núcleo 

argumentativo dos textos introdutórios deve ser compreendido pelos estudantes. Na questão 

117, a expressão “impulsos humanos” fornece a pista para a resposta correta (“base 

antropológica”). 

A questão 118 destaca a performance da artista que, em contraponto ao formalismo na 

arte, provoca o público à interação com o intuito de questionar os papéis desempenhados por 

observador e artista na relação com o objeto de arte. Na flexibilização dos papéis, o artista e o 

observador trocam de “lugar” e, simultaneamente, tornam-se sujeito/observador e objeto na 

situação da performance. 
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As considerações feitas no parágrafo anterior a respeito da questão 118 não são pré-

requisitos ou condições para resolver a situação-problema proposta pelo Enem, ou seja, não 

há a necessidade de conhecimentos prévios acerca de conceitos que envolvam a arte para 

inferir uma resposta entre as alternativas. Ao mesmo tempo, o texto que apresenta o contexto 

da questão permite considerar correta também a opção A, além da resposta D, o que foi 

destacado por um dos gabaritos não oficiais. Apesar de algumas divergências de respostas 

entre gabarito oficial e não oficial, o relevante é observar que as questões são de leitura e 

interpretação de texto, e não de conhecimentos conteudistas e de técnicas a respeito de arte. O 

conhecimento acerca das artes como conteúdo é meio e não fim (finalidade), logo não está em 

avaliação, isto é, a arte é apenas o tema para as questões objetivas que envolvem as 

capacidades de uso da linguagem. 

As questões 114, 116 e 135 utilizam recursos visuais para apresentar o contexto da 

questão. 

QUESTÃO 116 

!  
As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século 

XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara 
remete à: 

A) preservação da proporção. 
B) idealização do movimento. 
C) estruturação assimétrica. 
D) sintetização das formas. 
E) valorização estética. 
Resposta: D 
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Para esta questão, considerando apenas o enunciado, também se pode assinalar a 

alternativa C “estruturação assimétrica”, como característica das vanguardas em que a proposta 

de Pablo Picasso se insere. O gabarito oficial propõe a letra D como correta. A concepção de arte 

moderna inspirada pela arte étnica incorporou alguns de seus elementos, entre os quais os traços 

mais “primitivos” e a colagem de materiais diversificados (NEVES, 2015). 

QUESTÃO 114 

!  
O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século 

XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço 
do Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

A) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 
B) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 
C) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 
D) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 
E) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
Resposta: A 

No confronto entre as opções, a letra A se mostra a resposta mais ajustada. As duas 

últimas questões (n. 114 e 116) tratam de interpretação de imagens (não verbal). Já a questão 

135 conjuga interpretação de texto com imagem. 
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QUESTÃO 135 

!  
TEXTO II 
Lucian Freud é, como ele próprio gosta de relembrar às pessoas, um biólogo. Mais propriamente, 

tem querido registrar verdades muito específicas sobre como é tomar posse deste determinado corpo 
nesta situação particular, neste específico espaço de tempo. 

SMEE, S. Freud. Köln: Taschen, 2010. 
Considerando a intencionalidade do artista, mencionada no Texto II, e a ruptura da arte no século 

XX com o parâmetro acadêmico, a obra apresentada trata do(a) 
A) exaltação da figura masculina. 
B) descrição precisa e idealizada da forma. 
C) arranjo simétrico e proporcional dos elementos. 
D) representação do padrão do belo contemporâneo. 
E) fidelidade à forma realista isenta do ideal de perfeição. 
Resposta: E 

Esta é mais uma questão de interpretação de texto associada à imagem. Não há 

propriamente a necessidade de algum conhecimento acerca da produção artística no contexto 

para responder o item. Informações acerca do Realismo e do Hiper-realismo como 

movimentos artísticos que, em contraposição aos movimentos de cunho romântico e clássico, 

buscavam a realidade como fundamento norteador da criação poderiam ajudar mais 

rapidamente na inferência da resposta. Entretanto, o Texto II sugere a resposta a partir das 

descrições que apresentam os princípios estéticos que norteiam a pintura apresentada. 

Muitas vezes, os conhecimentos mais aprofundados que, por ventura, os aprendizes 

tenham a respeito das obras artísticas, do contexto social em que viviam seus criadores, bem 

como dos movimentos que impulsionaram a diversidade de expressão podem, inclusive, 
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confundir o estudante na escolha da resposta considerada correta pelos elaboradores do Enem. 

Talvez, por isso, neste tópico concentre-se o foco de questionamento das respostas do gabarito 

oficial, o que detalharemos mais adiante. Seguimos com as questões que envolvem textos 

literários. 

5.2.4 Literatura 

Como já assinalado no capítulo anterior, a literatura é destacada das linguagens 

artísticas e constitui, à parte, a Competência de área 5, que dispõe sobre as habilidades a 

respeito de textos literários, a recordar (BRASIL, 2015, p. 66): 

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 
situando aspectos do contexto histórico, social e político. 
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de 
construção do texto literário. 
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 
permanentes no patrimônio literário nacional. 

Com relação à literatura, identificamos entre oito e nove questões (n. 110, 111, 113, 

120, 123, 130, 133, 134 e 97) na Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias no Enem 

de 2015. A última questão deste bloco (n. 97) apresenta um conto que, segundo o prof. Thiago 

Lira em seu blog “Português comentado” , é da Competência de área 9, pois envolve 105

tecnologias de comunicação. O perfil que mescla temas e assuntos evocados nos textos 

introdutórios é frequente no Enem. O relevante é observar o enfoque do enunciado de 

comando da questão, pois este determina a tarefa que o avaliado deve realizar para deduzir a 

resposta correta. 

Vale observar que no exame de 2015, os textos literários constam de estilos variados 

com prosa e poesia de diferentes gêneros, e autores de épocas variadas. Ainda assim, podemos 

ponderar que o participante não precisa conhecer os autores e os contextos sociais de 

produção literária. Não há a necessidade de memorizar informações ou saber os conteúdos 

literários que tornariam o aprendiz em um erudito ou um conhecedor das correntes literárias. 

O Enem avalia a habilidade de ler e compreender os textos para inferir as respostas corretas a 

partir do que os enunciados de comando requisitam. Sendo assim, apresentamos as questões 

 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B5ge6AP3bRR5ZWRhaEE1VHJoUXc/view>. Acesso em: 105

27 mar. 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B5ge6AP3bRR5ZWRhaEE1VHJoUXc/view
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objetivas que envolvem a literatura cuja habilidade avaliada, em nossa análise, é a de leitura e 

compreensão do texto. Os enunciados de comando costumam fornecer mais informações e 

subsídios que encaminham o respondente na inferência da resposta. Mesmo assim, alguns 

comentadores do Enem cogitaram respostas divergentes em relação ao gabarito oficial para 

quatro questões deste tópico, o que será analisado em outro bloco. 

QUESTÃO 110 
 Casa dos Contos 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & em 
cada claúdio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 

  ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978. 
O contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema Casa dos Contos, 

de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que: 
A) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação 

da realidade social. 
B) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e personalidades 

da Inconfidência Mineira. 
C) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção 

por uma linguagem erudita. 
D) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de 

procedimentos estéticos e literários. 
E) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de 

opressão vivido pelos inconfidentes. 
Resposta: E 

A questão 110 foi considerada a mais difícil no campo da literatura pelos 

comentadores do Portal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sendo uma das quais 

apresenta divergência na resposta. 

QUESTÃO 111 
Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os 

cabelos e eu parti. 
Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. 
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Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por 
um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de 
novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu 
desde muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da 
meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. 

O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia 
o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, 
conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, atochando a imprensa dos 
lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido 
concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em 
Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, 
amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos 
esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia 
surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha 
daquela marca para o pão do espírito. 

POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005. 
Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção 

social do colégio demarcado pela 
A) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. 
B) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. 
C) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. 
D) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares. 
E) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social. 
Resposta: A 

QUESTÃO 113 
  A pátria 
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera, 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 

Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 

Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

BILAC, O. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929. 
Publicado em 1904, o poema A pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na 

Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que: 
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A) a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. 
B) a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. 
C) os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. 
D) a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. 
E) a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. 
Resposta: B 

O poema de Olavo Bilac foi outra questão controversa. Alguns comentadores 

sustentaram a letra D como alternativa correta. Ambas (letras B e D) abordam a prosperidade 

e a exuberância da terra nas respostas. Prosseguimos com as demais questões que apresentam 

o mesmo modelo. Primeiro, o texto/imagem que apresenta o contexto da situação-problema. 

Logo depois, o enunciado de comando recapitula alguma ideia apresentada para, em seguida, 

indicar a ação (comando) que o avaliado deve realizar para chegar a resposta certa. 

É necessário destacar que a feitura do Enem toma por fundamento os pressupostos do 

interacionismo sociodiscursivo (ZARONDI; NASCIMENTO, 2006). O interacionismo 

sociodiscursivo tem como proposta intervir nas situações práticas, especialmente no campo do 

ensino de línguas cuja metodologia atua especialmente sobre a produção de textos 

considerados standards. O texto é definido como “uma unidade comunicativa co-dependente 

do quadro da atividade linguageira e que mobiliza os recursos de uma língua natural 

dada” (BRONCKART, 2006, p. 22). A categoria standard opera com recursos linguísticos 

mais simples, servindo de base para organizar as regras que instituem modelos de texto. Os 

textos literários e artísticos são excluídos a priori desta categoria na concepção do 

interacionismo sociodiscursivo, visto que modificam o uso das regras de base, logo, acionam 

recursos de linguagem de maior complexidade e com um número maior de elementos. 

Este aparte pretende chamar a atenção para a possível inadequação da proposta por 

situação-problema com alternativas fechadas previamente dadas pela Prova do Enem, ao 

considerar a leitura e compreensão de textos literários, o que pode contribuir para o 

aparecimento das respostas divergentes dos professores que comentaram os itens de artes e de 

literatura. 

Prosseguimos com as demais questões de literatura. 

QUESTÃO 120 
da sua memória 

mil 
e 
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mui 
tos 
out 
ros 
ros 
tos 
sol 
tos 
pou 
coa 
pou 
coa 
pag 
amo 
meu 

  ANTUNES, A. 2 ou + corpos no mesmo espaço. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
Trabalhando com recursos formais inspirados no Concretismo, o poema atinge uma 

expressividade que se caracteriza pela 
A) interrupção da fluência verbal, para testar os limites da lógica racional. 
B) reestruturação formal da palavra, para provocar o estranhamento no leitor. 
C) dispersão das unidades verbais, para questionar o sentido das lembranças. 
D) fragmentação da palavra, para representar o estreitamento das lembranças. 
E) renovação das formas tradicionais, para propor uma nova vanguarda poética. 
Resposta: D 

QUESTÃO 123 
 À garrafa 
Contigo adquiro a astúcia 
de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 

Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 
e o espaço ressoe. 

Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 
numa explosão 
de diamantes. 

  PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 
A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a): 
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A) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na 
expressão “Por translúcidas pões”. 

B) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como 
se em “prisão da forma”. 

C) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme 
expressa o verso “e te estilhaces, suicida”. 

D) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos 
versos “numa explosão / de diamantes”. 

E) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente 
comparada à “garrafa" a ser “estilhaçada". 

Resposta: D 

QUESTÃO 130 
 Cântico VI 
Tu tens um medo de 
Acabar. 
Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas 
Até não teres medo de morrer. 
E então serás eterno. 

  MEIRELES, C. Antologia poética. Rio de Janeiro: Record, 1963 (fragmento). 
A poesia de Cecília Meireles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Em 

Cântico VI, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber, como inerente à condição humana, 
A) a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. 
B) o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. 
C) o questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. 
D) a vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. 
E) um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. 
Resposta: A 

QUESTÃO 133 
 Aquarela 
O corpo no cavalete 
é um pássaro que agoniza 
exausto do próprio grito. 
As vísceras vasculhadas 
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principiam a contagem 
regressiva. 
No assoalho o sangue 
se decompõe em matizes 
que a brisa beija e balança: 
o verde – de nossas matas 
o amarelo – de nosso ouro 
o azul – de nosso céu 
o branco o negro o negro 

  CACASO. In: HOLLANDA, H. B (Org.). 26 poetas hoje. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2007. 
Situado na vigência do Regime Militar que governou o Brasil, na década de 1970, o poema de 

Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando 
A) as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura. 
B) a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado. 
C) o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a Ditadura. 
D) o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência. 
E) as riquezas da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. 
Resposta: D 

QUESTÃO 134 
Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro. No princípio. As mulheres, principalmente as mortas do 

álbum, eram maravilhosas. Os homens, mais maravilhosos ainda, ah, difícil encontrar família mais 
perfeita. A nossa família, dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, 
lançando em redor olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso clã. [...] 

Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite negra da rebelião, 
fiquei furiosa. [...] 

É mentira, é mentira!, gritei tapando os ouvidos. Mas Margarida seguia em frente: tio 
Maximiliano se casou com a inglesa de cachos só por causa do dinheiro, não passava de um pilantra, a 
loirinha feiosa era riquíssima. Tia Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem, 
ela queria homem e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o convento abriu-
lhe as portas com loucura e tudo. “E tem mais uma coisa ainda, minha queridinha”, anunciou 
Margarida fazendo um agrado no meu queixo. Reagi com violência: uma agregada, uma cria e, ainda 
por cima, mestiça. Como ousava desmoralizar meus heróis? 

  TELLES, L. F. A estrutura da bolha de sabão. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lygia Fagundes Telles configura e 

desconstrói modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo familiar descortina um(a) 
A) convivência frágil ligando pessoas financeiramente dependentes. 
B) tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca. 
C) pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias. 
D) tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios. 
E) velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com europeus. 
Resposta: C 

A seguir, a última questão deste bloco (97) é considerada como própria da 

Competência de área 9 pelo prof. Thiago Lira. Entretanto, esta é também uma questão acerca 
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de leitura e compreensão de texto, ainda que o texto explicativo se situe entre a prosa de um 

conto e a temática vinculada às tecnologias de comunicação. 

QUESTÃO 97 
Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio. Então apareceram os bichos 

que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida se 
criou a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números 
racionais e a História, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre, das coisas e das 
pessoas. Foram inventados o calmante e o estimulante. E alguém apagou a luz. E cada um se vira 
como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. 

  BONASSI, F. 15 cenas do descobrimento de Brasis. In: MORICONI, Í. (Org.). Os cem melhores contos 
do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da 
humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que: 

A) recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade. 
B) desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever. 
C) resgata a metodologia da história para denunciar as atitudes irracionais. 
D) transita entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana. 
E) satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. 
Resposta: D 

Pela leitura se verifica que as questões de literatura demandam a compreensão textual, 

não os conhecimentos de literatura. Portanto, podemos questionar se as habilidades da 

Competência de área 5 estão sendo realmente avaliadas por meio desses itens. Os textos 

literários são pretextos para introduzir as questões objetivas. Os enunciados de comando 

costumam manter o modelo ou esquema que apresentamos no início deste capítulo: fazem um 

resumo global do texto e sinaliza a ação que o estudante deve tomar no contexto de um 

modelo de texto standard, que os poemas e contos não são. 

Assim, deixamos aqui duas perguntas: (1) ao sumarizar e fornecer informações acerca 

do contexto da produção literária, estabelecendo relações entre texto e contexto de produção, 

o enunciado de comando não estaria isentando o participante de operar as habilidades 15, 16 e 

17 (“estabelecer relações”)?; (2) ao indicar a ação do aluno para inferir a resposta correta dada 

por opções previamente estabelecidas, os elaboradores do Enem estariam possibilitando que o 

aprendiz realizasse autonomamente as ações (identificar, reconhecer, relacionar e analisar) 

preconizadas nas 30 habilidades das nove competências de área da Matriz de Referência do 

Enem? 

Em outro tópico, abordaremos algumas divergências entre as respostas do gabarito 

oficial e as escolhas apresentadas por professores de português, de linguagens e de literatura 
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ao comentarem a prova. Passemos, então, às situações-problema que abordam a comunicação 

e suas tecnologias. 

5.2.5 Tecnologias da comunicação 

Neste tópico, encontram-se as situações-problema que tematizam as tecnologias da 

comunicação de que tratam as Competências de área 1 e 9. Porém, como será possível 

observar, todas as questões, de fato, focalizam a leitura e a compreensão do texto, pois os 

participantes não precisam “aplicar as tecnologias da comunicação e informação na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida” nem “entender os princípios, a 

natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação (…) 

associando-os aos conhecimentos científicos, às linguagens (…) e aos problemas que se 

propõem solucionar” (BRASIL, 2015, p. 66), uma vez que a avaliação apresenta as 

alternativas para resposta. Nesta situação, os respondentes não são produtores de textos, mas 

receptores no contexto de definir uma opção correta entre cinco alternativas previamente 

dadas. Os respondentes não precisam reconhecer, identificar ou relacionar as diferentes 

tecnologias de informação, basta identificar a opção que se relaciona ao comando da questão. 

Os textos introdutórios que apresentam os contextos das questões objetivas são 

fechados, encerram uma ideia cujo comando fornecido pelo enunciado, associado a cinco 

alternativas únicas, não permite a elaboração de hipóteses pelos estudantes. Ao marcar uma 

opção como resposta correta, os estudantes devem ser capazes de ler e compreender a ideia 

apresentada pelos elaboradores do Enem. A interlocução (elaborador do exame-estudante) 

exige que o páthos se ajuste ao ethos. Não há o que negociar, contradizer ou refutar, o que 

significa afirmar que existe a expectativa de que ao longo da formação escolar os alunos 

dominem as atividades de linguagem, tais como requeridas nos exames. 

Todas as questões deste bloco, bem como as de literatura, poderiam situar-se no tópico 

seguinte que aborda a compreensão do texto. Para nossa análise, separamos quatro questões 

(n. 105, 121, 122 e 129) que estariam no campo das Competências de área 1 e 9 com o intuito 

de evidenciar a transposição pela qual estas competências passam. Ao que parece, estas 

competências ficariam reduzidas basicamente à Competência de área 7, que busca concluir a 

respeito das ideias centrais apresentadas nos textos introdutórios. Os assuntos dos textos 
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introdutórios referem-se às tecnologias de comunicação, mas as questões são de leitura e 

compreensão textual, construídas no mesmo modelo já explicitado. 

QUESTÃO 105 
Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa 

Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, 
repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais 
científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode 
prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa 
conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University, University of Evansville e 
Auburn University pediu a um professor universitário e dois alunos para analisarem perfis de um 
grupo de universitários. 

Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou 
itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. Seis meses 
depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos 
jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as 
características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente 
de trabalho. 

  Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 
As redes sociais são espaços de comunicação e interação on-line que possibilitam o 

conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, 
esse conhecimento permite 

A) identificar a capacidade física atribuída ao candidato. 
B) certificar a competência profissional do candidato. 
C) controlar o comportamento virtual e real do candidato. 
D) avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. 
E) aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. 
Resposta: D 

QUESTÃO 121 
A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas 

transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século XX. Tais mudanças ocorrem em 
dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e 
confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos, dos pontos de 
vista econômico-produtivo, político e sociocultural. 

A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmissão, 
armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por inovações organizacionais, 
sociais e legais. Ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base 
técnico-científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. 

LEGEY, L.-R.; ALBAGLI, S. Disponível em: www.dgz.org.br. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 
O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e 

pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, a sociedade da informação 
corresponde a uma mudança na organização social porque 

A) representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. 
B) associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer parte do mundo. 
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C) propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a intensificação do 
comércio. 

D) propicia a interação entre as pessoas por meio de redes sociais. 
E) representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da 

vida. 
Resposta: E 

QUESTÃO 122 
Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, 

isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam, tão somente, adaptar o 
uso da linguagem ao suporte utilizado: “O contexto é que define o registro de língua. Se existe um 
limite de espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel”, afirma um 
professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso 
considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No 
entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em 
contextos específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal 
modelo em outras situações. Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego 
social da língua revela-se muito mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora 
de Divulgação Científica da UFMG: “A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou 
escrevemos da mesma forma que nossas avós”. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os 
principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com 
facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas 
situações, a fim de dominar outros códigos. 

SILVA JR., M. G.; FONSECA, V. Revista Minas Faz Ciência, n. 51, set.-nov. 2012 (adaptado). 
Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos 

particulares da escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola 
levar o aluno a 

A) interagir por meio da linguagem formal no contexto digital. 
B) buscar alternativas para estabelecer melhores contatos on-line. 
C) adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos. 
D) desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web. 
E) perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais. 
Resposta: E 

Segundo alguns comentadores, a questão 122 poderia pertencer também ao grupo da 

Competência de área 8, que abrange o uso da língua e de suas variantes. Nas questões 

anteriores, observa-se que os enunciados requisitam dos estudantes a compreensão do texto 

mediante um comando explícito após os textos introdutórios, sempre nas segundas orações de 

cada questão.  Não cabe ao respondente recorrer a conhecimentos a respeito de linguagem e 106

de tecnologias de comunicação para resolver as questões. Inclusive, nesta questão (n. 122), 

 “Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite…” (questão 105); “De acordo com o 106

texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social porque…” (questão 121); 
“Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a…” (questão 122).
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destacamos o teor do texto escolhido pelos elaboradores do Enem, que coloca à mostra o 

embate acerca do ensino de Língua Portuguesa: a escola (leia-se professores de Língua 

Portuguesa), acusada de valorizar o ensino da norma culta em detrimento do uso social da 

língua, sustenta-se na contramão do entendimento da natureza e da função das linguagens, e 

dos sistemas de comunicação. Assim, não cabe aos respondentes inferir a partir de um debate 

ou de argumentar e contra-argumentar, mas apenas concluir a partir do requisitado nos 

enunciados, que busca aproximar-se dos raciocínios lógicos. 

O espaço da argumentação normalmente é dado na prova de redação, que em 2015 teve 

“a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira” como tema. Ainda assim, se 

observa que o campo da argumentação acerca deste tema deve se mover no contorno das 

ideologias aceitas na sociedade atual, visto que se trata de um problema social. Segundo 

professores comentaristas , a violência como fato não deveria ser negada na argumentação. O 107

foco era a “persistência”. A redação poderia ser anulada caso os raciocínios apresentados 

também fossem de encontro aos direitos humanos ou tivessem como fundamento alguns 

provérbios do senso comum, por exemplo, “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. 

Seguimos com a última questão deste bloco que procede pelo mesmo percurso das 

anteriores. 

QUESTÃO 129 
Posso mandar por e-mail? 

Atualmente, é comum “disparar” currículos na internet com a expectativa de alcançar o maior 
número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia equivocada: é preciso saber quem 
vai receber seu currículo e se a vaga é realmente indicada para seu perfil, sob risco de estar 
“queimando o filme” com um futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem 
vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação, com a sugestão a seguir: 

Assunto: Currículo para a vaga de gerente de marketing 
Mensagem: Boa tarde. Meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à vaga de gerente 

de marketing. Meu currículo segue anexo. 
  Guia da língua 2010: modelos e técnicas. Língua Portuguesa, 2010 (adaptado). 

O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função social de: 
A) divulgar padrão oficial de redação e envio de currículos. 
B) indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. 
C) instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. 
D) responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por e-mail. 
E) orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de currículos. 
Resposta: C 

 Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-107

questoes-do-2o-dia-de-provas>. Acesso em: 1 abr. 2016.

http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-provas
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Em nossa análise, até o momento, a leitura e a compreensão de textos parece ser o 

ponto central na realização da Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, o que reduz 

as nove competências dessa área a basicamente duas (Competências de área 6 e 7). 

Entretanto, ainda assim, apresentamos um grupo de questões objetivas que explicitamente 

assume essa função por reunir as habilidades ligadas à argumentação. 

5.2.6 Compreensão de texto (estratégias argumentativas e funções da linguagem) 

Neste tópico, focalizamos a leitura e compreensão textual a partir de diferentes 

gêneros textuais (propaganda, relatório, artigo de divulgação científica, notícia, biografia, 

canção etc.), não pertencentes à literatura e às artes, os quais entendemos estarem associados 

à Competência de área 7, ou seja, é necessário que o estudante seja capaz de responder à 

questão objetiva a partir do reconhecimento da finalidade, da função, dos recursos linguísticos 

empregados, dos procedimentos argumentativos, e do contexto de produção e recepção dos 

textos apresentados. Separamos nove questões objetivas (n. 98, 99, 100, 104, 108, 109, 112, 

125 e 132) para este quesito. 

Começamos pela questão 109 da Prova Amarela que apresenta um cartaz de caráter 

informativo e publicitário com recursos análogos ao da questão 135 de arte, isto é, com texto 

e imagem conjugados. 

QUESTÃO 109 

!  
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Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de 
atingir o público-alvo, influenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não 
verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que: 

A) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o 
médico e a população. 

B) a figura do profissional da saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como 
estratégia argumentativa. 

C) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de argumentação que 
simulam o discurso do médico. 

D) a empresa anunciada deixa de se autopromover ao mostrar preocupação social e assumir a 
responsabilidade pelas informações. 

E) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade no trecho 
sobre as maneiras de prevenção. 

Resposta: B 

Nesta questão o enunciado assinala a relevância da imagem vinculada ao conteúdo do 

texto, em que a figura da médica, como autoridade na área da saúde, busca instituir um 

discurso mais favorável à adesão do leitor. Essa é uma questão de interpretação de texto com 

base na compreensão das estratégias argumentativas utilizadas. 

As próximas questões objetivas também buscam avaliar a interpretação do texto 

considerando as habilidades da competência 7 (reconhecer as finalidades persuasivas dos 

diversos gêneros textuais; relacionar temas, assuntos e recursos em textos diferentes; inferir 

os objetivos de um texto a partir de quem escreve e a quem se dirige; identificar os 

procedimentos argumentativos). Conforme postado pelo prof. Thiago Lira em seu blog 

“Português comentado” , a próxima questão (n. 98) tem por foco a habilidade 21: 108

“reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a 

finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos” (BRASIL, 2015, p. 66). 

QUESTÃO 98 

!  

 Disponível em: <http://portuguescomentado.blogspot.com.br/search/label/H21>. Acesso em: 22 mar. 2016.108

http://portuguescomentado.blogspot.com.br/search/label/H21


!246

Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... Muitas são as datas comemoradas ao 
longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade oportunizam uma 
reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda 
da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em que se combinam elementos verbais e não verbais 
para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, 
depreende-se do texto da ABI que, 

A) para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação. 
B) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. 
C) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. 
D) para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião. 
E) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. 
Resposta: E 

A questão seguinte (n. 108) recorre as habilidades 23 e 24 (inferir em um texto quais 

são os objetivos de seu produtor” e “reconhecer no texto estratégias argumentativas 

empregadas para o convencimento”). O texto é um relatório, que deveria ter um caráter 

informativo e objetivo, mas conforme o enunciado assinala, o autor contraria o gênero 

escrevendo de maneira pessoal. 

QUESTÃO 108 
Exmº Sr. Governador: 
Trago a V. Exa. um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 

1928. 
[…] 
ADMINISTRAÇÃO 
Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário vai para eles 

dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que prefeitura do interior não ponha no 
arame, proclamando que a coisa foi feita por ela; comunicam-se as datas históricas ao Governo do 
Estado, que não precisa disso; todos os acontecimentos políticos são badalados. Porque se derrubou a 
Bastilha – um telegrama; porque se deitou pedra na rua – um telegrama; porque o deputado F. esticou 
a canela – um telegrama. 

Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. 
GRACILIANO RAMOS 

  RAMOS, G. Viventes das Alagoas. São Paulo: Martins Fontes, 1962. 
O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época, prefeito de Palmeira dos Índios, e é 

destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar 
a norma prevista para esse gênero, pois o autor: 

A) emprega sinais de pontuação em excesso. 
B) recorre a termos e expressões em desuso no português. 
C) apresenta-se na primeira pessoa do singular, para conotar intimidade com o destinatário. 
D) privilegia o uso de termos técnicos, para demonstrar conhecimento especializado. 
E) expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional. 
Resposta: E 
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Neves (2015) destaca a sequência de anáforas  como recurso de linguagem que 109

caracteriza um tom mais emotivo e pessoal, o que reforça a escolha da letra E como resposta 

correta na questão anterior. 

QUESTÃO 99 
14 coisas que você não deve jogar na privada 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também 

deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar 
entupimentos: 

• cotonete 
• medicamento e preservativo; 
• óleo de cozinha; 
• ponta de cigarro; 
• poeira de varrição de casa; 
• fio de cabelo e pelo de animais; 
• tinta que não seja à base de água; 
• querosene, gasolina, solvente, tíner. 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, 
podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a destinação final adequada. 

  MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 
O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a 

função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, que busca 
A) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis 

que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 
B) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 

como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 
C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis 

do autor do texto em relação ao planeta. 
D) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre 

ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 
E) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a 

proporcionar melhor compreensão do texto. 
Resposta: B 

A função referencial ou denotativa põe em relevo a informação ou o tema ao qual a 

mensagem faz referência. No entanto, fica evidente que o aluno não precisa nem reconhecer a 

função da linguagem utilizada nem saber a sua definição, pois o enunciado destaca essa 

função. Assim, pode-se apreender a definição de função referencial por meio da leitura e 

compreensão do texto introdutório. As questões 100, 104, 112, 125 e 132 também enfocam a 

 A anáfora se caracteriza pela repetição de palavras em frases sucessivas. Em geral, o intuito do orador é 109

aumentar o sentimento de presença ao utilizar esse recurso da linguagem (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005).
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capacidade de leitura e compreensão textual tendo em vista a produção e recepção dos textos 

em seus contextos de produção a partir de gêneros textuais diversos. 

Mais uma vez, observa-se que o enunciado recorrentemente sumariza o conteúdo do 

texto introdutório, focalizando algum aspecto do texto que prepara ou conduz o respondente 

na resolução da questão. A inferência frequentemente decorre do enunciado de comando que a 

priori auxilia o participante do Enem na conclusão pela resposta mais adequada. Muitas 

vezes, é recomendável ler o enunciado de comando antes do texto introdutório para que o 

participante se concentre no que é requisitado. As demais questões deste tópico seguem o 

mesmo padrão. 

QUESTÃO 100 
Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente 
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. 

Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar 
embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos 
anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode 
impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e 
até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado 
poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia 
ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em 
sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. 

  Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo 

contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura 
do texto apresentado, reconhece-se que sua função é 

A) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. 
B) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. 
C) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. 
D) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. 
E) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. 
Resposta: E 

QUESTÃO 104 
Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro-ondas? 
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Elas causam vibração nas 

moléculas de água, e é isso que aquece a comida. Se o prato estiver seco, sua temperatura não se 
altera. Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca água em seu corpo, podem sair incólumes. Já 
um ser humano não se sairia tão bem quanto esses insetos dentro de um forno de micro-ondas 
superdimensionado: a água que compõe 70% do seu corpo aqueceria. Micro-ondas de baixa 
intensidade, porém, estão por toda a parte, oriundas da telefonia celular, mas não há comprovação de 
que causem problemas para a população humana. 

  OKUNO. E. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 11 dez. 2013. 
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Os textos constroem-se com recursos linguísticos que materializam diferentes propósitos 
comunicativos. Ao responder à pergunta que dá título ao texto, o autor tem como objetivo principal 

A) defender o ponto de vista de que as ondas eletro magnéticas são inofensivas. 
B) divulgar resultados de recentes pesquisas científicas para a sociedade. 
C) apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas e de seu uso. 
D) alertar o leitor sobre os riscos de usar as micro-ondas em seu dia a dia. 
E) apontar diferenças fisiológicas entre formigas e seres humanos. 
Resposta: C 

QUESTÃO 112 
João Antônio de Barros (Jota Barros) nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá (PE). 

Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel, já publicou 33 
folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, vivendo exclusivamente da 
venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia 
popular nordestina no Sul, tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. 

  EVARISTO. M. C. O cordel em sala de aula. In: BRANDÃO. H. N. (Coord.). Gêneros do discurso na 
escola:     mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica. São Paulo: Cortez, 2000. 

A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando 
sua singularidade. No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos 
principais elementos que a constitui é 

A) a estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato biográfico surta os efeitos 
desejados. 

B) o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso artístico. 
C) a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. 
D) uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. 
E) uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. 
Resposta: B 

Novamente, a título de ilustração, o enunciado resume o conteúdo do texto de 

apresentação, focalizando o aspecto do texto que prepara e conduz o respondente na solução 

do item. A inferência decorre do exposto no sumário, em que “descrever a trajetória de 

determinado indivíduo” é fazer “o relato de eventos de sua vida”, e “evidenciar a sua 

singularidade” remete a “que valorize seu percurso artístico”. 

QUESTÃO 125 
Poesia quentinha 

Projeto literário publica poemas em sacos de pão na capital mineira 
Se a literatura é mesmo o alimento da alma, então os mineiros estão diante de um verdadeiro 

banquete. Mais do que um pãozinho com manteiga, os moradores do bairro de Barreiro, em Belo 
Horizonte (MG), estão consumindo poesia brasileira no café da manhã. Graças ao projeto “Pão e 
Poesia”, que faz do saquinho de pão um espaço para veiculação de poemas, escritores como Affonso 
Romano de Sant'Anna e Fernando Brant dividem espaço com estudantes que passaram por oficinas de 
escrita poética. São ao todo 250 mil embalagens, distribuídas em padarias da região de Belo 
Horizonte, que trazem a boa literatura para o cotidiano de pessoas, além de dar uma chance a 
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escritores novatos de verem seus textos impressos. Criado em 2008 por um analista de sistemas 
apaixonado por literatura, o “Pão e Poesia” já recebeu dois prêmios do Ministério da Cultura. 

Língua Portuguesa, n. 71, set. 2011. 
A proposta de um projeto como o “Pão e Poesia” objetiva inovar em sua área de atuação, pois: 
A) privilegia novos escritores em detrimento daqueles já consagrados. 
B) resgata poetas que haviam perdido espaços de publicação impressa. 
C) prescinde de critérios de seleção em prol da popularização da literatura. 
D) propõe acesso à literatura a públicos diversos. 
E) alavanca projetos de premiações antes esquecidos. 
Resposta: D 

A avaliação acerca da leitura e compreensão do texto prevalece nas últimas quatro 

questões (n. 100, 104, 112 e 125). Como regra, o enunciado destaca algum item do texto a 

respeito do qual o respondente deve focalizar a atenção para chegar a resposta correta. Como 

ocorre também na questão a seguir, em que o enunciado indica que a canção é uma carta (o 

título torna esta informação óbvia), de modo que o participante do Enem tem a sua atenção 

dirigida para o diálogo entre remetente e destinatário (“eu poético” e “interlocutor”). 

QUESTÃO 132 
 Carta ao Tom 74 
Rua Nascimento Silva, cento e sete 
Você ensinando pra Elizete 
As canções de canção do amor demais 
Lembra que tempo feliz 
Ah, que saudade, 
Ipanema era só felicidade 
Era como se o amor doesse em paz 
Nossa famosa garota nem sabia 
A que ponto a cidade turvaria 
Esse Rio de amor que se perdeu 
Mesmo a tristeza da gente era mais bela 
E além disso se via da janela 
Um cantinho de céu e o Redentor 
É, meu amigo, só resta uma certeza, 
É preciso acabar com essa tristeza 
É preciso inventar de novo o amor 

 MORAES, V.; TOQUINHO. Bossa Nova, sua história, sua gente. São Paulo: Universal; Philips,1975 
(fragmento). 

O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, 
possibilitando que o eu poético e o interlocutor 

A) compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. 
B) troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. 
C) façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. 
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D) tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. 
E) aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. 
Resposta: B 

Embora Costa (2003) tenha destacado a presença exígua da canção popular nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa como gênero literário, o Enem o 

utiliza com frequência. Como sustenta Costa (2003), a canção vincula discurso literomusical 

ao discurso cotidiano em que a letra escrita precisa ser vocalizada, ou seja, a canção produz 

uma amálgama entre oralidade e escritura. Por isto, constitui um gênero que atende a vários 

contextos que se entrelaçam para as questões objetivas: (1) o de valor simbólico e identidade 

como em Yaô de Pixinguinha, apresentada anteriormente; (2) o de leitura e compreensão de 

texto em que a letra da música vocaliza uma carta na composição de Toquinho e Vinícius; (3) 

o de variação linguística, como será examinado em Assum Preto de Luiz Gonzaga e Essa 

Pequena de Chico Buarque, que constituem os próximos tópicos dessa exposição. 

Ainda assim, vale observar que os aspectos relativos à música (ritmos, melodias, 

timbres, gêneros musicais etc.) não constituem objeto de qualquer indagação dos enunciados 

do Enem. A poética da canção é reduzida à palavra como marca identitária ou conteúdo para 

as habilidades de leitura e compreensão da língua portuguesa. Nem mesmo o aspecto literário 

e poético, e as complexidades próprias da interpretação literária são usualmente consideradas 

nos exames. 

Passemos, então, às questões que tematizam as variantes linguísticas vinculadas aos 

contextos sociais que, além de abranger o conhecimento de gramática contextualizada, indica 

também o caráter identitário do uso da língua. 

5.2.7 Gramática – marcas e variantes da língua portuguesa 

Identificar e relacionar as variantes linguísticas do português ao contexto social é o 

que define a Competência de área 8, que também trata de “reconhecer os usos da norma 

padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação” (BRASIL, 2015, p. 

66). Nesta competência situa-se o conhecimento a respeito de gramática. Para este caso, 

identificamos sete questões (n. 101, 103, 107, 119, 124, 127 e 131). De início, apresentamos 

as questões objetivas que utilizam o cancioneiro popular brasileiro para introduzir o contexto 

da situação-problema (n. 107 e 131). 
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QUESTÃO 107 
 Assum preto 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 
(fragmento). 

As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da 
aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a 
sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra a: 

A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve” 
B) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
C) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”. 
D) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô” 
E) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 
Resposta: B 

A troca do “l” pelo “r” expõe o uso da mesma regra na escrita para aspectos fonéticos 

análogos. Essa é uma questão de ortografia em que o texto introdutório é dispensável para a 

resolução da questão. 

QUESTÃO 131 
Essa pequena 

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 
Temo que não dure muito a nossa novela, mas 
Eu sou tão feliz com ela 
Meu dia voa e ela não acorda 
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas 
Não canso de contemplá-la 
Feito avarento, conto os meus minutos 
Cada segundo que se esvai 
Cuidando dela, que anda noutro mundo 
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Ela que esbanja suas horas ao vento, ai 
Às vezes ela pinta a boca e sai 
Fique à vontade, eu digo, take your time 
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas 
O blues já valeu a pena 
  CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 31 jun. 2012. 

O texto Essa pequena registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma 
linguagem informal, comum na música popular. Observa-se, como marca da variedade coloquial da 
linguagem presente no texto, o uso de 

A) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado no português. 
B) expressões populares, que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. 
C) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade. 
D) formas pronominais em primeira pessoa. 
E) repetições sonoras no final dos versos. 
Resposta: B 

Essa é outra questão acerca de variantes linguísticas em que a linguagem coloquial 

predomina, sendo afirmada no enunciado de comando, o que se traduz na alternativa B como 

resposta mais adequada sem que a leitura do texto introdutório seja imprescindível. 

QUESTÃO 127 
Azeite de oliva e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 

Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um chega pra lá no diabete e ainda livra 
o coração de entraves 

Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja possível usar os dois óleos juntinhos, no 
mesmo dia. Individualmente, o duo também bate um bolão. Segundo um estudo recente do grupo 
EurOlive, formado por instituições de cinco países europeus, os polifenóis do azeite de oliva ajudam a 
frear a oxidação do colesterol LDL, considerado perigoso. Quando isso ocorre, reduz-se o risco de 
placas de gordura na parede dos vasos, a temida aterosclerose – doença por trás de encrencas como o 
infarto. 

  MANARINI, T. Saúde é vital, n. 347, fev. 2012 (adaptado). 
Para divulgar conhecimento de natureza científica para um público não especializado, Manarini 

recorre à associação entre vocabulário formal e vocabulário informal. Altera-se o grau de formalidade 
do segmento no texto, sem alterar o sentido da informação, com a substituição de 

A) “dá um chega pra lá no diabete” por “manda embora o diabete”. 
B) “esquentar a cabeça” por “quebrar a cabeça”. 
C) “bate um bolão” por “é um show”. 
D) “juntinhos" por “misturadinhos” 
E) “por trás de encrencas” por “causadora de problemas”. 
Resposta: E 

Aqui o texto de divulgação científica utiliza a variante informal da língua em que a 

expressão “causadora de problemas” altera o nível de formalidade sem modificar o 

significado da frase. 



!254

QUESTÃO 124 
Palavras jogadas fora 

Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço 
por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de “jogar fora” (pincha fora essa porcaria) ou 
“mandar embora” (pincha esse fulano daqui). Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na 
capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem esse 
verbo, comumente escuto respostas como “minha avó fala isso”. Aparentemente, para muitos falantes, 
esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras 
são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição: elas já estavam lá antes de nascermos. 
“Tradição”, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir (sobretudo valores 
culturais). O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa 
muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a 
extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão 
normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca 
escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? 

É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, 
mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a 
extinção de insetos, a não ser dos extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção 
das palavras é incentivada. 

  VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado). 
A discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” nos traz uma reflexão sobre a 

linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que: 
A) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere 

o título. 
B) o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. 
C) o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. 
D) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. 
E) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. 
Resposta: C 

Neste caso, a variante linguística identifica claramente um grupo social e opera um 

marcador identitário. 

As próximas duas questões tratam da utilização de verbos, de modo que a 

compreensão do texto é dada pelo emprego dos tempos verbais. Essas questões também 

poderiam ser agrupadas no tópico “compreensão textual”. Ao reuni-las no tópico gramática, 

destacamos o que o enunciado focaliza, no caso, a utilização dos tempos verbais que 

contextualizam as noções de gramática. 
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QUESTÃO 101 

!  
A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como 

estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal 
que contribui para esse destaque é o emprego: 

A) do termo "fácil" no início do anúncio, com foco no processo. 
B) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 
C) das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. 
D) da expressão intensificadora “menos do que” associada à qualidade. 
E) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que quantifica a ação. 
Resposta: C 

Os tempos verbais no futuro e no passado, respectivamente, “vai ser bom” e “não foi”, 

utilizados em sequência sugerem a ligeireza do serviço prestado. 

QUESTÃO 103 
Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de 

Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara um 
inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera 
por algum tempo Antônio Nobre. “Ao cair das folhas”, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu 
predileto, está datado de “Clavadel, outubro, 1895”. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. 

  BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 
No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a sequência dos eventos 

narrados, destaca-se a 
A) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto. 
B) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos. 
C) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos. 
D) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais. 
E) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. 
Resposta: C 

A narrativa apresenta tempos verbais no pretérito perfeito e no pretérito mais que 

perfeito. Este último se caracteriza pela descrição de um fato no passado em referência a outro 
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acontecimento decorrido anteriormente. Ainda assim, se observarmos atentamente, a leitura do 

comando é suficiente para responder a questão. O enunciado de comando afirma que se trata de 

um relato de memórias, ou seja, uma narrativa que coloca eventos em sequência, o mesmo que 

“ordenar os acontecimentos”, o que já destacaria a alternativa C como melhor opção. 

QUESTÃO 119 
TEXTO I 
Um ato de criatividade pode contudo gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a 

palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação -(ó)dromo (= corrida), que figura em 
hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não 
demoraram a circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, 
camelódromo. 

  AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 
TEXTO II 
Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas 

de samba? Em grego, -dromo quer dizer “ação de correr, lugar de corrida”, daí as palavras autódromo 
e hipódromo. É certo que, as vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não 
perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. 

  GULLAR, F. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012. 
Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o Texto II apresente um julgamento 

de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete 
A) o dinamismo da língua na criação de novas palavras. 
B) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. 
C) a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos. 
D) o reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos. 
E) a restrição na produção de novas palavras com o radical grego. 
Resposta: A 

Na gramática o fenômeno da formação de palavras cujos radicais têm origem em 

línguas diferentes recebe o nome de hibridismo (NEVES, 2015). A leitura atenta do enunciado 

de comando que resume um posicionamento a respeito dos dois textos possibilita a escolha da 

resposta mais adequada. O Texto I sustenta que as línguas têm operadores que permitem 

novas construções lexicais (“Há nas línguas mecanismos geradores de palavras”), ao mesmo 

tempo em que se opõe ao posicionamento apresentado no Texto II (“Embora o Texto II 

apresente um julgamento de valor”). 

Essas são as questões que abrangem o conhecimento de gramática. Aqui se observa 

que a memorização de regras e a utilização predominante da norma culta não são requeridas. 

O conhecimento de gramática é contextualizado, sendo necessário que o estudante reconheça 
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as variantes linguísticas e as regras de uso da língua na medida em que compreenda o texto 

escrito e apreenda seus significados. 

Aqui encerramos a apresentação e breve análise das 40 questões que compuseram a 

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2015. Todavia, algumas questões 

objetivas foram objeto de polêmicas entre professores de Língua Portuguesa e Artes. No 

próximo tópico, apresentamos os argumentos contrários e as justificativas de professores que, 

ao comentarem as respostas, discordaram do gabarito oficial para este exame. 

5.3 As divergências em relação ao gabarito oficial 

Grande parte dos argumentos divergentes na resolução das situações-problema se 

localiza nas questões de artes e literatura conforme assinalamos ao longo deste capítulo. Ao 

realizar um levantamento entre comentadores diversos do Enem, identificamos posicionamentos 

diferenciados em sete das 40 questões da Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

sendo três questões de artes (n. 114, 116, 118) e quatro de literatura (n. 110, 113, 123 e 130). 

5.3.1 As questões de artes 

Apresentamos inicialmente as divergências em relação às questões de artes. A questão 

114 foi uma delas. Recordemos o item: 

QUESTÃO 114 

!  
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O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século 
XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço 
do Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

A) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 
B) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 
C) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 
D) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 
E) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
Resposta: A 

A professora de Linguagens Maria Tereza Faria comenta no Jornal Zero Hora 

(JUSTINO, 2015a) que não há elementos díspares, ou seja, desiguais ou diferentes, conforme 

definição deste vocábulo nos dicionários. Segundo a professora, a simultaneidade da reflexão do 

livro em uma ótica convencional e das costas da figura do homem, que subverte o real, torna a 

alternativa C a mais viável, uma vez que se constitui uma nova perspectiva do olhar. Com isso, a 

professora sustenta que a opção A não expressa com precisão o que o enunciado requer. 

A questão 116 também foi objeto de discórdia com relação à resposta do gabarito 

oficial. As respostas oscilaram entre as letras C, D e E. 

QUESTÃO 116 

!  
As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século 

XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara 
remete à: 

A) preservação da proporção. 
B) idealização do movimento. 
C) estruturação assimétrica. 
D) sintetização das formas. 
E) valorização estética. 
Resposta: D 
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O blog clubedaarteescolar  cogita as opções D e E como alternativas admissíveis. O 110

argumento é de que o primitivismo foi um movimento de manifestação da vanguarda artística 

que, no início do século XX, incorporou os modos de expressão de diversos grupos étnicos, 

especialmente da arte africana, entendida como expressão de uma estética a ser valorizada. 

Nesta questão também a professora Maria Tereza Faria do jornal Zero Hora 

(JUSTINO, 2015a) analisa que a imagem confunde o participante do Enem. Além do que, o 

enunciado é inconsistente para que se compreenda o que é requisitado do estudante. A 

assimetria do olhar na máscara é evidente, bem como os traços sintetizados, o que justifica 

igualmente a escolha das opções C e D. 

Por último, a questão 118 da Prova Amarela. Este foi o item que mais recebeu 

comentários quanto à resposta adotada como correta pelos elaboradores do Enem. 

Recordemos a questão: 

QUESTÃO 118 
Na exposição “A Artista Está Presente”, no MoMA, em Nova Iorque, a performer Marina 

Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance 
marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, seis dias por semana, num total de 736 horas, ela 
repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes, um a um, e trocava com cada um 
deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. 

 ZANIN, L. Marina Abramovic, ou a força do olhar. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br. Acesso em: 4 
nov. 2013. 

O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências 
contemporâneas e se caracteriza pela 

A) inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. 
B) abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. 
C) redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. 
D) negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. 
E) aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. 
Resposta: D 

Grande parte dos comentadores considera correta a opção A em vez da letra D, que é a 

resposta oficial. Alguns professores de cursos argumentam que “a negociação colaborativa de 

sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage” não é uma prerrogativa das tendências 

contemporâneas . No blog clubedaarteescolar , o argumento que sustenta a letra A como 111 112

 Disponível em: <http://clubedaarteescolar.blogspot.com.br/2015/10/gabarito-extraoficial-de-artes-110

enem-2015.html>. Acesso em: 28 mar. 2016.
 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/11/03/enem-2015-saiba-quais-foram-as-questoes-111

mais-polemicas.htm>. Acesso em: 28 mar. 2016.
 Disponível em: <http://clubedaarteescolar.blogspot.com.br/2015/10/gabarito-extraoficial-de-artes-112

enem-2015.html>. Acesso em: 28 mar. 2016.

http://clubedaarteescolar.blogspot.com.br/2015/10/gabarito-extraoficial-de-artes-enem-2015.html
http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/11/03/enem-2015-saiba-quais-foram-as-questoes-mais-polemicas.htm
http://clubedaarteescolar.blogspot.com.br/2015/10/gabarito-extraoficial-de-artes-enem-2015.html
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alternativa mais adequada destaca o papel dos museus, que ultrapassa o da simples exposição de 

obras de arte ao proporcionar outras experiências estéticas ao público. Em entrevista ao jornal 

Zero Hora (JUSTINO, 2015a), a professora de Linguagens Maria Tereza Faria entende que há 

duas opções plausíveis (letras A e D), mas julga a escolha da letra A mais completa em vista do 

enunciado que ressalta o termo “tendências contemporâneas”. Assim, ela endossa o argumento 

anterior de que o museu renova sua função com a arte interativa posta em seu interior. 

5.3.2 As questões de literatura 

No campo da literatura, a questão 110 foi considerada uma das mais difíceis pelos 

comentadores do Portal da EBC, e foi analisada pelos professores Zaira Dirani e Marcelo 

Freire. Os comentadores destacam no vídeo  que o enunciado fornece a pista para que o 113

aluno responda corretamente. Ambos os professores enunciam a letra B como a resposta 

correta, imaginam a possibilidade de os estudantes escolherem a letra A pela forma do poema 

que remete ao Concretismo, mas não consideram a letra E, sustentada pelo gabarito oficial. 

QUESTÃO 110 
 Casa dos Contos 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & em 
cada claúdio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 

  ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978. 
O contexto histórico e literário do período barroco- árcade fundamenta o poema Casa dos 

Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela 
que: 

A) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação 
da realidade social. 

B) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e personalidades 
da Inconfidência Mineira. 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sSuSwZmTLRg&feature=youtu.be>. Acesso em: 27 113

mar. 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=sSuSwZmTLRg&feature=youtu.be
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C) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção 
por uma linguagem erudita. 

D) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de 
procedimentos estéticos e literários. 

E) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de 
opressão vivido pelos inconfidentes. 

Resposta: E 

O argumento é de que o poema resgata a memória de dois poetas em seus contextos 

históricos e literários: (1) a lembrança do Soneto de Gregório de Matos, poeta barroco (“A 

cada canto um grande conselheiro (…)”) pela utilização dos mesmos termos no início dos 

versos (anáfora) ao descrever a Bahia do século XVII; (2) a referência nos versos finais a 

Cláudio Manuel da Costa, poeta árcade, que esteve bastante envolvido com os movimentos da 

Inconfidência Mineira e foi encontrado morto por enforcamento na prisão em uma versão 

oficial de suicídio. Daí, a escolha pela alternativa B, em vez da E. 

A situação-problema 113 é outra questão polêmica visto que os comentadores indicam 

a alternativa D em vez da letra B, divulgada como gabarito oficial. 

QUESTÃO 113 
  A pátria 
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum pais como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera, 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 

Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 

Criança! não verás pais nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

BILAC, O. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929. 
Publicado em 1904, o poema A pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na 

Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto, na medida em que: 
A) a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de grandeza. 
B) a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo. 
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C) os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais. 
D) a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. 
E) a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado. 
Resposta: B 

No portal da EBC , a profa. Zaira Dirani comenta que o Enem focalizou a 114

interpretação de texto vinculada às funções da linguagem. Também houve predomínio dos 

autores modernistas pois somente dois textos apresentavam autores anteriores a este período. 

A professora analisa especialmente a questão 113, que apresenta o poema de Olavo Bilac, 

sustentando que a opção D é a correta. . A comentarista também cogita a possibilidade do 115

aluno marcar a letra E. Porém, a alternativa B, dada pelo gabarito oficial, não é mencionada 

pela professora. 

Do mesmo modo, a professora de Linguagens Maria Tereza Faria em entrevista para o 

jornal Zero Hora (JUSTINO, 2015a) sustenta que os versos 6, 9, 11, 12, 13 e 14 do poema de 

Olavo Bilac reforçam a alternativa D como correta. Ainda, segundo a professora, da 

perspectiva ideológica, vigorava o nacionalismo na Primeira República, quando a 

prosperidade individual se vinculava ao trabalho e às políticas de governo, ainda que escassas, 

e que gradativamente buscavam substituir a força de trabalho escrava pela mão-de-obra 

imigrante. Portanto, para a comentarista que sustenta a letra D como alternativa correta, a 

letra B não contempla o enunciado nem o poema de Olavo Bilac. 

A questão 123 também foi alvo de controvérsias, em que a professora de Linguagens 

Maria Tereza Faria  afirma a letra E como alternativa correta. 116

QUESTÃO 123 
 À garrafa 
Contigo adquiro a astúcia 
de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 

Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 

 Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-114

questoes-do-2o-dia-de-provas>. Acesso em: 27 mar. 2016.
 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2TVm7ZR5JsE>. Acesso em: 27 mar. 2016.115

 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/10/entenda-as-diferencas-116

nos-gabaritos-oficial-e-extraoficial-do-enem-2015-4888977.html>. Acesso em: 27 mar. 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=2TVm7ZR5JsE
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/caiu-no-enem-professores-comentam-redacao-e-questoes-do-2o-dia-de-provas
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e o espaço ressoe. 

Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 
numa explosão 
de diamantes. 

  PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 
A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a): 
A) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na 

expressão “Por translúcidas pões”. 
B) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como 

se em “prisão da forma”. 
C) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme 

expressa o verso “e te estilhaces, suicida”. 
D) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos 

versos “numa explosão / de diamantes”. 
E) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente 

comparada à “garrafa" a ser “estilhaçada". 
Resposta: D 

O argumento para a escolha da letra E sustenta que o “eu lírico” remete ao ato de 

criação poética, e não à palavra. A palavra é campo neutro, não se transforma e não contém, 

pois é conteúdo cuja significação condensa significante e significado. Os segundo e quarto 

versos evidenciam que o fazer poético (“eu lírico”) aprende a astúcia com a garrafa. Na 

sequência da justificativa, a comentarista se apoia nas metáforas CONTEÚDO e CONTINENTE 

(CONTAINER) de Lakoff e Johnson (1980) para fundamentar seu raciocínio. A garrafa é 

CONTAINER (CONTINENTE) enquanto a palavra é CONTEÚDO. O estilhaçar da garrafa equivale à 

liberação da poesia, tornando plausível a alternativa E como resposta correta. 

Por fim, a questão 130 traz um poema de Cecília Meireles. O site de notícias da 

UOL  registra que a maioria dos cursinhos que investe na preparação de estudantes para o 117

Enem indicou a letra E em vez da letra A como opção correta, alegando que a noção de 

“sublimação”, além de dar margem a interpretações diversas, não fica evidente no poema. 

Esta também foi a escolha da comentarista, professora de Linguagens Maria Tereza Faria em 

entrevista para o jornal Zero Hora (JUSTINO, 2015a). 

 Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/11/03/enem-2015-saiba-quais-foram-as-questoes-117

mais-polemicas.htm>. Acesso em: 28 mar. 2016.

http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/11/03/enem-2015-saiba-quais-foram-as-questoes-mais-polemicas.htm
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QUESTÃO 130 
 Cântico VI 
Tu tens um medo de 
Acabar. 
Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas 
Até não teres medo de morrer. 
E então serás eterno. 

  MEIRELES, C. Antologia poética. Rio de Janeiro: Record, 1963 (fragmento). 
A poesia de Cecília Meireles revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. Em 

Cântico VI, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber, como inerente à condição humana, 
A) a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar. 
B) o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo. 
C) o questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas. 
D) a vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente. 
E) um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas. 
Resposta: A 

Estas foram as questões em que houve controvérsias na escolha das respostas. Aliás, a 

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias foi a que apresentou um maior número de 

questões com respostas divergentes entre as quatro provas. Nos comentários gerais, alguns 

professores afirmam que o Enem 2015 cobrou conhecimentos específicos de Artes em 

questões complexas (JUSTINO, 2015b). Neste ponto, discordamos das análises de Neves 

(2015) e da profa. Ana Valéria Machado (JUSTINO, 2015b) a respeito da abordagem das 

Artes no Enem e concordamos com o professor de Arte na Fundação Educacional João XXIII, 

André Rocha (JUSTINO, 2015b). Pelo menos na prova de 2015, a arte constituiu-se 

basicamente em tema para questões de compreensão textual, e não conteúdo para 

problematizar conhecimentos provenientes das linguagens artísticas. 

Em nossa análise, os conhecimentos exigidos acerca da arte para a realização do Enem 

são simplificados e reduzem-se a clichês, tal qual as “fórmulas rituais” resultantes do “acordo 
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sobre o modo de expressar um fato, um valor, uma ligação de fenômenos ou um 

relacionamento entre pessoas” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 187). 

Igualmente fica evidente que nenhum conhecimento musical é requerido neste exame, quando 

muito, é no caráter identitário que se assenta o valor das artes, e por desdobramento, o valor 

da música. Mesmo a literatura também situa-se neste registro. 

Uma suposição: quando o candidato tem conhecimentos mais aprofundados acerca do 

tema, as alternativas plausíveis parecem confundir o respondente, como ocorreu nas respostas 

diferenciadas fornecidas por professores de Artes e de Língua Portuguesa. Segundo o 

professor Marcos Bondan (JUSTINO 2015b), as respostas são objetivas para conteúdos cuja 

interpretação opera com a ambiguidade e com a subjetividade. 

Vale recordar que os textos de caráter artístico e literário extrapolam a concepção de 

textos standards como categorizado pelo interacionismo sociodiscursivo, que serve de base 

conceitual para a elaboração da Matriz de Referência do Enem, ao vincular desenvolvimento 

cognitivo à aquisição de competências e habilidades, como expusemos anteriormente no 

tópico da análise de questões de literatura. O interacionismo sociodiscursivo tem por objeto 

de pesquisa o papel que desempenham “as práticas de linguagem, na constituição e no 

desenvolvimento das capacidades epistêmicas (ordem dos saberes) e praxeológicas (ordem do 

agir) dos seres humanos” (BRONCKART, 2006, p. 4) , e busca desenvolver uma didática 118

para ensino das línguas a partir de tipos de discursos e gêneros de textos. 

Os textos artísticos e literários, além da transformação das regras de uso de texto como 

entende o interacionismo sociodiscursivo, lidam assumidamente com o páthos e a 

possibilidade de mover o interlocutor, que não é objeto de estudo desta teoria da linguagem. 

Bronckart (2006) esclarece que a ênfase do interacionismo sociodiscursivo situa-se nos 

processos de produção de texto, de modo que os mecanismos de interpretação ou recepção, os 

quais nomeia hermenêutica, não se encontram ainda tão explorados. 

Neste sentido, cabe refletir acerca de outras interrogações que emergem a partir de 

nossa análise das questões do Enem: 

(1) O questionamento das respostas oficiais pelos professores especialistas em suas 

disciplinas coloca à mostra um litígio de concepções que a prova não é suficiente para 

resolver; 

 Jean-Paul Bronckart é um dos autores mais atuantes do interacionismo sociodiscursivo na atualidade. 118

Disponível em: <https://www.unige.ch/fapse/grafe/associatmbrs/bronckartjpcv/>. Acesso em: 10 abr. 2016.

https://www.unige.ch/fapse/grafe/associatmbrs/bronckartjpcv/
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(2) Simultaneamente evidencia certa incompatibilidade entre “realizar uma prova com 

excelência” e “conhecer acerca de um tema”, de modo que estas ações parecem não ter 

necessariamente vinculação. As ações cognitivas que permitem comparar para associar, 

refutar, abstrair, supor e analisar, entre outras, não ficam contempladas, ou “observáveis” para 

usar uma palavra que atenda às bases da psicologia e da educação, na concepção de prova 

cujas respostas são previamente fornecidas por múltipla escolha. Assim, a aquisição de mais 

conhecimentos em certas áreas não implicaria em um resultado notável no Enem. Ao 

contrário, seguindo este raciocínio, ter mais conhecimentos poderia deixar o respondente 

confuso ou em dúvida com relação às demais alternativas razoáveis ou admissíveis, uma vez 

que é possível conjecturar outras hipóteses de resposta, como ocorreu com os professores 

comentaristas, conduzindo-os a um desempenho mediano na prova, análogo ao de um 

estudante que se preparou para o “esquema” da prova; 

(3) Da perspectiva do aprendizado de conceitos e da construção cognitiva que o Enem 

pretende avaliar, o que significa inferir a partir de enunciados de comando, como é 

recomendado na realização do Enem, em confronto à concepção de aquisição de 

competências e habilidades, entendido como desenvolvimento cognitivo e afetivo? 

5.4 Os significados postos pelo esquema da prova 

Diante dessas questões, cabe aprofundar esta análise no sentido de compreender o 

modelo de prova que o Enem estabelece. Pela análise das questões, a Prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias tem por foco avaliar se o estudante é capaz de compreender o que 

lê, o que é corroborado por professores de cursos preparatórios para o Enem, comentaristas 

das provas e a bibliografia voltada para o tema. Nesta situação, o conhecimento artístico tem 

uma função específica no exame, evidenciada por nossa análise. Para o Enem, as artes, 

quando muito, constituem temas para questões reduzidas ao aspecto de identificação com a 

cultura de uma época e de um lugar, ou seja, informações de caráter histórico-cultural 

simplificadas em categorizações que imprimem etiquetas a autores e aos movimentos 

artísticos, as quais não precisam ser memorizadas, pois os textos introdutórios e os 

enunciados dos itens geralmente fornecem as informações e os contextos suficientes para 

responder a questão. Sendo assim, podemos afirmar que o valor das artes, incluindo o da 

música, não está mesmo no conhecimento das técnicas. Esse conhecimento é para poucos, os 
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escolhidos, tornando-se oculto pela concepção inatista que se apoia na crença do dom e do 

talento (SCHROEDER, 2004, 2006). 

De maneira análoga, o exame não considera a metáfora MÚSICA É VIDA e ALMA DO 

POVO, tal como os professores de música sustentam para significar o ensino de música, a 

menos que se considere outro foro para estas analogias. Neste caso, a presença da música no 

Enem fica instituída pelas letras de canções populares como expressão do ethos (ALMA como 

núcleo da VIDA) da cultura brasileira. As canções populares, reduzidas unicamente à palavra, 

então, reforçam o caráter identitário que define o valor da música e das artes, servindo de 

tema para avaliar a compreensão de leitura (Carta ao Tom 74), também a utilização de 

variantes da língua que indicam o uso social da língua, diferenciando registros (Essa Pequena 

e Assum Preto), bem como etnias (Yaô). Por este viés, a prova indica o que se diz suficiente 

para o “ensino de música” na escola. 

Quanto à Língua Portuguesa, o domínio da gramática normativa não é requisitado 

como única competência para o Enem, sendo apenas uma das habilidades (n. 27). Ainda 

assim, as questões a respeito de gramática não exigem o conhecimento de definições acerca 

de nomenclaturas (advérbios, pronomes, orações etc.), somente o reconhecimento do contexto 

de uso da língua, o que vai na contramão das crenças predominantes de professores de Língua 

Portuguesa que destacam o aprendizado de regras da gramática normativa vinculado ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Outra questão acerca do Enem é apresentada por Alencar (2009), a qual analisa a 

compreensão textual interligada à situação-problema, ao comando e às alternativas de 

resposta. Para Alencar (2009), o texto introdutório nem sempre garante a apresentação de uma 

situação-problema, o que pode dificultar a resolução, confundindo o aprendiz em avaliação. 

A prova do Enem, que pretende avaliar competências da Matriz de Referência por 

meio de situações-problema, pressupõe que os estudantes dominem essa modalidade de 

avaliação como atividade da linguagem. O Enem é um dos tipos de textos que integra o 

universo da avaliação escolar. Entretanto, o Enem tem características particulares que o 

diferencia das avaliações que os aprendizes realizam frequentemente nas diversas disciplinas 

ao longo da vida escolar. Daí, a necessidade de compreender a estrutura textual que dispõe 

questões objetivas na forma de situações-problemas, as quais também podem ser entendidas 

como situações didáticas, uma vez que “se propõe ao sujeito a realização de uma determinada 
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tarefa que ele não pode realizar sem ter adquirido uma aprendizagem precisa” (ZARONDI; 

NASCIMENTO, 2006, p. 299). 

Na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, Zarondi e Nascimento (2006) 

descrevem a avaliação do Enem como um gênero textual específico, categorizado pelas 

autoras como não standard por sua complexidade, embora elas sustentem que esta prova 

opera a partir de regras de uso comum, ou seja, regras de textos standards. Neste ponto, 

concordamos parcialmente com as autoras, que entendem a estrutura textual do Enem como 

complexa pela conjugação de vários textos, articulando um texto introdutório a um comando 

que destaca alguma informação implícita ou explícita daquele contexto para requisitar alguma 

operação cognitiva cuja resposta se encerra em uma das cinco alternativas fornecidas 

preliminarmente. 

Uma determinada estrutura de texto é considerada não standard pela complexidade de 

operações de linguagem utilizadas e pela transformação das regras de uso comum 

(BRONCKART, 2006), o que não ocorre nos enunciados do Enem. Na prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, aparecem gêneros textuais standard (texto informativo, relatório, 

notícia, biografia etc.) e não standard (literários e artísticos), mas todos os comandos são de 

caráter standard, de modo que um poema (não standard) pode aparecer como contexto para 

aferir o “agir” de um aprendiz a partir de um comando explícito (standard) com alternativas 

de respostas previamente estabelecidas (também standard). Por incluir textos literários, 

compreendemos ser possível afirmar que o Enem, como arquitetura de texto, tem caráter não 

standard. Todavia, em nossa análise, isso não é suficiente. A prova pretende avaliar a eficácia 

e a eficiência do ensino ao medir a aprendizagem dos alunos por meio de condutas ou o “agir” 

sobre a linguagem (responder às questões). Por esta via, que é objetiva, o Enem deve 

constituir-se, então, em um texto standard. Sendo assim, da perspectiva conceitual que toma 

os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo como base para a feitura do Enem, 

questionamos se seria compatível vincular diretamente textos não standards (literários) e 

standard (por exemplo, enunciados de comando) para aferir a ação dos alunos. Não 

constituiria um deslocamento do campo de ação (distorção) a que se propõe o interacionismo 

sociodiscursivo como teoria da linguagem acerca da produção textual, em sua origem voltada 

às atividades de linguagem com textos standard para uma “didática” do ensino da língua? 
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Aliás, foram justamente as questões que tematizaram literatura e artes (textos não standards) 

que apresentaram controvérsias nas escolhas de respostas pelos comentaristas do Enem. 

Outros aspectos devem ser observados, considerando que toda avaliação escolar tem 

por meta verificar a efetividade da aprendizagem dos estudantes: o Enem pretende averiguar 

em que medida os aprendizes dominam linguagens, compreendem fenômenos, enfrentam 

situações-problema, constroem argumentações e elaboram propostas. As questões objetivas 

(itens da prova) têm por fundamento as definições de situação-problema propostas por 

Philippe Perrenoud. A situação-problema simula um contexto desafiante que visa mobilizar os 

recursos cognitivos e afetivos dos estudantes para ativar esquemas com vistas à tomada de 

decisões convenientes à realização da tarefa, ao engendrar os raciocínios para a produção da 

melhor solução. Segundo Schneuwly  (1994/2004 apud ZARONDI; NASCIMENTO, 119

2006), o avaliado deve comparar, analisar, interpretar e realizar inúmeras operações com a 

linguagem para inferir a resposta correta. Esta é uma das funcionalidades da noção de 

situação-problema, que no âmbito do Enem fica restrito a um enunciado com cinco 

alternativas fechadas em múltipla escolha, de modo que somente uma opção atende ao que 

demanda o comando. 

Além disso, como verificou-se na análise das 40 questões, a prova costuma fornecer as 

informações de conteúdo e de conhecimentos necessários para que o aluno resolva a questão, 

entendendo que o objetivo é avaliar a capacidade de mobilizar o conhecimento, e não o 

conteúdo em si, diante de uma proposta desafiadora (PRIMI et al., 2001). Na mobilização do 

conhecimento (capacidades) emergem as ações ou condutas possíveis. Porém, as respostas da 

prova não são abertas, visto que são fornecidas preliminarmente como múltipla escolha. Afora 

a prova de redação em que os alunos têm que desenvolver seus argumentos à luz de um tema, 

não se pode “observar” o processo cognitivo ou o percurso dos raciocínios que os 

respondentes fazem para realizar suas inferências, salvo pelo resultado que é a marcação 

direta de uma opção. Onde estão os argumentos construídos pelos avaliados? Quais propostas 

elaboraram? Então, cabe perguntar se a alternativa escolhida pelo estudante como resposta 

seria suficiente para “controlar” em que medida o aprendiz acionou as capacidades e 

habilidades para a resolução do item. Portanto, não se pode afirmar que os respondentes 

 SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros e tipos de discurso: considerações psicológicas e ontogenéticas. In: 119

______. Gêneros textuais na escola. Trad. e org. Roxane Rojo; Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das 
Letras, 2004.
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realizem, neste tipo de avaliação, todas as operações cognitivas acima citadas, uma vez que 

não se oferece a oportunidade de o interloculor (aluno avaliado) explicitar o pensamento, 

como ocorre na prova de Redação em que há produção textual. Este é um aspecto contingente 

que este tipo de avaliação precisa considerar. 

Ainda segundo Zirondi e Nascimento (2006), na resolução da situação-problema, 

compete aos respondentes (enunciatários) fazerem suposições e elaborarem hipóteses para 

inferir a resposta correta. Zarondi e Nascimento (2006) nomeiam o comando como 

“enunciado de comando”. Nas palavras das autoras (2006, p. 300): 

Os enunciados – que a partir de agora chamaremos de “enunciados de comando” 
devido à presença marcada de um enunciador específico com intenções e objetivos 
previamente delineados – são sinalizados, marcados por indicadores, aspectos 
destacáveis no seu texto e que levam o enunciatário a conjecturar pensamentos, 
ideias, representações, lembranças, raciocínios, sentimentos etc. Juntos, esses 
indicadores (tanto do enunciado de comando quanto do próprio sujeito) é que 
propiciarão a tomada de decisão, julgamento sobre o que está sendo perguntado e as 
alternativas disponíveis em que apenas uma será a correta. O que possibilita a 
conclusão ou tomada de decisão, nesse contexto de raciocínios, julgamentos, 
interpretação de informações, é o importantíssimo processo de inferência. 

Afirmar a “formulação de conjecturas” como habilidade por parte do enunciatário 

(estudante) é questionável, posto que as “ideias, representações, lembranças, raciocínios” 

estão expressas nos enunciados, e finalizam com o comando que define a atividade ou a ação 

a ser realizada pelo aprendiz em avaliação. O enunciado (lógos) visa determinar o percurso 

dos raciocínios, posto pelo enunciador, que é, na realidade, o elaborador do exame. De fato, o 

elaborador do exame (orador) institui os raciocínios que considera passíveis de serem 

avaliáveis, logo, ele sim realiza as devidas operações cognitivas (compara, analisa, interpreta) 

com o intuito de criar (simular/imitar) uma situação-problema para avaliar o aprendiz, 

considerado um interlocutor. Ao elaborar o enunciado do item, o orador tem “intenções e 

objetivos previamente delineados”, mas a força dessa intenção parece se transferir para a 

mensagem – o texto. O interlocutor, presumido pelo orador, na situação de avaliação em 

múltipla escolha, deve ser capaz de operar a compreensão textual pelo retorno em respostas 

corretas. 

Diante disso, podemos afirmar que o enunciado de comando, tal qual se apresenta no 

Enem, instaura um caráter, que pretende subjugar a relação ethos-páthos (avaliador-avaliado) 

ao lógos como estrutura que condiciona o discurso, o que se materializa nas categorizações de 
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tipos de discursos e gêneros de texto, sustentadas pelo interacionismo sociodiscursivo, 

embora os elaboradores do Enem, que representam o INEP, sejam os enunciadores do 

comando da questão. De fato, isso não é uma prerrogativa do Enem, pois as avaliações no 

formato de questões objetivas, sem oportunidade para o avaliado desenvolver argumentos, 

tendem a entrar neste “beco sem saída” (aporia). Cabe ao auditório, compreendido pelo 

universo de estudantes, ser capaz de ler ou interpretar o que é proposto pelo lógos que, nesta 

concepção, tem muito pouco de interativo e social. Esse ajuste do aprendiz à estrutura do 

lógos, requer o aprendizado desses esquemas, e é necessário para obter um bom resultado no 

exame. A distorção se encontra na concepção de que, para os examinadores, a adaptação do 

páthos ao lógos, em que aquele opera a leitura ou a interpretação do proposto, significa 

articular as competências como afirmam Zarondi e Nascimento (2006, p. 301): “a 

competência para o agir do aluno pode ser caracterizada, portanto, como ‘saber dizer’, como 

comunicar, explicar, compreender, racionalizar, organizar, justificar, embasar para que algo 

possa realizar-se enquanto expressão do pensamento, representação, compreensão ou 

sentido”. 

As operações cognitivas em jogo são diretivas, de modo que o avaliado só pode 

conjecturar ou construir hipóteses no limite do que manifestam os indicadores da prova que os 

elaboradores determinam. Pretende-se uma situação dialógica com o respondente que é uma 

presunção de quem elabora o exame. Porém, nenhuma prova por esta via permite ao avaliado 

refutar, argumentar, criar outra solução, ou mesmo questionar a resposta apresentada por seus 

elaboradores, como ocorreu, por exemplo, com os comentadores do Enem que divergiram das 

respostas oficiais. 

Na conjuntura da análise do Enem, o INEP entende a avaliação por situação-problema 

como o meio adequado para atingir os objetivos da educação escolar, em que o comando 

opera o “estímulo” que conduz o aluno a cumprir as tarefas. Nesta perspectiva, concordamos 

com Zirondi e Nascimento (2006, p. 304) ao sustentarem que o “enunciado de comando” 

esquematiza o texto para que o elaborador do exame possa examinar um “comportamento 

observável” por meio de uma ação de linguagem injuntiva . Esta é a linguagem (lógos) que 120

 A noção de linguagem injuntiva remete às definições do interacionismo sociodiscursivo (ISD). De modo 120

genérico, em uma explicação breve, a noção de linguagem injuntiva define a forma imperativa, na acepção de 
mensagem objetiva, ao incitar aquele a quem a mensagem se dirige a agir de determinado modo. Como já 
mencionado, a ênfase é no processo de produção de textos de caráter standard. O ISD passou a se ocupar da 
tipificação de textos, categorizando tipos ideais, com o intuito de dominar os melhores processos de produção 
textual, isto é, eficazes na ação sobre a informação.
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pretende “motivar” o estudante e “fazer agir”, ou seja, realizar a tarefa de responder a questão 

a partir dos conhecimentos (competências e habilidades, e não conteúdos) adquiridos ao longo 

de sua vida escolar.  Para os elaboradores do Enem, a resposta correta do aprendiz,  como 

resultado,  explicita  as  habilidades  e  competências  adquiridas  em  seu  desenvolvimento 

cognitivo e afetivo ao longo da educação escolar, o que nosso estudo questiona.

Considerando esta descrição e análise, no contexto do lógos como estrutura para 

“fazer agir”, a avaliação do Enem está bem mais próxima de um estatuto de formulação 

monológica, posto em via de mão única, tal como os enunciados de caráter ideológico nos 

sistemas de comunicação. A relação orador-auditório (ethos-páthos) desaparece frente ao 

texto (lógos) reificado e posto no topo da hierarquia de valores do que define a comunicação; 

ao estudante cabe se mover no contorno do repertório de “habilidades” que o comando 

(“estímulo”) aciona. Na perspectiva da Psicologia Social, esta é a concepção cognitivista, 

analisada extensamente no capítulo que trata do quadro teórico-conceitual desta tese, na qual 

pensar significa resumidamente resolver problemas (situações-problema), e conhecer é 

edificar um conjunto de esquemas (comandos) acerca do mundo para serem acessados 

conforme o contexto que tem por expectativa rotinas (padrões) de ação, os quais o Enem 

buscou combater nos antigos vestibulares ao condenar os esquemas de memorização de regras 

e de conteúdos para a realização das provas. 

As representações de escolarização que adotam as ações cognitivistas como 

preferíveis para a educação escolar parecem ter um status mais estável do que se supõe, uma 

vez que retornam aqui substituídas pelas avaliações que reduzem o discurso ao gênero textual 

como operador do uso “situado” da língua, ainda que na perspectiva do interacionismo 

sociodiscursivo Bronckart (2006) reconheça a impossibilidade da categorização estável de 

gêneros textuais. De fato, nenhum discurso desfruta do estatuto de estabilidade, pois a palavra 

não é em si. Os significados são estabelecidos no debate entre interlocutores, é social, de 

modo que a imprevisibilidade dos raciocínios que movem orador e auditório na recepção dos 

discursos não pode ser desconsiderada. Mais uma vez, confronta-se uma distorção dos 

sistemas de comunicação ao subjugar quem diz (ethos) e para quem o faz (páthos) ao 

enunciado (lógos), isolando este último do contexto em que aparece. 

Então, para estabelecer o que se diz educativo na escolarização, substituímos a 

memorização de regras, de informações e de conteúdos por ações diretivas e monológicas 
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sobre a linguagem, nomeadas habilidades e competências. Todavia, em ambas as concepções 

de escolarização, existe um núcleo comum, que fundamenta as representações de longa 

duração acerca da educação escolar, em que prevalecem as concepções cognitivistas como as 

mais estáveis. Mudam os repertórios, mas não o modo de conduzir as orquestras. Ao que 

parece, as cascatas de duplos, que instituem os preferíveis para a escolarização, firmam-se 

pela negação da contingência dos atos comunicativos que envolvem ensinar e aprender 

(axioma modal da educação), recorrendo à representação de que a natureza das coisas tem 

uma via única, concreta e observável, a que se instaura em uma época e em um lugar em 

determinado contexto e se diz ser o real naquele momento, mas ainda projetada a partir de um 

método que se pretende universal (PERCURSO DETERMINADO E DETERMINÁVEL) de fundar 

escolas universais, “com tal certeza, que seja impossível não conseguir bons 

resultados” (COMÉNIO, 2006, p. 45).  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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa tratou de investigar os lugares do preferível para o ensino escolar, 

condensado e materializado pelas disciplinas escolares que instituem as práticas consideradas 

relevantes para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, e intelectual dos estudantes, e compõem 

a matriz curricular das escolas. Para esse fim, propôs-se a comparação entre Língua 

Portuguesa e Música (Artes), ponderadas como Linguagens no âmbito do conhecimento 

escolar, que servem à comunicação e à produção poética. Igualmente analisou-se as 

controvérsias das caracterizações gerais de similitude entre Música e Língua como expressões 

diferentes da capacidade humana de comunicar, destacando que o uso da voz na produção 

sonora não é suficiente para aproximá-las, pois o uso do ritmo e das frequências, bem como as 

especificidades de suas funções são distintas, exigindo cautela na formulação de ligações mais 

profundas entre ambas. 

Na educação escolar brasileira, apesar das similaridades que aglutinam os dois 

conhecimentos nos textos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e nos exames em 

larga escala, ambos ocupam posições diferentes no processo de escolarização e nos exames 

escolares, visto que o ensino de Artes é insignificante diante do ensino de Língua Portuguesa. 

A incompatibilidade entre o status escolar diferenciado e a identidade dos núcleos de Música 

e Língua Portuguesa naturalizada como correspondente instaurou a temática da pesquisa, e 

permitiu levantar as seguintes hipóteses: (1) a noção de escolarização é dissociada, a partir da 

crença de que os conhecimentos linguísticos, artísticos e científicos são imbuídos de 

qualidades intrínsecas que os caracterizam, de modo que certos conteúdos educariam melhor 

que outros para propósitos específicos; (2) os discursos que sustentam essas crenças são 

atravessados por representações de caráter ideológico no percurso de adequação dos 

conhecimentos para o ensino escolar; (3) as adaptações dos conhecimentos escolares 

constituem os duplos ou duplicatas (representações sociais) das especialidades que designam 

as disciplinas. 

O processo de educação, que abrange a transmissão de valores, tem por fundamento os 

mesmos pressupostos da Retórica, uma vez que a comunicação é o ponto de confluência de 

ambas as práticas: a ação educativa é contingente por constituir-se no decurso de alguma 
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comunicação entre o professor e o aluno, em que o objetivo é a adesão dos iniciantes às teses 

que servirão de premissas para o desenvolvimento de raciocínios posteriores. No entanto, não 

se pode obter o total controle dos fins a que se destinam os atos comunicativos, pois não é 

garantido que o orador conduza seu auditório ao ponto por ele planejado, assim como não há 

a garantia de que o aluno aprenderá o que o professor ensina. A interlocução (orador-

auditório) deve ser negociada no ato da comunicação. Ainda assim, e também por esta razão, 

a possibilidade de modificar crenças, valores e atitudes (axioma modal da educação) 

justificaria as práticas comunicativas que visam a educação. 

No contexto das políticas educacionais brasileiras, o Estado busca estabelecer planos e 

metas para controlar os processos de escolarização pela crença de que a escola forma o 

cidadão. Portanto, o debate acerca do que se considera adequado à escolarização não pode 

preterir as noções de ideologia, doutrina e crença que atravessam os embates acerca do valor 

da escolarização e dos conhecimentos ensinados nas escolas. Nesta perspectiva, interessou-

nos as situações polêmicas que apresentamos na introdução: (1) as questões do Enem 2009 

ligadas à música que apartam as musicalidades de seus constructos sonoros, vinculando-as ao 

aspecto identitário; (2) as controvérsias do livro didático que aborda as variantes da língua 

como uma factibilidade; (3) a rejeição à adaptação da obra de Machado de Assis para leitura 

escolar. As situações de conflito colocam os grupos em oposição para declararem-se na defesa 

do que se diz preferível fazer, ser ou ter em determinado contexto, e a análise retórica dos 

discursos torna-se eficaz na medida em que essas divergências emergem, visto que os 

oradores autorizados de grupos oponentes apresentam os argumentos e os raciocínios que têm 

adesão em seus grupos de pertença (auditório). 

Ainda na sequência do primeiro capítulo desta tese, foi necessário observar que 

embora as disciplinas permaneçam com os mesmos nomes, os conteúdos selecionados para o 

ensino podem modificar-se completamente ao longo do tempo. A Música, como uma das vias 

para o conhecimento no Quadrivium, associada à aplicação da aritmética, gradativamente, 

passa a vincular-se à discursividade da língua. O ensino da língua, que conciliava a Retórica, 

a Dialética (Lógica) e a Gramática, como as três vias para o domínio das técnicas da 

comunicação, fica reduzido à Gramática, em que prevalece o domínio da norma padrão, além 

de esvaziar a Retórica da arte do raciocínio, e extinguir tanto o ensino da Lógica quanto o da 
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Retórica na escola. Portanto, as transposições dos conhecimentos linguísticos e artísticos, 

analisadas nesta pesquisa, têm uma disposição provisória, ainda que de longa duração. 

O fenômeno representação social é explicado pela transposição das ciências como 

“tradução” (duplo) para os diferentes grupos. O duplo tem a função de orientar as condutas, 

sendo verossímil para a constituição teoria-objeto desta pesquisa cuja hipótese sustenta que as 

disciplinas escolares são duplicatas dos conhecimentos a que se referem. Ainda assim, foi 

necessário examinar os fundamentos e os limites da Teoria das Representações Sociais como 

via conceitual e epistemológica, o que constitui o segundo capítulo desta tese. 

O segundo capítulo inicialmente apresenta a Teoria das Representações Sociais frente 

à situação social e intelectual em que foi constituída, sintetizada na obra de Serge Moscovici 

La psychanalyse, son image et son public, publicada em 1961. O ambiente epistemológico em 

que a teoria se inscreve requereu o exame dos princípios da teoria por meio da análise 

retórica, forjados a partir de questões na área da Psicologia Social e da Sociologia. Neste 

sentido, analisamos os pontos de identificação e de diferença entre a Teoria das 

Representações Sociais e outras teorias, a partir dos argumentos que a instituem. 

De início, nossa análise buscou as definições para pensamento e cognição 

estabelecidas no âmbito das disputas conceituais que interessam às representações sociais 

como teoria do conhecimento social. O exame dos discursos evidenciou que a contraposição 

da Teoria das Representações Sociais às teorias vigentes da Psicologia Social e Sociologia se 

desenvolveu por pares-filosóficos (alguns são pares antitéticos) cuja matriz é o par 

“aparência/realidade”, que caracteriza o raciocínio por dissociação de noção. Este esquema 

argumentativo biparte uma noção. A “realidade” definida nas categorias do termo 2 institui o 

preferível. O termo 1 (“aparência”) encerra as categorias desqualificadoras da noção cujos 

litígios se revelam nos argumentos que trocam a posição (inversão) dos termos 1 e 2. Assim, 

identificou-se inicialmente os seguintes pares e suas inversões: “individual/social”; “ativo/

passivo” ou “agente/paciente”. O Cognitivismo, ao definir o processo de conhecimento como 

mapeamento de estruturas do mundo que são externas ao indivíduo, afirma o pensamento 

“individual” e “passivo” no termo 2. A Sociologia na proposta de Durkheim sustenta as 

categorias “social” e “passivo” como próprias do pensamento, uma vez que entende as 

representações coletivas como fato social cuja influência coercitiva modela a conduta 

humana. A Teoria das Representações Sociais declara como verdade o pensamento e a 



!277

cognição com características ativas e sociais, sumarizada na expressão “sociedade-pensante”, 

que identifica o fenômeno. 

Do mesmo modo, examinaram-se questões relativas aos limites entre ideologia e 

representações sociais, os quais não ficam suficientemente esclarecidos na estruturação da 

Teoria das Representações Sociais. Igualmente, analisaram-se as controvérsias que envolvem 

a definição de ideologia, admitida como fato regulador da ação humana no contexto da 

submissão dos indivíduos às ideias, em contraponto à concepção de Marx e Engels que 

consideram essa explicação uma disposição invertida da realidade, ao sustentar que são as 

práticas sociais que forjam as ideias (ideologia). 

Nossa análise do quadro teórico conceitual fundamentou-se na concepção de que 

argumentar é pensar. Portanto, as conceituações de pensamento e cognição estão ligadas aos 

significados atribuídos a conhecimento, racionalidade (lógica) e linguagem. Estes termos são 

explicitados na Teoria das Representações Sociais na medida em que Moscovici define a 

existência de um sistema cognitivo particular ao fenômeno. Nossa exposição evidencia que as 

características deste sistema cognitivo descritas pelo autor são análogas ao que propõe Lévy-

Bruhl com a mentalidade pré-lógica. A similitude está na dissociação da noção de 

“racionalidade”, instituindo uma lógica particular para explicar o fenômeno das 

representações sociais, denominada “pensamento natural” ou “formalismo espontâneo” cujo 

modelo, em nossa exposição, tem por subtexto “as causas não são as razões”. Esse é um dos 

problemas da Teoria das Representações Sociais para o qual não houve uma resposta a 

contento de seus partidários, uma vez que a teoria não apresenta uma ferramenta consistente 

para a análise do discurso, compreendendo diferentes esquemas argumentativos como 

diferentes registros que conduzem à polifasia cognitiva. Nesta perspectiva, o pensamento 

natural não considera plausível, por exemplo, os raciocínios que sustentam deslocamentos de 

significados cujas analogias instituem as figuras de linguagem, tais como metonímia e 

metáforas, em que os índios Bororo se denominam “araras” (ver item 2.2.4.2). Assim, 

indicamos em substituição, a análise retórica, pelo viés da Teoria da Argumentação como via 

para apreensão dos significados dos discursos, em que compreender os esquemas 

argumentativos significa investigar os implícitos do que é declarado, ou seja, interessa 

conhecer as características das premissas, pois todos os grupos têm suas razões para suas 

convicções ainda que sejam conduzidos a erros, o que ocorre também nas ciências. Assim, a 
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Teoria das Representações Sociais não resolve conceitualmente do que trata esse sistema 

cognitivo nem sustenta uma análise que atenda ao exame dos discursos, restringindo-se à 

invenção de uma lógica particular como solução para os discursos cujas premissas não 

estejam explícitas. 

A esta altura, pudemos expor a estrutura argumentativa ou núcleo retórico da Teoria 

das Representações Sociais, constituído a partir de um leque de dissociações, tal como 

destacado no diálogo teatralizável entre Moscovici e um interlocutor imaginário no item 2.3.1 

do segundo capítulo. As definições dos termos surgem apenas por oposição a outras 

categorias: o conhecimento não é o científico, nem de senso comum, mas particular, que se 

caracteriza por ser autônomo (não é ideológico), organizado (não é opinião), coletivo (em 

oposição à explicação cognitivista que reforça o aspecto individual), que instaura uma 

linguagem particular. As explicações para as escolhas das categorias recorrem à 

particularização e à flexibilização dos conceitos – vide a quantidade de definições extraídas 

do livro inaugural no tópico 2.3.1. 

O fenômeno representações sociais, entendido como a transposição do conhecimento 

científico com vistas a orientar as ações dos atores sociais, é descrito como um salto de uma 

racionalidade (lógica) para outra, definido por Moscovici como ruptura no pensamento. Nossa 

exposição sustenta que ruptura é a palavra-chave estruturante da teoria, pois opera uma 

conclusão cuja premissa implícita é o raciocínio que dissocia os conceitos de pensamento, 

conhecimento, racionalidade e linguagem para instituir a teoria. Na perspectiva da retórica, a 

ruptura entre elementos do discurso considera que as noções abordadas não têm conexão, são 

autônomas, diferentemente da dissociação que estabelece um vínculo entre os termos 1 e 2 

hierarquizando-os para reestruturar o real pelo que se diz preferível. Uma teoria do 

conhecimento que se erige sobre uma sequência de dissociações de conceitos existe na 

medida de sua relação com os termos em oposição que se referem a outras teorias. Daí, 

sustentarmos a hipótese de que a teoria das representações sociais constituiria o duplo 

(representação social) de outras teorias do conhecimento. 

Ainda assim, antes de concluir que a Retórica tem a envergadura teórica e conceitual 

que melhor atende aos propósitos dessa pesquisa, examinamos mais detalhadamente o 

pensamento natural e os processos de formação das representações sociais cuja racionalidade 

tem por estilos a repetição informal, a causalidade mista e o primado da conclusão, 
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fundamentados nos princípios da analogia e da compensação. Esses termos constituem alguns 

dos esquemas do pensamento que se inserem na Retórica, esmiuçados no Tratado da 

Argumentação: a nova retórica, de modo que os fundamentos do pensamento natural não 

sustentam um sistema cognitivo específico, pois são fragmentos de esquemas argumentativos. 

A análise se estendeu para o sistema de comunicação apoiado na tríade dialógica Alter-Ego-

Objeto descrita por Marková cuja estrutura é uma duplicata da relação Páthos-Ethos-Lógos 

sistematizada na retórica aristotélica. 

Por fim, procedemos o exame dos processos de formação das representações sociais 

em que se identificou a semelhança do processo de objetivação com o da metaforização, pois 

o deslocamento de significados do foro para esclarecer o tema equivale à constituição do 

núcleo figurativo da metáfora como figura cognitiva. Igualmente apresentamos as questões 

levantadas por Michael Billig acerca da especificidade relativa ao processo de objetivação e 

da universalidade do processo de ancoragem, a qual trata da constituição de esquemas para 

lidar com o entorno social, e que é comum a todos as culturas. Daí, a necessidade de 

esclarecer em que âmbito as representações sociais atuam de fato. Diante disso, nossa 

exposição conduz o leitor a perceber que a Teoria das Representações Sociais é 

conceitualmente ambígua, frouxa e inconsistente para o nosso estudo, e que a análise retórica, 

resgatada em meados do século XX no movimento Nova Retórica, tem a estrutura conceitual 

e teórica para proceder a pesquisa. 

No decurso dessa exposição que se inicia na Teoria das Representações Sociais e 

conduz à Retórica, passamos a apresentação da Teoria da Argumentação, já tematizada no 

segundo capítulo, e amplificada no capítulo que trata das vias metodológicas. Questionamos a 

ênfase das pesquisas na área da Psicologia Social em questionários, entrevistas e observações 

in loco para coleta de dados em detrimento de documentos escritos que condensam os acordos 

firmados em debates, alertando para o risco de um empirismo ingênuo. Do mesmo modo, 

argumentamos a respeito da incompletude dos métodos de análise que recorrem à 

quantificação de palavras, reduzindo os discursos complexos a uma métrica sem considerar os 

significados nos contextos de produção da comunicação. Para tanto, apresentamos um mapa 

conceitual da Teoria da Argumentação como via epistemológica, conceitual e analítica do 

material coletado cujos esquemas argumentativos instituídos na relação ethos-páthos-lógos 

expõem a razoabilidade das adesões. 
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A Lei nº13.005/2014, que determina o Plano Nacional de Educação (PNE) com 20 

metas para a próxima década na educação escolar, estabeleceu o contorno para o contexto da 

pesquisa. Interessou-nos analisar o Caderno Digital “Conhecendo as 20 metas do PNE”, que 

apresenta o PNE e explicita os acordos acerca do que se diz preferível para a escolarização 

pela sociedade brasileira dirigido a professores, gestores e comunidade escolar com o intuito 

de persuadi-los na realização do Plano. Os discursos recorrem aos lugares da quantidade, às 

figuras de amplificação (repetição, hipotipose, hipérbole, enumeração das partes e 

argumentos de superação), aos argumentos de influência pelo prestígio (autoridade), e a 

outros raciocínios, como a prolepse (refutação simulada), que instituem os argumentos usuais 

e familiares (clichês / slogans) entre orador e auditório neste documento. A crença na 

possibilidade de modificar valores e atitudes (axioma modal da educação) em conjunção à 

representação condensada na metáfora PERCURSO ESCOLAR DETERMINADO E DETERMINÁVEL 

constituem as premissas para o desenvolvimento dos argumentos que justificam as metas do 

PNE, coordenadas pelo raciocínio que dissocia a noção de “educado” (escolarizado). Aqui os 

resultados dos exames escolares em larga escala despontam como marcadores desta 

dissociação, separando os escolarizados dos demais. Assim, coube verificar o que as provas 

estabelecem como próprio para educação escolar, uma vez que o Caderno Digital não 

esclarece o suficiente. 

Descrevemos brevemente os inúmeros exames escolares que compõem o sistema de 

avaliação escolar no Brasil e influenciam as taxas do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), que são tomadas em comparação a outros países ligados à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mas seriam os resultados nas provas 

reflexo do aprendizado? Atenderiam às finalidades da educação? Quais habilidades os exames 

exigem dos estudantes? Nesta perspectiva, apresentamos grupos de educadores em vários países 

que se opõem aos exames externos cuja finalidade busca o melhor resultado na prova por 

compreender o bom desempenho nas avaliações como manifestação de desenvolvimento social. 

Houve a necessidade de delimitar os materiais para análise, uma vez que não seria 

possível analisar todos os exames externos que abrangem Língua Portuguesa e Música. Nossa 

opção foi pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Criado em 1998, o Enem 

inicialmente destinava-se à autoavaliação e ao mapeamento do desempenho dos alunos 

valorizando a interdisciplinaridade. Em 2009 foi reformulado e passou a agregar a função de 
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certificação de estudantes ao fim do Ensino Médio, além de selecionar os que estão aptos ao 

Ensino Superior, sendo a maior avaliação padronizada do país nesta categoria. Assim, o Enem 

mensura o aprendizado daqueles que chegaram ao fim do percurso escolar, ao “topo da 

escada”, metáfora que distingue os que são considerados escolarizados. Portanto, o Enem 

poderia fornecer as respostas para as questões desta tese, uma vez que os quesitos do exame 

condensam os conhecimentos que se considera preferível ter. 

Além da apresentação do Enem, o capítulo seguinte passou pela revisão de literatura 

ao expor as crenças de professores a respeito das disciplinas que ensinam. Identificou-se 

representações de cunho romântico por parte dos professores de Música acerca da música 

(artes) e seu ensino, em que os artistas consubstanciam a expressão dessa condição única e 

original. Os raciocínios por ligação de coexistência justificam a genialidade dos artistas, em 

que a obra é manifestação da pessoa (ligação ato-pessoa). As noções de inspiração, intuição e 

talento nato se vinculam às definições do verdadeiro artista. Essas representações concorrem 

para a adesão da metáfora MÚSICA É VIDA na escola, uma vez que está em todo lugar, 

preenche todos os momentos, além de ser linguagem para expressar as emoções nas crenças 

de professores de música. No âmbito das disputas da aprovação da música como conteúdo 

obrigatório na escolas, as representações hegemônicas acerca do seu ensino se respaldam na 

identidade cultural identificada com a nacionalidade. A ALMA DO POVO é o núcleo simbólico 

que define música para o grupo a que se vincula na transposição deste conhecimento para a 

educação escolar. Essas representações coincidem com a função específica da música e das 

artes em geral que, como linguagem, se destinam à expressão dos afetos, conforme 

apresentado no primeiro capítulo. 

Para a Língua Portuguesa, embora haja opositores, as crenças predominantemente se 

sustentam no entendimento de que a língua é a sua gramática, reduzida à norma padrão que 

define as regras a serem seguidas. Do mesmo modo, a percepção de uma unidade linguística 

apaga as variantes da língua utilizadas nas diversas situações sociais, que são desvalorizadas 

socialmente. Como efeito, considerar que a língua portuguesa é difícil, que o brasileiro não 

sabe português, que o correto é falar como se escreve ou ainda que sem saber gramática não é 

possível falar e escrever bem são crenças a respeito da língua enraizadas no senso comum, 

que eternizam a devoção pela norma padrão para o ensino da língua na escola, conforme 
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observado pela reação ao livro didático que aborda as variedades de uso da língua como 

possibilidade. 

Ainda com o intuito de aprofundar nossa exposição acerca das crenças de professores, 

que são os oradores autorizados das disciplinas que ensinam, investigamos as afirmações dos 

professores acerca de conhecimento e de cognição na escola. Neste terreno, emergem dois 

núcleos básicos de representação: (1) a noção de tabula rasa, isto é, a cabeça do aluno é como 

uma folha de papel em branco sobre a qual o professor imprime os conteúdos; (2) e ídolos, ou 

seja, é necessário substituir as ideias falsas dos estudantes pelo verdadeiro conhecimento, o 

que significa sustentar que a cabeça do aluno é uma folha mal rabiscada cujas garatujas 

precisam ser apagadas para que possa aprender. Ambas as concepções partem das duas 

premissas que engendram grande parte dos raciocínios acerca das disputas em torno da 

educação escolar: (1) é possível modificar crenças (axioma modal da educação); (2) o 

percurso que conduz o aprendiz do estado de menos a mais educado é determinado e 

determinável. Estas também são as premissas que estabelecem os preferíveis determinados 

nas avaliações externas as quais, em nossa tese, focalizou o Enem. 

A elaboração do Enem tem por base a Matriz de Referência, documento que define o 

conjunto de competências e habilidades que o candidato deve mobilizar para responder aos 

itens da prova. A análise da transposição ou da adequação da Matriz de Referência para os 

itens da prova possibilita conhecer as crenças a respeito do que é próprio para a educação 

escolar, o que é examinado no quarto e quinto capítulos desta tese. Neste caso, interessa-nos a 

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que reúne Língua Portuguesa e Artes, além 

de Língua Estrangeira Moderna, Educação Física, Literatura e Tecnologias da Informação. 

O quarto capítulo também examina a relação das competências e habilidades 

estabelecidas na Matriz de Referência do Enem para os conteúdos de Língua Portuguesa e 

Música confrontada às crenças de professores de Língua Portuguesa e Música acerca das 

disciplinas que ensinam. A Matriz de Referência define cinco eixos cognitivos que atravessam 

todas as provas do Enem: (1) dominar diferentes linguagens; (2) compreender fenômenos; (3) 

enfrentar situações-problema; (4) construir argumentação em diferentes contextos; (5) 

elaborar propostas considerando a diversidade sociocultural e os valores humanos. Para a 

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são designadas nove competências de área 

que abarcam 30 habilidades, as quais nos fornecem as pistas para os conhecimentos 



!283

valorizados. O exame das competências de área 2 e 3 foi descartado por referirem-se à Língua 

Estrangeira e à Educação Física, respectivamente. 

As noções de competência e habilidade designam ações dos estudantes, tais como 

“identificar diferenças”, “reconhecer”, “relacionar”, “analisar”, “inferir”. Segundo os 

elaboradores do Enem, essas ações equivalem a operações mentais, e não a conhecimentos e a 

comportamentos propriamente ditos. Os itens das provas têm por função colocar à mostra as 

habilidades adquiridas pelos estudantes, e materializam os objetos (gêneros de textos e 

imagens) derivados dos processos de comunicação. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta a análise dos 40 itens da Prova de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias do ano de 2015, que foram agrupadas em nossa descrição por 

temas (áreas) que aparecem como Competências de área na Matriz de Referência do Enem: 

linguagem corporal; identidade social e patrimônio cultural; artes; literatura; tecnologias da 

comunicação; compreensão de texto; e gramática, que abrange marcas e variantes da Língua 

Portuguesa. Para a averiguação dos conteúdos de Artes, fica explícito o caráter identitário 

reduzido a clichês. A música não aparece a não ser pelo texto poético (letra) de canções 

populares, que se considera ser o conteúdo de música. Sendo assim, os materiais sonoros 

(ritmos e melodias) que instituem os gêneros musicais são afastados dos exames externos. 

Para a Língua Portuguesa, não se requisita do estudante a memorização de regras de uso da 

língua. A leitura e a compreensão (interpretação) de texto ocupam o proscênio desse tipo de 

avaliação, que solicita deduções muito simples, geralmente explicitadas ou mesmo 

respondidas nos enunciados de comando. 

De modo amplo, todos os itens da prova, também nomeados situações-problema, têm 

uma mesma estrutura textual: um texto ou imagem introduz o tema; a seguir, uma frase 

resume o exposto encaminhando o leitor para o comando (“fazer agir”) da questão cuja 

resposta aparece no formato de cinco alternativas (múltipla escolha), em que apenas uma 

opção está correta. Portanto, o Enem apresenta um esquema de texto que exige do estudante o 

conhecimento do modelo para realizar o exame. O Enem aborda gêneros textuais diversos, 

entendendo o gênero textual (lógos) como produto da comunicação instituinte e estruturante 

dos contextos sociais cujos princípios se fundam no interacionismo sociodiscursivo. O 

enunciado de comando tem a força de prescrever o que deve ser feito pelo respondente ao 



!284

condicionar o discurso, de modo que o estudante deve se adequar ao modelo proposto pela 

prova para conseguir um resultado razoável. 

Nesta perspectiva, coube refletir acerca do aprendizado que se pretende medir, visto 

que o Enem é o exame externo mais relevante na educação escolar no atual contexto social ao 

designar os estudantes que podem prosseguir no processo de educação rumo ao Ensino 

Superior. Porém, o argumento que busca universalizar e democratizar o acesso à educação 

escolar se ampara em uma avaliação que apresenta o mesmo esquema (modelo) em todos os 

itens, de modo que a concepção de universalização do ensino tem por esteio a padronização 

de respostas e significados. 

A partir dessa análise e do exame das questões do Enem, propriamente ditas, 

apresentado no último capítulo, observamos incompatibilidades na transposição das 

competências e habilidades da Matriz de Referência para os itens situadas em dois registros. 

Primeiramente, nas questões objetivas em que houve discordância entre professores 

comentadores da área de Linguagens, que usualmente preparam os estudantes para provas 

deste tipo, e o gabarito oficial. De acordo com os elaboradores do exame, as alternativas 

diferentes da resposta correta devem ser plausíveis, o que pode confundir o respondente. Dos 

40 itens, sete apresentaram respostas discordantes. O enunciado de comando deve oferecer as 

pistas para a única alternativa correta. Todavia, as provas cujas respostas estão previamente 

fornecidas não permite averiguar o percurso dos raciocínios que conduzem à escolha da 

resposta pelos avaliados, como ocorreu, diferentemente, com os professores comentadores 

que justificaram suas escolhas a partir da incompatibilidade com o gabarito oficial. 

A segunda situação incompatível se relaciona à ineficácia das perguntas (comandos) 

dirigidas aos candidatos como mobilizadoras das habilidades afirmadas pelos elaboradores da 

prova. As disposições cognitivas requisitadas nessas provas têm caráter unilateral, de modo 

que o domínio de diferentes linguagens, a compreensão de fenômenos e o enfrentamento de 

situações-problema estão circunscritos ao que determina a resposta correta previamente 

estabelecida pela opção em múltipla escolha. Quanto aos eixos cognitivos que tratam da 

construção de argumentação e da elaboração de propostas, não é sequer factível verificar de 

que modo são acionados nesse modelo de avaliação. O comando dos itens da Prova de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias aciona um “fazer agir” que conduz o aluno a cumprir 

tarefas de caráter monológico sobre a linguagem, em que não se pode verificar se os 
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candidatos são capazes de realizar ações complexas, como assinala a Matriz de Referência do 

Enem. Portanto, o sucesso da educação escolar é definido pela observação dos 

comportamentos adequados, produzidos com estímulos que induzem a executar tarefas 

determinadas pelos exames externos, que apenas selecionam a partir desse modelo. 

Por fim, com o intuito de evitar o fracasso, o que se diz preferível para a escolarização 

tem por perspectiva ultrapassar o caráter modal da atividade educativa. Neste sentido, a 

possibilidade de mudar crenças e valores parece ser refutada na medida em que os raciocínios 

avançam na direção da efetividade do percurso determinado e determinável, que os resultados 

das provas têm por proposição garantir. Porém, a possibilidade de mudar valores e de 

comunicar não tem medida determinada, pois atua no campo das probabilidades cuja métrica 

é de outra ordem, além de considerar a inerência do fracasso relativa à sua contingência. 

Nesta perspectiva, meus interlocutores (leitores) poderiam igualmente rejeitar toda esta tese, 

posta por alguma petição de princípio. 

A partir do que foi explicitado, esta conclusão poderia ser ainda ampliada no sentido 

de refletir acerca das razões e das causas mais amplas que tornariam o Enem e demais 

avaliações externas tão significativas no percurso da escolarização, além de outras conjecturas 

acerca dos significados dos procedimentos na educação escolar que calam argumentos para 

uniformizar respostas em múltipla escolha. Entretanto, para o propósito dessa pesquisa, 

consideramos suficiente o conjunto complexo de análises aqui exposto, pois evidenciou as 

conclusões parciais projetadas em cada capítulo, que permitem finalmente concluir: se as 

transposições dos conhecimentos para o processo de escolarização constituiriam as suas 

representações sociais? Se seriam ideologias ou crenças? Essa demarcação é impraticável, 

talvez insuficiente ou mesmo desnecessária.  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