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0. Introdu ção 
 

Este trabalho tem por obj etivo estudar asp ectos de um microuniverso  do 
discurso político-educacion al brasileiro  e aspectos de doutrinação., nu ma abo rdag em 
sociossemiótica, que se ocupa dos discursos sociais não-literários, e de Semiótica das 
Culturas (Grei mas e Pais) , que se ocup a da Cultura, n este caso , ao  nível da Semântica 
Profund a. O estudo contempla aspectos da  descrição de certos conceitos e valores 
socioculturais  da org anização retórica dos discursos proferidos nos discursos políticos-
educacionais, obs ervando  em que  medida as normas dis cursivas  e os processos de 
persuasão , manipulação e sedução podem construir signifi cados de valor co mo: 
pluralidade, respeito à diversidade, d esigualdade nos discu rsos inclusivos. 

O Corpus é constituído por discursos político-educacionais mani festados por 
representantes dos órgãos centrais da Educação, bem co mo, por todos aqueles que se 
utilizam dos ideais da inclusão co mo objetivo de discussão em Educação . Bus cou-se 
veri ficar em que medida esse instru mental teórico permite co mpreender aspectos do 
funcionamento e signi ficação d esses discursos e co mo se conceb em alguns valores 
construídos sob o  mecanis mo da dout rinação. 
 
1. Processo de Signifi cação 
 

A análise dos processos de significação em Semiótica entend e a signifi cação 
como função semiótica que se defin e co mo a relação de d ependência qu e se estabelece 
entre o plano do conteúdo (signi ficado) do vocábulo e o plano da exp ressão 
(significante). No dizer de Grei mas (1975:54) “a expressão e conteúdo são solidários e 
um pressupõe necessariamente o outro”. 

A Semiótica, segundo Courtés (1979:41) tem por objetivo a exploração do 
sentido, processo que dá conta da signi ficação da enunciação. O processo gerativo da 
significação tem início na mente do enunciado r e somente se dá por con cluído na mente 
do enunciatário, u ma v ez que a signi ficação se constrói ao longo do discu rso co m a 
participação do sujeito enunciador e enunciatário.Quando o enunciatário é partidário das 
enunciações ele ‘ incorpora, tais  sentidos, nas suas  tend ências discursivas . 

Então, o discurso co mpo rta, no míni mo, dois textos: um produzido pelo 
emissor na codifi cação que se quali fica como fazer persuasivo e o outro, produzido pelo 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 198-202, 2004. [ 198 / 202 ]



receptor na d ecodi ficação, qu e corresponde ao fazer interpretativo. Toda recep ção de 
texto i mplica hipóteses  sobre a emissão  discursiva. A interpretação pura é u m mito. 

A partir da modalização semiótica, aqu ela que atua no investi mento mod al, ou 
seja, que modi fica o predi cado , sobredeterminando u m enun ciado descritivo, por u ma 
relação d e dep endência sintag mática, distinguem-se duas classes d e predicados mod ais 
– do ser e do fazer (querer-s er e querer-fazer etc.) . Os discursos podem ser classi ficados 
a partir das modalidades co mo discurso de persuas ão (poder-fazer-saber; poder-fazer-
querer), sedução (pod er-fazer-crer); manipulação (pod er-fazer-fazer). Assi m, este 
trabalho cont empl a o discurso político-educacional qu e se mod aliza nu m poder-fazer –
saber e poder-fazer-querer, numa interface co m o discurso da manipulação( poder-fazer-
fazer) e da sedução (poder-fazer-crer). 

O estudo das culturas, à luz da Sociossemiótica, neste caso, o estudo de u m 
microuniv erso do discurso político-educacional brasileiro , constitui-se do co mplexo dos 
padrões  de co mportamento , d as cren ças, das instituições, dos  valores trans mitidos 
coletivamente e que caracterizam o ordenamento político-educacional. Assi m, a partir  
da análise  de alguns aspectos desse discurso , este trab alho se ocupa da visão de mundo 
e do sistema de valores qu e se sustenta nesse meio. 

Segundo Pais , a an álise de u ma macrossemiótica permite entender, nas 
subjacênci as discursivas, qu e os recortes culturais, produ zidos na estrutura fundament al 
( a superpro fund a) do discurso, sustentam, num metassistema conceptual, a visão de 
mundo (ideologia) e os sistemas de v alores da cultura que os p roduziu. 
 
2. A xiologia do Discu rso Político-Educacional 
 

A luz da Semiótica grei masiana  e d a Semiótica d as Culturas, segundo Pais, ao 
nível da Semântica pro fund a, a partir da lógica das modalidad es transfrásticas, a análise 
do percurso dos sentidos, procurou mostrar como o conceito de doutrinação, figurado 
pelo mecanis mo da sedu ção, bem co mo da manipulação, se relacionam co m t ais 
conteúdos, especi fi cament e, sobre alguns conteúdos valiosos, presentes nos discu rsos 
do processo de inclusão , face aos desafios da educação contemporânea co mo; 
pluralidade, respeito à diversidade, d esigualdade. 

 A aceitação passiva de certas normas só cio-edu cacionais e valores culturais, 
na educação contemporânea, s em u m exame d e su as razões  de s er, decorre d e u ma 
adesão a uma con cep ção  de política-educacion al distanciad a d e u ma co mpreensão 
racional , caract erizando-se, assi m, co mo u m ato, prov avel mente, manipulado, 
possivel mente, doutrin ado. 

Os signos lingüísticos têm u m signi ficado geral, em d epósito na memó ria dos 
falantes-ouvintes , co mum a estes, e qu e lhes p ermite, quando falam d e suas 
exp eriên cias, obter um consenso a respeito do que dizem uns aos outros . 

Quando esse cons enso constitui-se em u ma ades ão passiva, s em u ma análise 
criteriosa, à luz das evid ências , trata-se de uma co mpreens ão não-signi ficativa, 
investida, muito mais de u ma mobilização alien ada, de u ma credibilidade g ratuita e da 
probabilidade de aceitação d e u ma proposição falsa.  

Os conteúdos ideológicos são funcionais . O indivíduo aceita suas cren ças, não 
simpl es mente po r serem verdad eiras ou  fals as, mas por serem út eis para ajustá-las a si 
mes mo ou  ao  seu  meio soci al. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 198-202, 2004. [ 199 / 202 ]



Ideologia é o conjunto dos cont eúdos de consciên cia existentes. Dessa Forma, 
a ideologia político-educacion al  refere-se a uma parcela desses conteúdos de 
consciênci a voltados para os discursos que reg em a fundamentação da ord em 
educacional. 

A linguagem intermedia consciência e realidade por meio dos discursos. As 
circunstân cias de que s e envolve o discurso , por exemplo , da inclusão , na Edu cação, 
constroem, a cad a mo mento, decisõ es que contemplam a escolha d e possibilidades e a 
renúncia de outras .  

A possibilidade de acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais , por parte 
dos cidadãos qu e são víti mas históricas d a complexid ade dos p roblemas soci ais 
brasileiros, repres enta o alicerce dos movi mentos cuja bandeira é o ideal da inclusão. 
Um ativis mo político, nem sempre baseado na cidadania,  que busca acirrar o debate nas 
várias instânci as  do pod er l egislativo e mobiliza a população em torno do ideal da 
igualdade, tod avia não consegu e descartar, n as subjacências  desse discu rso político-
educacional, u m continuís mo arbitrário d a visão liberal clássica que perpetua o  campo 
dos  direitos fundament ais, do ho mem, à letra fria da lei  da igualdade dos  desiguais. 

A divulgação de conteúdos político-educacionais cujos enun ciados, a melhor 
evidência disponível indique terem pou ca p robabilidade d e serem verdad eiros (e, por 
conseguinte, prob abilidade de serem falsos), ou talvez, de enunciados acerca dos quais a 
evidência, favorável ou contrária, seja inconclusiva, rev elam-se co mo conteúdos que 
resultam de doutrinação e cuj a co mp reensão estabelece-se co mo não-signi ficativa, 
meramente passiva, de certos conteúdos intelectuais e cognitivos (normas sócio-
educacionais e valores culturais co mo: pluralidad e, respeito à diversidade, luta contra a 
desigualdade). 

 Em out ras palavras ,  quem doutrina tem por intenção, mais ou menos 
consciente, o investimento na crença de determinados pontos de vista do que em que se 
venha a examin ar os  fundamentos epistemológicos de tais pontos de vista, e , 
conseqüentemente, a co mpreend ê-los no  sentido visto. 

A criação de instru mentos de lei, docu mentos o fici ais co mo por exemplo os 
PCN, ou intensas discussões, referências e deferências aos prin cípios constitucionais 
sobre a qu estão da inclusão, por mais qu e propici em u ma tentativa de criação de novas 
ordens sócio-edu cacionais não têm força para legiti mar os direitos legais à cidadania, 
não garantem a p rática de atitudes que possam co mbater a clássica marca do p rocesso 
privilégio/exclusão nas hostes do  poder. 

A preservação dos valores fund amentais que ‘protegem’ a dignidade da pessoa 
humana, são sustentados por um código de Direitos Humanos di fusos, coletivos, 
interessando às p essoas n em sempre identi ficáveis. A p rópria estrutura o rgânica das 
constituições formaliza-se  a p artir d e necessidades o casionais, a serviço dos detentores 
do poder , em circunst âncias  que rarament e at endem aos interesses  coletivos. 

É fundamental refletir sobre os enunciados dos discursos político-educacionais 
da atualidade que outorgam aos discursos dos órgãos centrais da Educação e às normas 
e parâmetros  estab elecidos, o valor de u ma representação de poder. 

Divulgar os ideais da inclusão social não  significa, necess ariament e, i mpri mir 
ao processo u m investi mento da melho r evidên cia disponível de que ela (a inclusão) 
‘deve’ e ‘pode’ se firmar no ordenamento educacional , mas, pelo contrário , seus 
enunciados revel am-se co mo  conteúdos que resultam muito mais da crença e 
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doutrinação do que da materialização das normas sócio-educacionais e v alores culturais 
como  pluralidade, resp eito à diversidade, e a luta contra a desigualdade. 

A descri ção dos conflitos e tensões entre as forças em jogo , algumas d elas, as 
normas e parâmetros edu cacionais como expressão de soberania e, freqü entement e, a 
apologia dos ideais educacionais marcada p elo estilo da retórica da utopia co mo: ‘a 
Educação dev e orientar-se por valores e projetos que g arantam a pluralidad e, respeito à 
diversidade, a luta pela desigualdade’; os instru mentos, as instituições, os aparelhos  e 
regulamentos político-educacionais de efetivação das garantias asseguradas pelas 
constituições autorizam supor que o discurso que mani festa o conceito da inclusão, 
sustenta em su a axiologia fund amental a manipulação  da verdad e. 

Na concepção e defesa do discurso político-educacional vigente, no modo do 
parecer, se realiza a ad ministração do ideal da inclusão na Educação que dep ende de 
homens  e suas vontad es políticas  . 
 
3. Conclusão 
 

Portanto, não basta i mplementar a idéia é necessário reuni r condições para 
materializá-la na realidad e edu cacional. Os ideais da inclusão dev em s ervir p ara 
desestabilizar os v alores d a Globalização excludent e; para ro mper os mecanis mos de 
opressão, instituindo o cidad ão como sujeito autônomo . 

Os ideais da pluralidade, respeito à diversidad e, luta contra a d esigualdade, 
deveriam se desenvolv er nu m cont exto em que a proporção d e fo rças v alorize as ações 
inclusivas. 

O desenvolvi mento da proposta de inclusão não pode ser analisada, 
simpl es mente, por meio de uma crítica teórica, conceitual, apriorística e abstrata. As 
políticas públicas precisam eli minar os problemas  sociais, buscando , d e fato, co mb ater 
as causas e não ap enas restringir-se à enunci ação de discursos sedutores que acentuam o 
estig ma do preconceito, u ma vez que os indivíduos, como víti mas do sistema, di ferem 
em seus atributos, como as habilidades e co mpetências que não podem ser alteradas , ou 
otimi zadas , ou  melhor desenvolvidas , por normatização institucional, ou emulação 
discursiva o que, por conseqü ência, exig e que s ejam trat ados di ferentemente na 
sociedade. 

É co mo s e pretend essem, com tal discurso  de sedução, no qual o v alor da 
cren ça é que mov e atitudes , i mpor v alores e realizações sociais po r fo rça de leis. Não 
bastam tais mecanis mos que, inclusive, se justificam para i mpo r u m status de 
obrigatório para aquilo qu e não se cu mpre s em i mposi ção  o ficializada. 

Há aqui, u m parado xo, quando se examin a a questão à luz das práticas culturais 
que, segundo Foucault , são forças poderosas de do minação que s ão suscetíveis de se 
desestabilizarem as i mposi ções gov ern amentais ou de órgãos  Centrais por açõ es, mais 
ou menos conscientes e org anizadas, que são localizadas e ocorrem nos interstícios mais 
microscópicos da malh a soci al. 

 A Educação existe quando há pessoas que possam legiti má-la, à medida que 
ela possa ser mobilizada para a realização  individual e coletiva da cidad ania. 
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RESUMO: Este sobre Sociossemiótica consiste na análise d e aspectos conceituais e 
valores no discurso político-edu cacional brasileiro , ressaltando o mecanis mo da 
sedução , tematizado co mo doutrinação. 
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