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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa examina, com base nos modos de organização do discurso, as estratégias 

contidas em notícias do webjornal Folha de S. Paulo referentes ao tema “Reforma do Ensino 

Médio”. A fundamentação teórico-metodológica está ancorada na Teoria Semiolinguística 

(TS), formulada por Patrick Charaudeau. Nessa vertente empírico-dedutiva, os discursos 

emergem a partir da relação entre os sujeitos e os fatos do mundo e sua expressão em termos 

de linguagem. Diante disso, exploramos alguns aspectos concernentes à TS, tais como as 

noções em torno do duplo processo de semiotização do mundo, do contrato de comunicação, 

dos sujeitos que dele participam e dos procedimentos de ordenação das categorias de língua 

segundo os propósitos discursivos do ato de comunicação (CHARAUDEAU, 2005, 2001, 

2016a). Ademais, como parâmetros de compreensão, apontamos as problemáticas discursivas 

existentes (CHARAUDEAU, 1999) e, em seguida, as características da estrutura jornalística 

no suporte virtual (MIELNICZUK, 2003; PALACIOS, 2003; RIBAS, 2005), bem como as 

estratégias de persuasão no webjornalismo (DOMINGUEZ, 2011; DALMONTE, 2009a). O 

questionamento central está firmado nas possíveis intencionalidades dos locutores, no sentido 

de promoverem determinadas visadas para atrair a atenção do público. Logo, pretendemos 

analisar os atributos expressivos da semiologia enunciativa na web e contribuir com o estudo 

sobre as condições de produção do discurso jornalístico nesse espaço. Dessa maneira, 

observamos que nas notícias predominam os modos descritivo e narrativo e que a forma como 

os jornalistas se colocam no discurso pressupõe um comportamento delocutivo, propiciando 

um apagamento de seu ponto de vista. Contudo, mesmo ocultos, os sujeitos deixam marcas 

nas informações mediante atitudes peculiares que correspondem a elementos enunciativos e 

argumentativos. 

 

Palavras-chave: Discurso. Teoria semiolinguística. Mídia. Webjornalismo. Estratégias 

discursivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This research examines, based on the ways of organizing the discourse, the strategies in some 

news from Folha de S. Paulo web journal referring to the theme "Reforma do Ensino Médio". 

The theoretical-methodological foundation is reasoned on the Semiolinguistic Theory (ST), 

formulated by Patrick Charaudeau. In this empirical-deductive strand, the discourses emerge 

from the relation between the subjects and the world’s facts and their expression in terms of 

language. In this context, we explore some aspects concerning to ST, such as notions about 

the double semiotic process of the world, the communication contract, the subjects that take 

part on it and the procedures of ordering language categories according to the discourse 

purposes of the communication act (CHARAUDEAU, 2005, 2001, 2016a). In addition, as 

parameters of understanding, we pointed out the discursive problems (CHARAUDEAU, 

1999) and then the characteristics of the journalistic structure on virtual support 

(MIELNICZUK, 2003; PALACIOS, 2003; RIBAS, 2005), as well as the persuasive strategies 

in web journalism (DOMINGUEZ, 2011; DALMONTE, 2009a). The central question is on 

the possible intentionalities of the enunciators, in order to promote certain intentions and, 

thus, to attract the interlocutors attention. Therefore, we aim to analyze the expressive 

attributes of the enunciative semiology on the web and contribute to the study about the 

conditions of production related to the journalistic discourse in this space. Thus, we observed 

that the descriptive and narrative modes predominate in the news and that the way the 

journalists place themselves in the discourse presupposes a third person behavior, which 

deletes his point of view. However, even hidden, the subjects leave marks on information 

through peculiar attitudes that correspond to enunciative and argumentative elements. 

Keywords: Discourse. Semiolinguistic theory. Media. Web journalism. Discursive strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

 

 

 

Quadro 1: Os três níveis de organização do ato de linguagem ............................................... 26 

Quadro 2: Os dados situacionais que compõem o discurso da Folha de S. Paulo ................. 35 

Quadro 3: Modos de organização do discurso ........................................................................ 48 

Quadro 4: Procedimentos da construção enunciativa ............................................................. 52 

Quadro 5: Legenda – Maneiras de relatar ............................................................................... 54 

Quadro 6: Procedimentos discursivos da construção descritiva ............................................. 56 

Quadro 7: As diferentes problemáticas ................................................................................... 72 

Quadro 8: Processo de transformação nos títulos das notícias ............................................... 97 

Quadro 9: Princípio de intencionalidade ............................................................................... 124 

Quadro 10: Princípio de intencionalidade na N4 .................................................................. 125 

Quadro 11: Princípio de intencionalidade na N6 .................................................................. 125 

Quadro 12: Princípio de intencionalidade na N7 .................................................................. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Samsung/Desktop/Paula/Mestrado/Mestrado%202017/Dissertação/Fase%20final/Defesa/dissertação%20-%20versão%20final%20-%20pós%20defesa.docx%23_Toc5020795
file:///C:/Users/Samsung/Desktop/Paula/Mestrado/Mestrado%202017/Dissertação/Fase%20final/Defesa/dissertação%20-%20versão%20final%20-%20pós%20defesa.docx%23_Toc5020800
file:///C:/Users/Samsung/Desktop/Paula/Mestrado/Mestrado%202017/Dissertação/Fase%20final/Defesa/dissertação%20-%20versão%20final%20-%20pós%20defesa.docx%23_Toc5020801
file:///C:/Users/Samsung/Desktop/Paula/Mestrado/Mestrado%202017/Dissertação/Fase%20final/Defesa/dissertação%20-%20versão%20final%20-%20pós%20defesa.docx%23_Toc5020802


LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Esquema de hierarquização dos processos de transformação e transação ............... 28 

Figura 2: O duplo processo de semiotização no discurso informativo ................................... 30 

Figura 3: Representação do duplo processo de semiotização no discurso informativo da 

Folha de S. Paulo ..................................................................................................................... 31 

Figura 4: Os três lugares da máquina midiática ...................................................................... 38 

Figura 5: Os três lugares da máquina midiática aplicados ao discurso da Folha.................... 40 

Figura 6: Universos de discursos dos sujeitos ......................................................................... 43 

Figura 7: Circuitos do ato de linguagem e os sujeitos participantes deles .............................. 43 

Figura 8: Representação da situação de comunicação aplicada a esta pesquisa ..................... 45 

Figura 9: Tríade argumentativa ............................................................................................... 66 

Figura 10: Definição do modo argumentativo ........................................................................ 66 

Figura 11: Primeira página do webjornal Folha de S. Paulo .................................................. 78 

Figura 12: Hipertextualidade ................................................................................................... 82 

Figura 13: Hipertextualidade ................................................................................................... 83 

Figura 14: Multimidialidade ................................................................................................... 84 

Figura 15: Interatividade ......................................................................................................... 85 

Figura 16: Customização de conteúdo .................................................................................... 85 

Figura 17: As memórias .......................................................................................................... 87 

Figura 18: Memória na N4 ...................................................................................................... 88 

Figura 19: Página com notícias sobre a BNCC ....................................................................... 88 

Figura 20: Instantaneidade ...................................................................................................... 89 

Figura 21: Instantaneidade ...................................................................................................... 89 

Figura 22: Princípio de alteridade ......................................................................................... 102 

Figura 23: Comentário N1..................................................................................................... 105 

Figura 24: Comentários N3 ................................................................................................... 105 

Figura 25: Comentários N10 ................................................................................................. 106 



Figura 26: Temer em discurso ............................................................................................... 107 

Figura 27: Registro de ato em SP .......................................................................................... 108 

Figura 28: Presidente defende o novo EM ............................................................................ 108 

Figura 29: Continuação das ocupações ................................................................................. 109 

Figura 30: Protestos em Curitiba ........................................................................................... 109 

Figura 31: Manifestações ...................................................................................................... 109 

Figura 32: Ensino brasileiro .................................................................................................. 110 

Figura 33: Vantagens e entraves da reforma ......................................................................... 111 

Figura 34: Mudanças propostas pela MP .............................................................................. 112 

Figura 35: Comentário N9..................................................................................................... 114 

Figura 36: A relação argumentativa - N1 .............................................................................. 128 

Figura 37: A relação argumentativa - N10 ............................................................................ 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 16 

1 A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO CAMPO 

MIDIÁTICO ........................................................................................................................... 23 

1.1 Abordagens introdutórias sobre a Teoria Semiolinguística ........................................... 23 

1.2 O duplo processo de semiotização do mundo ................................................................. 27 

1.3 O contrato de informação midiático ............................................................................... 29 

1.3.1 O contrato de comunicação: noções gerais ............................................................... 31 

1.3.2 Dados externos: situação de comunicação ................................................................ 32 

1.3.3 Dados internos: estratégias discursivas ..................................................................... 35 

1.4 Os lugares de construção de sentido da máquina midiática .......................................... 37 

1.5 Os sujeitos da linguagem ................................................................................................ 41 

2 OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO ....................................................... 47 

2.1 A organização discursiva e seus desdobramentos .......................................................... 47 

2.2 Modo de organização enunciativo .................................................................................. 49 

2.3 Modo de organização descritivo ..................................................................................... 55 

2.4 Modo de organização narrativo ..................................................................................... 59 

2.5 Modo de organização argumentativo ............................................................................. 64 

3 WEBJORNALISMO E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS ............................................. 70 

3.1 O estudo discursivo e suas problemáticas: inferências no contrato midiático .............. 70 

3.2 Dos primórdios da internet ao webjornalismo: breve histórico ..................................... 74 

3.3 Caracterização do webjornal Folha de S. Paulo ........................................................... 77 

3.4 Estratégias discursivas midiáticas na web ..................................................................... 79 

4 O DISCURSO DA FOLHA DE S. PAULO SOBRE A REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO .................................................................................................................................... 92 

4.1 Procedimentos semiolinguísticos de análise: percurso metodológico ........................... 92 

4.2 Constituição do corpus: observação e seleção das notícias .......................................... 93 



4.3 Categorização e análise semiolinguística ...................................................................... 96 

4.3.1 Análise dos dados externos ........................................................................................ 104 

4.3.2 Análise dos dados internos ........................................................................................ 113 

4.3.2.1 Análise enunciativa ................................................................................................ 114 

4.3.2.2 Análise descritiva ................................................................................................... 118 

4.3.2.3 Análise narrativa ................................................................................................... 121 

4.3.2.4 Análise argumentativa ........................................................................................... 127 

CONSIDERAÇÕES ............................................................................................................. 134 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 144 

APÊNDICE 01 ...................................................................................................................... 153 

APÊNDICE 02 ...................................................................................................................... 159 

APÊNDICE 03 ...................................................................................................................... 179 

APÊNDICE 04 ...................................................................................................................... 186 

APÊNDICE 05 ...................................................................................................................... 190 

APÊNDICE 06 ...................................................................................................................... 195 

APÊNDICE 07 ...................................................................................................................... 203 

ANEXO 01 – Notícia 1 (N1) ................................................................................................. 207 

ANEXO 02 – Notícia 2 (N2) ................................................................................................. 210 

ANEXO 03 – Notícia 3 (N3) ................................................................................................. 213 

ANEXO 04 – Notícia 4 (N4) ................................................................................................. 216 

ANEXO 05 – Notícia 5 (N5) ................................................................................................. 219 

ANEXO 06 – Notícia 6 (N6) ................................................................................................. 221 

ANEXO 07 – Notícia 7 (N7) ................................................................................................. 224 

ANEXO 08 – Notícia 8 (N8) ................................................................................................. 227 

ANEXO 09 – Notícia 9 (N9) ................................................................................................. 230 

ANEXO 10 - Notícia 10 (N10) .............................................................................................. 234 

 



16 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) propiciou 

um vasto campo para a ampliação dos discursos elaborados/divulgados para/na internet. A 

produção midiática, nesse quadro, ganhou destaque, uma vez que o acesso e a reprodução das 

diversas informações foram facilitados pela ascensão dos recursos técnicos e das 

potencialidades do webjornalismo.  

 Tendo em vista que o espaço público é composto de práticas de linguagem, de ação, 

de trocas e de organização em grupos de influência nas esferas política, civil e das mídias 

(CHARAUDEAU
1
, 2006), entende-se que o discurso jornalístico carrega marcas que podem 

remeter a estratégias persuasivas, com intentos variados, e produz efeitos de sentidos que 

visam à adesão do público àquilo que é promulgado.  

 Charaudeau (2006, p. 63) relata que “toda instância de informação, quer queira, quer 

não, exerce um poder de fato sobre o outro”, e mais, “as mídias constituem uma instância que 

detém uma parte do poder social”. O teórico reitera que o discurso midiático põe em cena 

efeitos de autenticidade, de verossimilhança e de dramatização.  

Para Amossy (2007), mesmo que a fala não possua a intenção de convencer, de 

alguma forma, acaba exercendo certas influências. Diante disso, o enunciador utiliza 

estratégias para firmar a atenção do leitor. Cabe ao pesquisador, destarte, compreender como 

o sujeito falante se impõe, o que o torna uma pessoa credível, e qual imagem constrói, o que o 

faz adquirir e manter um poder de persuasão sobre os interlocutores. 

O modelo de análise de discurso aqui investigado apoia-se no entendimento do 

funcionamento do ato de comunicação
2
, dado que este pode ser equiparado a encenações que 

resultam da combinação de uma situação de comunicação, de uma organização discursiva e 

de empregos de marcas linguísticas (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012).  

Charaudeau (2006) explana que a informação é o resultado de uma cointencionalidade 

que abrange os efeitos visados, os efeitos possíveis e os efeitos produzidos. Nesse viés, tentar 

apreender as condições produtivas do material noticioso é substancial para se analisar o 

discurso midiático. Charaudeau (2006) defende que existem dois espaços a serem explorados: 

o “externo-externo” e o “externo-interno”. O espaço “externo-externo” está relacionado às 

                                                           
1
 Linguista francês, criador do Centre d´Analyse du Discours (CAD), da Universidade de Paris XIII. O referido 

centro possui pesquisadores de várias universidades da França e mantém convênios de cooperação científica com 

institutos em diversos países. 
2
 “[...] dispositivo cujo centro é ocupado pelo sujeito falante (o locutor, ao falar ou escrever), em relação com um 

outro parceiro (o interlocutor)” (CHARAUDEAU, 2016a, p. 67).  
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condições socioeconômicas da mídia como empresa. No “externo-interno” são abordadas as 

condições semiológicas da produção. Este local esteia-se na sistematização do que vai ser 

posto em discurso por meio dos aparatos técnicos disponíveis, com o intuito de atender 

determinados interesses, e equivale a um lugar de práticas que é justificado por discursos de 

representação acerca do “como fazer e em função de qual visada” para um destinatário que, 

inicialmente, é considerado o alvo ideal. Neste ponto, o autor se refere à participação 

midiática na construção da opinião pública sob uma lógica simbólica. Eis, então, o poder que 

a imprensa possui sobre a sociedade.  

Face ao exposto, alguns aspectos devem ser avaliados, como: a intenção de difundir 

certas notícias, o contexto em que estas são redigidas, o que se pretende atingir ao usar 

expressões típicas, quais traços o enunciador deixa de si no discurso e como as matérias são 

constituídas virtualmente. 

Na web, os processos enunciativos se organizam com base nas possibilidades de 

materialização discursiva desse ambiente (DALMONTE, 2009b). Em tal suporte, os 

jornalistas possuem acesso a inúmeras informações que podem auxiliá-los a desenvolver as 

pautas, promovendo, também, o cruzamento de dados. Nessa perspectiva, é primordial 

assimilar o webjornalismo dentro da lógica de um mercado regulado conforme os ditames da 

concorrência, em busca da consolidação da audiência e de uma posição proeminente 

(DALMONTE, 2007). Assim, a instância produtora molda sua fala em virtude das ideias 

engendradas, segundo as estruturas hipertextuais
3
 que potencializam a leitura 

multissequencial e a edificação de sentidos.  

Logo, propondo responder à problematização que envolve a(s) intencionalidade(s) dos 

locutores frente às produções jornalísticas, o objetivo geral desta pesquisa consistiu em 

identificar as estratégias nas notícias que envolvem o projeto da “Reforma do Ensino 

Médio
4
”, na editoria Educação do site Folha de S. Paulo, priorizando o exame dos modos de 

organização do discurso (CHARAUDEAU, 2016a). Esse veículo
5
 foi criado no ano de 1995 e 

é o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa. Atualmente, publica cerca de 160 

notícias diariamente e produz conteúdos para dispositivos móveis.  

                                                           
3
 “textos de escrita e leitura não-linear, com estrutura de nós e links textuais, fluidos e tridimensionais, dobrando-

se sobre si mesmos, mas possuindo limitações de sentido discursivas e cognitivas, apesar de seu hibridismo e de 

sua tendência a se derramar” (DANTAS, 2012, p. 22).   
4
 Medida Provisória apresentada pelo Governo Federal em 22 de setembro de 2016 e sancionada pelo então 

Presidente da República, Michel Temer, em 16 de fevereiro de 2017. 
5
 Informações disponíveis em: https://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_site_da_folha.shtml. 

Acesso em: 27 nov. 2018. 
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Os modos de organização do discurso são classificados por Charaudeau (2016a) em: 

enunciativo (exerce uma relação de influência do locutor sobre o interlocutor, a si mesmo e 

aos outros, e intervém na encenação dos demais modos), descritivo (identifica e qualifica os 

seres de maneira objetiva/subjetiva), narrativo (constrói o curso das ações de uma história no 

tempo) e argumentativo (expõe e prova causalidades para tentar persuadir). Esses modos 

nortearam todo este trabalho, pois instituíram o esteio para a discussão do corpus selecionado. 

O webjornal Folha de S. Paulo foi escolhido por ser um dos mais influentes do país, 

contando com uma audiência média de 28 milhões de visitantes únicos e 200 milhões de 

páginas visualizadas mensalmente.  

Como objetivos específicos, os estudos se concentraram na i) investigação dos dados 

internos e externos do contrato de comunicação no discurso midiático em questão; no ii) 

mapeamento das principais características da estrutura discursiva jornalística no ambiente 

virtual; e na iii) identificação do(s) modo(s) de organização do discurso predominante(s) no 

corpus.   

Por seu turno, a opção pela temática justifica-se pelo impacto da discussão no início da 

gestão do presidente Michel Temer (Movimento Democrático Brasileiro – MDB
6
) e pela 

pertinência do assunto frente ao sistema educacional brasileiro. Soma-se a isso o interesse em 

abordar a repercussão da reformulação, como os movimentos que contestaram as mudanças, 

ocasionando o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 

2016, e os principais pontos que levaram os grupos a se posicionarem a favor ou contra a 

medida. 

A Medida Provisória nº 746 de 22 de setembro de 2016, que institui a reforma do 

ensino médio, foi aprovada pelo Congresso Nacional, correspondendo à Lei nº 13.415 de 16 

de fevereiro de 2017. A MP foi promulgada pelo então ministro da Educação, José Mendonça 

Bezerra Filho. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
7
, documento de caráter normativo e  

elemento importante para dar sequência às discussões, foi homologada em 20 de dezembro de 

2017 e tem como prerrogativa estabelecer as habilidades que farão parte da grade dos 

                                                           
6
 No período em que o corpus de notícias foi coletado, a nomenclatura para o partido de Temer era PMDB. No 

entanto, em dezembro de 2017, voltou a se chamar MDB. Para tanto, utilizamos neste trabalho, em referência ao 

presidente, a expressão “emedebista”. 
7 De acordo com o exposto na LDB (Lei nº 9.394/1996), a Base deve direcionar os currículos das redes das 

Unidades Federativas, bem como as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio. Propõe ainda conhecimentos, competências e habilidades que precisam ser 

expandidas durante a escolaridade e é orientada por princípios éticos, políticos e estéticos esboçados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.  
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colégios. Assim, a BNCC delineia o conteúdo mínimo, as disciplinas obrigatórias e divide o 

currículo em dois momentos: no ensino fundamental, a formação será a mesma a todos os 

alunos e, no ensino médio, o estudante poderá optar por itinerários formativos.  

Com a reforma, 60% da carga horária final da educação básica será direcionada à 

BNCC e o restante será fracionado em cinco itinerários: Linguagens e suas tecnologias, 

Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza 

e suas tecnologias e Formação Técnica e Ensino Profissional.  

Desde que exposta, a reforma tem sido alvo de vários questionamentos
8
 e protestos. 

Muitas escolas chegaram a ser ocupadas por manifestantes. Uma das principais polêmicas 

suscitadas esteve ligada a não obrigatoriedade
9
 das disciplinas de Artes, Educação Física, 

Filosofia e Sociologia. Todavia, durante tramitação no Congresso, os parlamentares revisaram 

o ponto e propuseram uma emenda definindo que essas matérias deveriam ter “estudos e 

práticas” incluídos como compulsórios. Outro tópico que gerou controvérsias foi a permissão 

para que profissionais com “notório saber” ministrassem aulas em componentes de cursos 

técnicos e profissionalizantes.  

   Para discutir essas mudanças, o Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2018, 

promoveu a realização de audiências públicas
10

 nas cinco regiões do Brasil. A previsão é que 

a reforma entre em vigor no ano letivo de 2020.  

Desse modo, com contribuições da Teoria Semiolinguística (TS), linha que tenta 

assimilar os projetos de encenação do ato de linguagem
11

 e os saberes que circulam na 

                                                           
8 O tema foi questionado no sentido de que deveria, a priori, ser debatido abertamente com a sociedade. Isso 

posto, no início de julho de 2018, o então presidente da Comissão Bicameral do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) [órgão responsável pela etapa de discussões e sugestões de alterações no texto da Base] , César 

Callegari, renunciou ao cargo, alertando que as desigualdades poderiam ser acirradas e criticando as conduções 

da reforma, a saber: os problemas contidos na Lei 13.405 e aprofundados na BNCC, a limitação da educação de 

qualidade demonstrada pelos itinerários, dificultando, nesse caso, uma visão interdisciplinar e contextualizada do 

mundo, baixas condições de funcionamento de escolas, ensino a distância precário e prática docente 

comprometida. Sua recomendação era que a proposta fosse rejeitada e devolvida ao MEC. Em carta, o ex-

presidente afirmou que a discussão deveria ser prolongada em 2019, o que contrariou os planos do governo, que 

pretendia encerrar o trabalho em 2018. Com a saída de Callegari, o então presidente do CNE, Eduardo 

Deschamps, assumiu o comando da Comissão.  
9
 Nos três anos do ensino médio, as disciplinas obrigatórias são Língua Portuguesa, Matemática e, como língua 

estrangeira, Inglês. 
10 As audiências, que contam com a participação de órgãos, entidades, associações, especialistas da área de 

educação e do público em geral, foram agendadas para acontecer em: Florianópolis (11/05/2018), São Paulo 

(08/06/2018), Fortaleza (05/07/2018), Belém (10/08/2018) e Brasília (14/09/2018). Por causa de vários 

protestos, os encontros que ocorreriam em São Paulo e em Belém foram cancelados. 
11

 Teoria fundamentada nos atos de fala. A obra How to do things with words, de autoria do filósofo inglês John 

Austin e publicada em 1962, constitui o início dessa teoria. Os enunciados performativos possuem uma função 

de “poder” e, em algumas situações, realizam o ato proposto. Todos os enunciados promovem três tipos de atos: 

os locutórios (atos de “dizer qualquer coisa”), os ilocutórios (atos instituídos “pelo fato de dizer qualquer coisa”) 

e os perlocutórios (atos efetuados “pelo fato de dizer qualquer coisa”). Essas noções também são discutidas por 
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sociedade, esse tema foi desbravado. Para Machado e Mendes (2013), a Semiolinguística 

estuda os discursos sociais e as atitudes do sujeito comunicativo diante do seu próprio 

discurso, do mundo e do outro a quem a comunicação é dirigida, e agrupa pilares das ciências 

da linguagem, da psicossociologia e das ciências da informação e da comunicação. Nessa 

vertente, pensada via aspectos de um acordo, o sentido é dado por uma relação em diversas 

séries semiológicas (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). 

Em vista disso, a motivação por tal perspectiva aconteceu no instante em que 

pretendemos abarcar a amplitude da teoria e sua relevância para a área do webjornalismo, 

debatendo questões acerca do contrato de comunicação midiático, dos processos de 

transformação e transação, das trocas sociais executadas pelos sujeitos no dispositivo virtual, 

dos dados internos e externos que podem favorecer a explanação de certos discursos, dos 

modos de organização e das estratégias nas notícias.  

Sendo o webjornalismo e a análise do discurso esferas de pesquisa de nosso interesse, 

atrelamos as observações referentes à reforma, no site da Folha, aos trabalhos discursivos de 

Charaudeau, posto que a teoria é explorada no Programa de Pós-Graduação ao qual 

pertencemos. Portanto, acreditamos que a TS é um campo de grande valia para alcançarmos 

os objetivos previstos, pois abrange a avaliação das significações psicossociais imbuídas no 

discurso das mídias.  

Inúmeros teóricos que discorrem sobre a TS têm, cada vez mais, empreendido estudos 

voltados às produções jornalísticas. Destacamos subsídios importantes, a exemplo do livro 

Discurso das Mídias (2006), de Charaudeau, que reúne conceitos primordiais para apurar com 

profundidade o discurso dessa instância. Embora essa obra não contemple os pressupostos do 

webjornalismo, torna-se vital adequar e aplicar a teoria ao dispositivo no qual o discurso está 

inserido, considerando as peculiaridades do meio. Agregando materiais que correlacionam 

esses dois âmbitos, respaldamos em textos de Dalmonte (2009a, 2009b, 2009c), Dominguez 

(2011) e Mari et al (1996), empenhando-nos em desvelar a forma como a construção de 

sentidos (processos de transformação e transação) flui no suporte virtual mediante os vínculos 

fixados entre jornalistas e leitores, o modo como as estratégias são incorporadas nas 

webnotícias, pelo emprego de determinadas marcas linguísticas, e a circulação de saber na 

transmissão das informações, atrelada aos atributos que podem otimizar o discurso. 

 Por conseguinte, é possível verificar as implicações no contrato midiático, ampliar as 

reflexões em torno do discurso desenvolvido no meio digital e cooperar com o entendimento 

                                                                                                                                                                                     
John Searle. Ele distingue cinco categorias de atos de linguagem: os assertivos, os diretivos, os promissivos, os 

expressivos e os declarativos (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 
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das modificações no ensino médio, incluindo interpelações de cunho sociopolítico que 

auxiliam na assimilação do conteúdo em voga. Além disso, buscaremos compreender os 

efeitos de sentido gerados em cada contexto e como o processo de interação pode auxiliar na 

composição dos significados. 

O aporte teórico fundamenta as discussões elencadas em cada capítulo. No primeiro, 

foram trabalhadas as noções ligadas à Teoria Semiolinguística (CHARAUDEAU, 2001, 2004, 

2005, 2013; CORRÊA-ROSADO, 2014; MACHADO, 1992, 2007; MACHADO; MENDES, 

2013; PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012) e todas as suas ramificações, principalmente 

aquelas voltadas às singularidades do contrato midiático (CHARAUDEAU, 2006). 

No segundo, examinamos as conjecturas dos quatro modos de organização do discurso 

(CHARAUDEAU, 2016a) e seus desdobramentos em algumas concepções (EMEDIATO, 

2001; CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006; AMOSSY, 2011). 

Com o propósito de sondar as particularidades do webjornalismo (MIELNICZUK, 

2003; PALACIOS, 2003; RIBAS, 2005), buscou-se, no capítulo 3, caracterizar a Folha de S. 

Paulo para, em seguida, desvendar as estratégias discursivas no ciberespaço
12

 (DALMONTE, 

2009a; DOMINGUEZ, 2011). 

No último capítulo, discorremos sobre a constituição do corpus e exploração dos 

dados coletados pelos procedimentos metodológicos de apreciação. Vista sob a ótica das 

ciências da linguagem, a análise do discurso é empírico-dedutiva. O analista utiliza um 

material empírico que é a linguagem já ajustada numa substância semiológica verbal 

(CHARAUDEAU, 2005). A investigação precisa ser executada de forma minuciosa, 

fomentando, inicialmente, quais metas devem ser cumpridas e observando detalhadamente o 

corpus. 

Como recorte deste trabalho, foram selecionadas 10 notícias por meio de um 

levantamento empírico, consoante os critérios
13

 de construção do acontecimento; de melhor 

adequação à proposta; e critério imagético, que estão relacionados diretamente ao tema 

proposto.  

As produções, reunidas de acordo com o que Charaudeau (2005) chama de “corpus de 

textos”, são notícias concernentes ao mesmo tipo de situação. Consequentemente, ao 

depreender o contrato de comunicação em seu domínio discursivo e situacional, o último 

conceituado como a definição do ato de linguagem em suas finalidades interlocutivas, pode-se 

                                                           
12

 Espaço comunicativo aberto pela interconexão dos computadores e de suas memórias (LÉVY, 1999). Nele, os 

sujeitos estabelecem vínculos intersubjetivos, constituindo uma realidade social particular (DANTAS, 2012). 
13

 Critérios detalhadamente discutidos no Capítulo IV. 
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notar o funcionamento das estratégias do sujeito falante. Neste caso, elegemos as 

mencionadas notícias, pois elas atendem ao plano delineado, e pretendemos promover uma 

interpretação de como os locutores apresentam essas informações. 

Pelo fato de não ser formada por um sistema fechado, a Teoria Semiolinguística 

proporciona um leque de discussões e abordagens nas diversas áreas do conhecimento. 

Apoiando-nos na TS, ressaltamos que a Folha empenha-se em uma finalidade informativa 

dotada de regulações, no desígnio de atingir públicos específicos. Com isso, o veículo 

trabalha, concomitantemente, com estratégias de apagamento, adotando o comportamento 

delocutivo, e com visadas discursivas para tentar propalar a imagem de um jornal credível que 

se mantém distante de grupos de pressão e, de forma sutil, direcionar o pensamento dos 

leitores a dados intencionalmente inseridos nos textos.  
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1 A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO CAMPO 

MIDIÁTICO 

 

Com o objetivo de versar diversos pontos relacionados à Teoria Semiolinguística, 

intentamos, neste capítulo, debater conceitos relevantes para entendermos de modo preciso os 

aspectos dessa vertente aplicados ao discurso midiático. 

Em virtude disso, trabalharemos com noções voltadas ao duplo processo de 

semiotização do mundo, ao contrato de informação e de comunicação, incluindo as 

abordagens que envolvem os dados externos e internos do contrato, os lugares de construção 

de sentido, no que se refere à máquina midiática, e os sujeitos da linguagem, com suas 

funções dentro de cada contexto.  

1.1 Abordagens introdutórias sobre a Teoria Semiolinguística 

 

 Para Charaudeau (2016a), embora considerada um fenômeno complexo, é a linguagem 

que possibilita ao homem pensar, agir e viver em sociedade, pois não existe ação sem 

pensamento, nem pensamento sem linguagem. 

Nesse viés, o ato de linguagem deve ser equiparado a um conjunto de práticas 

significadoras que dialogam por meio da instância de sua transmissão. De acordo com 

Machado (1992, p. 28), ele é “condicionado pela competência individual do seu criador” e 

pelas imposições psicossociais que o envolvem. Seu sentido precisa ser sondado no jogo entre 

a configuração verbal e a percepção implícita, dependendo da relação dos sujeitos e do 

vínculo estabelecido com as circunstâncias de comunicação que abarcam o dito e o escrito 

(MACHADO, 2005).  

Como arcabouço conceitual desta dissertação, a Análise do Discurso (AD) é uma área 

interdisciplinar que discute a utilização da linguagem por sujeitos sociais em diversos 

contextos sócio-históricos. A busca pelo conhecimento sobre as ações dos sujeitos e suas 

estratégias propiciou um grande avanço nesse plano. 

Sendo assim, a Teoria Semiolinguística (TS) surge em meados da década de 1980, 

com trabalhos do linguista francês Patrick Charaudeau, e se desenvolve com investigações 

coletivas de pesquisadores brasileiros ligados ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos (POSLIN) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), bem como de 

estudiosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), entre outras instituições.  
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O termo Semiolinguística é derivado de semio (semiosis), porque a composição do 

sentido é tida pela associação forma/sentido de um sujeito intencional e suas estratégias em 

um quadro de ação, e linguística, ressaltando a questão das línguas naturais. Logo, a proposta 

elaborada por Charaudeau está situada na discussão das Ciências Humanas no que tange à 

compreensão da realidade, cercando as inúmeras dimensões em um ato de linguagem. A TS 

reúne saberes de esferas como a Psicologia, a Linguística e a Sociologia, no intuito de estudar 

a progressão dos sentidos. Essa ampliação metodológica é resultado de pesquisas direcionadas 

a campos intrínsecos de perquirição discursiva.  

Vários conceitos discutidos pela TS provêm de teóricos como Benveniste
14

, 

Greimas
15

, Barthes
16

, Austin, Searle e Paul Grice
17

. Há também importantes contribuições de 

Mikhail Bakhtin (MACHADO, 2001).  

Na visão bakhtiniana, o “eu” é formulado em colaboração. Contudo, essa cooperação 

pode ser impedida por poderes sociais. Charaudeau se apropria de tal ideia, conquanto a 

coloque em uma nova perspectiva: a colaboração entre os sujeitos é forçada pela vida em 

sociedade (MACHADO, 2001). Para Bakhtin (2013), as relações dialógicas consistem em um 

fenômeno que atinge toda linguagem humana e suas manifestações.  

Eco (1986) apoia-se na ideia voltada à colaboração entre os sujeitos e declara que o 

texto possui espaços em branco, uma vez que quem os deixou o fez por duas razões: porque 

vive da valorização de sentido por parte do destinatário e concede ao leitor a iniciativa 

interpretativa. Desse modo, a atualização do texto acontece no momento em que há 

assistência do leitor. Destarte, conceber esse texto significa empreender estratégias.  

O projeto semiolinguístico é ponderado como Linguística
18

, pois o mecanismo 

utilizado para indagar o objeto é erigido no final de um exercício de conceituação dos fatos 

linguageiros. O sentido é instituído nas situações de troca social, configurando um método 

enunciativo nas superfícies externa e interna da comunicação. O saber arquitetado pelos 

protagonistas da linguagem depende precipuamente dos conhecimentos que esses sujeitos 

presumem entre eles, fundamentando a edificação do sentido (CHARAUDEAU, 2016a). 

                                                           
14

 Émile Benveniste foi um linguista conhecido por suas pesquisas acerca das línguas indo-europeias e do 

paradigma linguístico saussuriano. (Ferdinand de Saussure foi um linguista e filósofo suíço que efetuou estudos 

voltados para o desenvolvimento da linguística como ciência autônoma). 
15

 Algirdas Julius Greimas foi um linguista lituano que efetivou análises sobre a teoria semiótica. 
16

 Entre outras atribuições, Roland Barthes foi um semiólogo e filósofo francês que participou da escola 

estruturalista, influenciado por Saussure. 
17

 Filósofo britânico cujos trabalhos foram influenciados pela reformulação dos problemas da filosofia e da 

linguagem, tentando compreender os fenômenos linguísticos, incluindo a semântica filosófica. 
18

 Jakobson (2003) esclarece que a linguística interessa-se pela linguagem em ato, em evolução, em estado 

nascente e em dissolução. 
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Pauliukonis e Gouvêa (2012) declaram que a TS considera o ato de linguagem como 

resultado dos aspectos verbais e situacionais e sonda a imagem que o enunciador mostra de si 

mesmo. Para elas, os objetivos dessa teoria são: a) analisar o conjunto de textos escritos 

institucionalizados; b) dar importância às noções de intertexto e interdiscurso; c) enfatizar o 

dialogismo; d) debater as visões discursivas de unidades da Língua; e e) refletir acerca da 

posição dos sujeitos, sobretudo, nas pesquisas voltadas à enunciação, aos tipos de texto, aos 

gêneros e aos modos de organização do discurso. 

Na TS, o estudo está centrado nos estados de produção e existência dos enunciados e 

nos efeitos extralinguísticos que o uso da linguagem busca obter. Dessa maneira, examina a 

linguagem em si e o quadro psicossocial que propicia a aparição de enunciados. O discurso, 

nesse caso, está fixado em uma problemática comunicacional e pragmática, permitindo frisar 

as intencionalidades dos sujeitos. O ato será entendido como o produto de um contexto que 

tem como participantes um emissor e um receptor que podem atribuir interpretações 

diferentes a certas expressões linguísticas.  

O discurso, na TS, está atrelado à relação dos fatos de linguagem e outras 

manifestações psicológicas e sociais, a exemplo da ação e da influência. Charaudeau 

desenvolve um modelo de análise com tipificações representacionais e interpretativas, cujo 

objeto de estudo é delineado por hipóteses sobre a presença de sentenças sociodiscursivas em 

grupos sociais (MACHADO, 2007).  

Segundo Charaudeau (2016a), a semiolinguística necessita responder às seguintes 

questões que são pilares da teoria da significação: O que conhecemos do signo e como ele 

pode ser definido? O conceito de comunicação é pertinente em um tal projeto? O que é a 

competência linguageira e quais são seus componentes? O que é analisar um texto e qual 

comentário é possível fazer sobre os atos de linguagem?  

Outrossim, Charaudeau (2001) relata que não se pode confundir discurso com texto. 

Este é o objeto representante da materialização enunciativa do ato de comunicação e é 

permeado por discursos concernentes a situações distintas. O discurso, por seu turno, pode ser 

concebido em dois sentidos: no primeiro, refere-se à encenação do ato de linguagem, nos 

circuitos externo (espaço situacional) e interno (espaço do dizer) e, no segundo, confere a 

destrezas partilhadas pelos indivíduos de diversos grupos.  

Pauliukonis (2000) comenta que avaliar o texto como a realização de um ato de 

discurso interativo implica a viabilidade de identificar as intenções comunicativas. Portanto, 

há uma lógica das ações entre os parceiros capaz de produzir e testemunhar as regras, estas 

acatadas e consolidadas na sociedade. Para a autora, as circunstâncias situacionais do discurso 
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são os integrantes encarregados pela construção de sentido de um texto. O discurso é, então, 

uma realização linguística em um contexto social e histórico. 

Corrêa-Rosado (2014) menciona que o discurso imbrica-se aos modos de apreensão do 

mundo. Conforme Charaudeau (2001, p. 24), “o discurso não deve ser assimilado à expressão 

verbal da linguagem”. O teórico revela que a linguagem está ligada a um código semiológico 

e o discurso ultrapassa esses códigos, na medida em que compõe-se como um local de 

encenação da significação, utilizando um ou mais símbolos. Também encontramos esse 

pensamento em Benveniste (1976), quando ele sublinha que o discurso porta uma mensagem 

e é um instrumento acional, simultaneamente. 

No que concerne ao jornalismo, a TS é aplicada de forma a entender os itens que 

contornam as notícias e os fatores que oportunizam a publicização ou não de determinadas 

informações. Nesse esquema, em que a língua e a sociedade estão num mesmo panorama, 

várias manobras são efetivadas para se alcançar um fim. As características psicossociais que 

circundam os sujeitos e os fatos influenciam a estrutura das histórias e sua apresentação ao 

público. Diante disso, as análises das produções dos enunciados e dos efeitos sociais ganham 

destaque no campo midiático, pois consentem apurar os níveis de influência que as 

reportagens podem gerar com a acionalidade do discurso.  

As mídias, tidas como canais influentes de propagação discursiva, se apropriam de 

uma série de estratégias para manifestarem seus relatos. Sousa (1999) aponta que a 

comunicação é elementar na sistematização da vida cotidiana, já que as notícias, entre outras 

funções, proporcionam pontos de vista da realidade, suscitando conhecimento e sugerindo 

respostas para problemas que surgem na sociedade. Por essa razão, os veículos noticiosos 

asseguram notoriedade pública a diversas temáticas.  

  Além disso, os meios jornalísticos tomam parte das esferas política, social, 

econômica, histórica e cultural da comunidade em que se inserem, em uma comunicação 

mediada, e mediatizam o conhecimento dos fatos, propondo interpretações a eles (SOUSA, 

1999). 

 Tomando como eixo os julgamentos de Charaudeau (2005), que norteiam a 

organização do ato em três níveis, preconiza-se o quadro abaixo, relacionando-o à mídia.  

 

Quadro 1: Os três níveis de organização do ato de linguagem 

Níveis Abordagens 

Situacional  É o local onde estão situados a finalidade do ato, a 

identidade dos parceiros da troca linguageira, o 

domínio de saber e o dispositivo instituído 
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mediante as condições materiais da troca. Refere-

se ao estudo das informações
19

 sobre a reforma do 

ensino médio, disponibilizadas pela Folha de S. 

Paulo. Além dos sujeitos produtores das notícias, 

pertencentes a essa organização midiática, a 

análise engloba o público assinante ou não do 

webjornal que participa das discussões, 

colaborando na ideação de sentidos por meio da 

interatividade no ambiente virtual. 

Comunicacional Analisa as maneiras de falar em função dos 

aspectos situacionais. Abrange os papéis 

linguageiros dos sujeitos com relação às notícias 

que são divulgadas. 

Discursivo Espaço onde o sujeito falante intervém como 

enunciador, atendendo aos quesitos de 

legitimidade, credibilidade e captação, no intuito 

de compor os atos de discurso que serão 

transformados em textos. Está ligado à 

organização do ato de linguagem como encenação. 

Aqui, as notícias serão investigadas conforme os 

mecanismos de influência que podem ser 

acionados ao longo das informações, com o 

objetivo de persuadir o público que as consome. 

Fonte: Adaptação das definições de Charaudeau (2005). 

 

  

A compreensão minuciosa desses níveis, no webjornalismo, enseja explorar o âmbito 

noticioso, os componentes que envolvem as informações, os efeitos idealizados pela mídia e 

os materializados na concepção dos receptores das notícias.  

Desse modo, cabe também discutir os aspectos ligados ao duplo processo de 

semiotização do mundo, explicitado no ponto a seguir.           

1.2 O duplo processo de semiotização do mundo 

 

Para que haja sentido, sob a ótica semiolinguística, o sujeito deve participar de um 

procedimento nomeado “semiotização do mundo”, que acontece mediante a enunciação
20

, ou 

seja, o sujeito se apossa da língua e de suas formas para inseri-las no discurso, executando um 

projeto de influência. Isso transcorre pela relação entre os processos de transformação e 

transação.  

O processo de transformação parte de um “mundo a significar” e o transforma em 

“mundo significado” sob a ação de um sujeito falante; e o processo de transação, por seu lado, 

                                                           
19

 Pesquisa explicada com maior profundidade no Capítulo IV. 
20

 Para Benveniste (1976), no processo de enunciação, cada locutor propõe-se como sujeito quando ele implica o 

outro, o parceiro. Dessa forma, ao instituir-se um EU, necessariamente institui-se um TU. Segundo Pauliukonis e 

Gouvêa (2012), o tratamento dado à enunciação sempre foi importante no âmbito do discurso. Desde o início, 

conforme as pesquisadoras, foi colocada em pauta a produção discursiva de uma determinada sociedade por 

meio de suas diferentes formas de expressão. 
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converte o “mundo significado” em um objeto de troca com outro sujeito no ofício de 

destinatário. 

Charaudeau (2005) afirma que o processo de transformação possui quatro tipos de 

operação: i) identificação: apreensão, no mundo fenomênico, dos seres materiais ou ideais, 

reais ou imaginários, nomeando-os adequadamente. Os seres são transformados em 

“identidades nominais”; ii) qualificação: os seres detêm atributos que especificam suas 

maneiras de ser e são convertidos em “identidades descritivas”; iii) ação: os sujeitos agem ou 

sofrem a ação. Eles tornam-se “identidades narrativas”; e iv) causação: os sujeitos agem ou 

sofrem a ação em razão de motivos que os colocam em uma cadeia de causalidade.  

O processo de transação ocorre em consonância com quatro princípios: i) princípio de 

alteridade: o ato de linguagem equivale à troca social entre os parceiros, estes semelhantes, 

pelo compartilhamento de instruções, e diferentes, dado que cada um exerce um papel 

particular de sujeito comunicante ou interpretante; ii) princípio de pertinência: os parceiros 

necessitam reconhecer os universos de referência que criam o objeto da transação linguageira. 

Esse princípio pressupõe um estudo além da instância enunciativa, que inclui uma destreza 

prévia acerca da experiência do mundo e dos comportamentos humanos em coletividade; iii) 

princípio de influência: os sujeitos tentam, com suas estratégias, atingir seus parceiros; iv) 

princípio de regulação: alusivo ao princípio de influência, pois toda influência pode 

corresponder a uma contrainfluência. Logo, para que a troca não resulte em confronto físico 

ou ruptura da fala, os sujeitos procedem à regulação desse jogo (CHARAUDEAU, 2005).  

Para o autor, os processos de transformação e transação são compostos de técnicas 

diversificadas, embora existam sinais solidários entre eles, posto que não há possibilidade de 

se contentar com as operações de transformação de modo isolado. Ele propõe o esquema da 

figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2005, p. 13. 

 

Figura 1: Esquema de hierarquização dos processos de transformação e transação 
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Seguindo pressupostos de Searle, Charaudeau (2005) conceitua o duplo processo de 

semiotização e seus princípios como postulado de intencionalidade. O ato dependerá da 

identidade dos parceiros, da influência que ele evoca por meio de uma proposição sobre o 

mundo e será realizado em um tempo e locais determinados. 

Para que um ato seja válido e produza seus efeitos, é preciso que os sujeitos 

reconheçam o direito à fala e possuam aptidões em comum. Conforme os princípios de 

influência e de regulação, os indivíduos têm uma margem de manobra que lhes dá a liberdade 

de lançar mão de estratégias. Por isso, o ato de linguagem comporta o espaço das restrições, 

equivalente às condições mínimas de validação, e das estratégias, vinculado às escolhas 

possíveis dispostas aos participantes da encenação (CHARAUDEAU, 2005). 

No jornalismo, o entendimento desses processos é vital para se esmiuçar a criação e o 

desenvolvimento de influências nas notícias. Dessa maneira, o processo de transformação 

aglomera as discussões a respeito das informações e como estas são postas em cena e o 

processo de transação inclui os níveis de persuasão dos enunciados e o vínculo estipulado 

pelos sujeitos nesse quadro. Esses pontos serão discutidos com maiores detalhes no tópico 

subsequente. 

1.3 O contrato de informação midiático 

 

Na TS, segundo Pauliukonis e Gouvêa (2012), a construção do sentido ocorre em 

diferentes sistemas semiológicos, é resultante de operações discursivas e respaldada por um 

contrato comunicativo. A encenação discursiva dos sujeitos que compõem o ato gera o 

contrato, o qual tem o objetivo de promover a aproximação dos parceiros por meio de uma 

finalidade. 

Jakobson (2003) salienta que a linguagem é a ferramenta principal da comunicação 

informativa. Nessa esfera, é necessário perscrutar o discurso, questionando as competências 

que são transmitidas ou ocultadas pelas instâncias midiáticas, para captar as estratégias 

intencionalmente inseridas nas notícias.  

O sentido é demarcado ao término do duplo processo de semiotização. A estruturação 

do processo de transformação ocorre por meio de categorias que identificam os seres do 

mundo ao nomeá-los e qualificá-los, narrando e descrevendo as ações nas quais os sujeitos 

estão engajados e fornecendo os motivos dessas ações por meio da argumentação 

(CHARAUDEAU, 2006). Para o pesquisador, o ato informativo participa desse processo 

quando descreve (qualifica os fatos), conta (reporta os acontecimentos) e explica (fornece as 

causas de tais fatos). 
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O processo de transação está voltado, por parte do sujeito, a uma significação 

psicossocial do ato, residindo na atribuição de um propósito a um certo número de 

parâmetros: hipóteses referentes à identidade do outro; efeitos que pretende produzir; tipo de 

relação instaurada na troca social; e o tipo de regulação prevista. A conduta informativa é 

integrada nesse processo quando faz circular um objeto de sabedoria, sendo um deles 

responsável por difundir e o outro por receber e interpretar aquilo que é posto. O processo de 

transação comanda o de transformação (CHARAUDEAU, 2006). 

O desígnio do homem, ao falar, não é apenas descrever o mundo, mas marcar uma 

posição no que diz respeito a alguém, pois a consciência de si é estipulada pela tomada de 

consciência do outro. Esse discurso considera o “mundo a significar” em um “mundo a 

descrever e comentar”, e o “mundo significado” em um “mundo descrito e comentado” 

(CHARAUDEAU, 2006). O discurso informativo é representado pelo diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: CHARAUDEAU, 2006, p. 42. 

 

O discurso simboliza o mundo quando reflete uma relação. No discurso midiático, o 

sujeito informador, participante do processo de transação, elabora sua informação pelos dados 

da situação da troca social.  

Enquanto ato de transação, as notícias estão sujeitas ao tipo de alvo que as interpretará, 

segundo sinalizações próprias. Assim, toda informação será subordinada ao tratamento 

efetuado no plano de transação e sua inteligibilidade será ampla (vulgarização) ou restrita 

(especialização), a depender das normas contempladas nesse processo. 

Em detrimento disso, o duplo processo no contrato da Folha é examinado nesta 

pesquisa como mostra a Figura 3. 

 

Figura 2: O duplo processo de semiotização no discurso informativo 
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Figura 3: Representação do duplo processo de semiotização no discurso informativo da Folha de S. Paulo 

 

 
Reforma

21
 do              Jornalistas                  Discurso relatado                 Público                       Discurso 

ensino médio     comunicante e enunciador
22

     sobre a reforma        destinatário e interpretante23   Interpretado 

 

 Processo de transformação    

                                                                             Processo de transação 

                 Processo de interpretação 

                

Fonte: Adaptação do esquema de Charaudeau (2006). 

 

A reforma do ensino médio é o tema relativo ao “mundo a significar”. A maneira pela 

qual esse discurso é versado no webjornal simboliza o “mundo significado”. Destaca-se que, 

como afirma Traquina (1999), os jornalistas são submetidos a uma série de fatores que afetam 

diretamente as produções, pois eles estão condicionados pelos constrangimentos 

organizacionais e são obrigados a produzir matérias em condições incertas, com escassez de 

elementos, confrontados com limitações temporais e pressionados pela concorrência. Além 

disso, precisam selecionar alguns fatos dentre inúmeros outros, perpetrando escolhas 

instantâneas para refletir a respeito do alcance histórico do acontecimento.  

No processo de transação, entram em cena os produtores das notícias, na postura de 

sujeitos falantes que irão elaborar os discursos direcionados ao público com o objetivo de 

influenciá-los, embora não haja garantia de que isso aconteça. Os dois processos são 

interdependentes e contribuem na edificação de sentido. 

Com a finalidade de apreender o funcionamento do contrato de informação, certas 

propriedades do contrato geral de comunicação devem ser apreciadas, como apresentado 

adiante.  

1.3.1 O contrato de comunicação: noções gerais 

 A encenação discursiva é realizada por intermédio de um contrato entre os parceiros 

em uma finalidade discursiva. Dessa forma, o contrato é conceituado como o conjunto das 

condições elementares para que o ato de comunicação possua sentido e como um dos saberes 

compartilhados pelos sujeitos do dizer (CORRÊA-ROSADO, 2014; MACHADO, 2006). O 

termo subentende que os seres sociais, pertencentes a um mesmo grupo, firmam um elo de 

                                                           
21

 Tema desenvolvido com maior profundidade no Capítulo IV. 
22

 Sujeitos da linguagem – Assunto debatido em tópico posterior neste capítulo. 
23

 Sujeitos da linguagem - Assunto debatido em tópico posterior neste capítulo. 
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“conivência” quanto à utilização dos recursos de sua comunicação. Por conta disso, fazem uso 

de estratégias para colocarem em cena suas intenções (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). É 

primordial compreender, nessa conjuntura interdisciplinar, que o contrato tem que ser 

analisado em várias situações. 

Comunicar é, então, uma atividade embasada em uma dupla aposta: o falante espera 

que os convênios propostos ao interpretante sejam percebidos e aguarda que as estratégias 

empregadas no discurso produzam os efeitos previstos (CHARAUDEAU, 2016a). 

Os sujeitos reagem às estratégias lançadas e avaliam esses supostos fitos, contribuindo 

na formação do ato de linguagem. O produtor (EU) projeta um discurso sobre o interlocutor 

(TU) e espera uma contrapartida dele. Nogueira (2004, p. 69) assevera que “é no jogo 

socialmente condicionado - mas não previamente determinado - da busca do reconhecimento 

do direito à fala que o discurso se define”. 

Logo, é possível compreender as características e dimensões do contrato mediante os 

dados externos e internos, elementos discutidos nos tópicos seguintes. 

 

1.3.2 Dados externos: situação de comunicação 

 

A situação de comunicação, além de precisar as condições de produção dos atos no 

espaço externo, estrutura o domínio de prática em domínio de comunicação e é o nível pelo 

qual se deve iniciar a análise do discurso. Os dados externos são instituídos pelas 

regularidades comportamentais dos indivíduos e pelas constantes das trocas sociais 

(CHARAUDEAU, 2006).  

Nesse local, as restrições da expectativa (enjeu) da troca são geradas. Elas equivalem à 

ponderação da identidade dos sujeitos, da finalidade em termos de visada, do propósito e das 

circunstâncias materiais nas quais são efetivados os contatos. Ao mais, o processo interativo 

alicerçado no interior do quadro situacional é permeado por um jogo de influências fortificado 

pelas singularidades da web. Os locutores das notícias usufruem das vantagens 

proporcionadas pelos aspectos inerentes ao meio virtual para lançarem suas estratégias, 

sentidos esses que podem estar implícitos ou explícitos, tencionando abarcar o maior número 

de destinatários ideais.  

As mencionadas regularidades e constantes são ratificadas por discursos 

representativos que determinam o quadro convencional pelo qual os atos fazem sentido. Os 

itens não são em sua essência linguageiros, no entanto, semiotizados, porque estão vinculados 

a índices que denotam certas convergências (CHARAUDEAU, 2006). 
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 A Identidade 

A identidade dos parceiros é uma condição de dependência dos sujeitos do ato de 

linguagem e se define pelos traços sociais e psicológicos. Essa característica tenta responder à 

indagação: “quem fala a quem?”, assinalando o status social, econômico e cultural dos 

envolvidos no discurso (CHARAUDEAU, 2006).  

Na TS, o estudo da identidade dos sujeitos ganha destaque, porquanto traça um paralelo 

entre os temas que contornam os indivíduos, a ponto de levá-los a edificar discursos 

consoante suas vivências e seus contextos.  

Para Charaudeau (2009), a identidade do sujeito é classificada em identidade social, que 

precisa ser reforçada, recriada ou obscurecida pelo comportamento linguageiro do falante, e 

identidade discursiva, que, para construir-se, requer amparo na identidade social.  

A identidade social possui a particularidade de ter que ser notada pelos outros, pois ela é 

responsável por instalar a legitimidade do falante. É, então, o que concede ao sujeito seu 

direito à palavra. A identidade discursiva, por sua vez, é erigida ao utilizar os modos de falar, 

a organização enunciativa e os imaginários sociodiscursivos
24

, resultando das escolhas do 

sujeito. Logo, essa identidade é erguida pelo falante e corresponde a uma dupla questão de 

credibilidade e de captura.  

A credibilidade, nesse sentido, se baseia na necessidade, para o sujeito falante, de que se 

creia nele, seja no tocante à verdade das observações ou no que ele pensa. O sujeito deve 

defender uma imagem de si que o oriente a replicar à pergunta: “como posso ser levado a 

sério?”. Para obter êxito, ele pode adotar atitudes discursivas: de neutralidade, eliminando do 

discurso todos os vestígios de julgamento; de distanciamento, em que o especialista analisa 

friamente os fatos; de engajamento, que conduz o sujeito a tomar uma posição com a seleção 

de argumentos ou de palavras, ou por uma modalização avaliativa trazida a seu discurso 

(CHARAUDEAU, 2009).  

A captura faz com que o parceiro da comunicação entre no projeto de intencionalidade do 

locutor, compartilhando suas opiniões. Com isso, o objetivo do falante centra-se na visada do 

“fazer crer” ou na sedução do outro. O sujeito pode escolher as seguintes opções para 

alcançar essas finalidades: uma atitude polêmica, de enfrentamento e questionamento das 

posturas dos interlocutores; uma atitude de sedução, propondo ao interlocutor uma figura de 

                                                           
24

 Segundo Charaudeau (2017), o imaginário é um modo de apreensão do mundo que surge na mecânica das 

representações sociais. Concebido a partir dos diferentes tipos de saber em uma sociedade, ele é resultado de um 

processo de simbolização do mundo de ordem afetivo-racional por meio da intersubjetividade das relações 

humanas e possui uma dupla função de elaboração de valores e de justificação da ação.  
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“herói beneficiário”; ou uma atitude de dramatização, pela exposição de acontecimentos com 

carga dramática, a fim de transmitir emoção (CHARAUDEAU, 2009).  

Em conformidade com Charaudeau (2009), a associação entre identidade social e 

identidade discursiva propicia as influências. Essa interação não pode ser julgada fora de uma 

situação de comunicação, pois é ela que oferta instruções sobre como atuar discursivamente.  

 

 A Finalidade 

 Para Charaudeau (2016a), a finalidade do ato deve ser explorada em um movimento no 

qual um sujeito irá estabelecer a configuração verbal e seu sentido oculto, jogo esse que 

dependerá da relação entre os protagonistas e destes com as possibilidades discursivas.  

 A finalidade está pautada na expectativa de sentido da troca social. Procura-se fornecer 

resposta à pergunta: “estamos aqui para dizer o quê?”. Para desvendar isso, o investigador 

precisa averiguar, dentro de uma problemática de influência, quais as visadas contidas no 

jogo. Charaudeau (2006) descreve algumas delas: a prescritiva, atinente ao “fazer fazer”,  que 

orienta o outro a agir de uma certa forma; a informativa, ligada ao “fazer saber”, 

disseminando conhecimento a quem presume não tê-lo – essa visada é empreendida pela 

mídia por meio da descrição-narração, reportando os fatos do mundo, e pela explicação, 

explanando ao destinatário as causas e consequências dos fatos -; a incitativa, que consiste em 

“fazer crer”, levando o interlocutor a refletir que o que se diz é verdadeiro (ou possivelmente 

verossímil); e a visada do pathos, conectada ao “fazer sentir”, que provoca um estado 

emocional agradável ou não e promove um consumo segundo uma lógica comercial, atrair a 

atenção da massa, na tentativa de sobreviver à concorrência. As mídias se apropriam 

recorrentemente dessas visadas com a finalidade de persuadir o público. As influências 

contidas nas informações podem se exteriorizar de forma camuflada ou explícita. Essas 

estratégias fazem parte da encenação voltada à partilha dos saberes. 

 

 O propósito 

 O propósito está baseado em um domínio de saber, correspondendo a um universo de 

discurso dominante pelo qual a troca deve reportar-se. Esse viés associa-se a uma noção 

discursiva que é remetida ao âmbito referencial da linguagem que, ao mesmo tempo em que 

está a ligada a um ato de troca, direciona-se ao mundo, a fim de recortá-lo de maneira racional 

mediante as representações linguageiras, reconstruindo-o em categorias de sentido. Essa 

fragmentação semântica é instaurada por um ato de “tematização” (CHARAUDEAU, 2006). 
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 O dispositivo 

 O dispositivo é a condição que faz com que o ato de comunicação seja concebido de 

forma particular de acordo com as provas materiais em que o último se desenvolve. Esse 

componente dos dados externos é definido através das respostas às indagações: Em que 

ambiente se inscreve o ato de comunicação? Quais lugares físicos são ocupados pelos 

parceiros? Que canal de transmissão é utilizado? (CHARAUDEAU, 2006). 

Nesta pesquisa, trabalhamos com noções em torno do espaço virtual, este tido como 

um local onde a interatividade e o acesso a inúmeros fatos acontecem dinamizadamente. Em 

tal esfera, o jornalismo adquire competências, por conta das caraterísticas da rede, que 

auxiliam no desenvolvimento das narrativas.  

Em síntese, os dados externos são traçados pelas descrições seguintes. 

 

Quadro 2: Os dados situacionais que compõem o discurso da Folha de S. Paulo 

Situação de Comunicação (dados externos) 

Identidade As relações identitárias na rede são caracterizadas pela forma como as trocas 

sociais se efetuam. Nesse espaço, o público pode participar e interferir nos 

discursos. Essa interação também influencia o modo pelo qual a instância de 

produção elabora o que será propagado.  

Finalidade A instância midiática em questão possui, a princípio, uma finalidade informativa. 

Porém, pode haver diversas visadas no discurso, engendradas com intenções 

específicas. Essas visadas incluem, entre outras, a “fazer fazer” (prescritiva), “fazer 

crer” (incitativa) e “fazer sentir” (pathos).  

Propósito Condição que faz com que todo ato de comunicação seja moldado em torno de um 

domínio de saber (CHARAUDEAU, 2006). Trata-se de investigar o discurso do 

webjornal Folha de S. Paulo acerca da reforma do ensino médio. 

Dispositivo Suporte virtual 

Fonte: própria 

 

1.3.3 Dados internos: estratégias discursivas 

O espaço interno é o ambiente linguístico em que o sujeito enunciador e o sujeito 

destinatário se movimentam para propalar as instruções de sentido. As inquirições referentes 

às “maneiras de dizer” correspondem à análise do lugar de discursivização. Esse local é um 

palco de execução das restrições discursivas, atividades de ordenamento do discurso, e das 

restrições formais, emprego dos modos de fala que estão presentes em todos os textos de uma 

mesma situação (CHARAUDEAU, 2004). 

Os dados internos são os comumente discursivos que pretendem entender os 

comportamentos dos parceiros, seus jeitos de portar, seus papéis linguageiros e formas 
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verbais, em detrimento das instruções nas restrições situacionais. Eles classificam-se em três 

espaços: locução, relação e tematização (CHARAUDEAU, 2006). 

O espaço de locução é onde o falante deve justificar por que tomou a palavra e 

reconhecer a quem se dirige, com o desígnio de conquistar o direito de comunicação. O 

espaço de relação é aquele em que o sujeito falante estabelece elos com o interlocutor. E, no 

espaço de tematização, são organizados os domínios do saber, sejam estes predeterminados 

por instruções inseridas nas limitações comunicativas ou incorporadas pelos parceiros. 

O discurso informativo modula-se de acordo com os motivos pelos quais uma 

informação é veiculada (por que informar?); os aspectos psicológicos e sociais de quem 

informa; e os meios que o informador utiliza para provar uma verdade (quais são as provas?) 

(CHARAUDEAU, 2006). 

As informações são expostas para alcançar o maior número de cidadãos. Sendo assim, 

a instância midiática recorre a vários discursos para obter os alvos visados. “Toda instância de 

informação, quer queira, quer não, exerce um poder de fato sobre o outro” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 63).  

Os saberes de conhecimento procedem de uma retratação da existência dos seres e dos 

fenômenos sensíveis do mundo. Os indivíduos se apossam das instruções baseando-se em 

uma dupla aprendizagem: aquela que se desenvolve pelas experiências, e pelo estudo dos 

dados científicos e técnicos que tem a finalidade de explicar o mundo a partir do que não é 

considerado visível, se tornando apreensível com a ajuda de um instrumento intelectual. Os 

saberes de crenças são advindos da atividade humana pelos comentários acerca do mundo. As 

crenças assentem perceber a regulação dos atos sociais, quando são criados preceitos efetivos 

de comportamento, bem como as condutas ideais dos discursos de representação 

(CHARAUDEAU, 2006). 

Levando em conta a enunciação informativa, essas crenças têm a função de fazer com 

que o interlocutor compartilhe os julgamentos exibidos pela mídia, tecendo uma relação de 

fidelização. Charaudeau (2006, p. 48) defende que “palavras usadas em situações recorrentes 

pelos mesmos tipos de locutores acabam por tornar-se portadoras de determinados valores”. 

Charaudeau (2006) delineia algumas divergências entre os conceitos de valor de 

verdade e efeito de verdade. O primeiro se realiza através de uma explicação com o auxílio de 

uma instrumentação científica definida como uma totalidade de técnicas para comentar o 

mundo. Já o segundo surge da objetividade do sujeito quanto ao mundo, increvendo-se nas 

normas de reconhecimento social. 
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Dessa forma, o valor de verdade está na evidência. O efeito de verdade, na convicção. 

Este está inserido em um aparato enunciativo composto de influências psicossociais, em que 

os parceiros emitem suas opiniões e buscam a adesão dos outros, tencionando firmar uma 

credibilidade entre os seres. Os valores que podem ser atribuídos a uma notícia dependem do 

posicionamento do informador, do papel que ele desempenha, de sua representatividade nos 

grupos e do grau de engajamento quanto à informação. 

Na concepção do semiolinguista, caso o informador possua notoriedade, essa posição 

é passível de gerar um duplo efeito: todo aquele que tem notoriedade é uma pessoa pública e, 

por isso, não deve esconder informações de utilidade; por outro lado, por causa dessa posição, 

pode estar dotado de propósitos. Ele é uma testemunha, uma vez que assume o ofício de 

“portador da verdade” no momento em que transmite o que viu e ouviu. O informador é plural 

quando se entende que a notícia advém de várias fontes. Nesse sentido, ou as informações 

convergem em seu valor de opinião, ou contendem, causando o confronto de testemunhos e 

permitindo que o sujeito ordene sua própria verdade dos fatos. Pode, também, ser considerado 

um organismo especializado, pois é responsável por recolher e estocar informações.  

Outro fator basilar nessa discussão é o grau de engajamento do informador, que está 

imanente a uma atitude psicológica por parte deste, tendo como interesse o valor de verdade 

da informação que o leva a defendê-la ou criticá-la de forma parcial. Para que haja efeito, a 

notícia deve ser marcada discursivamente. Alguns casos podem ser externados: quando o 

informador não torna público seu engajamento: o sujeito é apagado da informação e a fala é 

notificada como uma pura verdade. Todavia, se comprovada a falsidade da informação, será 

taxado como mistificador; o informador torna explícito seu engajamento sob o modo de 

convicção, ou seja, ele deposita confiança naquilo que a fonte declara. No entanto, se ele for 

ingênuo, o valor de verdade do seu dizer desmorona; o informador torna explícito seu 

engajamento sob a forma da distância, expressando sentimentos de dúvida e suspeita 

(CHARAUDEAU, 2006). 

A comunicação midiática coloca em posição de relacionamento as instâncias de 

produção e de recepção, já que o nexo entre os participantes desses conjuntos contribui para a 

interpretação de juízos outorgados às notícias. A primeira instância é vista em duas 

dimensões: organiza o sistema e projeta a enunciação discursiva da informação.  

No intuito de avaliarmos os locais de construção de sentido da mídia, propomos o 

estudo que consta a seguir. 

  

1.4 Os lugares de construção de sentido da máquina midiática 
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Há, no contrato midiático, finalidades comunicativas que ocasionam relações de 

credibilidade. É substancial, então, estipular as características dos discursos que visam 

produzir diversos efeitos. Charaudeau (2006) define três lugares da máquina midiática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2006, p. 23. 

 

Consoante o quadro, o sentido que decorre do ato de comunicação depende de uma 

relação intencional, gerando três lugares pertinentes: o da instância de produção e efetuação 

dos discursos; o da instância de recepção, submetidas a normas de interpretação; e o do texto, 

como um produto, subordinado a certas condições.  

O lugar de produção abrange os espaços “externo-externo” e “externo-interno”. O 

primeiro está relacionado às condições socioeconômicas da mídia como empresa, pela 

institucionalização das práticas. Contudo, nesse campo os atores precisam justificá-las, 

produzindo discursos que circunscrevem intencionalidades orientadas por efeitos econômicos. 

“É o espaço de hierarquização do modo de trabalho de cada organismo midiático, seus modos 

de funcionamento e de contratação, suas escolhas de programação” (CHARAUDEAU, 2006, 

p. 24). O segundo absorve as condições semiológicas da produção, ou seja, as estratégias 

discursivas que serão desempenhadas em função das visadas expostas.  

 

Figura 4: Os três lugares da máquina midiática 
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Para o mencionado teórico, averiguar os níveis de produção do espaço “externo-

interno” pressupõe investigar uma problemática sociodiscursiva que aborda as atividades 

informativas alusivas aos discursos que as fundamentam. Diante disso, a meta é discernir 

como a “semiologia da produção” é ativada, ao tentar assimilar os efeitos esperados pela 

mídia. 

O lugar das condições de recepção é estruturado nos espaços “interno-externo” e 

“externo-interno”. No “interno-externo” localiza-se o destinatário ideal, que é o alvo da 

instância midiática, sujeito propício para perceber os efeitos visados por ela. No “externo-

externo” está o receptor real, isto é, o público que faz as interpretações das mensagens com 

suas próprias regras de interpretação. 

O lugar das restrições de construção do produto é aquele em que o discurso é 

transformado em texto, em concordância com uma organização semiodiscursiva pertencentes 

ao sistema verbal e aos elementos semiológicos (icônico, gráfico e gestual). O sentido será 

tecido por essa composição e pela troca comunicativa, sendo resultado de uma 

cointencionalidade. Portanto, “o texto produzido é portador de “efeitos de sentido possíveis”, 

que surgem dos efeitos visados pela instância de enunciação e dos efeitos produzidos pela 

instância de recepção” (CHARAUDEAU, 2006, p. 28). A análise de texto, na visão dele, é a 

dos “possíveis interpretativos”.  

Ao debater esses três campos e suas peculiaridades com o escopo de apurar os 

caminhos que o discurso percorre, desde seu planejamento até a interpretação dada pelo 

público, é necessário estudá-los tanto de forma englobante quanto estrita. Para isso, propomos 

o esboço adiante: 
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Figura 5: Os três lugares da máquina midiática aplicados ao discurso da Folha 
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     intencionalidade e co-construção do sentido 

         influência recíproca 

 

 

          Retorno de imagens 

Fonte: Adaptação do esquema elaborado por Charaudeau (2006). 

 

Tendo em vista esse esquema, há uma série de influências inseridas no discurso. Com 

relação à produção, Sousa (1999) acrescenta que, pelo fato das organizações noticiosas 

almejarem também o lucro, as finanças serão ponderadas como constrangimentos ao 

conteúdo, afetando as decisões editoriais. As organizações exercem poder sobre os jornalistas, 

que são compelidos pela política editorial desses veículos. 

Charaudeau (2006) ressalta que, para averiguar o produto acabado, é importante 

analisar uma problemática semiodiscursiva que inclui o estudo do discurso da mídia e os 

discursos circulantes nos lugares das condições de produção e de recepção. Os discursos de 

representação são os imaginários sociodiscursivos que dão sustentação à máquina midiática. 

O teórico reitera que a compreensão dos três lugares de estruturação do sentido colabora no 

entendimento de que a notícia é produto de uma cointencionalidade que reúne vários efeitos. 

Nas mídias, as estratégias são exprimidas como informação objetiva e o papel do analista 

                                                           
25

 Se o discurso estará inclinado, propensamente, a defender, refutar ou regular a Reforma. 
26

 Referenciado como TUd (destinatário ideal), ou seja, o alvo das informações e imaginado pela mídia como 

suscetível de perceber os efeitos visados por ela. 
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centra-se na observação, à distância, para explicar da melhor forma o funcionamento da 

máquina de fabricação do sentido social. 

Outro fator preponderante deste estudo está relacionado aos sujeitos da linguagem e 

seus papéis linguageiros, assunto esse que detalharemos no próximo item. 

1.5 Os sujeitos da linguagem 

 

Por muitos anos, a língua foi caracterizada como um objeto abstrato e o sujeito não se 

identificava enquanto ser enunciativo. Nas teorias estruturalista e na gerativa proposta por 

Chomsky, o ato de linguagem é o resultado de um processo simétrico entre as instâncias de 

produção e recepção. Entretanto, não há espaço para a teoria dos sujeitos, pois estes sofrem 

um ocultamento no modelo de competência supostamente perfeito. A partir da Teoria da 

Enunciação
27

, esses sujeitos ganham notoriedade, pelo motivo de suas identidades e papéis 

serem notabilizados (CHARAUDEAU, 2001).  

 

[...] em Jakobson (1963), os conceitos de emissor e receptor encontram-se 

distinguidos e personalizados pelas funções emotiva e conativa que lhes são 

associadas. Entretanto, é com Benveniste (1966) que se produz a primeira mudança 

teórica de importância: “...a subjetividade é a capacidade do locutor de se colocar 

como sujeito”. Ao dizer que o subjetivo é o ordenador da organização da linguagem, 

Benveniste dá primazia à enunciação sobre o enunciado e abre caminho para os novos 

estudos fundados sobre a oposição “Eu/Tu” (CHARAUDEAU, 2001, p. 27). 

 

 

 Dando prosseguimento, Charaudeau (2001) relata que a Pragmática aprofunda essa 

discussão e se baseia em uma teoria dos sujeitos, examinando o estatuto linguageiro do ser de 

fala para explanar a performatividade de um enunciado e quem o pronuncia. Destaca-se que, 

paralelo à expansão das teorias linguísticas nos anos 60, a semiótica lança tentativas de 

distinção, nas obras literárias, de muitos tipos de enunciadores, destinadores, destinatários, 

entre outros, mediante as pontuações de Barthes. 

 

Enfim, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sob a influência do 

desenvolvimento dos estudos antropológicos e sociológicos cada vez mais 

interessados pela linguagem, nasce um ponto de vista macrosociolinguístico que 

integra, a uma dada situação linguageira, todos os membros do grupo social nela 

inseridos. Daí os termos de participantes, atores, parceiros que podem ser 

encontrados nos trabalhos de Bernstein (1971), Halliday (1973), Hymes (1974), 

Fishman (1971), Labov (1971) e Goffman (1974). Não se pode dizer que o emprego 

desses termos seja de uma grande precisão, pois são utilizados, às vezes, uns no 

lugar dos outros. De qualquer forma, eles têm o mérito de obrigar toda teoria do 

discurso a se interrogar sobre a natureza dos seres sociais que participam das trocas 

linguageiras (CHARAUDEAU, 2001, p. 28). 

                                                           
27

 Teoria proposta por Émile Benveniste. Nesse estudo, ele incorpora aos estudos linguísticos a noção de 

subjetividade. 
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De um modo geral, o sujeito social se envolve de gêneros empíricos e, por meio de 

representações construídas pela aprendizagem e pela experiência, ele os erige em diretrizes de 

conformidade linguageira e os associa aos locais de prática social (CHARAUDEAU, 2004).  

Benveniste (1976) explana que o discurso deve ser entendido em sua ampla extensão: 

toda enunciação composta de um locutor e um ouvinte, tendo no primeiro a tentativa de 

influência sobre o outro. O autor cita que “a partir da função linguística, e em virtude da 

polaridade eu: tu, indivíduo e sociedade não são mais termos contraditórios, mas termos 

complementares” (BENVENISTE, 1976, p. 27).  

Charaudeau defende que os sujeitos, por um lado, são aqueles possuintes de um 

“projeto de fala” que os motivam na sistematização de seus discursos e, por outro, são 

socialmente situados, apresentando suas identidades e seus recursos de ação. Ele lança uma 

proposta discursiva ancorada no desafio de fomentar os ângulos psicossociológicos em um 

ato, juntamente com as dimensões linguísticas ou linguageiras, ou seja, os detalhes formais e 

semânticos do discurso (NOGUEIRA, 2004). 

As circunstâncias de discurso são como uma rede de habilidades presentes entre os 

sujeitos, tais como as ações compartilhadas e os filtros de sentido. O contexto extralinguístico 

faz parte dessas circunstâncias e será formado pelo ambiente material em que acontece a 

codificação ou a decodificação da mensagem (CHARAUDEAU, 2016a). 

Assim, designado por EU, sujeito produtor, e por TU, sujeito interlocutor, a reflexão 

se espelha da seguinte forma: 

 

O TU não é um simples receptor de mensagem, mas sim um sujeito que constrói 

uma interpretação em função do ponto de vista que tem sobre as circunstâncias de 

discurso e, portanto, sobre o EU (interpretar é sempre instaurar um processo para 

apurar as intenções do EU). 

Correlativamente, esse TU-interpretante (TU’) não é o mesmo que o TU-destinatário 

(TU) ao qual se dirige o EU. Como consequência, o TU’, ao fazer sua interpretação, 

reflete o EU com uma imagem (EU’) diferente daquela que o EU acreditava 

(queria?) ter. 

Em outras palavras, o EU dirige-se a um TU-destinatário que o EU acredita (deseja) 

era adequado ao seu propósito linguageiro (a “aposta” contida no ato de linguagem). 

No entanto, ao descobrir que o TU-interpretante (TU’) não corresponde ao que havia 

imaginado (fabricado), acaba por descobrir-se como um outro EU (EU’), sujeito 

falante suposto (fabricado) pelo TU-interpretante (TU’) (CHARAUDEAU, 2016a, 

p. 44). 

 

 

O ato de linguagem é entendido como um encontro dialético entre os processos de 

produção, elaborado por um EU em direção a um TU-destinatário, e processo de 

interpretação, criado por um TU’ (interpretante) que implementa uma imagem EU’ 

(enunciador) do locutor (CHARAUDEAU, 2016a).  
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Universo de discurso do EU 

 

  

 

                               Zona de  

intercompreensão suposta 

 

 

 

 

 
        Universo de discurso do TU’ 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 45. 

 

A TS institui um esboço composto por dois circuitos e quatro sujeitos interactantes, 

estes responsáveis pela produção e interpretação do discurso. No circuito externo, 

correspondente à situação de comunicação, estão os sujeitos psicossociais (parceiros), 

denominados de sujeito comunicante (EUc) e sujeito interpretante (TUi). No circuito interno, 

local da discursivização, estão os protagonistas, o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito 

destinatário (TUd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016 / quadro reformulado por MEDINA, 2012 e PAULIUKONIS, MARCHON e 

BASTOS, 2013. 
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Figura 6: Universos de discursos dos sujeitos 

Figura 7: Circuitos do ato de linguagem e os sujeitos participantes deles 
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O quadro dos sujeitos na versão de Charaudeau tem como fontes T. Todorov
28

, 

Genette e Barthes (MACHADO; MENDES, 2013). A imagem mostra a situação de 

comunicação e os sujeitos nela inseridos.  

O ato é composto pelo circuito da fala configurada no interior (espaço interno) e pelo 

circuito externo à fala (espaço externo). O contrato presume que os indivíduos participantes 

de corpo de práticas sociais propunham um acordo acerca das representações linguageiras 

mantidas. Dentro dessa ótica, o ato é uma suposição do EU em relação ao TU, da qual ele 

aguarda sua assistência. 

A definição dos sujeitos acontece de acordo com o explicitado a seguir:  

 O TUd é o elo entre produção e recepção. Entra em debate a questão da assimetria, 

pois o TUd pode ser o resultado do ato produtivo do EU ou o resultado da interpretação do 

TUi. Isto posto, o TUd do EU e o TUd do TUi não irão coincidir em todos os pontos. No 

processo de interpretação, mesmo quando ocorrer uma identidade entre TUi e TUd, este pode 

não estar relacionado às intenções do EU. Ademais, o vínculo de aproximação entre essas 

instâncias interpretativas pode produzir efeitos sobre os atos, atribuindo ao sujeito a qualidade 

de polifônico (MACHADO; MENDES, 2013). O TUd é o interlocutor categorizado pelo EU 

como destinatário ideal. O EU tem todo domínio sobre ele, uma vez que o põe em um local na 

suposição de que o projeto de fala será transparente para o TUd. Logo, este sempre estará 

presente no ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2016a). 

 O TUi (classificado acima como TU’) é aquele que age no cenário externo ao ato de 

enunciação produzido pelo EU, não significando, entretanto, que ele não intervenha no ato. O 

TUi é responsável pelo processo de interpretação e se encontra em relação de opacidade com 

a intencionalidade do EU (CHARAUDEAU, 2016a). O TUi é visto como mais ou menos livre 

das intenções do EUc.  

 

[...] podemos dizer que o TUi tem por tarefa, em seu ato interpretativo, recuperar a 

imagem do TUd que o EU apresentou e, ao fazer isso, deve aceitar (identificação) ou 

recusar (não identificação) o estatuto do TUd fabricado pelo EU. Soma-se a esta 

questão o fato de que o TUi, devido à opacidade que o liga ao EU, pode detectar 

uma imagem do TUd que não corresponde à intencionalidade do EU 

(CHARAUDEAU, 2016a, p. 46). 

 

 O EUe (classificado no esquema como EU’) é um ser de fala sempre frequente no ato. 

No processo de interpretação, o EUe é uma imagem construída pelo TUi como uma hipótese 

da intencionalidade do EUc realizada no ato de produção. É quem produz o efeito de discurso, 

embora esse efeito dependa do que é o TUi. “Assim, o EUe é sempre uma imagem de fala que 

                                                           
28

 Filósofo e linguista búlgaro. 
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oculta em maior ou menor grau o EUc” (CHARAUDEAU, 2016a, p. 51). Existem duas 

formas de se analisar o EUe. No exame de apenas um enunciado, o EUe é identificado nas 

marcas enunciativas e, na investigação global, todo o produto da situação de comunicação é 

considerado. Nesta, o EUe é o gênero do discurso, propício a sofrer alguns desdobramentos 

polifônicos (CHARAUDEAU, 2010 apud MACHADO; MENDES, 2013). 

 O EUc é o sujeito agente que emite a locução e faz a articulação da fala. Destarte, é 

quem inicia o processo da palavra em função do estado de discurso que o ligam ao TU. 

Charaudeau (2008 apud MENDES, 2013) desvela que na instância de produção, o EUc, ser de 

carne e osso, introduz a comunicação pelo circuito externo da linguagem. Este faz a projeção 

do EUe, que no espaço interno pode se manifestar através dos códigos verbal, icônico e 

gestual. “O EUc é sempre considerado como uma testemunha do real, mas, dentro desse 

“real”, depende do conhecimento que o TUi tem sobre ele” (CHARAUDEAU, 2016a, p. 52). 

Charaudeau (2016a) afirma que as estratégias de poder em uma sociedade resultam de 

um jogo de ser e de parecer entre o estatuto dos sujeitos do circuito comunicativo (EUc/TUi) 

e o estatuto linguageiro dos sujeitos (EUe/TUd). Ademais, o quadro, reformulado por Medina 

(2012) e Pauliukonis, Marchon e Bastos (2013), apresenta uma nova perspectiva em que há 

possibilidade de o EUc construir a imagem de um TUd, bem como de o TUi criar uma 

percepção do EUe.  

Com relação ao contrato midiático, propõe-se, no geral, a figura abaixo, no sentido de 

exemplificar como o ato de linguagem é praticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptação do quadro de CHARAUDEAU, 2016 – MEDINA (2012), PAULIUKONIS, 

MARCHON e BASTOS, 2013. 
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Os locutores das notícias (EUc), que incluem os produtores, redatores, revisores e 

todos que compõem o quadro da Folha, dão início ao processo de produção ao organizarem 

tudo o que será propagado. Se observado desse lado, o sujeito enunciador (EUe), figurado no 

esquema como a imagem projetada pelo EUc, é o jornalista incumbido por empregar as 

estratégias, a fim de gerar efeitos, a partir do que é divulgado nas informações. No processo 

de interpretação, o jornalista enunciador é uma imagem idealizada pelo sujeito interpretante 

na condição de hipótese da intencionalidade dos locutores das notícias. O TUd engloba os 

interlocutores ideais (leitores) adequados ao ato do enunciador. Este tem total domínio sobre o 

TUd, porque supõe que as estratégias contidas nas informações serão transparentes a ele. Já o 

TUi, o público real, irá interpretar as notícias por seus próprios critérios. Esse sujeito age 

independentemente do EUe. Ele é quem vai decidir dar crédito àquilo que a mídia dita ou não. 

Segundo Sousa (1999), não há garantia de que aquilo que os locutores enunciam seja 

assimilado pelos consumidores da mesma forma.  

Consoante esse nova configuração proposta por Medina (2012) e Pauliukonis, 

Marchon e Bastos (2013), é possível que os jornalistas (EUc) também elaborem uma imagem 

de seus leitores ideais para, por meio dos enunciadores, promoverem influências. Os 

interpretantes, por sua vez, também podem construir a imagem dos enunciadores, captando, 

brevemente, as tentativas estratégicas que os últimos intentam engendrar. 

Após aprofundar o debate dos principais elementos da Teoria Semiolinguística e suas 

implicações nas produções jornalísticas, procederemos, no próximo capítulo, às discussões 

concernentes ao espaço de tematização e aos modos de organização do discurso nele 

intercalados, pretendendo introduzir as linhas de condução para o conhecimento das 

estratégias agregadas nas matérias.  
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2 OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO 

O discurso propagado em diversas materialidades, objetivando finalidades efetivas, 

pode ser desenvolvido por meio de alguns modos de organização, o que o conduz a aspectos 

persuasivos. Mediante a fala, o sujeito faz emergir fatos conforme suas próprias experiências 

e impressões acerca do relatado. Assim, como instrumento eficaz de comunicação e por meio 

das estruturas discursivas, os seres utilizam a linguagem para amplificar as estratégias 

acionais no campo enunciativo.   

Há, nesse sentido, a instauração de uma “mise-en-scéne” (encenação) que legitima o 

discurso. Na encenação, as imagens de si demonstram características ligadas aos processos de 

transação e transformação do mundo. Destaca-se que o emprego de certas palavras contribui 

para se desvendarem as influências delineadas pelos indivíduos em suas manifestações 

linguageiras. 

Neste capítulo, propomos um estudo que abarca conceitos gerais sobre os modos de 

organização do discurso e suas peculiaridades. 

 

2.1 A organização discursiva e seus desdobramentos 

 

 De acordo com Benveniste (1976), os locutores não podem se posicionar na condição 

de sujeitos caso não impliquem o outro que, por sua vez, possui a mesma sintaxe enunciativa 

e maneiras semelhantes de ordenar o conteúdo.  

Assim, o ato comunicativo, como um todo, dever ser investigado detalhadamente para 

que a pesquisa se torne mais precisa. Trata-se de um processo cujo centro é ocupado pelo 

porta-voz em relação a um parceiro e cujos componentes são: a situação de comunicação, que 

consiste em um enquadramento físico e mental onde se encontram os parceiros da troca 

linguageira, dotados de uma identidade psicológica e social e unidos por um contrato; os 

modos de organização do discurso, constituindo os princípios dependentes do propósito 

comunicativo do sujeito: enunciar, descrever, contar e argumentar; a língua, que institui o 

material verbal estruturado em categorias linguísticas que possuem uma forma e um sentido; e 

o texto, configurando o resultado do ato de comunicação, pelas escolhas conscientes (ou 

inconscientes) de dados linguísticos e modos de organização, em virtude das restrições 

impostas pela situação (CHARAUDEAU, 2016a). 

Diante disso, para o teórico, “comunicar” remete a uma complexidade que não se 

restringe a transmitir informações. A expressão em destaque diz respeito a emanar uma 

encenação, pois o locutor usa partes do aparato comunicativo para produzir efeitos no público. 
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Os domínios da escrita permitem compreender as intenções que permeiam os 

discursos do webjornal Folha de S. Paulo. Em conformidade com Charaudeau (2016a), não 

há uma oposição simples entre “língua falada” e “língua escrita”, visto que as diferenças são 

decorrentes da combinação dos itens de cada situação de comunicação. Logo, é mais 

conveniente falar de situação dialogal e monologal. A dialogal acontece quando os parceiros 

estão presentes, concedendo uma troca num canal de transmissão oral e numa esfera 

apreensível por eles. O locutor, então, perceberá as reações dos indivíduos e poderá entender 

antecipadamente o que estes querem afirmar. A monologal é figurada pela ausência dos 

parceiros e por situações em que o contrato não autoriza a troca. Dessa maneira, não há a 

percepção das reações, apenas a imaginação delas. 

Os procedimentos que usufruem de certas categorias de língua, ordenando-as em 

função das finalidades discursivas do ato comunicativo, são agrupados em quatro modos: o 

Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo.  

 

Quadro 3: Modos de organização do discurso 

MODO DE 

ORGANIZAÇÃO 

FUNÇÃO DE BASE PRINCÍPIO DE ORGANIZAÇÃO 

ENUNCIATIVO Relação de influência 
(EU  TU); 

Ponto de vista do sujeito 
(EU  ELE). 

Retomada do que já foi dito 

(ELE) 

 Posição em relação ao 

interlocutor 

 Posição em relação ao mundo 

 Posição em relação a outros 

discursos 

DESCRITIVO Identificar e qualificar os 

seres de maneira 

objetiva/subjetiva. 

 Organização da construção 

descritiva (Nomear – Localizar – 

Qualificar) 

 Encenação descritiva 

NARRATIVO Construir a sucessão das ações de 

uma história no tempo, com a finalidade 

de fazer um relato. 

 Organização da lógica narrativa 

(actantes e processos) 

 Encenação narrativa 

ARGUMENTATIVO Expor e provar casualidades numa 

visada racionalizante para influenciar o 

interlocutor. 

 Organização da lógica 

argumentativa 

 Encenação argumentativa 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 75. 

 

O modo enunciativo tem uma função dupla: por um lado, ele dá conta da posição do 

locutor frente ao interlocutor, a si mesmo e aos outros, e, por outro lado, intervém nos demais 

modos, comandando-os. Cada modo possui um encargo básico e um princípio, propondo, ao 
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mesmo tempo, uma organização do “mundo referencial” e resultando em lógicas construtivas 

que estruturam sua encenação (CHARAUDEAU, 2016a). O enunciativo objetiva promover 

uma aproximação do sujeito-alvo através das posições evocadas pelo falante; o modo 

descritivo sistematiza a encenação com a identificação e qualificação dos seres; o narrativo 

edifica a sucessão acional de histórias com seus actantes, processos e sequências; e o 

argumentativo, no que lhe concerne, empenha-se em impulsionar influências em visadas 

racionalizantes.  

O emissor, mais ou menos consciente das restrições e da margem de manobra da 

situação comunicativa, serve-se dos níveis nos modos descritos acima para produzir sentido. 

Dessa forma, para o locutor, falar é uma questão estratégica que coordena o discurso por sua 

identidade, pela imagem do outro e pelo que já foi dito (CHARAUDEAU, 2016a). 

 

2.2 Modo de organização enunciativo 

 

 O termo enunciação
29

 tornou-se recorrente na referência aos trabalhos linguístico-

enunciativos, sendo central nas discussões sobre a relação sujeito – linguagem – mundo 

(PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). 

 Alguns linguistas interpelam os fenômenos da enunciação em uma abordagem 

“restrita”, perscrutando táticas relativas ao enunciado, outros adotam uma visão “ampla”, 

defendendo que a linguística da enunciação tende a se imbricar com a análise do discurso. 

Essa diferença recupera a distinção entre as linhas “discursiva” e “linguística” da enunciação 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).  

Na perspectiva bakhtiniana, há a proposição da dinamicidade da natureza social da 

enunciação, em que a língua indica a possibilidade de orientação de sentido para o 

interlocutor, para os contextos e para as inter-relações com outras enunciações 

(PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). Flores e Teixeira (2009) descrevem que o princípio de 

sustentação da teoria enunciativa de Bakhtin é a concepção dialógica da linguagem, 

formulada pelo questionamento da dicotomia entre língua e fala, sendo que o sentido é 

contemplado no ato de materialização constante nas relações dialógicas, sucedendo no 

reconhecimento de que a semantização da língua ocorre na enunciação. Eles explanam que 

                                                           
29

 As noções enunciativas interpeladas nesse tópico não foram expostas de forma a abarcar todos os autores que 

discutem essa organização discursiva, uma vez que, nesta pesquisa, privilegia-se a teoria defendida por 

Charaudeau (2016a). 



50 
 

Bakhtin explora o enunciado em dois pontos: o que vem da língua e é reiterável e o 

proveniente da conjuntura de enunciação e é único. 

De acordo com Bakhtin e Volochínov (2012), a enunciação é considerada de natureza 

social, tornando-se o produto do elo entre indivíduos. É também estipulada pelos elementos 

não verbais da situação.  

O ponto de vista benvenistiano evoca o polo do enunciador. O autor focaliza os 

princípios do processo enunciativo, afirmando que é necessário apreender o discurso em sua 

extensão: toda enunciação é composta por um locutor, dotado de intencionalidades, e por um 

ouvinte (BENVENISTE, 1976). As contribuições de Benveniste instigaram o 

desenvolvimento da intersubjetividade, apontando a impossibilidade de reconhecimento de 

alguns fatores linguísticos dissociados da atividade dos sujeitos falantes, instaurando a Teoria 

da Enunciação
30

, que direcionou os estudos posteriores (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). 

Para Charaudeau e Maingueneau (2006), a enunciação está baseada na relação entre a 

língua e o mundo, por retratar fatos no enunciado e formar um acontecimento único no tempo 

e no espaço. A enunciação põe em evidência a reflexão concernente à tarefa linguística: o 

enunciado só referencia o mundo na medida em que reflete o ato enunciativo que o sustenta. 

Portanto, a complexidade da cena enunciativa
31

 deve ser examinada. Segundo os teóricos, 

discorrer sobre o enunciador é vinculá-lo a instâncias da situação de enunciação linguística, 

do gênero de discurso e a uma instância relacionada à cena de fala instituída pelo próprio 

discurso.  

Na visão de Maingueneau (2004), interpretar o enunciado é trabalhar com saberes, 

fomentar hipóteses, raciocinar, elaborando um enredo que não se caracteriza como um dado 

preestabelecido e estável. Não se deve inferir o sentido de um enunciado fora de seu contexto, 

pois ele sempre deve estar situado em correlação a algo. A modalização dos enunciados revela 

que a palavra pode simbolizar o mundo somente se o enunciador agir pela fala.  

A enunciação está intimamente ligada à imagem do locutor no discurso. Amossy 

(2005) acentua que o gesto de tomar a palavra implica a formulação de uma imagem de si, 

sendo o estilo, as competências linguísticas e enciclopédicas e as crenças suficientes para 

sistematizar uma representação. 

                                                           
30

 Teoria que tem na subjetividade seu aspecto fundamental, conforme apontado no capítulo anterior.  
31

 A cena de enunciação acontece em um local delimitado pelo gênero de discurso. Ela é composta pela cena 

englobante, sendo aquela que atribui um estatuto ao tipo discursivo a que pertence um determinado texto, a cena 

genérica, definida pelos gêneros de discurso, e a cenografia, instituída pelo próprio discurso. Além de enunciador 

e coenunciador, a cenografia pressupõe uma cronografia (um momento) e uma topografia (local) das quais o 

discurso pretende surgir (MAINGUENEAU; CHARAUDEAU, 2006; MAINGUENEAU, 2004). 
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Na retórica, a imagem de si é conceituada como ethos
32

, assumindo um propósito 

persuasivo (PAULIUKONIS; GOUVÊA, 2012). Essa discussão foi retomada, principalmente, 

por Maingueneau (2005). Este desenvolveu uma noção voltada à análise do discurso ao 

retratar o processo geral da adesão dos sujeitos a certas posições. Assim, mesmo que o 

coenunciador não saiba nada sobre o caráter do enunciador, o fato de o texto pertencer a um 

gênero discursivo pressupõe expectativas em matéria de ethos. Amossy (2005) acredita que a 

interação entre orador e auditório é firmada na conexão entre os mesmos. O orador exprimirá 

sua encenação em função da imagem feita do auditório.  

Ao enquadrar essa discussão na semiolinguística, Mari et al (1996) descreve que a TS 

exprime um avanço nos estudos da linguagem, porquanto é um modelo integrador das 

dimensões do modo enunciativo, contemplando dados incorporados numa instância 

extralinguística e o nexo entre as pessoas. 

A linha defendida por Charaudeau (2016a) pretende averiguar as possíveis intenções 

postuladas nos enunciados. Ele propala que o modo enunciativo não pode ser confundido com 

a situação de comunicação, pois nesta estão os parceiros do ato de linguagem (seres sociais, 

externos à linguagem), e no enunciativo o foco está nos protagonistas (seres de fala, internos à 

linguagem), residindo em uma classe discursiva que pondera a maneira pela qual o sujeito age 

na encenação do ato comunicativo.   

Na AD, o verbo enunciar refere-se aos fenômenos linguísticos, ordenando-os a fim de 

que deem conta da posição do sujeito falante frente ao interlocutor, ao que ele diz e em 

relação ao que o outro diz. Nesse caso, as três incumbências do modo são: estipular um elo de 

convencimento, em um comportamento alocutivo; revelar o ponto de vista do locutor, em um 

comportamento elocutivo; e recuperar a fala de um terceiro, em um comportamento 

delocutivo, funções definidas abaixo. 

No comportamento alocutivo, o falante faz sua enunciação no instante em que, pelo 

dizer, provoca o outro, impondo-lhe uma conduta. O interlocutor é estimulado, pelo ato de 

linguagem lançado, a reagir de uma determinada forma (influência). Ademais, o produtor 

atribui dois papéis linguageiros a si e ao interlocutor: enunciação em postura de superioridade, 

ao impelir ações (“fazer fazer” / “fazer dizer”); e enunciação em posição inferior ao 

                                                           
32

 Termo da retórica antiga que designa a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso com a finalidade 

de exercer influência sobre o alocutário. Essa noção foi retomada pelas ciências da linguagem e, especialmente, 

pela análise do discurso, remetendo-a às modalidades verbais da apresentação de si no contato verbal 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006).  
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interlocutor, assumindo posturas nas quais necessita do “saber” e do “poder fazer” do 

receptor.  

No elocutivo, o falante descreve sua ótica do mundo (o propósito referencial) sem 

provocar o outro. O resultado será uma enunciação que tem como objetivo a verdade do 

propósito enunciado. Então, o propósito referencial estará situado no universo discursivo do 

sujeito falante. O “ponto de vista sobre o mundo” é explicitado como: (1) - Ponto de vista do 

modo de saber: especifica de que maneira o locutor possui conhecimento de um propósito. 

Modalidades: “Constatação” e “Saber / Ignorância”. (2) - Ponto de vista de avaliação: tipifica 

a forma como o sujeito julga o propósito. Modalidades: “Opinião” e “Apreciação”. (3) - 

Ponto de vista de motivação: singulariza o motivo pelo qual o sujeito é levado a realizar o 

conteúdo do propósito. Modalidades: “Obrigação”, “Possibilidade” e “Querer”. (4) - Ponto de 

vista de engajamento: indica o grau de adesão ao propósito. Modalidades: “Promessa”, 

“Aceitação/Recusa”, “Acordo/Desacordo” e “Declaração”. (5) - Ponto de vista de decisão: 

esmiuça tanto o estatuto do emissor quanto o tipo de decisão efetuado pela enunciação. 

Modalidade: “Proclamação”. 

E, por fim, no delocutivo, o enunciador se apaga do ato, não implicando o interlocutor. 

O primeiro testemunha como os discursos (provenientes de um terceiro) são impostos a ele. A 

enunciação se apresentará, aparentemente, de modo direto, executando a retomada de 

propósitos e textos não pertencentes ao falante (ponto de vista externo). Duas possibilidades 

são expostas: o propósito se impõe por si só (relato dos acontecimentos, correlacionando-os a 

seu modo e grau assertivo); o propósito é um texto produzido por outro locutor, e o falante 

estaria atuando somente como descritor, pelo informe do que e como o outro diz. 

Os procedimentos atuantes da construção enunciativa compõem as ordens Linguística, 

expondo as conexões dos processos de modalização, e Discursiva, cooperando no destaque 

dos outros modos (Descritivo, Narrativo e Argumentativo). 

 

Quadro 4: Procedimentos da construção enunciativa 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 

RELAÇÃO DE INFLUÊNCIA 

 

 

 

(relação do locutor ao interlocutor) 

 

 

 

Relação de força 

(locutor/interlocutor) 

+- 

Interpelação 

Injunção 

Autorização 

Aviso 

Julgamento 

Sugestão 

Proposta 
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 ALOCUTIVO Relação de pedido 

(locutor/interlocutor) 

-+ 

Interrogação 

Petição 

PONTO DE VISTA SOBRE O 

MUNDO 

 

 

 

 

 

(relação do locutor consigo mesmo) 

 

 

 

 

 ELOCUTIVO 

Modo de saber Constatação 

Saber/ignorância 

Avaliação Opinião 

Apreciação 

Motivação Obrigação 

Possibilidade 

Querer 

 

Engajamento Promessa 

Aceitação/recusa 

Acordo/desacordo 

Declaração 

 

Decisão Proclamação 

APAGAMENTO DO PONTO DE 

VISTA 

(relação do locutor com um terceiro) 

 

 DELOCUTIVO 

 

como o mundo se impõe Asserção 

como outro fala Discurso relatado 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 85. 

 

 O comportamento delocutivo abrange duas possibilidades: a asserção, concernente à 

exibição da verdade de um propósito que não depende nem do locutor nem do interlocutor, 

ocasionando o apagamento desses sujeitos nas configurações linguísticas; e o discurso 

relatado, subordinado à postura dos alocutários, às formas de exposição e à descrição dos 

modos de enunciação (CHARAUDEAU, 2016a).  

Os métodos evidenciados espelham os meios pelos quais o sujeito se porta perante seu 

discurso. As notícias aqui selecionadas são, em grande parte, modalidades delocutivas, já que 

o enunciador promove um certo ocultamento de sua interpretação no discurso. Este poderá ser 

contado de alternados modos, consoante Charaudeau (2016a). Pode ser: citado, numa 

condição em que há a reprodução do discurso tal como foi no enunciado; integrado, ao 

retomar o discurso de origem numa concepção que o integra parcialmente ao dizer daquele 

que o emite, impulsionando uma transformação enunciativa. Neste modo, o discurso é 

realizado em terceira pessoa e tanto os pronomes quanto os tempos verbais dependerão do 

momento de quem faz a explanação; narrativizado, em que o relato discursivo inicial 

integraliza-se totalmente ou até desaparece no dizer do falante; e evocado, dando destaque ao 
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discurso proferido como um dado alusivo. Esses fatores são traçados em alguns trechos das 

matérias da Folha
33

 da seguinte forma:   

 

 

 

 

 

 

 
N1

34
 – Temer afirmou que as mudanças na etapa de ensino servirão para dar "um salto" na 

educação do país com "eficiência". "Não estamos perseguindo um Estado mínimo, nem 

máximo. Precisamos de um Estado eficiente, capaz de prestar serviços de qualidade à 

população", disse. 
 

N2
35

 – Às 19h30, a passeata ocupava toda a avenida Brigadeiro Luís Antônio. O grupo 

desce no sentido Ibirapuera. No caminho, o grito "Fora Temer" foi um dos mais repetidos. 

  

Nas informações há a predominância desses prismas do discurso relatado do 

comportamento delocutivo. O trecho da N1 é introduzido com um discurso integrado, quando 

o enunciador utiliza o estilo indireto para revelar o fato. Entremeado no período introdutório, 

há duas expressões entre aspas, destacando as palavras do presidente em determinada 

situação, que se adequam ao discurso evocado. As evocações nas falas de um entrevistado são 

engendradas assiduamente nas notícias do webjornal, sublinhando atributos enunciativos. A 

segunda parte do trecho exibe um discurso direto, ou discurso citado, reiterando o exposto 

anteriormente, encerrando com a atribuição integrada àquele que fez a afirmação. O parágrafo 

que remete à N2 principia com um discurso narrativizado, em que o locutor de origem se 

coloca no texto como um agente de um ato de dizer, expondo um relato, e, permeado neste, 

insere e especifica o grito dos estudantes. 

Na maioria das vezes, o sujeito falante se comporta de forma a não se comprometer 

com o discurso relatado, tentando parafrasear as falas dos outros e discorrendo os fatos 

                                                           
33

 Para a análise desta dissertação, selecionamos 10 matérias da Folha de S. Paulo relacionadas ao tema Reforma 

do Ensino Médio. As notícias, aqui nomeadas como N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 e N10, para melhor 

tratamento das informações, foram escolhidas conforme critérios previamente planejados. O teor desses critérios 

e as abordagens gerais sobre o Novo Ensino Médio serão descritos detalhadamente no Capítulo IV. No intuito de 

aliar a teoria à análise dos dados, propomos apresentar os primeiros resultados como forma de exemplificação 

das discussões mantidas ao longo deste trabalho. 
34

 Notícia intitulada: Temer diz que não cortará verbas para educação mesmo com teto de gastos. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-verbas-para-educacao-

mesmo-com-teto-de-gastos.shtml.  
35

 Notícia intitulada: Estudantes fazem ato em SP contra reforma de Temer para o ensino médio. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-estudantes-fazem-ato-em-sp-contra-reforma-temer-

para-o-ensino-medio.shtml.  

  Discurso citado     Discurso narrativizado          

  Discurso integrado       Discurso evocado 

 

Quadro 5: Legenda – Maneiras de relatar 
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diretamente. Todavia, o locutor se camufla na chamada “objetividade” para lançar seus 

posicionamentos, sistematizando uma imagem de si nos enunciados. 

 

2.3 Modo de organização descritivo 

O descritivo é um modo que se destina a ilustrar as características das pessoas, 

ambientes e objetos, expandindo a percepção sensorial quanto a acontecimentos em discussão. 

Nesse modo, os relatos tornam-se mais ricos em detalhes. Os textos explicativos e 

informativos exprimem, muitas vezes, a descrição como um campo de pertinência para o 

progresso das comunicações. 

Para Charaudeau (2016a), há três problemas a propósito da organização descritiva: a) 

a tradição dos exercícios escolares delineou, por muito tempo, uma dissensão entre a ordem 

descritiva e a ordem narrativa pela utilização de expressões, tais como descrever e contar. 

Num relato, descrição e narração estão atados, mas não há impedimento para que sejam 

tratados em seus pormenores; b) há, com frequência, uma ambivalência entre a finalidade de 

um texto e seu modo de organização. A passagem de um texto pode estar inscrita no modo 

descritivo, enquanto o texto, em seu conjunto, possui alguma outra meta que vai além de uma 

pura descrição. Sendo assim, um texto sempre será heterogêneo, quando analisado perante o 

viés de sua organização, dependendo da situação comunicativa na qual foi gerado e das 

ordens do discurso que o constrói; c) o terceiro problema está na conexão entre Língua e 

Texto, pois uma mesma ordem linguística não deve determinar, por si só, uma ordem do 

discurso, nem identificar um texto.  

Na crítica literária francesa e em outras teorias, “descrição” e “descritivo” são usados 

como sinônimos que servem para qualificar o texto literário. Em consequência, a escola 

valeu-se desse sentido como parte de alguns exercícios de redação. A descrição será, 

entretanto, projetada em oposição ao relato. A primeira estaria ligada à estaticidade e a 

segunda ao dinamismo, descrevendo a sucessão das ações (CHARAUDEAU, 2016a). 

Em Charaudeau (2016a), o termo “descritivo” é concebido como um mecanismo 

discursivo, e “descrição” como definição de um texto ou de um fragmento dele. Descrever, 

sob a perspectiva do sujeito falante, é uma atividade que, embora seja oposta às atividades de 

“contar” e “argumentar”, combina-se com elas. Contar é expor a ordem da experiência e do 

desenvolvimento das ações em um tempo. Descrever, por sua vez, está ligado à visão de 

mundo com o propósito de fazer com que os seres existam, a partir da nomeação, localização 

e atribuição de qualidades. No entanto, descrever e contar estão em contato porque as 

condutas ganham sentido com as identidades e qualificações de seus actantes. Argumentar é 
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efetuar intervenções de ordem lógica que conduzem à explicação de ligações de causa e 

efeito. Descrever baseia-se na identificação dos seres ao classificá-los, sem necessariamente 

firmar uma relação de causalidade entre eles. Contudo, há interligação das duas noções, na 

medida em que um número de operações é utilizado para categorização dos seres. 

O modo descritivo contém três componentes autônomos e indissociáveis: nomear, 

localizar-situar e qualificar. Nomear é fazer com que um ser exista e, para isso, é necessária 

uma dupla operação: ter a percepção de uma divergência na continuidade do universo e 

simultaneamente relacioná-la a uma semelhança, compondo o princípio da classificação. O 

localizar-situar determina o local ocupado por um ser no espaço e no tempo, e, por um efeito 

de retorno, fornece qualidades a este ser. Esse atributo designa um recorte do mundo 

dependente do discernimento de um grupo. Qualificar é classificar os seres e dar-lhes um 

sentido estrito de maneira mais ou menos objetiva. É uma prática permissiva quanto à 

manifestação do imaginário, individual e/ou coletivo, e da apropriação do mundo em um 

desafio entre as visões normativas dos consensos sociais e as do sujeito (CHARAUDEAU, 

2016a). A qualificação faz com que este manifeste seu pensamento, aliando apreensões 

próprias e da sociedade. O modo descritivo constrói uma imagem atemporal do mundo e fixa 

lugares e épocas. 

 

Quadro 6: Procedimentos discursivos da construção descritiva 

COMPONENTES PROCEDIMENTOS 

DISCURSIVOS 

FINALIDADE (da 

Situação de 

Comunicação) 

GÊNEROS DE TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMEAR 

LOCALIZAR – 

SITUAR 

QUALIFICAR 

Identificação Recensear 

 

 

 

informar 

- Inventário 

- Listas recapitulativas 

- Listas identificatórias 

- Nomenclaturas 

- Artigos da Imprensa 

- Romances 

Construção Objetiva do 

mundo 

Definir 

 

explicar 

 

incitar 

 

contar 

- Textos de lei 

- Textos didáticos 

- Textos científicos 

- Crônicas 

- Modos de usar 

- Anúncios 

- Relatos literários 

- Resumos 

Construção Subjetiva do 

mundo 

Incitar 

 

 

 

contar 

- Publicidades 

- Declarações 

- Anúncios-bilhetes 

- Catálogos 

- Relatos jornalísticos 

- Canções 

- Histórias em quadrinhos 

- Textos literários 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 131. 
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 Os componentes discursivos da descrição permitem, pelos esquemas de identificação e 

construção objetiva e subjetiva do mundo, alcançar fins que são materializados em gêneros 

textuais. Por meio das particularidades desse modo de organização, podemos estudar as 

notícias de acordo com alguns exemplos
36

: 

 
N3

37
 – Nomeação: Temer; críticos; presidente Michel Temer (PMDB); sua gestão; deputados e 

senadores; empresários e convidados; presidente; técnicos; adolescentes; população; alunos; 

estudantes – Localização: Sexta (30); [há] uma semana; evento promovido pela Revista 

Exame; em 2013; [a tramitação de um projeto de lei tradicional] leva 90 dias [e depois tranca 

a pauta. Já a medida prevê] 120 dias de discussão; cinco anos; plenário da corte; há pelo 

menos cinco anos; 1996; até 2024; três anos; redes e escolas; 22 de setembro; dia seguinte; 

segundo ano letivo posterior à aprovação da Base Nacional Comum Curricular; a partir de 

2018 - Qualificação
38

: Michel Temer (PMDB); ensino brasileiro; países mais desenvolvidos; 

novo plano; maior flexibilização; algumas disciplinas; disciplinas antes obrigatórias, como 

artes e educação física; queda abrupta [da aprendizagem]; lei tradicional; antigo modelo do 

ensino médio, dividido entre clássico e científico; [medida foi] “muito bem recebida”; “vozes 

dissonantes”; [governo de] menor duração; tempo integral; maior gargalo do setor; 

desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação; [o país tem] 1,7 milhão de 

adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, o equivalente a 16% da população nessa faixa 

etária; novo projeto; carga horária mínima de 800 horas anuais deverá ser ampliada 

progressivamente para 1.400 horas, o que representa sete horas por dia; [o texto afirma que 

essa ampliação deve seguir as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê, até 2024, a 

matrícula de] ao menos 25% dos alunos em tempo integral – o Brasil registra hoje 6% dos 

estudantes nessa modalidade no médio; principais mudanças; [a proposta cita apenas] 

português, matemática e inglês como disciplinas obrigatórias nos três anos da fase –hoje, todos 

os alunos devem cursar 13 disciplinas no período; [com a mudança, parte da grade] ao menos 

um ano será comum a todos. Para o restante, haverá a opção de aprofundamento em cinco 

áreas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação 

profissionalizante; [uma das mudanças que gerou mais críticas foi a exclusão de] artes e 

educação física da grade obrigatória da etapa; versão oficial; [manteve o fim da 

obrigatoriedade de] artes, educação física, sociologia e filosofia; educação básica; novo 

modelo que deve ser gradual; nova proposta. 

 

N4
39

 - Nomeação: Estudantes; professores; governo Michel Temer (PMDB); docentes; 

governador Beto Richa (PSDB); deputados estaduais; governo Richa; policiais; grevistas; 

feridos; alunos; Bruna Camargo; colegas; menores; professores e estudantes universitários; 

membros da comunidade estudantil; pais e alunos; docentes; Luiz Fernando Reis, professor da 

Unioeste; secretário da Fazenda - Localização: Escolas; Paraná; sala de aula na Escola 

Estadual Ana Divanir Boratto, em Ponta Grossa, cidade paranaense; Curitiba; redes pública e 

particular; quinta-feira (6), em Cascavel; na sexta (7), na inauguração de uma fábrica em 

Guarapuava; em 2015; 44 dias; Assembleia Legislativa do Estado; escola Ana Divanir; Ponta 

Grossa; segunda (10); Colégio Regente Feijó; sexta (7); quarta (12); segunda (17); UEPG 

(Universidade Estadual de Ponta Grossa), UEL (Universidade Estadual de Londrina) e 

Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná); nesta semana; próximos dias; início do 

ano; próxima semana - Qualificação: Cem escolas; um cartaz; uma sala de aula; cidade 

paranaense de pouco mais de 300 mil habitantes, a 117 km de Curitiba; essa é uma das mais de 

cem escolas ocupadas por estudantes no Paraná em ao menos 23 cidades; Michel Temer 

(PMDB); disciplinas optativas; redes pública e particular; ensino integral; uma das principais 

                                                           
36

 Procederemos à completude das observações no Capítulo 4. 
37

 Notícia intitulada: Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 'vozes dissonantes'. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818429-temer-defende-novo-ensino-medio-e-chama-criticos-

de-vozes-dissonantes.shtml.  
38

 As qualificações correspondem às expressões sublinhadas. 
39

 Notícia intitulada: Estudantes ocupam cem escolas e professores aprovam greve no Paraná. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821844-estudantes-ocupam-cem-escolas-e-professores-

aprovam-greve-no-parana.shtml.  
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polêmicas envolveu a retirada da exigência de artes, educação física, filosofia e sociologia 

nessa etapa do ensino; movimentação estudantil; ensino básico; universidades estaduais; 

pedido oficial; governador Beto Richa (PSDB); [a movimentação dos professores é uma] 

“brincadeira”; nova crise; momento mais sensível da mobilização; cerca de 3.000 policiais; 

[quando grevistas tentaram furar o bloqueio, iniciou-se um confronto que deixou] mais de 200 

feridos; alunos paranaenses; reivindicações pontuais; problemas estruturais; em Ponta Grossa, 

quarta maior cidade do Estado, outras cinco escolas foram ocupadas; o Colégio Regente Feijó, 

maior e mais antigo do município, com mais de 2.000 alunos; uma delas é Bruna Camargo, 18; 

cerca de 50 colegas [têm dormido no colégio]; um número maior, incluindo menores – que não 

ficam no local durante a noite–, participa de aulas públicas e oficinas que são ministradas 

durante o dia por professores e estudantes universitários simpáticos ao movimento; todos os 

membros da comunidade estudantil; alguns pais e alunos; ensino básico; escolas ocupadas. 

  

 Os referidos componentes viabilizam as especificações dos seres ao facultar-lhes 

qualidades, demarcando o espaço em que os mesmos executam quadros acionais e 

encadeando o discurso no ângulo descritivo. A nomeação supõe um procedimento linguístico 

de denominação para reconhecer os sujeitos em suas singularidades. Na N3, esse elemento é 

atribuído quando os jornalistas fazem as menções: Temer; críticos; presidente Michel Temer 

(PMDB); sua gestão; deputados e senadores; empresários e convidados; presidente; técnicos; 

adolescentes; população; alunos; e estudantes. Na N4, a mesma tática acontece com as 

seguintes nomeações: estudantes; professores; governo Michel Temer (PMDB); docentes; 

governador Beto Richa (PSDB); deputados estaduais; governo Richa; policiais; grevistas; 

feridos; alunos; Bruna Camargo; colegas; menores; professores e estudantes universitários; 

membros da comunidade estudantil; pais e alunos; docentes; Luiz Fernando Reis, professor da 

Unioeste; e secretário da Fazenda. Destacamos, no título da N3, a subjetividade da escolha 

lexical do termo “críticos”, que remete não à ideia de indivíduos analíticos, mas fortemente à 

percepção de sujeitos difamadores. Na N4, por seu turno, a utilização do substantivo 

“grevistas”, dentro do contexto da mobilização dos professores contra o governo do Paraná, 

em 2015, assume um significado ligado à desordem, quando os descritores contam que esses 

sujeitos tentaram furar um bloqueio, gerando, a partir disso, um confronto. 

As localizações delimitam as épocas e os espaços nos quais as ações se desenrolam. 

Na N3, os tópicos estão caracterizados como: sexta (30); [há] uma semana; evento promovido 

pela Revista Exame; em 2013; [a tramitação de um projeto de lei tradicional] leva 90 dias; [a 

medida prevê] 120 dias de discussão; cinco anos; plenário da corte; há pelo menos cinco anos; 

1996; 2024; três anos; redes e escolas; 22 de setembro; dia seguinte; segundo ano letivo 

posterior à aprovação da BNCC; e a partir de 2018. Na N4, os pormenores são delineados 

como: escolas; Paraná; sala de aula na Escola Estadual Ana Divanir Boratto, em Ponta 

Grossa, cidade paranaense; Curitiba; redes pública e particular; quinta-feira (6), em Cascavel; 

na sexta (7), na inauguração de uma fábrica em Guarapuava; em 2015; Assembleia 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
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Legislativa do Estado; segunda (10); Colégio Regente Feijó; sexta (7); quarta (12); segunda 

(17); UEPG, UEL e Unioeste; nesta semana; próximos dias; início do ano; e próxima semana. 

E a qualificação, que tipifica os detalhes das coisas do mundo outorgando-lhes 

sentidos particulares, aparece constantemente nas notícias. Na N3, alguns dos exemplos estão 

pautados nas falas dos locutores, ao descreverem a etapa de ensino médio como o maior 

gargalo do setor, com desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação. Além 

disso, os jornalistas afirmam que o país tem 1,7 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos fora 

da escola, delimitando a situação pela qual os jovens brasileiros vivenciam. A instância de 

produção, nesse sentido, enfatiza os problemas que contornam o ensino médio e especifica 

dados que apontam a necessidade de mudanças no intuito de reverter esse quadro. 

Na N4, os descritores também citam certos pontos com marcas de qualificação, como 

pode ser percebido na passagem em que eles expõem que Ponta Grossa é uma cidade 

paranaense de pouco mais de 300 mil habitantes, a 117 km de Curitiba, e no trecho em que é 

relatada uma mobilização dos professores do Paraná, em 2015, que ocasionou um confronto 

com a polícia, deixando mais de 200 feridos. Dando prosseguimento, ao comentar sobre as 

escolas ocupadas, os locutores desvelam que o Colégio Regente Feijó é o maior e mais antigo 

do município, com mais de 2.000 alunos. Enfim, esse método busca produzir um efeito de 

coerência realista nas notícias. 

 

2.4 Modo de organização narrativo 

 

O modo narrativo, em diversos níveis discursivos, vem sendo periodicamente 

debatido, dada a importância em se discutirem as peculiaridades daquilo que corresponde ao 

encadeamento sucessivo de histórias. 

Segundo Charaudeau (2016a), a semiótica narrativa surgiu com os trabalhos de 

Vladimir Propp
40

, ao sondar os contos de fada russos. Essa pesquisa gerou, entre os anos 60-

70, uma reflexão acerca da chamada “análise estrutural da narrativa” e, em seguida, “poética”, 

“narratologia” e “discurso da narrativa”, correntes teóricas responsáveis por entender esse 

mecanismo. 

Nos estudos da linguagem, as narrativas foram interpeladas, a princípio, em estrutura 

formal (LABOV; WALETZKY, 1968 apud BASTOS; BIAR, 2015). Cunha (2013) declara 

                                                           
40

 Acadêmico estruturalista russo. 
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que a narrativa não é um objeto de investigação exclusivo da Linguística do Texto e do 

Discurso, mas tem merecido atenção de inúmeros estudiosos. 

Nessa ótica, Charaudeau (2016a) aponta a dificuldade em descrever o modo narrativo, 

pois, de um lado, é alvo de vários exames desde a crítica literária até as correntes modernas da 

semiótica narrativa e, de outro lado, de uma tradição escolar que, fundamentada na didática 

moderna, fez dele um objeto de ensino. 

A tradição interpela o narrativo de três formas: a) uma prática de exercícios ligada à 

dissertação; b) uma classificação de textos ditos narrativos, tomada de empréstimo aos 

gêneros literários, pressupondo a falsa ideia de que um texto é marcado pela homogeneidade; 

e c) uma pedagogia explicativa textual que implementa um discurso argumentativo de uma 

narrativa literária, definição que versa, ao mesmo tempo, a forma e o conteúdo. 

Charaudeau (2016a) opta por apontar noções relativas à “narratividade” que 

necessitam de exame quanto a sua capacidade de elucidar os aparatos em torno do modo. Para 

que a narrativa aconteça, é essencial a presença de um contador, munido de intencionalidades 

na transmissão de algo a um destinatário, reunindo todos os recursos que darão sentido a ela. 

Contar, termo relevante na narração, é 

 

uma atividade posterior à existência de uma realidade que se apresenta 

necessariamente como passada (mesmo quando é pura invenção), e, ao mesmo 

tempo, essa atividade tem a propriedade de fazer surgir, em seu conjunto, um 

universo, o universo contado, que predomina sobre a outra realidade, a qual passa a 

existir somente através desse universo (CHARAUDEAU, 2016a, p. 154). 

 

 

Outrossim, esse linguista demonstra que contar consiste na edificação das ações do 

homem, numa idealização que provoca fascinação. O criador da TS reflete que não se deve 

confundir narrativa e modo narrativo. Isto posto, salienta-se que a narrativa faz parte de uma 

totalidade, já o narrativo, um de seus integrantes. Nesse sentido, aquela pretende responder à 

questão: “o que é contar?” e, para isso, retrata ações e qualificações, lidando também com o 

modo descritivo. O modo narrativo, por sua vez, organiza o universo de maneira contínua e 

sucessiva, numa lógica marcada por seu próprio fechamento (princípio/fim). O narrador é 

como uma testemunha em contato direto com o vivido, ou seja, com a experiência na qual se 

presencia como os seres se transformam.  

O discurso erigido pelo narrativo é concebido numa estrutura lógica e numa superfície 

semantizada, esta se baseia na primeira a ponto de modificá-la. Tal modo é realçado por uma 

dupla articulação: a construção de uma sucessão de ações da trama de uma história e a 
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formalização de uma performance, contribuindo para que a história se torne um universo 

narrado (CHARAUDEAU, 2016a).   

A organização da lógica narrativa
41

 está relacionada ao mundo referencial. Ela 

configura-se como o resultado da projeção sobre um plano de constantes de sua semântica, 

propiciando descobrir as vias dessa encenação que edifica um universo sob a responsabilidade 

de um sujeito narrante que se acha ligado, por um contrato comunicativo, ao destinatário. Esse 

sujeito viabiliza a ação da estrutura lógico-narrativa, bem como o modo de enunciação do 

mundo narrado. O narrativo é instaurado como uma mecânica cujos itens são lançados sem 

prejulgar os efeitos que suas combinações poderiam produzir em um texto. Este resulta de 

múltiplos fatores situados além dos sistemas da língua. 

De 1966 até os dias atuais, foi percorrido um longo caminho pelos especialistas da 

narrativa que se empenharam em estudar o fato. O pesquisador francês reitera que toda 

narrativa está sujeita à conexão de dois espaços de significação: a) um espaço externo ao texto 

(extratextual), onde são encontrados os dois parceiros da troca linguageira, o autor e o leitor 

“reais”, seres que são de identidade social, condizentes ao sujeito falante e ao sujeito receptor-

interpretante do aparelho comunicativo; b) um espaço interno ao texto (intratextual), onde se 

situam o narrador e o leitor-destinatário, sujeitos de identidade discursiva, correspondentes ao 

enunciador e ao destinatário do dispositivo comunicativo. 

Os elementos da narrativa são de três tipos: os actantes, procedendo seus papéis 

acionais; os processos, responsáveis pela união dos actantes, dando uma orientação funcional 

à sua ação; e as sequências, integrando os primeiros em uma finalidade narrativa 

(CHARAUDEAU, 2016a). Nas notícias 5 e 6, por exemplo, são assim representados:  

 

N5
42

 - Actantes: Ministro da Educação, Mendonça Filho; 95 mil dos mais de 8,6 milhões de 

inscritos [no Enem]; Ministério da Educação; eventuais prejudicados; Advocacia Geral da 

União; responsáveis pelas ocupações; alunos e entidades; a Folha – Processos: ocupações; 

possível cancelamento de provas do Enem; depoimento de Mendonça Filho em coletiva de 

imprensa, afirmando que a ocupação pode comprometer a realização do exame para 95 mil 

inscritos; número de escolas ocupadas, segundo relatório do MEC; pedido, do ministro da 

Educação, de desocupação; aplicação de outra prova aos prejudicados; hipótese descartada de 

realocação de inscritos em outras escolas; possível punição aos responsáveis pelas ocupações; 

dicas preparatórias para o Enem - Sequências: princípio de encadeamento: “encaixe”.  

 

                                                           
41

 Hipótese de construção da trama histórica que se supõe desapropriada de particularidades semânticas e que 

julga uma existência externa à configuração enunciativa (CHARAUDEAU, 2016a). 
42

 Notícia intitulada: Ocupação em 181 escolas pode causar cancelamento de provas do Enem. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824301-ocupacao-em-181-escolas-pode-causar-cancelamento-

de-provas-do-enem.shtml. 
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N6
43

 - Actantes: Estudantes do Paraná; governo federal; parte dos alunos; [cerca de 600 

alunos] representantes de escolas ocupadas; maioria dos alunos; comissão de estudantes; 

governo estadual de Beto Richa (PSDB); professores; manifestantes; alunos e professores que 

participaram das ocupações; direções dos colégios; Matheus dos Santos; imprensa; um grupo 

de estudantes; “golpistas da mídia”; outra parte dos manifestantes; jornalistas; aluno de 16 

anos; grupos pró e contra o movimento; alguns integrantes do MBL; governador do Paraná, 

Beto Richa; representantes do movimento Ocupa Paraná; grupos favoráveis às ocupações; 

governo; professores e diretores; Estado; adolescentes; Secretaria da Educação - Processos: 

decisão, em assembleia, de continuação das ocupações em protesto contra a reforma do ensino 

médio pelo governo federal; solicitação de retorno às aulas por parte de alguns alunos; tentativa 

de negociação com o governo estadual de Beto Richa (PSDB); pedido de realização de uma 

conferência estadual pela reorganização do ensino médio; solicitação de anistia para que alunos 

e professores não sejam punidos pelas direções dos colégios; depoimento de Matheus dos 

Santos, dizendo que a assembleia foi “democrática e plural”; impedimento de participação da 

imprensa no encontro; manifestação de um grupo de estudantes; concessão e não concessão de 

entrevistas; relato de assassinato; protestos do MBL; posicionamento de Beto Richa em relação 

às ocupações, relatando que os movimentos “ultrapassaram os limites da razão”; postura dos 

representantes do movimento Ocupa Paraná, que dizem que o governo tem usado de violência 

para conter as manifestações; balanço do número de ocupações divulgado pela Secretaria de 

Educação; relato do assassinato do estudante Lucas Mota - Sequências: princípio de 

encadeamento: “simetria” e “encaixe”. 

 

 

 Pautados na associação estrita desses componentes, nota-se que estes se 

complementam e são apresentados nas notícias recorrentemente, pois as informações 

envolvem vários actantes em suas esferas comunicativas, desempenhando deveres 

promovidos pelo decurso de acontecimentos.  

A N5 é composta dos actantes: ministro da Educação, que solicitou a desocupação das 

escolas
44

; dos alunos que se inscreveram no Enem; do Ministério da Educação (MEC), que 

decidiu aplicar a prova aos eventuais prejudicados em data posterior a da realização oficial do 

exame; dos membros da AGU, que analisavam juridicamente certas providências aos 

responsáveis pelas ocupações; destes, que procederam aos protestos; das entidades que 

possivelmente estavam engajadas no caso; e da Folha, que concedeu dicas, mediante vídeos e 

informações gerais a quem faria as provas.  

Na N6, as ações estão presentes por meio dos estudantes paranaenses, que lutaram 

contra a reforma lançada pelo governo federal e optaram, em sua maioria, pela continuação 

das ocupações; pelos representantes de escolas ocupadas que participaram de uma assembleia; 

pela comissão estudantil instituída para dialogar com o governo de Richa; pelos 

manifestantes, que pediram a realização de uma conferência, em parceria com o governo e 

professores, e anistia a quem participou das ocupações, a fim de que não fossem punidos pelas 

                                                           
43

 Notícia intitulada: Estudantes do Paraná decidem continuar com ocupações nas escolas. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-decidem-continuar-com-

ocupacoes-nas-escolas.shtml. 
44

 A ocupação de inúmeras escolas no país ocorreu em protesto à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

241/2016, que limitou os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos, e à proposta de Medida Provisória 

(MP) 746/2016, que instituiu a Reforma do Ensino Médio. 
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direções dos colégios; por Matheus dos Santos, que disse que a reunião foi democrática e 

plural; pela imprensa, que não pôde fazer a cobertura do encontro; por alguns estudantes, que 

gritavam em combate ao que eles chamaram de “golpistas da mídia”, e os demais que se 

dispuseram a falar com os jornalistas; por Lucas Mota, que foi assassinado, acirrando a tensão 

entre grupos que defendiam e condenavam o movimento; por integrantes do MBL, que foram 

ao colégio onde ocorria a assembleia; pelo governador do Estado, que convidou líderes do 

movimento para conversa; pelos grupos favoráveis às ocupações, que afirmaram que o 

governo havia feito ameaças a professores e diretores que se posicionaram a favor das 

ocupações; pelo Estado, que, em conformidade com alguns alunos, colocou em risco a 

segurança dos adolescentes; e pela Secretaria da Educação, que divulgou um balanço das 

escolas ocupadas.  

Os processos evidenciados nas matérias mostram as funções narrativas desencadeadas 

pelas ações dos sujeitos, tais como, na N5, as ocupações, os possíveis cancelamentos de 

provas do Enem para alguns estudantes por conta do número de escolas ocupadas, o relatório 

da situação e a solicitação, por parte do ministro, de desocupação das escolas, a decisão de 

aplicação de outro exame aos prejudicados, uma vez descartada a hipótese de realocação de 

inscritos em outras escolas, a punição aos ocupantes e a concessão de dicas a quem fará a 

prova do Enem. Na N6, destacam-se a decisão, em assembleia, de continuação dos protestos 

contra a reforma, a requisição de retorno às aulas por parte de alguns alunos, as tentativas de 

resolução, negociação e neutralização do impasse, o pedido de efetivação de conferência, o 

requerimento de anistia, o depoimento do estudante Matheus dos Santos, o impedimento de 

participação da imprensa no encontro, a concessão ou não de entrevistas, o relato de 

assassinato, os protestos do MBL, o parecer de Beto Richa, que disse que as manifestações 

haviam ultrapassado os limites, convidando os representantes do Ocupa Paraná para um 

diálogo, a postura dos discentes, que frisaram o perigo sofrido pelos adolescentes, o balanço 

do número de ocupações e o relato do assassinato do aluno Lucas Mota. 

Os acontecimentos são reagrupados em sequências para que sejam ordenados 

conforme princípios de articulação narrativa. Logo, quatro grandes tipos de encadeamentos 

podem estar envolvidos numa narrativa: sucessão, em que as sequências ocorrem linearmente; 

paralelismo, regendo os aspectos sequenciais paralelamente, por um sujeito-agente distinto, 

para depois se encontrarem; simetria, quando duas sequências, cada uma comandada por um 

actante, desenvolvem-se de forma que a realização positiva de uma (processo de 

melhoramento) acarreta a realização negativa da outra (processo de degradação); e encaixe, 
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relacionado à introdução de microssequências que podem ser incluídas numa sequência 

ampla, no intuito de detalhar os fatos (CHARAUDEAU, 2016a).  

O princípio de organização sequencial na N5 está ligado ao encadeamento “encaixe”, 

remetendo à inclusão de itens específicos nas notícias para a complementação dos fatos em 

geral. Na N6, a narração denota aspectos de “simetria” e de “encaixe”. A presença da 

“simetria” na informação fortalece o desenrolar dos acontecimentos, a partir do relato do 

problema entre grupos pró e contra as manifestações. Com isso, o narrador constrói as ações 

baseadas numa atitude de melhoramento, ao mencionar a ocupação dos alunos em busca de 

uma resolução para o impasse, todavia, provocando um processo de degradação, ao noticiar a 

morte de um discente dentro de uma escola. O princípio “encaixe”, na N6, permite a inserção 

de blocos com múltiplas ramificações referentes à notícia principal. 

O último modo de análise refere-se ao argumentativo, cujas noções essenciais serão 

reveladas a partir do tópico a seguir. 

 

2.5 Modo de organização argumentativo 

 

Assim como o modo enunciativo, o argumentativo possui inúmeras vertentes
45

 que 

adotam seus paradigmas metodológicos. O emprego da persuasão é alusivo à organização da 

fala. Portanto, esse estudo destaca, sobretudo, os propósitos discursivos nas situações de 

comunicação, bem como os artifícios estabelecidos previamente. 

 As estratégias de linguagem dispostas em um jogo tentam elaborar um discurso capaz 

de levar o auditório a aderir às teses lançadas. Entra-se, então, no terreno da argumentação e 

da retórica. Por conseguinte, dentre as teorias argumentativas há um princípio comum, em 

termos discursivos: argumentar é um ato que acarreta, por via de um ou mais enunciados, uma 

adesão a outro enunciado a partir do primeiro (EMEDIATO, 2001). 

 O campo argumentativo é complexo e multidisciplinar, uma vez que o próprio ato de 

argumentar encontra espaço em todos os locais onde surge a abertura para a dúvida, em que 

não se disponha de uma verdade absoluta a respeito de um dado (PAULINELLI, 2014). 

Amossy
46

 (2011) assegura que a análise argumentativa, 

 

                                                           
45

 As características argumentativas aqui discutidas não contemplaram, em sua totalidade, todos os autores que 

trabalham com esse tema por conta de suas complexidades e abrangências. Evidenciam-se as particularidades 

promulgadas por Charaudeau (2016a). 
46

 Ruth Amossy estuda a chamada Teoria da Argumentação no Discurso. Para Amossy (2007), o funcionamento 

discursivo da argumentação depende do plano da troca verbal/simbólica. 
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1. Estuda os argumentos em língua natural, na materialidade do discurso, como 

elemento integrante de um funcionamento discursivo global; 

2. Situa a argumentação, assim compreendida, em uma situação de enunciação 

precisa, da qual importa conhecer todos os elementos (participantes, lugar, 

momento, circunstâncias etc.); 

3. Estuda a maneira como a argumentação se inscreve no interdiscurso, situando-se, 

quanto ao que se diz, antes e no momento da tomada da palavra, no modo da 

retomada, da modificação, da refutação, do ataque... 

4. Leva em conta a maneira como o logos, ou o emprego de argumentos em língua 

natural, alia-se, concretamente, ao ethos, a imagem de si que o orador projeta em seu 

discurso, e ao pathos, a emoção que ele quer suscitar no outro e que também deve 

ser construída discursivamente (AMOSSY, 2011, p. 134). 

 

 

A autora frisa, entre outros aspectos, a importância de se avaliar os três componentes 

clássicos da retórica, pois permanecem sendo necessários à estratégia de persuasão, em 

dosagens e combinações variáveis. Então, ao analista, cabe desvendar as nuances desse jogo 

que busca influenciar os sujeitos. 

Na semiolinguística, a argumentação é associada a uma problemática que adquire 

interferência psicológica e social. Destarte, todas as condições linguísticas, textuais, retóricas, 

entre outras, devem ser ponderadas. Segundo Charaudeau (2016a), a argumentação é uma 

manifestação linguageira que sempre foi debatida desde a retórica dos antigos que fizeram 

dela o parâmetro dos elos sociais.  

O panorama charaudiano enfatiza o processo subjetivo da argumentação enquanto ato 

individual e considera os aspectos de influência efetivados pelos sujeitos no ato comunicativo. 

Charaudeau insiste na demanda de investigar as formas verbais de agir sobre o outro, que não 

se limitam a modelos de encadeamentos ou ao uso de argumentos. A argumentação assente 

gerar jogos de força e pôr em evidência a relação entre discurso e poder (AMOSSY, 2016). 

Diante disso, a vertente de Charaudeau (2016a) não tem a pretensão de substituir 

nenhuma outra, pois cada uma possui sua legitimidade. Trata-se de mostrar os princípios 

básicos com vistas ao entendimento da mecânica argumentativa, não como um tipo textual, 

mas explorando as ferramentas discursivas. 

A argumentação não se limita a uma sequência de frases unidas por conectores 

lógicos, dado que os itens podem estar implícitos. Ela é direcionada ao interlocutor que 

raciocina. O locutor tenta persuadi-lo para que modifique seu comportamento. Para que haja 

argumentação, alguns tópicos precisam ser levantados: uma proposta que evoque um 

questionamento, um sujeito engajado quanto a esse questionamento e que efetue um 

raciocínio para estipular uma verdade e um outro sujeito que se constitua o alvo principal 

(CHARAUDEAU, 2016a). A argumentação consiste na tríade: sujeito argumentante – 

proposta sobre o mundo – sujeito-alvo: 
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Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 205. 

 

A relação triangular na figura mostra, diante de uma proposta que procura um ideal de 

verdade das explanações sobre o mundo, o quadro interativo entre argumentante e sujeito-alvo 

em que o primeiro se apropria de intenções para comover o interlocutor. Este pode se 

posicionar a favor ou contra a asserção.  

Argumentar é, para Charaudeau (2016a), uma atividade que, sob o olhar do sujeito 

argumentante, participa de uma busca de racionalidade, configurada pelo ideal de verdade 

universal, e uma busca de influência, ligada a um ideal de persuasão. Ele reitera que o 

argumentativo tem como função permitir a construção explicativa de asserções. Não se refere 

apenas a um ideal, pois mesmo que os fenômenos possuam uma explicação são notados sob 

duas filtragens: uma da experiência individual e social do sujeito e outra de procedimentos 

que edificam um universo discursivo de explicação, submissa a esquematizações coletivas.  

 

 

                  <  Experiência  <     

   

           (Explicação universal?)                     (Percepções individuais                              (Esquematizações 

                                      coletivas)                                                 discursivas) 

 

                                                                      

                                                                              Busca racional 

                                  (do verdadeiro ou do  

                                                                             mais verdadeiro)  

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 206. 

 

Fenômenos Universo explicativo 

Figura 9: Tríade argumentativa 

Figura 10: Definição do modo argumentativo 
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Considerando que não há sujeitos ingênuos, a busca pelo verdadeiro dependerá das 

demonstrações socioculturais partilhadas pelos membros de um grupo. Quando se exprime a 

respeito da argumentação, não se pode cair nos extremos subsequentes: tratá-la somente em 

seu âmbito racional e cogitar que o problema da comunicação humana está respaldado no 

pensamento de fazer com que o outro ingresse em seu próprio universo discursivo, 

confundindo estratégias de sedução e de persuasão (CHARAUDEAU, 2016a). 

Consoante o autor, o argumentativo reside na mecânica de produção e na elaboração 

de asserções numa síntese de razão demonstrativa, fundada nos vínculos de causalidade, e 

razão persuasiva, relacionada à instituição de provas que justifiquem as propostas e os 

vínculos de causalidade. 

A relação argumentativa é composta de, pelo menos, três elementos: uma asserção de 

partida (A1), correspondente a um dado ou premissa que faz com que seres existam, 

conferindo-lhes propriedades e descrevendo suas ações; uma asserção de chegada (A2), ligada 

à conclusão e legitimidade da proposta; e uma (ou mais) asserção de passagem, também 

chamada de prova, inferência ou argumento, a depender do quadro em que está inscrita 

(CHARAUDEAU, 2016a). Essa relação, na N7 e N9, acontece assim: 

 

N7
47

 – A ocupação nas escolas gerou uma queda de braço entre representantes do Ministério 

da Educação e estudantes (A1). Parte deles acusa o governo de usar as datas do Enem como 

pressão para deixarem os protestos (A2). [Inferência – asserção de passagem]: Há um conflito 

entre representantes do MEC e estudantes, no entanto, dentre os estudantes, há também um 

choque de pensamentos, já que nem todos comungam dessa mesma posição de acusação contra 

o governo. (grifo nosso) 

 

N9
48

 – Com placar folgado de 43 a 13, a proposta sofreu resistência apenas da oposição (A1), 

que voltou a criticar as mudanças (A2). [Inferência – asserção de passagem]: não houve 

dificuldade de aceitação e aprovação da proposta, já que a votação obteve uma grande 

vantagem do número de favoráveis à MP em relação à oposição. (grifo nosso) 

 

 

A asserção inicial na N7 reporta-se ao relato de que a ocupação das escolas promoveu 

um impasse entre membros do MEC e alunos. A asserção de chegada evidencia um trecho 

que revela o descontentamento de parte dos estudantes, ao acusarem o governo de utilizar as 

datas do Enem como tentativa de enfraquecimento e término das manifestações. A asserção 

de passagem em voga depreende que o movimento estudantil é composto por pessoas que 

compartilham ou não essa postura contra o governo, o que ocasiona dúvidas quanto à unidade 

                                                           
47

 Notícia intitulada: Com mais ocupações, 271 mil inscritos terão Enem adiado para dezembro. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829675-com-mais-ocupacoes-267-mil-inscritos-terao-enem-

adiado-para-dezembro.shtml. 
48

 Notícia intitulada: Senado aprova medida provisória que reforma o ensino médio. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-

ensino-medio.shtml. 
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e concordância de reivindicações expostas pelos primeiros. Na N9, a A1 reflete o placar, 

nomeado como “folgado”, da votação referente à proposta de MP. A A2 exibe que, após o 

resultado, a oposição retomou as críticas lançadas contra as mudanças. A asserção de 

passagem nesse trecho consente deduzir que a aprovação da MP foi efetuada pelos senadores 

ligados ao governo Temer.    

Nas duas notícias, as asserções de passagem são inferências associadas à A1 e A2, 

justificando, implicitamente, a relação de causalidade entre elas. A asserção é um universo de 

crença sobre como os fatos são determinados. 

Dentre as discussões elucidadas por Charaudeau (2016a) estão os estudos dos 

encadeamentos, entremeados no sistema composicional. Referem-se a articulações causais 

que são encontradas nas notícias da seguinte forma:  

 

N8
49

 – Durante a reunião, parlamentares se dividiram em relação à proposta apresentada pelo 

relator. Ao mesmo tempo em que alguns apontavam avanços em relação ao texto original da 

medida provisória, como o prazo maior de financiamento das escolas em tempo integral, 

outros apontavam preocupações. (grifo nosso) 

 

N10
50

 – Na tentativa de impor uma pauta positiva diante do desgaste de imagem do governo 

federal, o presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira (16) a reforma do ensino 

médio. (grifo nosso) 

 

 

 

Na N8, o emprego de períodos divergentes profere o chamado modo de encadeamento 

oposição, exteriorizando a opinião de parlamentares quanto à proposta do novo ensino médio 

e apontando o confronto de ideias atinentes aos tópicos implementados pela mudança. Na 

N10, há uma causalidade explicativa, sobretudo demarcada pelo verbo “impor”, para revelar 

as ações do poder público em busca de desfazer a imagem negativa adquirida ao passar dos 

tempos. Essa expressão pode remeter à tentativa da mídia em fazer com que o leitor creia que 

o governo intenta, com frequência, construir uma boa aparência, nesse caso espelhada pela 

reforma. O discurso midiático se apropria desses modelos para suscitar sua linha 

representativa. 

 Os recursos utilizados nas informações, que aparentam a difusão de imparcialidade, 

tratam-se de estratégias de apagamento de subjetividade para obter a confiança dos leitores. 

Os artifícios inseridos no teor informativo proporcionam o entendimento de certas 

                                                           
49

 Notícia intitulada: Comissão do Congresso aprova proposta de novo ensino médio. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1837074-comissao-do-congresso-aprova-proposta-de-novo-

ensino-medio.shtml. 
50

 Notícia intitulada: Para Temer, reforma do ensino médio gerou 'polêmica saudável'. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-temer-reforma-do-ensino-medio-gerou-

polemica-saudavel.shtml.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1858942-temer-tenta-reverter-desgaste-com-pautas-positivas.shtml
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intencionalidades argumentativas concebidas e divulgadas com efeitos diversos. Além disso, a 

inserção de várias vozes nas matérias permite distribuir a responsabilidade do noticiado entre 

os personagens dela. O jornalista, aqui, reforça os argumentos através dos relatos das fontes 

de autoridade e reduz as eventualidades de ser contestado, já que faz menção a especialistas 

nos assuntos. 

Neste capítulo, efetuamos uma discussão envolvendo os modos de organização e 

alguns enfoques concatenados a eles. Associamos a teoria a uma parte da análise para 

exemplificar o exposto, propiciando uma melhor assimilação do tema. No próximo, propomos 

uma reflexão voltada ao jornalismo praticado na web e às estratégias discursivas nas notícias. 
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3 WEBJORNALISMO E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 

 

No intuito de esmiuçar os estudos do campo discursivo no webjornalismo, torna-se 

imprescindível assimilar as problemáticas salientadas por Charaudeau (1999), já que o sentido 

do discurso depende das circunstâncias de enunciação e dos destinatários. 

Dando prosseguimento ao capítulo, discutiremos, ademais, conceitos direcionados às 

características do webjornalismo e do veículo Folha de S. Paulo, bem como às estratégias 

discursivas implementadas nas notícias que compõem nosso corpus de análise. 

 

3.1 O estudo discursivo e suas problemáticas: inferências no contrato midiático 

 

 Como reflexão de ordem epistemológica, Charaudeau (1999) desenvolve algumas 

concepções que permitem diferenciar uma “linguística da língua” de uma “linguística do 

discurso”. Essas noções estão interligadas e se referem ao objeto, ao sujeito e ao corpus, 

categorias que revelam como as teorias do discurso se situam e quais os impasses que elas 

acarretam. 

Para distinguir sentido linguístico de sentido discursivo, Charaudeau (1999) baseia-se 

em três pontos: o primeiro consiste no fato de que o receptor não busca nos enunciados o 

sentido das palavras ou o resultado da combinação entre elas, mas sim o sentido comunicativo 

e social, com o objetivo de apreender a significação embutida nos termos; o segundo está 

alicerçado na exigência de uma nova competência, tanto para o produtor do ato de linguagem 

quanto para o interpretante, que implica um sujeito a ser teorizado. Logo, todo ato enunciativo 

tem por origem um sujeito em uma dupla relação intersubjetiva ao outro e subjetiva a si 

mesmo. Por isso, o ato traz sempre a marca da intencionalidade. Enquanto o sentido 

linguístico pode abster-se de uma teoria do sujeito na referência ao mundo de forma 

transparente, o sentido discursivo caracteriza-se pela densidade frente ao mundo, pois ele 

remete ao próprio processo enunciativo e a um sujeito que se definirá em relações múltiplas 

de intersubjetividade; o terceiro ponto está vinculado à relação de opacidade entre a 

linguagem e o universo, em razão de o sentido linguístico edificar uma visão simbolizada e 

referencial passível de operar com um signo capaz de associar o significante a um significado 

nas relações sintagmáticas e paradigmáticas, e o sentido discursivo, pelo contrário, não deve 

lidar com este tipo de unidade, porque sua análise, a partir de um valor absoluto, é 

inadequada. 
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Tendo em vista essa alteridade testemunhada pelas manifestações instauradas numa 

sociedade, há vários métodos de se estudar o discurso. Charaudeau (1999) define as 

problemáticas em três parâmetros: 

i) uma problemática dita cognitiva e categorizante: o objeto é como um conjunto de 

mecanismos discursivos: ampara-se no crivo da existência e dos modos de agenciamento em 

uma produção discursiva. O sujeito será nomeado como cognitivo, por sua aptidão em efetuar 

e discernir manobras discursivas ser ponderada. Nessa problemática, o corpus poderá ser 

chamado de aleatório, pois padece restrição somente dos contextos linguísticos nos quais os 

mecanismos em questão emergem. Ela abre espaço para modelos que tentam colocar em 

correspondência a macroestrutura textual juntamente com o teor da representação do 

acontecimento. 

ii) uma problemática dita comunicativa e descritiva: o objeto é empírico, sendo 

demarcado pela observação das manifestações do mundo fenomênico. Assim, os 

comportamentos dos sujeitos meio às interações sociais são mais ou menos recorrentes, 

corroborando a hipótese de que eles se submetem a condições de realização e que obedecem a 

regras singulares. Consequentemente, há atos passíveis de determinação pelo número de 

variáveis: a identidade dos parceiros, a finalidade da situação em que se encontram e as 

conjunturas materiais comunicativas. Aqui, o objeto estrutura-se em tipos ideais de 

comunicação em que são retratados os sinais discursivos concernentes a cada um deles. Por 

esse motivo, a problemática é intitulada como descritiva. É, entretanto, uma descrição 

construtivista, porquanto a realidade é uma construção histórica e existencial. Ao passo que a 

realidade social reproduz conteúdo, ela se transforma e inventa formas de comunicação em 

um movimento dialético de internalização e externalização do interior. O sujeito é 

considerado um sujeito de comunicação com identidade psicológica e social, conduta 

finalizada e delineada pelos comedimentos padecidos durante os contatos. Ele se encontra em 

uma relação intersubjetiva, exprimindo papéis conforme sua posição de produtor ou receptor  

do ato linguageiro, com uma dupla identidade: externa (ser psicológico e social) e interna (ser 

discursivo). O corpus será integrado de textos reunidos por pertencerem ao mesmo tipo de 

situação. 

iii) uma problemática dita representacional e interpretativa: os discursos denotam 

preceitos dos quais se servem os sujeitos para fazerem julgamentos da realidade. Os 

indivíduos se reconhecem como pertencentes a um grupo social em razão dos discursos aos 

quais eles aderem ou rejeitam. Por conseguinte, uma consciência social do sujeito é edificada. 

O objeto é determinado pelas hipóteses das representações sociodiscursivas dominantes na 
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sociedade, destacando um ou outro grupo. Um dos pontos polêmicos dessa problemática é a 

necessidade de planejamento das hipóteses, já que se deve apoiar em manifestações 

discursivas que nem sempre são explícitas, mas geralmente de difícil controle, prejudicando a 

composição do corpus. O sujeito apresenta-se como um problema, visto que, de um lado, 

pode ser ativo ao se situar no centro das condutas discursivas e, por outro, passivo, atentando 

que as práticas partilhadas retornam-lhes sob o modo de representações que o sobrepõe. O 

autor expõe duas posições: uma radical, defendida pela Escola Francesa de Análise do 

Discurso, que confere ao sujeito uma existência sobredeterminada pelo que seu precursor 

Michel Pêcheux denomina de “pré-construído” das formas discursivas. Nessa ótica, o sujeito 

é resultado de um certo produto. Ele não é um “eu”, mas um “isso” (ideológico ou 

inconsciente) que emite sua fala através de um sujeito falante. A outra posição não nega a 

sobredeterminação do sujeito, mas no lugar de fazer dele uma ilusão, faz algo positivo. Ele é o 

responsável pelas próprias representações. Essa posição é apreciada por Charaudeau como 

sociológica, ligada à sociologia construtivista concebida por Pierre Bourdieu. O corpus 

sofrerá variação de acordo com uma das duas posições, no entanto, ele é adverso a ambas: as 

performances perpassam as estruturas, as situações e os gêneros, e devem ser identificadas 

transversalmente em alternados “suportes pretextos”, tornando difícil sua composição. No 

caso da primeira posição, o corpus é integrado por um conjunto de textos-arquivos 

selecionados em vista do padrão emblemático de discurso dominante, atado a uma instituição 

social e a produções de discurso fundador. Na segunda, é formado por um grupo de signos-

sintomas que simbolizam sistemas de valores. 

 A demonstração dessas problemáticas é efetuada no quadro abaixo. 

Quadro 7: As diferentes problemáticas 

 COGNITIVA COMUNICATIVA REPRESENTACIONAL 

OBJETO - mecanismos 

- categorias 

- empírico 

- situação de comunicação 

- representações socio-

discursivas 

- interpretativa 

SUJEITO - cognitivo 

- operador de 

articulações discursivas 

- identidades 

- intersubjectividade 

- ativo/passivo 

- “isso” ideologia 

- “isso” doxa 

CORPUS - aleatório 

- contexto 

- linguístico 

- texto-situação 

- comparação 

- transversal 

- texto-arquivo 

- signo-sintoma 

          Fonte: CHARAUDEAU,1999, p. 42. 

Charaudeau serve-se da problemática cognitiva, conjecturando as propostas dos 

saberes voltados a ela; da comunicativa, pois aborda os fatos discursivos menos pelas marcas 

linguísticas do que pelas premissas situacionais de produção (aqui se situa o chamado contrato 
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de comunicação); e da representacional, porque o reconhecimento dos artifícios discursivos 

necessita redundar no relato dos imaginários sociodiscursivos.  

Neste trabalho, recorremos, como o teórico, às três problemáticas. Da primeira, ao 

apropriarmos do estudo dos jogos de coerência e coesão nos textos; da segunda, detendo-nos 

nas pesquisas das circunstâncias de comunicação, identidade externa e interna dos sujeitos e 

finalidade acional; e da terceira, fundamentando-nos na averiguação das estratégias 

sociodiscursivas. 

Charaudeau (2006) evidencia que, no âmbito da mídia, o informador deve se indagar 

sobre o efeito que lhe parece causar os modos como trata os acontecimentos, antes de 

proceder a uma escolha permanente. Além de a linguagem possuir inúmeras armadilhas, há o 

fato de que a significação é inserida no discurso num jogo de dito e não dito, explícito e 

implícito não perceptível por todos. 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 

transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as 

normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido para influenciar 

o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 38-39). 

 

A informação resume-se como linguagem enquanto ato discursivo que aponta a 

maneira pela qual se dá a organização da fala numa comunidade social ao produzir sentido. 

Destarte, implica um processo de produção de discurso em situação de comunicação 

(CHARAUDEAU, 2006).  

 

A informação é pura enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber, depende ao 

mesmo tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, da situação de 

enunciação na qual se insere e do dispositivo no qual é posta em funcionamento 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 36).  

 

 

O pesquisador revela que, em consonância com a visada
51

 de informação, as mídias se 

confrontam com um problema de credibilidade, pois sustentam sua legitimidade na intenção 

de fazer com que o público creia na veracidade do que está sendo dito. Ademais, a mídia 

procura emocionar e, para cumprir esse princípio, recorre a uma encenação sutil do discurso 

informativo, ao basear-se nos apelos emocionais e no conhecimento dos universos de crença 

circulantes. Logo, o contrato midiático é marcado pela contradição: finalidade de “fazer 

                                                           
51

 As visadas consistem em intencionalidades psicosociodiscursivas que regulamentam a expectativa (enjeu) do 

ato do sujeito e da troca linguageira. Elas correspondem a posições enunciativas de base em um corpus de atos 

comunicativos (CHARAUDEAU, 2004). 
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saber”, buscando o grau mínimo de espetacularização informativa com a meta de gerar efeitos 

de credibilidade, e finalidade de “fazer sentir”, apropriando-se de técnicas de encenação da 

informação para fornecer efeitos dramatizantes. 

O contrato idealiza um espaço de informação no qual a opinião pública é erigida. A 

máquina de processar a informação, tida como um aglomerado de engrenagens e atores que a 

faz funcionar, cada um submetido a restrições e regras, é complexa e dificilmente controlável, 

a começar pelos que nela atuam, porquanto as esferas de produção e recepção são portadoras 

de intencionalidade e construtoras de sentido. O enunciador sofre ameaças por causa das 

exigências de sucesso e audiência impostas (CHARAUDEAU, 2006). 

           Diante do exposto, entendendo a importância extensiva de componentes entremeados 

em certas áreas do saber para se dissecar os discursos, considera-se que Charaudeau assume, 

como postura norteadora, dados das três problemáticas por ele esclarecidas. Aditando esses 

debates à Teoria Semiolinguística, ele propõe uma análise do dispositivo midiático, refletindo, 

sobretudo, a despeito dos modos de produção das informações, das estratégias nelas contidas 

e daquilo que porventura esteja oculto no discurso divulgado.  

             Ao direcionarmos esse estudo ao ciberespaço, percebemos que os discursos ganham 

novas formas de apresentação, pois são potencializados pelas características inerentes ao 

meio. A fim de discernir as intenções envoltas nas notícias e todo o aparato digital que 

propicia essa inserção, é necessário, a princípio, observar algumas propriedades do 

webjornalismo.  

  

3.2 Dos primórdios da internet ao webjornalismo: breve histórico 

 

            O surgimento do webjornalismo proporcionou maior dinamicidade na produção e 

disponibilização de matérias nos mais diversos campos de discussão. Na internet, as notícias 

são elaboradas segundo os itens peculiares da rede. Os recursos multimídia permitem 

organizar as informações e o formato hipertextual
52

 viabiliza a contextualização dos relatos.  

                                                           
52

 De acordo com Moherdaui (2002), o hipertexto é formado por “nós” (elementos de informação, parágrafos, 

páginas, imagens, sequências musicais, entre outros) e elos entre os nós (referências, notas, ponteiros, “botões 

indicando a passagem de um nó a outro”). Por meio do hipertexto, os usuários podem recorrer a vários roteiros 

de leitura e escolher os níveis de informação de interesses próprios. Lévy (1993) conceitua o hipertexto como 

uma rede original de interfaces. Representa um texto em formato digital, reconfigurável e fluido, composto por 

blocos ligados por links que podem ser explorados instantaneamente. 
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A internet teve origem no trabalho da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 

(Advanced Research Projects Agency - ARPA)
53

, uma das instituições de pesquisa mais 

conceituadas mundialmente. No final da década de 1950, a agência promoveu iniciativas 

anunciando a chegada da Era da Informação. Uma dessas estratégias consistiu na formação de 

um sistema de comunicação invulnerável a ataques nucleares (CASTELLS, 1999).  Em 1969, 

a Arpa concebeu a Arpanet, uma rede de computadores que garantia a comunicação 

emergencial, caso os Estados Unidos sofressem investidas. Após vários testes de conexão 

entre estados distantes, a Agência de Comunicações e Defesa ganhou o controle da Arpanet. 

O alvo era gerar uma maior facilidade de comunicação com o Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (FERRARI, 2010). 

A National Science Foundation (NSF – Fundação Nacional de Ciência) contribuiu 

para a amplificação da internet ao desenvolver contatos entre estudiosos em grandes centros 

de informática. Foi, assim, chamada de NSFNET, trafegando dados, voz, fibras ópticas, 

micro-ondas e links de satélites.  

No final dos anos 80, a internet ainda possuía uma interface simples. Todavia, à 

medida que as pesquisas e investimentos nessa área aumentavam, era criada, silenciosamente, 

a World Wide Web
54

 (rede de abrangência mundial) (FERRARI, 2010). Antes mesmo da 

invenção da www, a rede era usada na propagação de informações, porém, os trabalhos eram 

voltados a grupos específicos. A internet é empregada para atender fins jornalísticos a partir 

da utilização comercial com a ascensão da web, no início dos anos 90 (MIELNICZUK, 2001). 

No Brasil, os jornais inseriram-se nas redes por meio de iniciativas isoladas, como as 

do Grupo O Estado de S. Paulo, investindo em informação desde os anos 1980. O primeiro 

jornal brasileiro a efetivar uma cobertura completa na internet foi o Jornal do Brasil, em 28 

de maio de 1995. Em seguida, outros também divulgaram suas versões on-line, a exemplo do 

O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de Minas, Zero Hora, Diário de 

Pernambuco e o Diário do Nordeste (MOHERDAUI, 2002).  

Em 1996, já existiam 56 milhões de usuários mundialmente. Com essa difusão, os 

sites passaram a aprimorar o ambiente gráfico para melhorar as interfaces das páginas 
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 Organização vinculada ao Departamento de Defesa Norte-Americano que realiza pesquisas de informações 

para o serviço militar (FERRARI, 2010). 
54

 A www é um acervo de documentos multimídia acumulados em computadores do mundo inteiro. Esses 

documentos usam a Hypertext Markup Language (HTML), linguagem padrão para a escrita digital. O protocolo 

que gere a interação entre programas/servidores de forma a transferir comandos ligados ao www é o Hypertext 

Transport Protocol (HTTP) (PINHO, 2003). Para Lévy (1999), essa teia consiste na função da internet que une 

em um hipertexto todos os documentos que a alimentam. 
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(FERRARI, 2010). Nesse ano, o Universo Online lançou o Brasil Online, sendo este o 

primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa da América Latina, abarcando 

informações de agências de notícias como a Agência Folha, Reuters, Associated Press, entre 

outras, e material formulado em sua própria redação. O nome passou a ser Folha Online, um 

dos jornais on-line brasileiros a variar na cobertura do noticiário na web.  

Moherdaui (2002) explana que durante os confrontos ocorridos em Kosovo, em 1999, 

não havia correspondente da Folha no local e, por esse fato, o diário começou a transmitir 

depoimentos, encaminhados via e-mail à redação, de pessoas que estavam próximas à zona de 

conflito. Foi a primeira vez que um jornal publicou e-mails de leitores para o enriquecimento 

dos noticiários. 

No início do ano 2000, o jornal on-line Último Segundo foi lançado pelo provedor de 

acesso Internet Grátis. Em julho de 2001, buscando o investimento em webjornalismo, as 

Organizações Globo anunciam o portal GloboNews.com, incluindo conteúdos de jornais, 

revistas, tvs e emissoras de rádio (MOHERDAUI, 2002).     

Segundo Castells (1999, p. 57), “as novas tecnologias da informação estão integrando 

o mundo em redes globais de instrumentalidade”. Para ele, a comunicação mediada por 

computadores contempla um extenso número de comunidades virtuais.   

          O jornalismo na web
55

, desde então, vem apresentando transformações significativas 

(MIELNICZUK, 2003). Essa pesquisadora classifica a trajetória do jornalismo no ciberespaço 

em três momentos: produtos de primeira geração ou fase da transposição, em que os 

produtos condiziam com as reproduções de partes de grandes jornais impressos; produtos de 

segunda geração ou fase da metáfora, em que se começa a explorar as características 

oferecidas pela rede, e produtos de terceira geração ou fase do webjornalismo, estágio 

associado à aplicação das potencialidades atreladas a fins jornalísticos e emprego do 

hipertexto nas narrativas. As fases não são estanques nem excludentes, uma vez que se podem 

encontrar, numa mesma publicação, aspectos referentes a estágios distintos.  

Com a evolução do webjornalismo, é discutida uma quarta e quinta geração. A 

instituição das bases de dados para solucionar o armazenamento e compartilhamento de 

informações faz parte da quarta geração. As bases possuem caráter estruturante para o 
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 De acordo com Mielniczuk (2003), a nomenclatura desse tipo de jornalismo sofre algumas variações. O 

chamado jornalismo eletrônico é aquele que utiliza equipamentos e recursos eletrônicos; o jornalismo digital ou 

multimídia é caracterizado como o que emprega tecnologia digital em procedimentos que lidam com dados em 

forma de bits; o ciberjornalismo é aquele que envolve tecnologias que usam o ciberespaço; o jornalismo online 

trata-se daquele desenvolvido mediante tecnologias de transmissão de dados em rede e em tempo real; e, por 

último, o nomeado webjornalismo está ligado à utilização de uma determinada parte da internet, a web. Esta 

denominação é a escolhida e mais adequada a esta pesquisa. 



77 
 

jornalismo nas dimensões pré-produção, produção, disponibilização/circulação, consumo e 

pós-produção (BARBOSA, 2008). Com a confluência das tecnologias de comunicação, o uso 

dos bancos de dados consente ao webjornalismo a expansão em várias frentes, fazendo com 

que essa prática se consolide e tenha como parâmetro uma organização discursiva particular 

(DALMONTE, 2009c). O jornalismo de quinta geração reporta-se às reflexões sobre a 

produção de conteúdos para as mídias móveis, ao contemplar as atuações integradas entre os 

meios. Por isso, identifica-se essa fase segundo a expansão do jornalismo nas redes digitais 

(BARBOSA, 2013). 

 

3.3 Caracterização do webjornal Folha de S. Paulo 

  

O Grupo Folha
56

 é um dos principais conglomerados midiáticos no país, controlando a 

Folha de S. Paulo, jornal de grande circulação e influência e pilar para o surgimento de 

inúmeros empreendimentos, o UOL, maior empresa brasileira de serviços de internet, e a 

Plural, maior gráfica comercial. Também fazem parte do grupo o Datafolha, instituto de 

pesquisa prestigiado nacionalmente, a editora Publifolha, a Livraria da Folha, a agência de 

notícias Folhapress, a distribuidora de produtos Transfolha, a FolhaGráfica
57

, entre outros 

departamentos. 

A história
58

 do Grupo Folha iniciou em 1921 quando foi fundada, em São Paulo, a 

Folha da Noite, jornal direcionado à classe média urbana. Em seguida, surgiram a Folha da 

Manhã, em 1925, e a Folha da Tarde, em 1949. Os três jornais fundiram-se, em 1960, 

originando a Folha de S. Paulo. 

Criado em 1995 e inicialmente intitulado de Folha Online, o webjornal Folha de S. 

Paulo foi o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa. A ampliação desse site 

estabilizou o grupo, mantendo-o, em suas atividades, como uma das notáveis empresas 

brasileiras de comunicação. O veículo desenvolve trabalhos para dispositivos móveis com 

enfoque na área de interatividade.  

                                                           
56

 Esse grupo abrange várias empresas que atuam na produção de conteúdos, no setor gráfico, em logística, 

meios de pagamento, ensino a distância e armazenamento de dados.  
57

 Informações contidas em: https://www1.folha.uol.com.br/institucional/. Acesso em: 29 jun. 2018. 
58

 Informações contidas em: https://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_site_da_folha.shtml. Acesso 

em: 29 jun. 2018. 
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Print screen – parte da primeira página (15/03/2019)
59

 

 

O Projeto Editorial
60

 da Folha sobreleva os valores do jornalismo profissional. 

Consoante o Projeto, a Folha segue uma lista de 12 princípios que estão sintetizados nos 

compromissos editoriais, políticos e éticos. São eles: confirmar a veracidade da notícia antes 

de sua publicação; praticar um jornalismo que conceda um resumo criterioso e atualizado dos 

acontecimentos mais expressivos em São Paulo, no Brasil e no mundo, enfatizando a 

obtenção de informações exclusivas; priorizar temas de interesse público; estimular os 

preceitos do conhecimento, da solução dos conflitos, da livre-iniciativa, da equalização de 

oportunidades, da democracia representativa, dos direitos humanos e da evolução dos 

costumes; versar assuntos criticamente e sem tabus, questionar autoridades públicas e poderes 

privados; cultivar a pluralidade, seja ao difundir um vasto espectro de opiniões, seja ao dar 

foco a mais de um ângulo da notícia, principalmente quando houver antagonismo entre as 

partes envolvidas, e registrar pontos de vista implicados nos quesitos controvertidos ou 

inconclusos; garantir espaço ao contraditório; manter o apartidarismo, desatrelado de 

governos, doutrinas, oposições, conglomerados econômicos e grupos de pressão; preservar o 

vigor financeiro empresarial - certificar que a produção jornalística tenha autonomia quanto a 

interesses de anunciantes - assegurar características que permitam discernir conteúdo 

jornalístico do publicitário nas publicações; promover distinção entre material noticioso de 

opinativo; rechaçar agressões e censura à liberdade de expressão; corrigir erros de informação 
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 Disponível em: https://www.folha.uol.com.br/. [Primeira página]. Acesso em: 15 mar. 2019. 
60

 Projeto Editorial de 2017. Disponível em: http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-

editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml. Acesso em: 28 jun. 2018. 

Figura 11: Primeira página do webjornal Folha de S. Paulo  

http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
http://temas.folha.uol.com.br/projeto-editorial-da-folha/projeto-editorial-folha-de-s-paulo/principios-editoriais.shtml
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cometidos – propalar manifestações críticas ao próprio jornal – conservar mecanismos 

transparentes de autocontrole e correção. 

A audiência on-line do webjornal é avaliada pelo número de visitantes mensais, 

considerando a viabilidade de acesso gratuito individual a notícias. O leitor tem acesso livre à 

leitura de até cinco textos por mês. Após isso, exige-se um cadastro
61

 que concede permissão 

a mais cinco.  

A Folha confere ao público assuntos de diversas áreas, fazendo uso das possibilidades 

que a internet fornece. Para atingir os mais variados objetivos, as mídias apropriam-se de 

estratégias idealizadas para o ciberespaço, incluindo-as na descrição dos acontecimentos. 

 

3.4 Estratégias discursivas midiáticas na web 

 

Com a progressão dos artefatos tecnológicos, foram modificadas as maneiras pelas 

quais são efetivados os processos de comunicação e as formas de elaboração discursiva, 

ocasionando os elos complexos e a dinamização da atividade jornalística. Os hábitos de 

leitura, os relacionamentos, rotinas de produção, busca e recuperação das informações 

ganham novos rumos nesse meio por causa da virtualização.  

Tendo em conta a série de facilidades propiciadas pelo suporte virtual, o fazer 

jornalístico destaca-se no instante em que lança mão de elementos para atrair a atenção das 

pessoas. Em virtude disso, as instituições de comunicação tiveram que se atentar às constantes 

mudanças para adequar as temáticas às inovações digitais. Tais organizações oferecem 

informações que prezam ou minimizam alguns pontos em detrimento de outros. Nesse 

sentido, é substancial depreender como se desdobram as estratégias na web. 

Do ponto de vista do produtor, a linguagem, as referências, a ordenação discursiva e as 

representações sofrem alterações. No âmbito de acesso, mudam a operação, as relações, o uso 

e os estímulos (RIBAS, 2005). Para Dalmonte (2009a), os produtos midiáticos podem 

sinalizar artifícios discursivos singulares. Os recursos discursivos da web impulsionam a 

criação de táticas de contato, assentindo que o enunciador se mostre de modo distinto, 

embasando-se nas alternativas de organização do discurso. O coenunciador passa a olhar a 

instância enunciadora e sua produção amparando-se nas expectativas acarretadas pelos ícones 

interativos. 
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 Dalmonte (2009a) assevera que a exigência de alguns webjornais em promover o cadastramento para acesso 

das notícias faz pensar no tipo de comunidades de leitores que os veículos pretendem formar.  
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Em conformidade com Dalmonte (2009a, p. 18), “o jornalismo praticado na Internet 

desponta como uma prática cultural no contexto das novas mídias”. Ele complementa que, 

desde meados dos anos 1990, vêm existindo desafios, incluindo a amplificação de linguagens 

condizentes ao ambiente virtual. Neste local, os leitores interagem com um produto fluido que 

exige do público maior habilidade e competências cognitivas. Nesse viés, Canavilhas (2001) 

ratifica que a chegada dos novos meios outorgou a introdução de diferenciadas rotinas.  

 No ciberespaço, a comunicação transcorre em várias dimensões. A informação é 

exposta em diversos formatos e o armazenamento de dados é intensificado. O espaço para a 

escrita é interativo, permitindo a constituição de novas relações entre o escritor e o leitor 

(RIBAS, 2005).  

Na estrutura midiática, o processo enunciativo é acentuado pelas atualizações 

tecnológicas. O material jornalístico designa tanto o produto quanto o hábito produtivo, 

agregando perspectivas modernas à narrativa. Então, compreender o discurso de um jornal é 

tentar conhecer um aparato discursivo em permanente evolução e que ocasiona construções de 

sentido (DALMONTE, 2009a). 

Esse pesquisador enfatiza que a noção de temporalidade no webjornalismo assente que 

o acontecimento passe a ser inteligível. O leitor é incorporado em um plano narrativo que 

abarca passado, presente e futuro. Tal questão vincula-se às estratégias da mídia no sentido de 

expor esse plano respaldado nas possibilidades de estabelecer, junto ao interlocutor, a 

convicção de presença na cena que se desenrola e diz respeito a sua vida. Para o autor, refletir 

sobre o webjornalismo é tentar absorver as modalidades discursivas capazes de ser 

implementadas.  

 

Pensar a comunicação, em especial o Webjornalismo, requer um empenho para se 

observar um reordenamento dos papéis das instâncias de produção e 

recepção/consumo. Sob o ponto de vista da produção, a criação de versões de um 

mesmo conteúdo ilustra a passagem para um novo momento do processo da 

comunicação. Inicialmente, há uma mudança da idéia de público massivo, o que é 

ilustrado pela “quebra” do produto único que, na condição de produto digital, pode 

ser adaptado para atender a demandas individuais, ou, pelo menos, de grupos 

menores. No tocante à esfera destinatária, esse processo de automação confere maior 

implicação do consumidor, que já não é um mero receptor, visto que colabora com o 

processo de feitura da narrativa. Num segundo momento, esse mesmo público, 

segmentado, passa a ser fundamental no processo de difusão do conteúdo, 

colaborando decisivamente para ampliar a “comunidade de experiência” e divulgar 

um determinado produto (DALMONTE, 2009a, p. 152). 

 

 

Bardoel e Deuze (2001) relatam que o jornalismo praticado na internet é, antes de 

tudo, para qualquer gênero, tipo ou formato. Eles ressaltam que a mesma história pode ser 
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apregoada de várias formas e o jornalista tem que ser capaz de cogitar todas as implicações 

antes de prosseguir à narrativa. Diante disso, eles explanam quatro elementos do jornalismo 

na web: hipertextualidade
62

, ligada à interconexão de textos através de links, 

multimidialidade, relativa à convergência dos formatos das mídias tradicionais na narração 

jornalística, interatividade, que promove uma maior aproximação do leitor ao processo 

noticioso, e customização de conteúdo ou personalização
63

, opção conferida aos usuários 

para que eles configurem as páginas de acordo com seus interesses. 

Para que se efetue a análise discursiva, é primordial conceituar o termo “texto” na 

conjuntura da web. Na condição de matéria significante, não deve ser somente uma notícia, 

mas uma realidade textual que exerce interação com inúmeras frentes discursivas. No suporte 

virtual, um texto (hipertexto) é composto por links, permitindo ligações com demais textos
64

. 

Almejando o conhecimento de pareceres, é preciso apreciar a organização discursiva que 

engloba a apresentação, divulgação e disponibilização do material informativo
65

 

(DALMONTE, 2009c). 

O hipertexto é “resultado do encontro entre uma possibilidade tecnológica e a 

proeminência de adaptação a essa inovação, de forma a consolidar uma nova tessitura da 

narrativa jornalística” (DALMONTE, 2009b, p. 8). Sua potencialidade está pautada na 

conexão entre os discursos, em concordância com critérios do próprio navegador. Em razão 

disso, para que se firmem novos contratos, é oportuna a participação do leitor, pois essa 

articulação propicia o avanço na percepção das estratégias discursivas (DALMONTE, 2009a). 

Na perspectiva de Ribas (2005), narrar na web é interligar os dados mediante o hipertexto, 

numa esfera composta pelos elementos da narrativa tradicional associados aos componentes 

do meio digital. 

 

 

                                                           
62

 Apesar de a ideia ser exposta na década de 40, o termo hipertexto ganhou destaque somente nos anos 60 a 

partir das referências do filósofo e sociólogo Theodor Nelson, que formulou a palavra para aludir à escrita/leitura 

não-linear no sistema de informática (MIELNICZUK, 2003). 
63

 O espaço de discussão aberto pelos fóruns, chats e enquetes promove a divulgação das opiniões dos leitores, 

facilitando o processo comunicativo.  O leitor tem a opção de escolher, dentre os assuntos, os de seu interesse, 

como também as cores e o tamanho da fonte do webjornal, personalizando as páginas.  
64

 Como esclarecido no Cap. 1, texto e discurso são conceitos diferentes. Contudo, pelo fato de procedermos à 

análise das características da web, propusemos essa definição voltada à hipertextualidade, visto que há outras 

informações referentes às notícias aqui averiguadas que podem determinar a assimilação do discurso construído 

ao redor da temática abordada. 
65

 Para versar com profundidade essa questão, é necessário sondar a noção de paratexto, que coloca o texto em 

posição de íntima ligação com uma estrutura que o circunda e contribui para que adquira sentido. O termo, 

trazido da literatura e desenvolvido pelo crítico literário Gerard Genette, refere-se aos textos que acompanham, 

envolvem e delimitam o principal. Trata-se de uma zona de transição e de transação entre o texto e o leitor 

(DALMONTE, 2009c). 
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Fonte: Folha de S. Paulo - Trecho referente à N1
66

 

 

Na figura 12, as propriedades hipertextuais estão expostas com a inserção dos links, 

demonstrando que, ao acessá-los, os leitores poderão captar de modo abrangente os 

acontecimentos. O ato de distribuir esses itens nas informações favorece a elaboração e 

inclusão de técnicas discursivas no que concerne ao fato narrado. Muitos links remetem a 

aspectos concatenados ao mesmo tema dentro do webjornal, o que contribui para a 

permanência do leitor na página e para uma maior fidelização e proximidade. Além dos links 

no corpo das notícias
67

, existem os links relacionados, retratados no site como “leia também”. 

Essa ferramenta exibe relatos vinculados ao assunto principal, encadeando os textos. Assim, 

funda-se uma dinâmica com os internautas, no momento em que estes passam a ter acesso a 

diversas informações. 

Na concepção de Mielniczuk (2003), o link é um elemento modernizador externado 

pelo hipertexto no ambiente virtual. A organização informativa na web impõe uma lógica de 

funcionamento na exteriorização das notícias. De acordo com Dominguez (2011), a 

hipertextualidade tem como uma de suas funções a instauração de parâmetros de 

credibilidade, pois o acesso aos links relacionados às notícias designa uma sincronia, 

atribuindo consistência ao que é veiculado. Os webjornais, nesse sentido, proporcionam um 

“fazer saber” e um “fazer fazer”, por meio de ordenações imperativas e infinitivas tais como 

                                                           
66

 Os destaques (retângulos e traços) em vermelho nessa figura e em outras imagens deste trabalho correspondem 

a marcações referentes ao tema em discussão em cada tópico. Os links nas notícias apresentam-se na cor azul. 
67

 Notícia em si. 

Figura 12: Hipertextualidade 
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“leia”, “compartilhar”, “ouvir”, e “envie”, estimulando os leitores a permanecerem na página 

e a reproduzirem o discurso, como sucede na N9 a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Fonte: Folha de S. Paulo – Trecho referente à N9 – Foto: Apu Gomes/Folhapress 

 

 

Com a inclusão de recursos multimídia como sons, vídeos e fotografias, as narrativas 

tendem a ser mais completas pelo fato de todos eles convergirem para o mesmo local. Na 

figura 14, após o título da notícia, o webjornal mostra imagens do fato, apossando-se delas 

para ilustrar a informação. Ele ainda oferta uma ferramenta de áudio que assente o pleno 

Figura 13: Hipertextualidade 
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conhecimento da notícia por vias sonoras. Há, em consequência, uma constituição dos 

sentidos humanos por esses mecanismos multimidiáticos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Fonte: Folha de S. Paulo - N2
68

 – Fotos: Fabio Braga/Folhapress 

 

A exibição das imagens fornece à notícia uma completude quanto ao noticiado. A 

fotografia pode ser compreendida em um duplo movimento: como um regime de significação 

e adaptada pelo discurso jornalístico (DALMONTE, 2009a). O teórico sublinha que a imagem 

é realçada, uma vez que, meio à convergência midiática, a ilusão referencial e a iconização 

são determinantes para o aprimoramento de narrativas.  

A prática jornalística na web propiciou um espaço dinâmico para a interação do 

público. Nesse local, o leitor emite comentários e vê suas pontuações serem colocadas à 

disposição dos demais, dá sugestões, envia notícias, compartilha informações, participa de 

enquetes, grupos de discussão, entre outras tarefas, influenciando ativamente o processo de 

produção. Na figura 15, os comentários aludem à notícia relacionada à defesa do novo modelo 

de ensino médio pelo Presidente Temer e como este nomeia os críticos da reforma: “vozes 

dissonantes”. Consoante o modo como a mídia expõe os fatos, o interlocutor tem certas 

reações e as transparecem em sua fala, contribuindo no sistema de edificação de sentido. 

 

                                                           
68

 A referida imagem, entre as 9 disponibilizadas pelo webjornal, é a que permanece fixa na página, quando 

acessada. 

Figura 14: Multimidialidade 
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Fonte: Folha de S. Paulo – comentários
69

 referente à N3
70

 

 

O parecer do presidente desencadeou indignações. Em destaque no título da N3, a 

declaração, que se torna mais contundente, está conectada a uma visada incitativa, definida 

por Charaudeau (2004) como “fazer crer”, pois leva o público, em um plano de captação, a 

refletir sobre o peso dessa afirmação e a expor suas opiniões perante o relatado. 

A customização de conteúdo concede ao sujeito a escolha de percursos de leitura nos 

sites, realizando uma pré-seleção das informações de seu interesse. Isso é perceptível nos 

webjornais com a “Newsletter”, que consente ao leitor a oportunidade de indicar os assuntos 

que ele deseja receber por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Segundo Dalmonte (2009a), nas posições de emissor ou de receptor, o indivíduo é um 

ser acional que possui capacidades tanto para tecer as mensagens e suas estratégias quanto 

para optar pelo conteúdo e interpretação. Portanto, essa ação quanto à estipulação de temas e 

formas de acesso é acentuada na internet, em virtude da multimidialidade. 

                                                           
69

 Existem vários comentários na notícia. Selecionamos os dois mais recentes à data em que foram coletados (31 

jul. 2018), apenas para demonstração. 
70

 Título da matéria: Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 'vozes dissonantes'. 

Figura 15: Interatividade 

Figura 16: Customização de conteúdo 
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Palacios (2003) acrescenta, como qualidades do jornalismo na web, a memória
71

, com 

a possibilidade de acúmulo de informações e armazenamento de dados nos sites
72

, e a 

instantaneidade, correspondente à agilidade e atualização das produções.  

Charaudeau (2004) declara que é em conjunto que se constroem a normalização dos 

comportamentos, do sentido e das formas, e que o sujeito registra tudo em sua memória. 

Então, o linguista postula a hipótese que atesta a existência de três memórias nos sujeitos, 

manifestando cada maneira como as comunidades são formadas.  

Uma delas é a memória dos discursos, na qual os saberes e crenças são concebidos. 

Esses discursos circulam na sociedade como representações e, por meio destas, são erigidas as 

identidades coletivas, segmentando o corpo social em “comunidades discursivas”. Estas 

agrupam, virtualmente, os indivíduos que comungam os mesmos posicionamentos e valores.  

A memória das situações de comunicação trabalha como aparato que padroniza as 

trocas comunicativas e que se define mediante condições psicossociais de implementação, 

promovendo aos parceiros o entendimento voltado à instituição da expectativa da troca e 

estabelecendo um contrato de reconhecimento e condição da construção recíproca e 

particularizada do sentido. Para tanto, são organizadas as “comunidades comunicacionais”, 

priorizando a questão relacionada ao lugar situacional onde ocorrem as exposições. As 

comunidades aglomeram sujeitos que partilham as mesmas visões.  

Enfim, a última categoria trata da memória das formas de signos, que adequa-se às 

trocas (verbais, icônicas, gestuais) através de seu uso. Esses signos são ordenados como os 

modos de dizer mais ou menos rotineiros. Aqui surgem as comunidades de “saber dizer” ou 

“comunidades semiológicas”. É a memória semiológica que permite aos sujeitos a elaboração 

de julgamentos de cunho estético, ético e pragmático concernentes às formas de reação e de 

linguagem.  

Levando em consideração uma análise proposta por Cordeiro (2012) sobre a 

edificação do ethos ficcional
73

, o autor revela que o encontro entre a experiência de atuar com 

a experiência vivida pelo espectador de ver, sentir, ouvir e perceber a encenação do ator gera 

uma permuta de energia. O ator utiliza a atualização da memória das experiências vivenciadas 

para instituir um mecanismo que pode despertar o desejo de apreciação de sua obra. Diante 

disso, por intermédio do espectador, acontece a atualização da memória das experiências, 

                                                           
71

 Na web, o jornalismo tem sua primeira forma de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa (PALACIOS, 

2003). 
72

 Gonçalves (2000) define a revolução digital como uma transformação qualitativa no sistema comunicativo. 

Ele reitera que a função dos arquivos jornalísticos se baseia na orientação da troca de dados para a produção de 

notícias, reportagens ou comentários. 
73

 Tese intitulada “A imagem do ator: a construção do ethos ficcional”. 
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compreendendo as memórias conscientes e inconscientes que podem ser inovadas no 

momento da troca interlocutiva, produzindo efeitos agradáveis ou não, as três memórias 

idealizadas por Charaudeau e a memória afetiva, das emoções ou dos sentimentos
74

, pensada 

como uma memória constitutiva que está presente nos sujeitos permanentemente. Cordeiro 

(2012) propõe a figura abaixo para explicar essa composição. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CORDEIRO, 2012, p. 177. 

 

 

Segundo a imagem, as três memórias apontadas por Charaudeau (2004) (memória da 

forma dos signos, memória do discurso e memória da situação) e a memória dos afetos, 

sentimentos e sensações configuram o sujeito falante. A reunião de todas essas memórias 

resulta na memória das experiências, de acordo com Cordeiro (2012), que pode ser provocada 

pela situação de comunicação, por um discurso ou por um signo. 

Inserindo essa discussão no webjornalismo, entendemos que, com a aglomeração de 

dados, os leitores têm acesso a materiais antigos. Essa vantagem faz emergir mudanças na 

produção e recepção dos fatos noticiados. Além da recuperação de material pelos arquivos 

digitais, muitos outros podem ser conectados dentro das notícias.   

 

                                                           
74

 Conceito elaborado pelo ator e diretor russo Constantin Stanislavsky. 

Figura 17: As memórias 
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                Fonte: Folha de S. Paulo – N4                                                  Fonte: Folha de S. Paulo
75

 

 

 

Na figura 18, o link Base Nacional Comum Curricular (BNCC) retrata, quando 

clicado, uma página com muitas informações referentes a ela (figura 19), permitindo ao leitor 

o conhecimento do que o veículo publicou acerca desse tema, fortalecendo o aspecto 

mnemônico e a visada informativa “fazer saber”, já que disponibiliza uma gama de dados aos 

internautas. Respaldando-nos nas memórias apontadas por Charaudeau (2004), analisamos 

que a N4 expõe uma mescla de traços relativos às três memórias: da memória dos discursos, 

ao construir saberes sobre o assunto; da memória das situações de comunicação, frisando o 

compartilhamento de valores que normatizam as trocas no dispositivo virtual, constituindo as 

comunidades comunicacionais; e da memória das formas dos signos, ligada às maneiras de 

reportar e apresentar o histórico de fatos produzidos pelo webjornal a respeito da BNCC, 

conforme distribuição em outra página (figura 19), formando uma comunidade semiológica. 

É fundamental pontuar que, como explicita Cordeiro (2012), deve-se ponderar o modo 

como as experiências são estabelecidas, neste caso, entre os produtores e os leitores das 

informações. Logo, as relações de alteridade instituídas nesse vínculo formam uma memória 

que proporciona ao enunciador a utilização de estratégias, suscitando a atualização de dados. 

Além disso, o apelo à memória afetiva é capaz de mobilizar várias pessoas em torno de um 

discurso. 

                                                           
75

 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/. Acesso em: 

10 jul. 2018. 

Figura 18: Memória na N4 Figura 19: Página com notícias sobre a BNCC 
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Em relação aos meios de comunicação tradicionais, a internet se sobressai, pois no 

webjornalismo a instantaneidade é um atributo marcante, dado que as notícias são acessadas 

de forma ágil. A ênfase em torno das “Últimas Notícias” deixa essa característica mais 

notória, ao chamar a atenção dos usuários quanto ao imediatismo na divulgação dos 

acontecimentos. Ademais, novas informações são incorporadas assiduamente. Nas páginas, há 

também as marcações de data e a hora em que as notícias foram publicadas ou alteradas.  

 

    

   

      Fonte: Folha de S. Paulo – Trecho referente à N7 

        

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

     Fonte: Folha de S. Paulo – Trecho referente à N5 

                  Foto: Pedro Ladeira/Folhapress 

 

 

Figura 20: Instantaneidade Figura 21: Instantaneidade 
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 A notícia contida na figura 20 focaliza um possível cancelamento da aplicação das 

provas do Enem por causa da ocupação de escolas. Nela, o enunciador agrega um print de 

uma postagem feita pelo ministro da Educação Mendonça Filho, na rede social twitter, 

pleiteando a desocupação dos locais. O post foi publicado poucas horas antes de a Folha 

anunciar um relato relacionado à coletiva de imprensa acerca da supracitada situação. O 

veículo, portanto, utilizou a citação como um dado atualizado para inserção na webnotícia. 

Destaca-se, ainda, a presença de duas visadas propostas por Charaudeau (2004): a visada do 

pathos (“fazer sentir”), quando a mídia intercala na notícia o apelo do ministro em favor da 

desocupação, e a visada de demonstração
76

, ao passo que usa uma posição de autoridade para 

fazer essa solicitação. Nesse caso, a mídia atua com os planos de legitimidade e credibilidade. 

Na figura 21, a marcação de atualização no início da matéria constata o contínuo 

acompanhamento dos acontecimentos por parte da mídia. 

Diante das particularidades do jornalismo na web, percebe-se que os princípios 

exemplificados acima favorecem a criação de táticas discursivas, conforme ditames 

preestabelecidos pelo enunciador, com vistas a direcionar o pensamento do público. Essas 

influências permeadas nas informações ganham impulso com as ferramentas tecnológicas, 

garantindo a disseminação de visadas. 

Há de se acrescentar que, com a emergência tecnológica, os constrangimentos 

discursivos, compreendidos como novos artefatos de enunciação, são fatores significativos 

para a materialização do sentido do discurso jornalístico. Esses constrangimentos estão 

ligados à previsibilidade quanto aos papéis das instâncias, o que “induz uma instância a se 

posicionar discursivamente, tomando por baliza o que seria possível dizer, com base no que se 

acredita serem as expectativas do outro” (DALMONTE, 2009a, p. 20). Isto posto, há 

inúmeras razões que influenciam direta ou indiretamente a produção discursiva. 

Com uma visão ampla sobre a esfera discursiva, delineamos, neste capítulo, o 

posicionamento de Charaudeau quanto às problemáticas dessa área, externando motivos 

alusivos ao objeto de estudo, ao sujeito e ao corpus de pesquisa. Propomos também uma 

discussão das estratégias que podem, com o auxílio das características peculiares à web, estar 

inseridas nas notícias, assinalando determinadas intencionalidades provocadas pelo produtor, 

no intuito de fomentar uma ordenação discursiva planejada com fins a despertar o olhar do 

leitor. No capítulo seguinte, efetuamos um debate aprofundado quanto à temática que envolve 

                                                           
76 Normalmente, quando anseiam promover argumentos de autoridade, os meios de comunicação lidam com 

uma espécie de delegação de saber ao utilizarem, como fontes de informações, sujeitos revestidos da autoridade 

pretendida (DANTAS, 2012). 
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as notícias selecionadas para análise, com a pretensão de desvendar os propósitos do sujeito 

enunciador ao traçar e exprimir as informações, bem como classificar, dentre os modos de 

organização do discurso, o predominante e a justificativa de seu recorrente uso.  
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4 O DISCURSO DA FOLHA DE S. PAULO SOBRE A REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO  

 

 Neste capítulo, pretendemos realizar um estudo concernente ao discurso proferido pela 

Folha de S. Paulo quanto às notícias que envolvem a reforma do ensino médio. Sendo assim, 

para efetuar a análise das informações, é necessário considerar os elementos da Teoria 

Semiolinguística discutidos ao longo desta dissertação.   

 Para isso, determinar a finalidade midiática em divulgar ou reter dados referentes ao 

fato em eminência equivale a uma atitude enunciativa de base que pode ser localizada em um 

grande “corpus” de atos comunicativos aglomerados por sua orientação pragmática 

(CHARAUDEAU, 2010a). Logo, a situação de comunicação midiática pode intimar algumas 

visadas, empenhando-se em uma finalidade dupla: de informação, respondendo à exigência 

democrática a qual deseja que a opinião pública seja esclarecida acerca dos acontecimentos 

produzidos no espaço público, e de incitação, para atender à concorrência comercial que 

tenciona endereçar o discurso ao maior número de pessoas. 

Destaca-se que as mídias não se resumem em relatar as falas circulantes em um 

espaço. Elas contribuem ativamente na efetivação do debate social por meio de dispositivos 

que propiciam o surgimento e o confronto de emissões. Estes tratam de uma encenação 

idealizada para fazer com que os conflitos de falas se tornem uma ocorrência notável. Nesse 

caso, o acontecimento provém de um dizer que consiste num projeto de revelação de uma 

verdade sobre o mundo (CHARAUDEAU, 2006). 

Portanto, mediante os itens aqui levantados, intentamos desvelar as estratégias, que 

remetem a atributos pró ou contra a reforma, inseridas nas matérias, no intuito de promover 

uma articulação entre a maneira como a mídia atua no jogo de construção de sentido e as 

intencionalidades que permeiam todo o discurso. 

 

4.1 Procedimentos semiolinguísticos de análise: percurso metodológico 

 

Em conformidade com Charaudeau (2011), somente é possível perceber o sentido de 

uma expressão se ela for conceituada em seu contexto situacional, tópico essencial para a 

formação do corpus. Na percepção do autor, as análises quantitativas, que não devem ser 

recusadas, não trazem os mesmos resultados comparados às qualitativas, que consideram as 

redes de interdiscursividade.  
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O teórico conclui que a lógica da pesquisa está fundamentada em uma linha 

“empírico-dedutiva”. De um lado, concentra-se a determinação dos objetivos de análise e das 

conjecturas significantes e, de outro, encontram-se os métodos de apreciação dos objetos e de 

coleta dos dados, de acordo com uma instrumentação que é responsável pelo cumprimento 

dos pressupostos estabelecidos previamente. Em vista disso, o estudo quantitativo possui um 

sentido provisório que deve ser confirmado, corrigido ou contradito e aprofundado pela 

análise qualitativa. 

Discutem-se também as formas de tratamento do corpus em relação à pertinência de 

uma análise quantitativa quanto à qualitativa. Segundo Charaudeau (2011), é preciso discernir 

aquilo que pertence à ordem da coleta e de seleção dos dados e da constatação das condições 

de comunicação. A coleta segue uma lógica documental em que o alvo é recolher, descrever e 

classificar os objetos e fenômenos sociais, orientando a pesquisa. 

O autor alerta que para o interessado não apenas pelo sentido das expressões, mas pelo 

efeito social que elas podem provocar, é primordial seguir estas observações: a importância e 

o impacto de uma palavra não estão totalmente relacionados a sua recorrência e sim ao eco 

que instituem em uma rede discursiva; o sentido das palavras é plural, pois adquirem, 

conforme os contextos linguístico, paratextual e interdiscursivo, a chamada 

“polidiscursividade”. 

Essas categorias são evidenciadas e estudadas nas notícias da Folha, uma vez que as 

marcas discursivas remetem o desenvolvimento dos fatos a pretensões do ponto de vista da 

instância de produção. Dessa maneira, o emprego de algumas expressões foi abordado, 

tencionando compreender os significados e os efeitos almejados ao serem utilizadas em 

âmbitos específicos.   

 

4.2 Constituição do corpus: observação e seleção das notícias 

 

 

A noção de contrato faz com que se reúnam os textos atinentes às mesmas condições 

situacionais (CHARAUDEAU, 2004). Por conta disso, agregamos matérias entre o período de 

22 de setembro de 2016, data em que a MP foi apresentada pelo Governo Federal, e 16 de 

fevereiro de 2017, dia em que o presidente Michel Temer sancionou a Medida, em 

concordância com alguns critérios de seleção. Procedemos, então, um levantamento de todas 

as informações produzidas e divulgadas entre essas datas acerca do novo sistema educacional 
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e, em seguida, aplicamos os procedimentos de escolha. No total, foram somadas 87 notícias
77

 

ligadas direta ou indiretamente à temática, das quais separamos 10 para análise
78

. 

Para relatar as ocorrências no espaço público, o acontecimento é selecionado e 

construído pela mídia em função dos potenciais de atualidade
79

, socialidade
80

 e 

imprevisibilidade
81

. O primeiro é apreciado pela distância entre o momento da aparição dos 

fatos do momento da informação. Isso proporciona a criação de um dispositivo próprio a 

configurar a contemporaneidade (pela transmissão direta), a conceder a ilusão dessa 

contemporaneidade (pela transmissão gravada anteriormente) ou a justificá-la (pela 

comemoração). A atualidade pode ser transformada em tendência, por tratar os 

acontecimentos em seus imediatismos, como se eles perdurassem em estados definitivos e 

fossem afastados por outros temas que não possuam conexão com os anteriores. A noção de 

proximidade também está atada a esse potencial, pois consiste na qualidade dos assuntos que 

emergem em um local próximo ao sujeito informado e varia em consonância com a natureza e 

com as formas de exibição dos fatos. A socialidade é mensurada segundo a aptidão em 

apresentar o que surge num mundo em que nada do que se organiza coletivamente e nada do 

que atinge o destino do homem pode ser estranho aos indivíduos. Trata-se, para as mídias, da 
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 Ver Apêndice 01. 
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 Como corpus de pesquisa, selecionamos as dez notícias especificadas a seguir: N1 - Temer diz que não 

cortará verbas para educação mesmo com teto de gastos. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-verbas-para-educacao-

mesmo-com-teto-de-gastos.shtml. N2 - Estudantes fazem ato em SP contra reforma de Temer para o ensino 

médio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-estudantes-fazem-ato-em-sp-

contra-reforma-temer-para-o-ensino-medio.shtml. N3 - Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 

'vozes dissonantes'. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818429-temer-defende-

novo-ensino-medio-e-chama-criticos-de-vozes-dissonantes.shtml. N4 - Estudantes ocupam cem escolas e 

professores aprovam greve no Paraná. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821844-estudantes-ocupam-cem-escolas-e-professores-

aprovam-greve-no-parana.shtml. N5 - Ocupação em 181 escolas pode causar cancelamento de provas do Enem. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824301-ocupacao-em-181-escolas-pode-

causar-cancelamento-de-provas-do-enem.shtml. N6 - Estudantes do Paraná decidem continuar com ocupações 

nas escolas. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-

decidem-continuar-com-ocupacoes-nas-escolas.shtml. N7 - Com mais ocupações, 271 mil inscritos terão Enem 

adiado para dezembro. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829675-com-mais-

ocupacoes-267-mil-inscritos-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml. N8 - Comissão do Congresso aprova 

proposta de novo ensino médio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1837074-

comissao-do-congresso-aprova-proposta-de-novo-ensino-medio.shtml. N9 - Senado aprova medida provisória 

que reforma o ensino médio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-

aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-ensino-medio.shtml. N10 - Para Temer, reforma do ensino médio 

gerou 'polêmica saudável'. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-

temer-reforma-do-ensino-medio-gerou-polemica-saudavel.shtml.  
79

 A informação é responsável por dar conta daquilo que acontece em uma temporalidade coextensiva à do 

sujeito-informador-informado (princípio de modificação) (CHARAUDEAU, 2006). 
80

 A informação revela o que manifesta no espaço público, cuja visibilidade e compartilhamento devem ser 

avalizados (princípio de pregnância) (CHARAUDEAU, 2006). 
81

 A informação necessita captar o interesse do sujeito-alvo, jogando com seu sistema de expectativa, previsão e 

imprevisão (princípio de saliência) (CHARAUDEAU, 2006). 
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resposta à condição de pregnância, o que as conduz à edificação dos universos discursivos, 

configurando-os sob a forma de rubricas: economia, esportes, política, ciências, cultura, 

religião, entre outros. O potencial de imprevisibilidade diz respeito à finalidade de captação 

do contrato informativo. O destaque desse campo remete ao fato de que o acontecimento 

selecionado vem para perturbar a tranquilidade dos sistemas de expectativas do consumidor 

da informação, levando as mídias a evidenciarem o insólito ou aquilo que é particularmente 

notável. Haverá, então, uma reinterpretação do receptor por sua aptidão em redramatizar seu 

sistema emocional e em recategorizar sua inteligibilidade (CHARAUDEAU, 2006). 

          Diante disso, as notícias foram capturadas consoante os mencionados potenciais de 

construção do acontecimento e pelos critérios
82

 a seguir: melhor adequação à proposta de 

pesquisa: notícias com maior nível de contextualização - articulação entre a conjuntura 

educacional brasileira e as mudanças possivelmente proporcionadas pela reforma; e 

imagético: Charaudeau (2006, p. 89) diz que, “nas mídias, o meio mais eficaz de designação é 

a imagem”. Logo, procuramos selecionar as informações que apresentaram um grande 

número de recursos imagéticos para desvendarmos a forma como as visadas descritas por 

Charaudeau podem gerar efeitos precisos.  

Constituído o corpus, “torna-se possível proceder tanto à análise de textos particulares, 

quanto (como consequência) à proposta de uma tipologia” (CHARAUDEAU, 2005, p. 19).  

Para tanto, elegemos, como pontos passíveis de verificação, os seguintes ramos 

discutidos nos capítulos anteriores: I) o duplo processo de semiotização do mundo 

(CHARAUDEAU, 2005) nos títulos e no corpo das notícias; II) os aspectos externos e 

internos em suas amplitudes (CHARAUDEAU, 2004, 2006, 2016a), envolvendo a observação 

dos itens dispostos nas páginas que podem favorecer o fortalecimento de discursos, e os 

sujeitos da linguagem (CHARAUDEAU, 2001, 2016a), pelas suas posturas em cada 

informação; e III) os modos de organização, em suas minuciosidades, aliados aos conceitos 

que circundam o dispositivo virtual e como a utilização desses modos sistematizam as 

matérias em função de uma variedade de intencionalidades (BARDOEL e DEUZE, 2001; 

CHARAUDEAU, 2016a; DALMONTE, 2009a; DOMINGUEZ, 2011; MIELNICZUK, 2003; 

PALACIOS, 2003; RIBAS, 2005). Outros tópicos semiológicos também serão debatidos, 

associando-os à base teórica sustentada em toda a dissertação. 
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 Os potenciais e os outros critérios de escolha são revelados em cada notícia aqui investigada com prevalências 

diferentes. Em algumas informações, nota-se uma maior recorrência de aspectos em comparação a outras. 

Optamos, assim, pelas matérias que apresentaram mais proximidade aos elementos preestabelecidos. 
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4.3 Categorização e análise semiolinguística 

 

A organização de um texto depende das formas como são expostas algumas categorias 

discursivas que farão dele uma combinação narrativa, descritiva ou argumentativa a serviço 

de uma proposta sobre o mundo.  

Para Charaudeau (2010b), as identidades discursivas dos protagonistas do ato de 

linguagem edificam o sentido que tenciona confirmar ou modificar a intenção do locutor ao 

olhar do interpretante. Portanto, um texto é portador de efeitos visados pelo EUe e de efeitos 

produzidos pelo interpretante. É o conjunto da soma de efeitos de sentido possíveis e o 

resultado da co-construção de sentido empreendida pelos parceiros do ato de comunicação. 

As operações contidas no processo de transformação são efetuadas sob o controle do 

processo de transação, que significa dizer que, na dialética entre eles, existe uma dependência 

que marca uma mudança de orientação dos estudos da linguagem, ao buscar apreender o 

sentido comunicativo nos valores semânticos do discurso. Logo, o duplo processo permite a 

passagem do significado textual para o discursivo. 

Imbuídos no processo de transformação (nível de coesão), os componentes 

identificação, qualificação, ação e causação atribuem às notícias alguns traços que 

oportunizam o entendimento da transição dos fatos materializados no discurso. O estudo 

desses fatores nas informações oportuniza esmiuçar como o mundo fenomênico é descrito. O 

sentido é erigido nas trocas sociais no instante em que se transforma o mundo em 

“informação” e em que se transmite esse saber. 

As características do processo de transformação possibilitam desvendar nas notícias 

como os emissores constroem as informações e, consequentemente, auxiliam na compreensão 

aprofundada dos modos de organização do discurso, já que estruturam os textos através da 

enunciação, da descrição, da narração e da argumentação, quando identificam e qualificam os 

seres, narram suas ações e definem estrategicamente as causas de um determinado 

acontecimento. Em virtude disso, a seleção de fatos, os recortes dados a eles e as designações 

concedidas aos sujeitos reportam intencionalidades dos locutores. Destarte, o ato de informar 

está calcado nesse processo que, amparado com o de transação (nível de coerência), composto 

dos princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação, são responsáveis pela 

construção de sentido das notícias. Os aspectos desse processo são observados 

meticulosamente nas informações, porque é por via delas que captamos as estratégias 

lançadas. 
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Introduzindo as análises, comecemos pelos títulos das matérias
83

, em que os indícios 

desses prismas são sublinhados conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 8: Processo de transformação nos títulos das notícias 

 Identificação Qualificação 

 

Ação 

 

Causação 

TN1
84

  Temer / verbas / educação 

/ teto / gastos 

teto de gastos (limite) diz 

não cortará  

teto de gastos 

TN2
85

 Estudantes / ato / reforma 

/ Temer / ensino médio 

 

 

ato em SP / 

reforma de Temer para o 

médio (atitude tomada 

no governo do 

Presidente) 

fazem  reforma de Temer 

para o ensino 

médio 

TN3
86

 Temer / ensino médio / 

críticos 

novo ensino médio / 

“vozes dissonantes” 

defende / chama críticos 

TN4
87

 Estudantes / escolas / 

professores / greve / 

Paraná 

 

cem escolas / greve no 

Paraná 

ocupam / 

aprovam 

reforma do 

ensino médio 

(descrição no 

corpo da notícia) 

TN5
88

 Ocupação / escolas / 

provas do Enem 

 

181 escolas / 

cancelamento de provas 

pode causar  ocupação em 181 

escolas 

TN6
89

 Estudantes / ocupações / 

escolas 

 

 

estudantes do Paraná / 

ocupações nas escolas  

decidem 

continuar 

reforma do 

ensino médio 

(descrição no 

corpo da notícia) 

TN7
90

 Ocupações / inscritos / 

Enem 

 

mais ocupações / 271 mil 

inscritos / Enem adiado 

para dezembro 

Terão 

[Enem] adiado 

mais ocupações 

TN8
91

 Comissão / proposta / 

ensino médio 

comissão do Congresso / 

novo ensino médio 

aprova proposta de novo 

ensino médio 

TN9
92

 Senado / medida 

provisória / ensino médio 

reforma o ensino médio aprova / 

reforma 

medida 

provisória 

TN10
93

 Temer / reforma / ensino 

médio 

 

reforma do ensino médio 

/ polêmica saudável  

gerou reforma do 

ensino médio 

Fonte: própria. 

 

A definição dos tópicos concernentes ao processo de transformação nos títulos indica, 

a princípio, um método construtivo do sentido. Na concepção de Charaudeau (2010b), no 
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 Enfatizamos que o nosso corpus está ligado apenas às 10 matérias selecionadas mediante os critérios descritos 

anteriormente. 
84

 Título da N1: Temer diz que não cortará verbas para educação mesmo com teto de gastos. 
85

 Título da N2: Estudantes fazem ato em SP contra reforma de Temer para o ensino médio. 
86

 Título da N3: Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 'vozes dissonantes'. 
87

 Título da N4: Estudantes ocupam cem escolas e professores aprovam greve no Paraná.  
88

 Título da N5: Ocupação em 181 escolas pode causar cancelamento de provas do Enem. 
89

 Título da N6: Estudantes do Paraná decidem continuar com ocupações nas escolas. 
90

 Título da N7: Com mais ocupações, 271 mil inscritos terão Enem adiado para dezembro. 
91

 Título da N8: Comissão do Congresso aprova proposta de novo ensino médio. 
92

 Título da N9: Senado aprova medida provisória que reforma o ensino médio. 
93

 Título da N10: Para Temer, reforma do ensino médio gerou 'polêmica saudável'. 
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lugar de produção, importa detalhar as representações que os produtores têm do seu fazer, das 

condições que os restringem e do modo como percebem o interlocutor. A partir do 

entendimento funcional desses atributos, podem-se tipificar as maneiras como surgem as 

opiniões em situações de comunicação.  

Os títulos das matérias, com suas peculiaridades, expressam o percurso que a MP 

tomou durante as discussões para sua aprovação e as inúmeras reações pelo país. Alguns 

deles, portanto, se destacam, pois evocam a posição do presidente em relação aos 

acontecimentos, como exposto no TN3, quando o enunciador enfatiza a declaração de Temer, 

nomeando os críticos da reforma de “vozes dissonantes” e, no TN10, em que o político 

classifica o debate em torno da temática como “polêmica saudável”. Nesse sentido, realçar os 

comentários do presidente pode significar uma visada midiática na busca por gerar, no 

público, efeitos de contrariedade às medidas adotadas.  

Além disso, a maioria dos verbos nos títulos desencadeiam ações dos sujeitos que 

reportam a atitudes no intuito de se posicionarem ante a certas situações, a exemplo do TN1, 

em que o locutor focaliza a afirmação de Temer ao proferir que “não cortará verbas para a 

educação”, e no TN6, quando é ressaltado que os estudantes “decidem continuar” com as 

ocupações, evidenciando a manutenção da manifestação. Dos 10 títulos, apenas o TN4 e o 

TN6 não explicitaram a causa dos fatos, demarcando esse pormenor no corpo das notícias. A 

explicação para os desdobramentos dos dados é notada, por exemplo, no TN5 “ocupação em 

181 escolas” e no TN7 “com mais ocupações”. 

O processo de transação, com seus princípios de alteridade, pertinência, influência e 

regulação, também são passíveis de serem discutidos. A alteridade entre o sujeito produtor da 

notícia (EUc) e os receptores, assinantes ou não da Folha, (TUi) enseja uma troca social com 

fins de formulações de sentido.  

Consequentemente, os parceiros devem compartilhar os saberes que circulam no 

mundo, sobrelevando o princípio de pertinência. No TN4, a mídia delineia a quantidade de 

escolas ocupadas, salientando a proporção do movimento e, em seguida, informa a aprovação 

da greve no Paraná. Logo, a visada do “fazer saber” ganha notabilidade, por haver uma 

partilha de conhecimento introduzida no âmbito de produção que poderá ser disseminada pela 

recepção.  

No TN2, o locutor descreve o ato dos discentes em São Paulo e frisa que o ocorrido 

acontece “contra a reforma de Temer”. Na citação expedida, o jornalista deixa transparecer 

que o novo modelo de ensino é uma medida exclusiva do presidente, marcando, assim, um 
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princípio de influência e uma visada incitativa, em que o locutor quer fazer com que o TU 

creia naquilo que está sendo divulgado.  

Como princípio de regulação, do ponto de vista da instância produtiva, no TN8 e no 

TN9 o locutor promove uma manobra diferente da persuasão do TN2, quando não demarca a 

“reforma de Temer”, mas, agora, a “proposta de novo ensino médio” e a “medida provisória 

que reforma o ensino médio”, respectivamente. Dessa forma, entendemos que a Folha 

promove artifícios de regulação, quando trabalha com esse jogo de modo alternado. Para 

Pauliukonis (2000), o princípio da regulação requer obediência às regras do funcionamento da 

linguagem, colocando os parceiros em embate pelo reconhecimento de seus papéis e aceitação 

das condições linguísticas e sociais em que a comunicação é processada. Por conseguinte, 

pode haver, de um lado, recusa ou desvalorização de um dos parceiros, ou desrespeito ao 

direito de fala do outro, ou, de outro lado, a aceitação dialogal, que demanda a obediência às 

normas linguísticas e sociais, tópicos esses indispensáveis para o processamento da interação.  

Diante disso, o processo de transação concede um sentido ao processo de 

transformação, formando o fundamento para o contrato comunicativo. Isso explica a 

importância em se abordar, a priori, esses itens associados ao campo midiático, tencionando 

reconhecer nos títulos como as operações são dispostas, de modo a iniciar as investigações de 

cunho discursivo nas informações. 

No corpo das notícias
94

, o processo de transformação, em sua característica elementar 

de identificação, sucede de diversas maneiras, proporcionando nomear e conceituar os seres 

com propósitos bem definidos. Na N1, esse prisma ocorre quando o locutor atribui à gestão 

liderada pelo emedebista Michel Temer expressões como “seu governo”, “governo Temer”
95

, 

reforçando a ideia de poder representada pelo presidente na administração pública. Ainda 

nessa notícia, um dos subtítulos, o intitulado “Mendonça”, em referência ao então ministro da 

Educação, enfatiza a ação do mesmo que é descrita em alusão ao valor investido pelo governo 

no projeto de incentivo ao ensino integral. 

A modalização na N6, ligada ao trecho “parte dos alunos, porém, não concorda com 

as manifestações e pede o retorno às aulas”, permite depreender uma série de divergências 

voltadas ao debate das ocupações, embora as reivindicações contrárias ecoassem de uma 

minoria. Essa passagem reflete as propriedades de identificação e qualificação, porque 

explicita a posição de uma parcela dos estudantes. Ademais, o locutor nomeia brandamente 
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 Ver Apêndice 02. 
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 Expressão que se repete de inúmeras formas na N2, N3, N4 e N6. 
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um dos subtítulos como “Tensão”, ao relatar o assassinato de um garoto que participava dos 

movimentos dentro de uma escola. 

As qualidades inerentes aos seres também são localizadas em certos procedimentos da 

N3, com a caracterização da possibilidade de equiparação do Brasil a países “mais 

desenvolvidos”. Outrossim, o locutor integra seu discurso àquele proferido por Temer e 

elucida que em 2013 houve uma queda “abrupta” da aprendizagem dos alunos.  

A N4 difunde que aulas públicas e oficinas foram ministradas por professores 

universitários “simpáticos” à causa. O termo indica a sensibilidade de parte dos docentes 

frente às intercorrências. Na N10, o foco qualitativo é percebido nas marcações da declaração 

de Mendonça Filho. O ministro emite seu pensamento e diz que a reforma era a “maior e mais 

importante” do sistema educacional nos últimos 20 anos. Nesse discurso, prevalece o 

entendimento de que as tentativas de mudanças discutidas ao longo do período se 

concretizaram na gestão do emedebista. 

Outro fator integrante do processo de transformação está pautado na “ação”. Nesta, os 

sujeitos se posicionam como ativos ou passivos, tornando-se identidades narrativas. Na N1, o 

produtor revela uma postura do presidente ao asseverar que o governo tem ciência de sua 

responsabilidade fiscal, no entanto, “reconhece” a existência de uma responsabilidade social e 

que as duas caminham juntas. Nesse ângulo, o verbo reconhecer exprime a noção de 

conhecimento e controle da situação. 

Alguns trechos da N6 avultam aspectos da continuidade das ocupações, em que a 

maioria dos alunos resolveram dar prosseguimento às contestações, embora cada escola 

tivesse autonomia para fazer a decisão. Após a explanação, o enunciador confirma a ideia por 

meio do excerto “quem preferir desocupar a escola tem liberdade para isso”, aludindo à 

questão de que a qualquer momento os discentes poderiam inverter suas opiniões, a depender 

das propostas que porventura surgiriam.  

Na N7, N8 e N9, essa propriedade do processo de transformação fica evidente, na 

sequência, nas passagens: “a ocupação gerou uma quebra de braço entre representantes do 

Ministério da Educação e estudantes”, exibindo as consequências acarretadas pelo 

movimento, e “tentou minimizar o impacto das ocupações”, discurso de Mendonça Filho, 

quando questionado acerca do tema, empreendendo um sentimento de que tenta minorar e 

contornar o impasse; quanto às alterações na MP, o locutor diz que o relatório “abre brecha 

para que as redes de ensino possam estabelecer convênios com instituições de educação à 

distância “com notório reconhecimento” para cumprir, em conjunto, uma parcela das 

exigências do currículo do ensino médio, medida que não estava prevista inicialmente na 
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proposta do governo” e, desse modo, expõe uma atitude tomada pelo poder público no 

encaminhar das sentenças; e, na N9, denota que a proposta de MP “sofreu resistência” apenas 

da oposição, sinalizando contradições durante as discussões. 

A cadeia de causalidade instaurada nas notícias contribui para os desdobramentos das 

ações executadas pelos seres. Na N1, os motivos para o desenrolar da informação estão 

relacionados à “proposta que limita o crescimento dos gastos públicos à variação da inflação”, 

o que pode prejudicar as áreas de saúde e educação. Todavia, o presidente afirmou, segundo a 

Folha, que não cortará verbas para a educação. Ao mais, baseando-se em revelações do 

ministro, o locutor diz que “a reformulação ocorre diante de um cenário de “falência do atual 

ensino médio”, com baixo desempenho em avaliações como o Ideb e altos índices de evasão”, 

e acrescenta que “para ele, uma comparação com o sistema aplicado em outros países mostra 

que o Brasil está hoje “na contramão do mundo””. 

Na N3 e N4, a circunstância permanece nas transições a serem implementadas e na 

exclusão de matérias da nova grade curricular, além das decisões do governador do Paraná, 

Beto Richa, “para que os deputados estaduais aprovem mudanças em uma lei condicionando o 

reajuste salarial anual à “comprovada disponibilidade orçamentária e financeira””. Nota-se 

que o relato das causas dos problemas citados funciona, discursivamente, como justificativa 

para a adoção de parâmetros que solucionem os empecilhos.  

No processo de transação, a significação psicossocial do ato é fincada em um 

agrupamento de princípios integrantes dessa composição. Como a construção de sentido 

acontece na troca social entre os sujeitos produtores e receptores, o princípio de alteridade 

apoia-se no prisma da constatação de saberes suscitada no elo mantido por eles, 

compreendendo que o interpretante faz parte do ato de comunicação. Na web, o processo de 

participação na elaboração das notícias torna-se mais acentuado por conta das peculiaridades 

da rede.  

Nos comentários da N4, notícia que detalha a ocupação de escolas e a aprovação de 

greve docente no Paraná, percebe-se, diante do exposto pelo enunciador da informação, a 

interação dos leitores e a emissão de suas opiniões acerca do fato. No caso da figura 22, o 

primeiro comentário expede ao apoio concedido aos estudantes em relação às manifestações. 

No segundo, entretanto, outro interlocutor reage de forma diferente, por entender que os 

alunos estão sendo pressionados a se posicionarem de tal maneira.  

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
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Fonte: Folha de S. Paulo
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O “fazer saber” entremeado nas informações indica o princípio de pertinência. Na N2, 

o foco está na manifestação, na capital paulista, contra a decisão do governo em “tocar as 

mudanças por medida provisória”, que leva os locutores a transcreverem todo o percurso dos 

discentes e as questões voltadas à obrigatoriedade de certas disciplinas.  

A N5, N6 e N7 tratam, nessa ordem, da ocupação e comprometimento de escolas para 

a realização do Enem, do pedido de desocupação das escolas pelo ministro da Educação, do 

possível cancelamento da prova para alguns alunos, das punições aos responsáveis pelas 

manifestações e de dicas preparatórias aos candidatos que farão o exame; da decisão, em 

assembleia, em continuar com as ocupações, da negociação com o governo de Beto Richa 

(PSDB), da solicitação de anistia a alunos e professores, do relato do assassinato de um 

estudante numa escola ocupada e dos números atualizados divulgados pela Secretaria de 

Educação; da quantidade de inscritos que terão provas adiadas, do histórico das ocupações, 

das informações sobre o Enem e do reforço da PM nos dias de exame. 

No princípio de influência, as estratégias são inseridas nas notícias, determinando 

inúmeras finalidades. Na N1, o enfoque no fragmento ““um salto” na educação do país com 

“eficiência”” ilustra a afirmação de Temer acerca das alterações na etapa de ensino, que 

podem remeter a críticas implícitas às modificações propostas pelo governo. Após isso, há a 

descrição de uma fala do ministro da Educação, em que o mesmo versa que a reformulação 

sucede frente a um cenário de “falência do atual ensino médio” e que as transformações na 

estrutura educacional são urgentes.  
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 Disponível em: https://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6034204?skin=folhaonline&device=. 

Acesso em: 17 set. 2018. 

Figura 22: Princípio de alteridade 
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A N9 enumera as “polêmicas” suscitadas ao longo de todo processo. Para tanto, a 

Folha dá ênfase à votação no Senado e, no encaminhar desta, aos “diversos” elogios feitos à 

Mendonça, explanando, ironicamente, que um dos que assim agiram foi o presidente do 

partido do ministro, José Agripino (DEM – RN), que declarou o interesse do atual governo na 

modernização do sistema.  

Na N10, há uma continuidade de evocação de expressões ditas por Temer, por 

exemplo: a mudança é um gesto de “coragem” e de “ousadia”, em que o locutor acentua a 

lenta tramitação da discussão; e que a proposta gerou uma “polêmica saudável”, pois a 

“crítica gera aperfeiçoamento”, ressaltando o tom de ironia na fala do presidente. Este 

acrescenta que irá prosseguir com a “ousadia responsável e planejada”, a fim de que seja 

compreendido pelo Congresso nacional e pela sociedade civil. A constante demarcação de 

citações de Temer faz parte das estratégias midiáticas para frisar o pensamento dele diante da 

situação, concedendo ao público a oportunidade de julgamento dos relatos. 

Consoante o princípio de regulação, algumas manobras são elaboradas para manter 

certos pormenores da troca comunicacional. Na N1, há um trecho que sinaliza as oposições ao 

governo Temer e à proposta que limita os gastos nas áreas da saúde e da educação. 

Posteriormente, o enunciador cita que, apesar disso, “o presidente não fez menção direta ao 

projeto ou mesmo aos críticos”. Dessa forma, quando relembra as manifestações contrárias às 

ações do governo, o locutor procede à regulação expondo que o presidente não comentou o 

problema.  

Ainda na mesma notícia, outro fragmento que externa tais declarações foram feitas por 

Temer em um rápido discurso no Palácio do Planalto, em pleno lançamento do novo modelo, 

e segue informando que a reforma “acaba com a obrigatoriedade de disciplinas de artes, de 

educação física e traz incentivo à expansão do ensino em tempo integral”. Nesse sentido, o 

locutor fixa-se nos dois extremos ao elucidar, primeiramente, que o modelo dará fim à 

compulsoriedade de matérias importantes e contar que a reforma trará estímulo à ampliação 

do ensino em tempo integral. 

Na N5, uma cadeia de regulações é evidente. Ao referir-se às ocupações, o jornalista 

esclarece que “aos eventuais prejudicados, o MEC decidiu que vai aplicar a prova em data 

posterior a da realização oficial do exame, 5 e 6 de novembro”. Em seguida, relata que 

Mendonça Filho “descartou a possibilidade de realocar esses inscritos em outras escolas”, que 

segundo o ministro a AGU “estuda providências jurídicas aos responsáveis pelas ocupações, 

que protestam sobretudo contra a reforma do ensino médio e a PEC do Teto” e que “se 

necessária a aplicação da prova em nova data, os custos de aproximadamente R$ 90 por prova 
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poderão ser cobrados judicialmente de alunos e entidades que forem identificados como 

responsáveis pelas ocupações”. Diante disso, o locutor intensifica pareceres alternados, ora 

apontando soluções do governo em relação à aplicação do exame em nova data aos afetados, 

ora demonstrando as prováveis punições aos ocupantes. 

De modo geral, Charaudeau (2006) expõe que, frente às restrições de credibilidade do 

contrato de comunicação, os jornalistas podem adotar apenas uma posição distanciada do 

discurso, preservando suas razões diante das opiniões tendenciosas que surgem. Então, disso 

decorre a “técnica da gangorra”, que corresponde a uma recusa em optar entre os termos de 

uma alternativa. Os locutores propõem pontos de vista diferentes e suas conclusões se 

resumem a uma série de novas questões, daquelas que não ousam tomar partido.  

Uma das manobras presentes nas notícias surge na N8, quando o subtítulo “Avanço e 

críticas” evoca o debate da MP por uma comissão composta por deputados e senadores. Essa 

nomeação explicita os passos positivos que a discussão, porventura, tomou, mas levanta os 

principais questionamentos versados no decorrer da ocasião para a reformulação da medida, 

inclusive a contratação de profissionais com “notório saber” para ministrarem aulas, o que 

leva a deputada Maria do Rosário (PT-RS) a dizer que, com a aprovação dessa matéria, as 

licenciaturas estariam em crise.  

 

4.3.1 Análise dos dados externos 

 

 Para assimilar, na totalidade, o discurso emitido pela mídia, é preciso abordar os dados 

externos e internos do contrato de comunicação.  

Como exposto, um dos componentes dos itens externos refere-se à identidade dos 

sujeitos. Na Folha, os EUc, que portam uma identidade social legitimamente concedida pelo 

veículo, elaboram imagens de leitores ideais, tomam a palavra e, mediante estratégias, 

projetam os EUe, seres de identidade discursiva, que assumem atitudes de neutralidade e 

distanciamento ante o discurso, com o propósito de manterem imagens de sujeitos que tentam 

não se comprometer com aquilo que é relatado, embora isso não ocorra realmente. 

 Dessa forma, os jornalistas, ante ao corpus aqui trabalhado, discorrem acerca da 

reforma, na maior parte das vezes, de modo a regular toda a situação, seja criticando, seja 

enaltecendo as ações do governo. Nesse ângulo, a identidade dos profissionais é mostrada no 

momento em que as estratégias são desveladas. 
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Quanto aos leitores
97

, seus posicionamentos
98

 refletem uma criticidade que permeia 

entre o modo como as reportagens são apresentadas, que pode suscitar diferentes reações, e as 

medidas tomadas pelo poder público e pela sociedade em relação à temática. Exemplos disso 

constam nas imagens a seguir, as quais exibem, respectivamente, na figura 23 uma sugestão 

do leitor diante do impasse e na figura 24 dois comentários de interlocutores contrários às 

mudanças via MP e à falta de discussão do assunto junto à sociedade.  

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo
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Fonte: Folha de S. Paulo
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Tem-se, então, de um lado, o sujeito enunciador, que emerge da enunciação linguística 

e, do outro, o sujeito destinatário, implicado pelo próprio texto.  Eles se definem em termos de 

identidade discursiva. O locutor, por meio do ato de linguagem, constrói uma imagem 
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 Na Folha Digital, 75% dos 3.000.000 leitores pertencem à classe AB e 25% à C. Pouco mais da maioria deles 

são homens (56%), e a faixa etária dos que acessam o webjornal sofre variações, sendo que grande parte dos 

internautas, 28%, tem idade entre 25 a 34 anos. Assim, esses fatores contribuem para construir as identidades dos 

sujeitos receptores. Informação disponível em: 

http://www.publicidade.folha.com.br/folhadigital/perfil_do_usuario.shtml. Acesso em: 20 nov. 2018. 
98

 Em nosso corpus de análise não incluímos os comentários dos receptores, uma vez que o foco está na instância 

de produção. Expomos alguns comentários nesse tópico com o intuito de abordarmos características referentes à 

identidade dos sujeitos.  
99

 Disponível em: https://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6032747?skin=folhaonline&device=. 

Notícia com 173 compartilhamentos. 
100

 Disponível em: https://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6033344?skin=folhaonline&device=.  

Notícia com 5, 3 mil compartilhamentos. 

Figura 24: Comentários N3 

Figura 23: Comentário N1 
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discursiva de si (ethos) e uma imagem ideal daquele a quem pensa que se direciona. Como o 

produtor pode sofrer alguns equívocos ao produzir seu enunciado, pode acontecer que o 

receptor não corresponda à imagem idealizada, gerando os mal-entendidos (CHARAUDEAU, 

2010b). 

As reações acima se dão no instante em que os jornalistas, enquanto EUe, apontam 

que, conforme o ministro, as modificações no ensino vão servir para diminuir as taxas de 

evasão escolar. O receptor, em uma postura de TUi, contesta a opinião evocada na N1 (figura 

23). O EUe, na N3, enfatiza no início da matéria, em tom irônico, uma citação do presidente, 

desencadeando uma série de comentários. Rapidamente, os TUd são instigados a proferirem 

suas aversões frente à intercorrência, cumprindo a idealização midiática (figura 24).  

 Na N10, os leitores, na sequência, dizem que as alterações provêm de um governo 

“ilegítimo e corrupto” e que houve coragem por parte do poder público em trabalhar em prol 

de mudanças vitais. Nesses casos, os dois receptores são taxados alternadamente como TUd e 

TUi, porque o primeiro é o leitor ideal, cogitado pela mídia como apto a ser atingido pelas 

estratégias, e o segundo interpreta a informação com seus próprios critérios de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo
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Em razão das observações efetuadas, percebe-se que os receptores assumem papéis 

que se transformam à medida que as informações são dispostas no ciberespaço. Diante do 

relato, eles exibem seus pensamentos aliados ao contexto das situações. Essa interatividade é 

frisada pela inclusão de recursos multimídia e pela possibilidade de customização de 

conteúdos. 
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 Disponível em: https://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6043564?skin=folhaonline&device=. 

Notícia com 762 compartilhamentos. 

Figura 25: Comentários N10 
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 A finalidade do discurso, em primeiro instante, é informativa. Nesse percurso, surgem 

as visadas com intuitos específicos. O título da N1 - “Temer diz que não cortará verbas para 

educação mesmo com teto de gastos” - contém uma visada incitativa, fazendo com que os 

sujeitos creiam na palavra de autoridade do presidente Temer, ainda que exista uma lei fiscal 

que congela os gastos na área da educação. A afirmação é reiterada pela imagem do político 

(figura 26), em postura de seriedade mediante o dito. Para Charaudeau (2006), nas mídias, a 

imagem é considerada o meio mais eficiente de designação. A autenticação é a prova pelo 

“visto-dito-ouvido”. Para Mendes (2013), as imagens podem comover, indignar, fazer rir, 

persuadir, distrair, entre outros fatores. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo
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- Pedro Ladeira/Folhapress 

 

Na N2 são disponibilizadas 9 fotos (figura 27) que mostram o protesto dos estudantes, 

gerando um efeito patêmico, porquanto trata-se da ação destemida dos discentes inversa à 

reforma. A inserção dessas imagens na notícia exprime estratégias discursivas no sentido de 

tocar emocionalmente o sujeito interpretante, levando-o a adentrar no processo de 

performance sugerido pelo enunciador. Na N3, a foto de Temer (figura 28) transmite 

segurança frente ao relatado pelo mesmo e descrito no título, já que demonstra uma posição 

firme de defesa ao novo modelo de ensino, refutando ações contrárias às modificações 

propostas pelo governo. Além disso, o campo intitulado “leia também” oferece aos leitores o 

acesso a informações relativas à matéria principal, reforçando a visada do “fazer fazer”. 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-

verbas-para-educacao-mesmo-com-teto-de-gastos.shtml. 

Figura 26: Temer em discurso 
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       Fonte: Folha de S. Paulo
103

                              Fonte: Folha de S. Paulo
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 - Foto: Rahel Patrasso/Xinhua 

    Fotos: Fabio Braga/Folhapress 

 

 

Assim, os sujeitos falantes são levados a encenarem suas comunicações, buscando 

atingir determinados auditórios. Nesse sentido, para que a comunicação obtenha êxito, o 

sujeito deve submetê-la a um processo que envolve seu ethos de sujeito comunicante e a uma 

dramatização nos discursos (MACHADO, 2007).  

A visada do pathos recorre aos sentimentos do público, despertando nele a emoção o 

que o faz aderir mais facilmente às teses expostas. Os interlocutores estão envolvidos em uma 

encenação discursiva que trabalha, ao mesmo tempo, com um “fazer sentir” e um “fazer 

crer”. 

As fotos jornalísticas promovem trocas sociais. A imagem pode possuir um papel de 

prova, de contra-argumento, entre outras possibilidades (MENDES, 2013). Na N6 (figuras 29 

e 30), que relata a continuação das ocupações, a sucessão de imagens certifica o fato. 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-estudantes-fazem-ato-em-sp-

contra-reforma-temer-para-o-ensino-medio.shtml. A referida imagem, entre as 9 disponibilizadas pelo webjornal, 

é a que permanece fixa na página. 
104

 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818429-temer-defende-novo-ensino-

medio-e-chama-criticos-de-vozes-dissonantes.shtml. 

Figura 27: Registro de ato em SP Figura 28: Presidente defende o novo EM 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-estudantes-fazem-ato-em-sp-contra-reforma-temer-para-o-ensino-medio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-estudantes-fazem-ato-em-sp-contra-reforma-temer-para-o-ensino-medio.shtml
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                   Fonte: Folha de S. Paulo 

105
                                            Fonte: Folha de S. Paulo
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              Foto: Estelita Hass Carazzai/Folhapress                        Fotos: Estelita Hass Carazzai/Folhapress                                                                                      

  

Na N10 (figura 31), o sentimento de força ganha forma na imagem difundida, 

simbolizando a resistência dos discentes ao proferirem o “não” à reforma.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Fonte: Folha de S. Paulo
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 - Fotos: Marlene Bergamo/Folhapress 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-decidem-

continuar-com-ocupacoes-nas-escolas.shtml. 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-decidem-

continuar-com-ocupacoes-nas-escolas.shtml. A referida imagem, entre as 4 disponibilizadas pelo webjornal, é a 

que permanece fixa na página. 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-temer-reforma-do-ensino-

medio-gerou-polemica-saudavel.shtml. A referida imagem, entre as 13 disponibilizadas pelo webjornal, é a que 

permanece fixa na página. 

Figura 31: Manifestações 

Figura 29: Continuação das ocupações Figura 30: Protestos em Curitiba 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-decidem-continuar-com-ocupacoes-nas-escolas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-estudantes-do-parana-decidem-continuar-com-ocupacoes-nas-escolas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-temer-reforma-do-ensino-medio-gerou-polemica-saudavel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-temer-reforma-do-ensino-medio-gerou-polemica-saudavel.shtml
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Na imagem da N8
108

 (figura 32), um ícone é inserido para prescrever uma ação dos 

leitores no sentido de compartilhar a notícia na rede social twitter. Em seguida, por intermédio 

de componentes caricaturados
109

, o EUe expõe pontos positivos e negativos da reforma 

(figura 33). Um dos entraves apontados pelo enunciador diz respeito à ampliação da carga 

horária no novo modelo, implicando em maiores gastos e dependendo de um bom projeto 

pedagógico.  

 

 

 

 

 

  
 
                                                                         
 
 
 
 
 

 

 

                                            Fonte: Folha de S. Paulo – Foto: Apu Gomes/Folhapress 
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 Essa mesma imagem é utilizada na N9. Na N8, a informação se refere à aprovação de mudanças na MP por 

uma comissão de deputados e senadores. Na N9, a foto ilustra a notícia ligada à aprovação da medida pelo 

Senado. 
109

 Componentes utilizados na N8 e na N9. Outros ícones ilustram as informações de igual modo na N9, 

acentuando os principais pontos da reforma, e na N10, exteriorizando aspectos da mudança. 

Figura 32: Ensino brasileiro 
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Fonte: Folha de S. Paulo / Folhapress 

 

 

Figura 33: Vantagens e entraves da reforma 
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Ademais, as tabelas
110

 e gráficos que constam no corpo das notícias resumem, de 

forma breve, clara e organizada, alguns dados, fortalecendo o entendimento da informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo
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/ Folhapress 

 

O propósito do ato de comunicação está atado ao domínio de saber em cada notícia, ou 

seja, tem o objetivo de desvendar aquilo que se fala. Na N1, a tematização é construída em 

torno da afirmação de Temer, que garante não haver corte de verbas para a educação e que 

solicita auxílio dos governadores para a implementação do ensino integral nas escolas do país. 
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 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-

verbas-para-educacao-mesmo-com-teto-de-gastos.shtml. A tabela da figura 34 (N1) mostra as principais 

mudanças propostas pela MP. Nela estão incluídas as vantagens e os entraves do processo. Essa mesma tabela é 

utilizada na N3. Para Charaudeau (2016c), as informações repetidas produzem um efeito de reificação, pois as 

observações passam a impressão de uma garantia de verdade. 
 

 

Figura 34: Mudanças propostas pela MP 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-verbas-para-educacao-mesmo-com-teto-de-gastos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-diz-que-nao-cortara-verbas-para-educacao-mesmo-com-teto-de-gastos.shtml
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A N3 reflete o apoio do presidente às mudanças, quando o mesmo declara que o ensino 

brasileiro poderá ser equiparado ao de nações mais desenvolvidas. Na N4, há a exposição da 

quantidade de escolas ocupadas e a proclamação da greve de professores no Paraná. A N8 

mostra a aprovação, por parte dos deputados e senadores, das alterações na MP que propõe 

um novo modelo de ensino. 

No dispositivo virtual, lugar em que se encontra o webjornal Folha, os parceiros não 

estão presentes fisicamente, mas mantêm contato a partir das ferramentas tecnológicas. Os 

sujeitos são múltiplos, sendo que cada um se posiciona de acordo com suas regras de 

interpretação das notícias. As circunstâncias de interação nesse ambiente são efetivadas de 

modo a abarcar vários fatores da rede. Para tanto, a instância de produção se apropria dos 

recursos virtuais a exemplo das imagens, vídeos e áudios para incorporá-los nas informações 

e reforçar o entendimento dos fatos. Nas páginas, a distribuição de links com matérias 

alusivas ao tema em destaque ganham inovados contornos, pois fornece aos leitores o 

conhecimento geral de um assunto dentro do site, criando uma fidelização entre veículo e 

receptor. 

 

4.3.2 Análise dos dados internos 

 

Tido como um local de discursivização, o campo interno retrata os modos de dizer dos 

sujeitos. Logo, os espaços linguageiros de locução, relação e tematização devem ser 

estudados. O primeiro pode ser percebido no seguinte excerto: 

 Ao anunciar o plano de reformulação dessa etapa, o Ministério da Educação distribuiu texto do que seria 

a medida provisória encaminhada ao Congresso. Por esse documento, artes e educação física seriam 

obrigatórias somente do ensino infantil ao fundamental. A obrigatoriedade de sociologia e filosofia 

também sumiu. (N2) (grifo nosso) 

 

 Esse trecho da N2 integra uma discussão sobre a obrigatoriedade das disciplinais de 

Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia. O locutor toma a palavra para especificar que, 

na nova proposta de ensino médio, as mencionadas matérias “sumiram”. A maneira como o 

fato é descrito denota a indignação da supressão de áreas relevantes aos alunos. 

Os vínculos firmados entre jornalistas (EUc) e público (TUi) caracterizam o espaço de 

relação. Isto posto, um dos receptores da N9 sugere a inclusão, na matéria, de um link que 

direcione o leitor ao texto original da proposta de MP, completando a informação. Essa ação 
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diz respeito a um sujeito que deseja estar a par de todos os fatos, mantendo contato direto com 

os produtores da notícia. 

 

 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo
112

 

 

No espaço de tematização, os modos de organização são acionados. Para Charaudeau 

(2005), é na carga semântica das palavras, pelos modos de organização do discurso que as 

integram, e em situação de troca que se recuperam os traços dos jogos de interesse. 

Adentramos a seguir nessa exploração. 

 

4.3.2.1 Análise enunciativa  

 

As notícias do webjornal Folha de S. Paulo, aqui selecionadas para estudo, foram 

tipificadas nessa fundamentação, visando à assimilação das posições acionais de locução. Por 

se tratarem de informações que revelam os acontecimentos do mundo sem expor claramente a 

perspectiva do produtor, elas associam-se pela modalidade delocutiva. Logo, para fazer as 

verificações, elegemos trechos
113

 que apontam distintas maneiras de relatar o discurso. Outras 

marcações textuais serão aludidas nos demais modos. 

O discurso citado diretamente nas notícias assinala algumas concepções que expedem 

aspectos de influência. Na N1 e N3, os jornalistas mencionam que, para Mendonça Filho e 

Temer, comparado a certos países, o Brasil está em estado preocupante em relação à 

educação. Para demarcar os enunciados, seguem as menções:  

 

“Temos aí um exemplo do que é o ensino médio brasileiro, com 13 disciplinas obrigatórias, bastante 

engessado e que coloca o jovem com disposição de não continuar na vida educacional. O novo ensino 

médio tem como pressuposto principal a autonomia do jovem. É muito comum o jovem colocar que 

aquela escola não é a escola que dialoga com ele”. (N1) 

 

“Estamos no governo há pouco tempo, tomando medidas ousadas, porque se não houver ousadia o 

governo se converte numa covardia, e não vamos fazer nada pelo país. Elas podem ser mal 
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 Disponível em: https://comentarios1.folha.uol.com.br/comentarios/6043015?skin=folhaonline&device=. 
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 Visto que o modo enunciativo intervém na encenação dos outros modos, alguns dos fragmentos discutidos 

aqui serão novamente trabalhados ao longo da análise. Observar descrição dos trechos no Apêndice 04. 

Figura 35: Comentário N9 
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compreendidas num primeiro momento, mas depois darão suporte popular ao governo. Temos certeza 

que daremos um salto de qualidade na educação”. (N3) 

 

 

Nas ações voltadas a essa esfera, o locutor enuncia seu ponto de vista sobre o juízo das 

fontes, tornando seus pareceres preponderantes. Os julgamentos implícitos dos enunciadores 

propiciam uma nova postura discursiva que se destaca perante a fala de origem. Nesse caso, 

na N1, os jornalistas encerram a notícia com o discurso de Mendonça, que equipara o antigo e 

o novo sistema de ensino, postulando as vantagens das mudanças. Na N3, a introdução da fala 

do presidente revela que os locutores incitam os interlocutores a interagirem, dado que 

reproduzem um gesto de coragem do governo, segundo Temer, externando uma possível 

solução para o quadro educacional brasileiro. O discurso nos extratos acima avulta a 

manutenção do jovem na escola, visto que os números relativos à evasão têm crescido. Além 

disso, o exposto corrobora o pensamento de um caráter inovador da gestão Temer, no 

momento em que vem implantando “medidas ousadas”. O presidente também relata que, a 

princípio, as ações podem ser mal interpretadas, no entanto, posteriormente, elas “darão 

suporte popular ao governo”. As citações inseridas nessas notícias permitem entender que 

mudanças são essenciais na estrutura educacional do país.  

Nas notícias, é muito comum o uso do estilo indireto para se referir à fala de alguém. 

Na N2, o jornalista transcreve que, para a estudante Sandra Donato, de uma escola pública, “a 

reforma não parece ter o objetivo de melhorar a formação integral dos alunos”. O enunciado 

certifica a opinião da aluna que participa da manifestação em São Paulo. 

Na N4, o discurso integrado é percebido através do relato da Secretaria de Educação 

do Paraná, quando o enunciador reitera que a mesma “respeita o direito de manifestação dos 

discentes, mas julga que a mobilização é desnecessária”. Nota-se que o locutor expõe, 

conforme dito pelo setor, os prós e contras dos protestos. Contudo, a ideia prevalecente é a da 

irrelevância das ocupações, porquanto a citação direta inserida pelo enunciador após esse 

período revela uma postura mais acentuada da pasta no que concerne aos problemas causados 

pelos dias sem aula. 

Na informação 9, que sinaliza a aprovação da MP, o produtor retoma algumas 

posições das fontes. 

 

Para Anna Helena Altenfelder, do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária), o país perdeu a oportunidade de promover uma discussão consistente. 

 

Para Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o que foi aprovado é de difícil 

aplicabilidade. 
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Para ele
114

, o caminho de implementação nos Estados não será simples, mas é viável. (N9) 

 

 

 Os excertos mostram, pelo discurso relatado, que a Folha busca externar os vários 

pareceres da proposta, contribuindo para a formação da opinião pública. 

O discurso narrativizado é uma marca presente nas informações. Nesse caso, o 

discurso de origem integra-se totalmente ou desaparece no dizer do enunciador. Dessa forma, 

fragmentos da N4 e da N8 exemplificam esse prisma. 

 

Os docentes reagem ao pedido oficial do governador Beto Richa (PSDB) à Assembleia Legislativa do 

Paraná para que os deputados estaduais aprovem mudanças em uma lei condicionando o reajuste 

salarial anual à “comprovada disponibilidade orçamentária e financeira”. (N4) (grifo nosso) 

 

Alguns deputados e senadores também questionaram a opção por definir que o tempo destinado ao 

ensino da base nacional curricular comum não poderia passar de 60% da carga horária total do ensino 

médio [...]. (N8) 

 

Diante do citado, os jornalistas expõem, na N4, a reação dos professores frente a um 

pedido de Beto Richa e, na N8, discutem a carga horária no ensino médio. Os locutores 

escolhem os modos de dizer, com seus critérios de persuasão, e a quem desejam dar voz no 

discurso. 

De maneira geral, a frequência do discurso evocado em todas as notícias é um fator de 

realce. Na N2, que fala da manifestação em São Paulo, o enunciador declara que os 

organizadores do ato disseram que o governo faz uma “cruzada” contra matérias de 

“questionamento crítico”, a exemplo de Artes, Sociologia e Política. O emprego das 

evocações entre aspas reforçam a posição dos estudantes referente às medidas adotadas pelo 

poder público.  

Assim também acontece na N6, quando o locutor diz que os grupos favoráveis às 

ocupações asseveram que o governo tem “insuflado” as manifestações contrárias ao 

movimento, que “usam inclusive de violência” e que tem feito ameaças aos envolvidos no 

caso. Na N9, notícia que exterioriza a aprovação da MP pelo Senado, destaca-se a expressão 

citada pelo então procurador da República, Rodrigo Janot, a qual evidencia a “concreta falta 

de urgência” da proposta de MP. Ainda nessa informação, o produtor enfatiza trechos de uma 

entrevista com Anna Altenfelder, do Cenpec, sinalizando o juízo da mesma ao ressaltar que a 

discussão após a MP chegar ao Congresso ficou mais em torno de “se deve ou não” efetivar a 

reforma, e menos sobre “como fazê-la”. Essas passagens certificam a presença do modo 
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 Refere-se a Eduardo Deschamps, ex-presidente do Conselho que reúne os secretários estaduais de educação. 
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delocutivo, que pressupõe um grande efeito de objetividade, embora seja possível notar 

atitudes midiáticas que valorizam em maior grau certas alusões.   

No que diz respeito aos elementos de julgamento, a N7 desvela o adiamento da prova 

do Enem para mais de 250 mil estudantes por causa das ocupações. Nessa matéria, o locutor 

descreve a requisição, feita por Mendonça Filho, de um maior efetivo policial próximo aos 

locais de exame e acentua que, para o ministro, se houver “qualquer risco” aos espaços e à 

segurança da avaliação, fazem-se necessárias a suspensão e a prorrogação da aplicação. O 

excerto focaliza a pressão imposta pelo político, a fim de conter qualquer tipo de ato que 

pudesse ocasionar a não realização do Enem. 

Há empenhos estratégicos dos locutores no sentido de relevar as afirmações das 

fontes, bem como ironizar seus pensamentos.  

 

[...] o ironista pode usar uma série de elementos figurativos (hipérboles, metáforas...) 

ou palavras que não são "suas" ou que toma "emprestado" de outras vozes, de outros 

discursos e de outras situações de comunicação. O "empréstimo" é bem favorável à 

eclosão da ironia: as palavras do "outro", usadas em novos contextos e por outros 

locutores, assumem um caráter duplo, "bivocal", como o diz Bakhtin (2). Se a 

intenção for irônica, o "empréstimo" será usado para subverter o significado 

primeiro das palavras do "outro" (MACHADO, 1995, p. 144-145). 

 

Em virtude disso, a N10 exibe inúmeras passagens que marcam tons irônicos às 

declarações do presidente em um evento. Assim sendo, ao ressaltar que a mudança é um gesto 

de “coragem” e de “ousadia” do governo e que a proposta gerou uma “polêmica saudável”, 

pois a “crítica gera aperfeiçoamento”, o enunciador deixa clara sua intencionalidade em 

fomentar diversas condutas no público.  

O modo de dizer intitulado “asserção” consta em algumas partes das notícias como 

fenômeno de enunciação. Na N5, o título exprime uma asserção de probabilidade média, 

quando expõe que a ocupação nas escolas “PODE” acarretar o cancelamento de provas do 

Enem.   

Essa modalidade é encontrada na N8, N9 e N10 em uma construção do verbo “dever” 

somado ao verbo “ser”, exprimindo prováveis acontecimentos: 

 

Já o restante [carga horária], ou cerca de 60%, deve ser destinado ao ensino de disciplinas comuns a 

todos os alunos, a serem definidas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), hoje em discussão no 

Conselho Nacional de Educação. (N8) (grifo nosso) 

 

Não há referência, porém a essas disciplinas específicas, mas sim a "estudos e práticas" sobre esses 

assuntos, que devem ser inseridos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que 

definirá quais os conteúdos comuns a todas as escolas do país. (N9) (grifo nosso) 

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/
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Já o novo modelo estabelece que até 1.800 horas da carga horária total  – o equivalente a 60% das 3.000 

horas que devem ser alcançadas em cinco anos– seja destinada ao ensino de disciplinas obrigatórias a 

todos os alunos, definidas na base comum curricular. O restante ficará reservado ao aprofundamento em 

áreas específicas. (N10) (grifo nosso) 

 
 

Segundo Charaudeau (2016a), no discurso relatado, o locutor pode se posicionar ante a 

fala de maneira mais objetiva possível, mas também pode manifestar sua adesão ou não ao 

discurso de origem. Isso sobrevém quando o jornalista, no excerto seguinte, utiliza o verbo de 

modalidade “ALEGAR” para supor que os especialistas afirmaram, sem razões, que o tempo 

de discussão das mudanças foi curto. 

 

A aprovação da reforma do ensino médio foi marcada por polêmicas. A primeira delas foi ao fato da 

proposta ter sido apresentada, em setembro de 2016, no formato de medida provisória, o que gerou 

crítica entre especialistas, que alegaram tempo curto para discutir as mudanças. (N10) 

 

Destarte, ainda que aparente uma certa objetividade, o texto exibe a postura dos 

locutores quanto à apresentação da proposta via MP, mediante o uso do mencionado verbo. 

Os enunciadores planejam as persuasões pelas quais fabricam as imagens de si e as 

representações sociolinguageiras contornadas na situação de comunicação. Eles optam pelas 

estratégias que julgam mais apropriadas para captar o interlocutor. Com o propósito de gerar 

uma consolidação discursiva, os locutores levam os interpretantes a “fazer saber”, no instante 

em que informam, a “fazer crer”, quando inserem elementos persuasivos, e a “fazer fazer”, 

partindo do pressuposto de que convencem os leitores a respeito do que é reportado. 

4.3.2.2 Análise descritiva  

Os componentes do princípio de organização descritivo são executados pelos 

procedimentos discursivos a seguir: nomear, que faz com que um “ser seja”, identificando-o; 

localizar, fazendo com que um “ser esteja”, suscitando procedimentos de construção objetiva 

do mundo; e qualificar, que faz com que um “ser seja alguma coisa”, fomentando aspectos 

objetivos e subjetivos do mundo (CHARAUDEAU, 2016a). 

 Correspondendo à finalidade de informar, nas notícias há fragmentos que servem para 

conhecer ou reconhecer seres cuja identidade é importante para a compreensão do relato. Esse 

procedimento se manifesta quando são apresentadas as fontes pela primeira vez, ou quando, 

para evitar a repetição, é necessário se lembrar de qual indivíduo se trata.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-ensino-medio.shtml
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 Na N1, a identificação
115

 do presidente da república e do governo ao qual pertence se 

dá pelo tratamento de denominação “Temer”, “o presidente Michel Temer”, “o presidente”, e 

pela dependência, com a utilização de possessivos que ensejam produzir efeitos discursivos de 

apreciação, por meio das expressões “em seu governo”, “sua equipe econômica”. Ademais, na 

N10, outra característica é dada a Temer, o de “peemedebista”, frisando a integração dele ao 

então PMDB. 

 Na N5, a descrição “eventuais prejudicados” remete à questão da aplicação das provas 

do Enem em nova data a quem for lesado pelas ocupações nas escolas. Ao mais, a N6 traz um 

dado que expõe a morte de um “aluno de 16 anos” numa escola ocupada, tipificando o fato 

pela indeterminação do sujeito. Porém, em seguida, cita o nome do discente: “Lucas Mota”. 

Para edificar uma visão de verdade do mundo, os procedimentos de construção 

objetiva buscam qualificar os seres com o auxílio de marcas que possam ser verificadas por 

qualquer outro sujeito além do falante. Esses procedimentos estão presentes em tipos textuais 

que possuem o propósito de definir ou explicar e incitar ou contar. 

Nesse sentido, as notícias da Folha difundem partes ligadas à finalidade explicativa, 

como se constata adiante: 

 

A base nacional definirá os conteúdos para as diferentes etapas da educação básica e ainda está em 

discussão, sem um prazo certo para a sua conclusão. Na prática, a presença ou não dessas disciplinas no 

ensino médio será decidida pelo conteúdo da base nacional. 

Português e matemática serão obrigatórias nos três anos do ensino médio. As demais poderão ser 

ministradas conforme determinação das redes e escolas, contanto que seja garantido o que for definido 

na Base Nacional Comum Curricular. (N2) 

 

O novo plano, apresentado por sua gestão há uma semana por meio de uma medida provisória, propõe 

aumento na carga horária das aulas, maior flexibilização e exclusão de algumas disciplinas antes 

obrigatórias, como artes e educação física. O texto ainda será avaliado por deputados e senadores. 

A medida provisória apresentada pelo governo, em linhas gerais, modifica pontos da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação), de 1996. O projeto enfoca a especialização e a educação em tempo 

integral no ensino médio. 

O país tem 1,7 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, o equivalente a 16% da 

população nessa faixa etária. 

Segundo o novo projeto, a carga horária mínima de 800 horas anuais deverá ser ampliada 

progressivamente para 1.400 horas, o que representa sete horas por dia. O texto afirma que essa 

ampliação deve seguir as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê, até 2024, a matrícula de ao 

menos 25% dos alunos em tempo integral –o Brasil registra hoje 6% dos estudantes nessa modalidade 

no médio. 

A proposta cita apenas português, matemática e inglês como disciplinas obrigatórias nos três anos da 

fase –hoje, todos os alunos devem cursar 13 disciplinas no período. 

Com a mudança, parte da grade (ao menos um ano) será comum a todos. Para o restante, haverá a opção 

de aprofundamento em cinco áreas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e 

formação profissionalizante. A oferta dessas habilitações, porém, dependerá das redes e escolas. 

Uma das mudanças que gerou mais críticas foi a exclusão de artes e educação física da grade obrigatória 

da etapa. A alteração constava no texto distribuído pelo Ministério da Educação em 22 de setembro, no 

anúncio do plano. 
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No dia seguinte, ao publicar a versão oficial da MP no "Diário Oficial" da União, porém, o governo 

voltou atrás. Manteve o fim da obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia, mas 

apontou que essa regra só passará a valer no segundo ano letivo posterior à aprovação da Base Nacional 

Comum Curricular, que definirá os conteúdos da educação básica e ainda está em discussão. 

A transição para o novo modelo, que deve ser gradual, caberá às redes nos Estados. A expectativa do 

governo é ter turmas com a nova proposta a partir de 2018. (N3) 

 

 

As descrições acima, que noticiam dados da reforma, funcionam como prova em 

relação à explicação desenvolvida. Em contrapartida, a construção subjetiva do mundo 

permite ao sujeito falante descrever os seres e seus comportamentos por intermédio de suas 

visões, sendo assim, o universo erigido é relativo ao imaginário de cada pessoa. Essa 

perspectiva é encontrada nas reportagens quando os jornalistas pretendem, 

concomitantemente, informar e seduzir. Na notícia abaixo, que diz respeito ao 

comprometimento dos locais de prova do Enem por causa das ocupações, são realçadas as 

cobranças judiciais aos responsáveis pelas manifestações, gerando intimidação nos mesmos. 

 

Nesta quarta, em coletiva de imprensa sobre a divulgação dos locais em que serão aplicadas as provas 

do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que 

ocupações em escolas podem comprometer a realização do exame para 95 mil dos mais de 8,6 milhões 

de inscritos.  

Segundo relatório do MEC (Ministério da Educação) estão ocupadas 181 escolas em 82 cidades de 11 

Estados.  

Se necessária a aplicação da prova em outra data, os custos de aproximadamente R$ 90 por prova 

poderão ser cobrados judicialmente de alunos e entidades que forem identificados como responsáveis 

pelas ocupações. (N5) 

 

Os procedimentos para localizar/situar
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 abordam categorias de língua que fornecem 

ao relato um enquadre espaço-temporal, estabelecendo detalhes e identificação dos lugares e 

épocas de certos fatos, bem como deixam os lugares incertos, vagos ou sem identificação, 

pois o relato não se encaixa em uma realidade específica, mas põe em cena destinos 

intemporais.  

A N2 revela o percurso seguido pelos estudantes na manifestação em São Paulo. O 

locutor descreve todo o andamento do primeiro ato contra o projeto da reforma, elucidando os 

pontos de reivindicação dos envolvidos nele. A N4, por sua vez, retrata profundamente a 

ocupação das escolas, refere-se a uma entre as mais de cem que estão nessa condição, situa o 

interlocutor no espaço quando conta que, em discurso na cidade paranaense de Cascavel, o 

governador Beto Richa discordou da ação dos professores e que, na inauguração de uma 

fábrica em Guarapuava, disse que os alunos não sabiam por que protestavam. Além disso, o 

produtor da notícia explica que, em Ponta Grossa, outras cinco escolas haviam sido ocupadas, 
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 Ver tabela com os procedimentos linguísticos para localizar/situar no Apêndice 05. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
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inclusive o Colégio Regente Feijó, e relata que docentes da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Unioeste (Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná) decidiram entrar em greve.  

A qualificação
117

 consente arquitetar visões do mundo, produzindo efeitos de realidade 

ou ficção. A referida atividade é exercida por meio da descrição dos seres humanos (aspectos 

físicos, gestuais, comportamentais, etc.), não humanos (através dos objetos, meio ambiente, 

etc.) e dos seres conceituais que são objeto de significações.  

 A acumulação de precisões na N5, N7 e N10 designa as maneiras de ser e de fazer 

acompanhada de definições para gerar um efeito de coerência realista nas informações. A N5 

mostra o número de ocupações até aquele momento, causando impacto, e especifica as provas 

e horários do Enem aos interessados. A N7 anuncia a quantidade de inscritos que terão as 

provas adiadas por causa das ocupações e a N10 comenta a carga horária e os itinerários que 

os discentes poderão usufruir com o novo modelo. A encenação descritiva nessas notícias é 

ordenada pelo sujeito falante, que provoca um efeito de saber no público ao fabricar para si 

uma imagem de descritor sábio, conhecedor do mundo, seja pela sua observação sistemática 

ou pelo estudo científico. 

 Como procedimentos de composição, no tocante à organização semiológica do texto, a 

extensão descritiva está fincada na informação e na explicação.  

 

Estudantes fazem ato em SP contra reforma de Temer para o ensino médio. (N2) 

 

Com mais ocupações, 271 mil inscritos terão Enem adiado para dezembro. (N7) 

 

Além da pauta em comum – a rejeição à reforma do ensino médio encaminhada pelo governo Michel 

Temer –, os alunos paranaenses têm reivindicações pontuais, que variam em cada escola. Na escola Ana 

Divanir, as demandas dos estudantes incluem melhorias no prédio, que enfrenta problemas estruturais. 

(N4) 

 

 

 Os títulos das matérias 2 e 7 exibem a característica informativa claramente. A 

explicação consta em certas passagens para esclarecer os fatos e corroborar a finalidade 

discursiva, como ocorre na passagem da N4, a qual destaca que, além de reivindicarem um 

ponto comum, a reforma, os estudantes paranaenses protestam contra impasses peculiares a 

cada escola. Os descritores, logo, citam o exemplo do colégio Ana Divanir, onde os 

problemas estruturais são uma das causas das manifestações dos discentes. 

4.3.2.3 Análise narrativa  

                                                           
117

 Ver tabela com os procedimentos linguísticos para qualificar no Apêndice 05. 
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A construção narrativa é empreendida com o auxílio de alguns componentes (actantes, 

processos e sequências) com configurações asseguradas por procedimentos. Na esfera acional, 

os actantes desempenham papéis em situações nas quais estão envolvidos. Os processos ligam 

os actantes, fornecendo uma orientação funcional às ações. E, por fim, as sequências 

promovem a integração dos processos e actantes numa finalidade narrativa.  

Os actantes narrativos podem ser classificados, de uma parte, como aqueles que agem 

e, de outra, os que sofrem a ação. Na N1 temos um exemplo disso, no instante em que o 

narrador reflete que Temer, enquanto agente, ainda não estipulou prazos para a execução do 

ensino em tempo integral, mas, como uma medida voluntária, estimou que a primeira turma, 

enquanto paciente, deve começar a cumprir o currículo em 2018.  

A N2, igualmente, comenta o primeiro ato feito por alunos, em São Paulo, contra a 

reforma apresentada pelo governo Temer. Os actantes, por meio do grupo intitulado 

Estudantes Libertários Autônomos, são considerados oponentes, pois eles contrariam os 

projetos do poder público. Os mesmos convocaram a todos, via redes sociais, para aderirem 

ao movimento. Segundo o narrador, a manifestação ocorreu porque o governo havia proposto 

as mudanças por MP e por conta do fim da obrigatoriedade de algumas matérias, provocando 

reações negativas. O governo tenta neutralizar a ocorrência, apontando que não havia intenção 

de eliminar as disciplinas e que o quesito envolvendo o currículo somente passaria a ser 

válido após a aprovação da BNCC. 

As reportagens 5 e 6 realçam diversas ações dos sujeitos. Na N5, Mendonça Filho 

afirmou que a AGU tem estudado providências jurídicas àqueles que estão liderando as 

ocupações. Assim, a AGU assume um papel de retribuidora, porque concede ao outro uma 

punição que será dada de forma intencional. Na N6, as vítimas, nas pessoas dos alunos e 

professores que participaram das ocupações, reagem solicitando anistia no sentido de não 

serem punidas pelas direções colegiais.  

Os processos são vistos como a semantização das ações em relação a sua função 

narrativa que, por sua vez, está vinculada aos encargos dos actantes. Na N1, que informa o 

lançamento do novo modelo de ensino, Temer discursa em favor das modificações tratadas na 

MP. Nesse caso, o presidente discorre a respeito das alterações que recairão sobre os 

estudantes, docentes e sobre as redes de ensino para, na visão dele, intervir positivamente na 

atual condição educacional.  

Outros processos evidentes nas notícias encontram-se na N4 e N6, quando o narrador 

fala da quantidade de indivíduos que têm dormido em um dos colégios do Paraná, de um 

número maior concernente a alunos que não permanecem durante a noite no local, mas 
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participam de aulas públicas e oficinas ministradas por professores e universitários durante o 

dia, em protesto à reforma, e da continuação das ocupações. O ato recai nas próprias vítimas, 

pois as mesmas intentam a resolução do problema ou, pelo menos, a negociação com a 

liderança governamental no referido estado.  

Além disso, o elemento de intervenção está presente na ação do Ministério da 

Educação, quando este decide aplicar uma nova prova, em data posterior, àqueles que serão 

prejudicados pelas manifestações nas escolas. 

A lógica narrativa, na condição de componente sequencial, é composta por um 

princípio de coerência, correspondente a uma sucessão de acontecimentos ligados numa 

estrutura intemporal -, um princípio de intencionalidade, o qual a narrativa tem sentido por 

estar relacionada a um ordenamento de motivos direcionados a um fim -, um princípio de 

encadeamento, em que as ações ou acontecimentos se reagrupam -, e um princípio de 

localização, pressupondo que os fatos ocorrem em um enquadramento espaço-temporal 

(CHARAUDEAU, 2016a). 

Algumas sequências acionais, em consonância com o princípio de coerência, assumem 

papéis de abertura e de fechamento. Uma ação possui função de abertura quando não tem 

antecedente que possa exercê-la, criando a possibilidade de se desenvolver um processo por 

um actante, e função de fechamento quando configura a efetivação do processo e a conduta 

introduzida pela abertura em um resultado que pode ser positivo ou negativo 

(CHARAUDEAU, 2016a). 

Nesse sentido, como as informações na web são contextualizadas, sobretudo com a 

utilização dos links distribuídos nas páginas, os veículos fornecem ao público o maior número 

de dados que auxiliem a compreensão dos fatos. Diante disso, os aspectos de abertura e de 

fechamento
118

 nem sempre são bem demarcados, visto que as notícias, muitas vezes, são a 

continuação ou desdobramento de outras, ou mesmo tomam rumos diversos no decorrer da 

exposição dos fatos. Todavia, pudemos perceber essas características narrativas claramente na 

N6 e N7. 

 

Em assembleia realizada nesta quarta-feira (26), estudantes do Paraná decidiram continuar com as 

ocupações nas escolas estaduais. (abertura - N6) 

 

O Ocupa Paraná nega arrefecimento e diz que o número se mantém em 850. Para o movimento, há uma 

tentativa de criminalizar as ocupações, especialmente a partir da morte do estudante Lucas Mota, na 

segunda. "A resolução deste conflito não está na violência e na truculência, e sim no diálogo", disse o 

grupo, em nota. (fechamento - N6) 
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 Ver tabela que consta no Apêndice 06. 
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Subiu de 240 mil para 271 mil o número de inscritos para o Enem (Exame Nacional do Ensino 

Médio) que terão a prova adiada para dezembro. (abertura - N7) 

 

Segundo o Inep, os custos do adiamento ainda estão sendo levantados. Cálculo inicial da pasta, porém, 

aponta prejuízo de R$ 12 milhões. (fechamento - N7) 

 

Os actantes, na abertura dessas notícias, são representados pelos manifestantes e pelos 

estudantes que terão a prova do Enem adiada para dezembro. No que diz respeito ao 

fechamento, a N6 retrata o pensamento do grupo Ocupa Paraná alusivo à resolução do 

conflito e, na N7, a finalização da informação se dá após apresentação do prejuízo financeiro 

causado pelo adiamento das provas do Enem aos cofres públicos. 

Para Charaudeau (2016a), todo fazer humano é intencional. Assim, a motivação 

concede sentido narrativo a uma sequência acional. A intencionalidade é definida como a 

“tomada de consciência mais ou menos clara, por um sujeito, de uma situação de falta na qual 

ele se acha, situação que vai desencadear o desejo/projeto de preencher essa falta (a busca)” 

(CHARAUDEAU, 2016a, p. 168). Ao final dessa busca, o sujeito irá lograr êxito ou fracasso. 

Como ordenação teórica, Charaudeau propõe uma análise mediante a tríade de base no 

quadro 9 e sugerida por alguns semióticos. 

 

Quadro 9: Princípio de intencionalidade 

(1) (2) (3)  

Estado inicial 

 

Falta 

Estado de atualização 

 

Busca 

Estado final 

 

Resultado em relação 

ao objeto da Busca 

 (+) êxito 

 

     (-) fracasso 

                                                          Fonte: CHARAUDEAU, 2016a, p. 168. 

 

(1) O estado inicial de virtualidade da ação, do qual surge uma Falta, enseja a abertura 

do processo de Busca. (2) O estado de atualização da Busca consiste em obter o Objeto 

responsável por preencher a Falta. (3) O estado final do processo se fecha pelo alcance do 

êxito ou do fracasso do objeto da Busca (CHARAUDEAU, 2016a). 

Devido a isso, classificamos a N4, N6 e N7
119

, conforme os três itens acima, para 

depreender o princípio de intencionalidade nas matérias.  
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 Ver tabela que consta no Apêndice 06. Mapeamos essas três notícias, pois as mesmas, de acordo com a teoria 

de Charaudeau, apresentam a dupla função de abertura/fechamento basilar para dar prosseguimento ao estudo. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
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Fonte: adaptação do quadro de Charaudeau, 2016a. 

 

 Nessa notícia, o estado inicial (Falta) pressupõe uma Busca que, no caso, baseia-se nos 

protestos contra a MP que prevê a reforma. Como estado final, há, ao mesmo tempo, a 

representação do Fracasso (pedido e reintegração das escolas) e Êxito (proposta de diálogo).  

 Na N6, a Falta consta na decisão de continuação das ocupações, movimento adverso 

ao novo modelo de ensino (Busca), que obtém como resultado o Êxito, quando um dos 

integrantes do Ocupa Paraná, em uma fala que reporta a resistência dos alunos, diz que é 

preciso manter o diálogo diante da conjuntura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do quadro de Charaudeau, 2016a. 

 

A N7, no que lhe concerne, exibe o estado inicial em que surge a Falta como a 

ampliação do número de locais ocupados pelos discentes que lutam contra o teto para os 

gastos públicos e contra a reforma. O fechamento é marcado pela singularidade “Fracasso”, 

uma vez que a informação denota o prejuízo inicial de 12 milhões de reais ocasionado pelo 

adiamento do Enem.  

 

 

 

 

 

 

 

Abertura: ““Nossa escola precisa de ajuda””. 

Falta: “Essa é uma das mais de cem escolas ocupadas por estudantes no Paraná”. 

Busca: “Eles protestam contra a medida provisória do governo Michel Temer (PMDB) que prevê 

a reforma do ensino médio”. 

Resultado:  

FRACASSO: “A secretaria afirma que o governo deve entrar com pedidos de reintegração de posse nas 

escolas ocupadas”. 

ÊXITO: “Segundo a pasta, uma reunião, com a participação do secretário da Fazenda, deve ser 

marcada para a próxima semana”.  

 

Abertura: “Em assembleia realizada nesta quarta-feira (26)”. 

Falta: “estudantes do Paraná decidiram continuar com as ocupações nas escolas estaduais”. 

Busca: “O movimento, que já dura cerca de três semanas, foi organizado pelos estudantes em protesto 

contra a reforma do ensino médio pelo governo federal”. 

Resultado: 

ÊXITO: ““A resolução deste conflito não está na violência e na truculência, e sim no diálogo”, disse 

o grupo, em nota”. [Ocupa Paraná – A fala remete à resistência dos estudantes] 

 

Abertura: “Subiu de 240 mil para 271 mil o número de inscritos para o Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) que terão a prova adiada para dezembro”. 

Falta: “o número de locais de prova ocupados passou de 364 para 405, de um total de 16.476”. 

Busca: “Os estudantes protestam contra PEC 241 que estabelece um teto para os gastos públicos, 

incluindo saúde e educação, e a proposta de reforma do ensino médio, entre outros pontos”. 

Resultado:  

FRACASSO: “Segundo o Inep, os custos do adiamento ainda estão sendo levantados. Cálculo inicial 

da pasta, porém, aponta prejuízo de R$ 12 milhões”.  

 

Quadro 10: Princípio de intencionalidade na N4 

Quadro 11: Princípio de intencionalidade na N6 

Quadro 12: Princípio de intencionalidade na N7 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
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Fonte: adaptação do quadro de Charaudeau, 2016a. 

 

Nas três notícias, os actantes são conscientes dos seus projetos de fazer e agem com 

conhecimento de causa. 

Promovendo uma análise geral, a N4 possui sequências voltadas ao encadeamento 

paralelo, além de apresentar itens alusivos ao encadeamento “encaixe”. Nessa notícia, o 

narrador expõe que mais de cem escolas haviam sido ocupadas no Paraná e profere que a ação 

estudantil se somava à greve dos professores do ensino básico e das universidades estaduais. 

Por conseguinte, os sujeitos, em tal caso, são diferentes, mas suas apreciações convergem, ao 

final, a uma mesma intenção, que é a contestação de normas adotadas pelo governo. 

Todas as matérias abrangem diversos pontos do tema principal e são especificadas 

pelo encadeamento “encaixe”. Deve-se ressaltar que esse encadeamento é potencializado na 

rede por conta das estruturas hipertextuais, que permitem a inserção de links, com vistas ao 

aprofundamento das temáticas, a atualização das notícias e o resgate de informações, 

caracterizando o atributo mnemônico. Na N7, o jornalista insere dados da requisição do 

ministro aos governadores de um reforço do efetivo da polícia militar próximo aos locais de 

prova do Enem. A N9 traz as polêmicas ocasionadas pela MP e a repercussão da aprovação da 

medida pelo senado. Nessa informação, um dos links contidos no texto remete a perspectivas 

ligadas à memória, porquanto dá acesso a uma notícia referente à inconstitucionalidade da 

MP, segundo a Procuradoria-Geral da República, que complementa e polemiza o fato 

principal. 

Ademais, várias notícias iniciam-se com a exposição de ações que correspondem ao 

estado final de uma sequência narrativa, sendo que a continuação desse relato retorna às 

causas que levaram ao resultado, particularizando uma cronologia contínua em inversão. 

Somado a isso, constatamos a marcação de uma cronologia descontínua em expectativa, no 

momento em que as sequências são interrompidas para darem lugar a outras 

descrições/informações, como acontece na N6 quando o narrador exprime o fato da morte de 

um aluno em uma escola. Na N4, porém, há predominância da cronologia descontínua em 

alternância, dado que uma sequência narrativa se desenvolve paralelamente à precedente com 

agentes distintos (estudantes e docentes). As variações de ritmo nos trechos narrativos 

externam um traço expansivo, isto é, quando ocorre uma sucessão de ações breves, com o 

intento de produzir variados efeitos, como o de detalhe. 

O princípio de localização tem forte incidência na organização lógica, na medida em 

que intervém no sentido de promover pontos de referência à trama narrativa. Esses pontos 
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dizem respeito à localização da sequência no espaço, à situação da sequência no tempo e à 

caracterização dos actantes
120

. Esta permite precisar a Falta e a Busca, ao definir relações de 

força entre os sujeitos, tipos de motivação e tudo o que cerca a ação. Logo, na N6, a 

resistência dos discentes é acentuada pelo relato da decisão de continuidade das ocupações. 

Outrossim, o narrador sobreleva a indecisão de certos alunos quanto à validade da 

mobilização, o empenho dos mesmos em favor de negociações, a não concessão de entrevistas 

por parte de alguns, as discordâncias dentro da comunidade estudantil, o protesto de 

integrantes do MBL, a posição contrária de Richa em relação ao movimento e sua busca por 

intermediações, a acusação dos grupos contra o governo e a procura pelo diálogo.  

O jornalista, na N7, salienta a expansão do número de inscritos no Enem que terão a 

prova adiada por causa da quantidade de escolas ocupadas. O narrador diz que, com a nova 

data, o exame pode coincidir com vestibulares pelo país e que está descartado um novo 

adiamento, descaracterizando a ação dos estudantes. Além do mais, tipifica os alunos como 

acusadores; apresenta uma solicitação do procurador da República de cancelamento do exame 

na tentativa resolver o impasse, pedido esse negado por uma juíza; relata o requerimento do 

ministro de reforço policial próximo aos locais de prova para conter confusões e a suspensão 

da avaliação; e comenta a criticidade de Mendonça relativa ao caso. 

4.3.2.4 Análise argumentativa  

Os elementos argumentativos são percebidos discretamente em alguns excertos das 

notícias. Isso posto, inferimos nas informações marcas argumentativas mediante raciocínio 

por dedução
121

, que trata-se de uma das formas apontadas por Charaudeau (2016b), referindo-

se às relações de causalidade que podem ser estabelecidas entre uma afirmação e sua causa ou 

uma afirmação e sua consequência. 

Sendo assim, a relação argumentativa, constituída pela asserção de partida (A1), 

asserção de chegada (A2) e asserção de passagem, enseja compreender alguns pormenores 

atinentes a esse modo. 

 

                                                           
120

 Como esse ponto referencial está estreitamente ligado ao princípio de intencionalidade, analisamos o aspecto 

nas notícias 4, 6 e 7. 
121

 Charaudeau (2016b) agrupa os tipos de raciocínio em quatro modalidades: raciocínio por dedução; raciocínio 

por analogia, que designa uma aproximação entre dois conhecimentos, devido a uma semelhança entre os dois; 

raciocínio por oposição, que consiste em lançar uma visão sobre os fatos, pondo em evidência algumas 

contradições; e raciocínio por cálculo, que se baseia em uma operação matemática de mais ou menos igualdade 

("trabalho igual, salário igual"), interpolação mútua ("Olho por olho, dente por dente"), transitividade ("amigos 

dos meus amigos são meus amigos"), da proporcionalidade ("Quanto mais você ganha, mais você paga em 

impostos, quanto menos você ganha, menos você paga"). 
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                                                       Asserção de passagem     

    

                            
 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do quadro de Charaudeau, 2016a. 

 

                                               

Ass                                                         Asserção de passagem      

  

                            
 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do quadro de Charaudeau, 2016a. 

  

Na N1 (figura 36), a A1 mostra a indignação dos opositores ao governo quanto à 

proposta que limita os gastos com a saúde e a educação, a A2 denota que Temer não fez 

citações do projeto nem dos críticos e a asserção de passagem refere-se a uma prova da 

validade do eixo entre A1 e A2 em relação à prioridade da PEC, por parte do presidente.  

 O fragmento da N10 (figura 37) exibe, como A1, a discussão em torno de se ter as 

turmas iniciais com as mudanças no ensino em 2018. Como A2, o argumentante descreve a 

previsão do governo em implementar a reforma até 2019. E, como asserção de passagem, faz 

uma inferência da idealização inicial, depreendendo uma falta de controle e organização no 

cumprimento de prazos. O vínculo modal entre A1 e A2 é da ordem do provável, pois não se 

sabe realmente as chances das alterações ocorrerem em 2019. 

Asserção de partida Asserção de chegada 

Opositores ao governo 

Temer dizem que a 

proposta que limita o 

crescimento dos 

gastos públicos à 

variação da inflação 

[...] pode prejudicar as 

áreas de saúde e 

educação. 

(A1) 

 

[...] mas o presidente 

não fez nenhuma 

menção direta ao 

projeto ou mesmo aos 

críticos. (A2) 

  

Prova: 

 

 

 
 

[...] hoje prioridade de Temer [...] 

Asserção de partida Asserção de chegada 

[...] o governo falava 

em ter as primeiras 

turmas já em 2018. 

(A1) 

 

Segundo o ministro, a 

previsão é que o novo 

modelo de ensino 

médio seja 

implementado até 

2019.  

(A2) 

  

Prova: 

 

 

 
 

[...] inicialmente [...] 

Figura 36: A relação argumentativa - N1 

Figura 37: A relação argumentativa - N10 



129 
 

 O escopo do valor de verdade, segundo Charaudeau (2016a), é um componente 

relacionado ao conjunto argumentativo, sendo dividido em três aspectos: generalização, 

particularização e hipótese. A presença do último é notada no trecho
122

 da N10:  

  

Na tentativa de impor uma pauta positiva diante do desgaste de imagem do governo federal, o 

presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira (16) a reforma do ensino médio. (N10) (grifo 

nosso) 

 

 

Há, então, uma suposição na primeira parte do extrato, quando o argumentante diz que 

o governo tenta “impor” uma pauta positiva frente ao desgaste de imagem gerado ao longo do 

tempo. 

Para Charaudeau (2016a), a lógica argumentativa é organizada pelos chamados modos 

de raciocínio
123

. Um deles diz respeito à concessão restritiva que é encontrada em situações de 

trocas polêmicas, “nas quais se concorda (ou se finge concordar) com certas asserções do 

outro para melhor invalidá-las ou retificá-las (procedimento menos agressivo do que uma 

negação brutal)” (CHARAUDEAU, 2016a, p. 219). 

Nas notícias 6, 7 e 10, os locutores usam esse modo para evocarem alguns fatos. 

 

Nesta quarta (26), alguns integrantes de movimentos como o MBL (Movimento Brasil Livre) chegaram 

a ir ao colégio em que ocorria a assembleia para protestar contra as ocupações, mas não houve registro 

de confronto. (N6) (grifo nosso) 

 

Questionado, o ministro também tentou minimizar o impacto das ocupações. Mas fez novas críticas aos 

movimentos. (N7) (grifo nosso) 

 

O documento não cita filosofia e sociologia como disciplinas específicas, mas sim como "estudos e 

práticas" que devem fazer parte da base nacional comum curricular. (N10) (grifo nosso) 

  
  

Na N6, após dizer que membros do MBL haviam ido ao colégio onde acontecia a 

assembleia, a fim de efetuarem protestos, o locutor introduz uma nova informação voltada ao 

registro de confrontos pela utilização da conjunção “mas”. O sentido que essa expressão dá ao 

trecho possibilita ao leitor a interpretação de que os movimentos ordenados pelo grupo 

sempre têm um desfecho de enfrentamento físico. 

Um parágrafo da N7 mostra, primeiramente, uma atitude do ministro para conter a 

discussão sobre as ocupações. Em seguida, o argumentante conta que, apesar disso, 

Mendonça critica as manifestações. Assim, há um jogo de regulação perante o fato, posto que, 

                                                           
122

 Também apresenta atributos voltados à causalidade explicativa, conforme discutido no Capítulo 2, p. 68.  
123

 Dedução – Explicação – Associação – Escolha alternativa – Concessão restritiva. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1858942-temer-tenta-reverter-desgaste-com-pautas-positivas.shtml
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de início, existe uma suavização do acontecimento e depois a explanação de desaprovação dos 

protestos. 

Na N10, versando a questão das disciplinas no novo modelo, os jornalistas enfatizam 

que não há o registro de Filosofia e Sociologia como matérias específicas no documento que 

alude à reforma, “mas sim” como estudos e práticas que podem estar inseridos em uma 

grande área de estudo. Nesse trecho, existe também uma tentativa de manobra a fim de 

minimizar possíveis reações contrárias à norma, quando é relatado que as mencionadas 

disciplinas não constarão na grade obrigatória, mas terão assuntos inclusos em áreas afins. 

O dispositivo argumentativo é composto de três quadros: proposta, que inclui uma ou 

mais asserções que dizem algo dos fenômenos do mundo e também pode ser nomeada como 

tese, proposição, que põe em causa a proposta, a depender da posição ou não do sujeito diante 

do discurso, e persuasão, que evidencia um raciocínio intencional (CHARAUDEAU, 2016a). 

Logo, as passagens abaixo expressam essas propriedades detalhadamente.   

 

O ministro afirmou que as escolas devem ser desocupadas até o dia 31 de outubro. Caso isso não 

ocorra, os inscritos nesses locais terão a prova cancelada. (N5) (grifo nosso) 

 

Esperamos que até 31/10 as escolas ocupadas sejam liberadas para não atrapalhar o sonho dos 8,5 

milhões de jovens que fazem ENEM. [discurso direto do ministro em rede social] (N5) (grifo nosso) 

 

 

Os textos referem-se à ocupação de várias escolas pelo Brasil e o possível 

cancelamento das provas do Enem. Nesse viés, o ministro utilizou o espaço em sua rede social 

para solicitar a liberação dos locais, visando que todos os alunos fizessem o exame em data 

pré-planejada, como pontuado no segundo fragmento. O veículo, contudo, divulga que o 

ministro afirmou que as instituições deveriam ser desocupadas até o dia 31 de outubro, 

engendrando no leitor uma sensação de ordem. Em vista disso, a mídia faz uma abordagem 

que extrapola o dito pela fonte, lançando estratégias acionais que remetem a outra 

interpretação do fato. Temos a seguinte categorização: 

 

Proposta: O ministro afirmou que as escolas devem ser desocupadas até o dia 31 de outubro. 

Proposição: [...] escolas devem ser desocupadas [...] (grifo nosso) 

Persuasão: [...] Caso isso não ocorra, os inscritos nesses locais terão a prova cancelada. 

 

A proposta trata-se de uma informação sobre uma declaração dada pelo ministro. O 

sujeito põe a proposta em questão quando cita algo que soa diferente do relatado pela fonte, 

caracterizando a proposição. A persuasão sobrevém quando o locutor certifica aquilo que ele 

argumentou, acrescentando que se as escolas não forem desocupadas, os inscritos nesses 



131 
 

ambientes terão a prova cancelada. A Folha justifica o estatuto do emissor, colocando a 

discussão em pauta.  

Tendo isso em vista, a situação de troca linguageira é monologal, pois o próprio 

sujeito constrói a totalidade do texto e destaca a proposta, a proposição e a persuasão numa 

argumentação explícita. 

A citação, em conformidade com Charaudeau (2016a), é um procedimento discursivo 

que consiste em referir-se, o mais fielmente possível, às emissões escritas ou orais de uma 

fonte, para produzir na argumentação um efeito de autenticidade. Desse modo, a citação 

funciona como um caráter de verdade e testemunho de um dizer.  

De acordo com Charaudeau (2016b), o sujeito argumentante pode expor sua opinião 

apoiando-se nos outros dizeres, seja para firmar alianças, seja para se opor aos demais 

indivíduos, no sentido de gerar maior credibilidade. 

No depoimento adiante, notamos que o argumentante tenta destacar a exatidão da 

citação. 

 

Em nota à Folha nesta sexta (23), o ministério se limitou a dizer que a mudança na medida provisória 

"é uma formalidade para tratar do prazo referente à implantação da Base Nacional Comum Curricular, 

que irá definir a obrigatoriedade ou não da parte que será comum a todos". (N2) (grifo nosso) 

 

 O locutor salienta que o ministério “se limitou a dizer” que a mudança na MP trata-se 

de uma formalidade a fim de versar o prazo para a implantação da BNCC, deixando 

transparecer que o MEC busca encerrar os debates voltados ao tema quando se pronuncia de 

forma breve e direta. 

A recorrência de apoio dos locutores nos argumentos de autoridade configura a 

presença intensa da visada de demonstração nas notícias
124

. Por esses argumentos, que 

intentam atribuir credibilidade e autenticidade às teses expostas, o argumentante justifica suas 

apreciações e concede ao público os meios para julgar as informações. A inserção de 

referências de especialistas e de instituições renomadas propicia eficácia à argumentação.  

O governo diz, porém, que elas estarão contempladas, já que a Base Nacional Comum Curricular, que 

ainda está em discussão, dará essas diretrizes. (N4) 

O governador do Paraná, Beto Richa, tem afirmado que as ocupações "ultrapassaram os limites do bom 

senso e não encontram amparo na razão". (N6) 

Segundo a presidente do Inep, Maria Inês Fini, um novo adiamento do Enem está descartado. (N7) 

                                                           
124

 Ver Apêndice 07. 
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Segundo o Inep, os custos do adiamento ainda estão sendo levantados. Cálculo inicial da pasta, porém, 

aponta prejuízo de R$ 12 milhões. (N7) 

 

"Sempre defendi que fosse metade da carga horária total para a base e a outra metade para as eletivas, e 

continuo defendendo. É um ponto que ainda podemos negociar [com o Congresso]". [Maria Helena 

Guimarães – secretária-executiva do Ministério da Educação]. (N8) 

 

Na N4, para o argumentante, um dos principais pontos polêmicos da MP foi a retirada 

da exigência das disciplinas de Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia. Para amenizar 

essa questão, o argumento de autoridade é posto como forma de garantir a manutenção das 

matérias na grade curricular. Na N6, o locutor relata que depois da morte de um aluno, as 

tensões entre grupos pró e contra as manifestações foram acirradas, sendo que alguns 

integrantes do MBL chegaram a ir ao colégio, onde ocorria a assembleia, para protestar contra 

as ocupações. Fortalecendo essa ideia, é agregada na informação a citação de Beto Richa, que 

descaracteriza o movimento. A N7 informa que, devido às ocupações, vários estudantes farão 

o exame em dezembro. O impasse está fincado na possibilidade das datas coincidirem com 

outros vestibulares pelo país, segundo os locutores. Todavia, consoante o argumento da 

presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

não há condições para serem efetuadas novas prorrogações, o que enfraquece a ação 

estudantil. 

Alguns fatos apresentados demonstram que os emissores, muitas vezes, se posicionam 

por trás da objetividade. Os argumentantes encerram a N7 detalhando o prejuízo causado 

pelas ocupações aos cofres públicos, que levou ao adiamento do Enem. A partir desse dado 

levantado pelo Inep, compreende-se que a Folha acopla seu dizer ao agravo citado e se 

posiciona opostamente aos movimentos, por acarretarem problemas à sociedade. 

A passagem da N8 exterioriza uma opinião da secretária-executiva do MEC, Maria 

Helena Guimarães, empregada no fim da notícia, o que pode remeter a uma linha de 

pensamento do veículo. O excerto evoca certas ressalvas ligadas à carga horária destinada à 

BNCC, entretanto, Guimarães relata que esse ponto pode ser negociado com o Congresso. 

Destarte, a mídia joga com a questão da condução do parecer dos leitores, ao arguirem que 

apesar de a reforma ter sido aprovada, ainda podem ser celebrados acordos de benefícios aos 

estudantes. 

Na N10, uma sucessão de argumentos de autoridade é inserida no texto. 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a dizer que a MP era inconstitucional e que 

havia completa "falta de urgência" da proposta. (N10) 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
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O Ministério da Educação, porém, tem defendido que a alta evasão nessa etapa de ensino e baixos 

índices de desempenho dos estudantes nas avaliações do Ideb (índice de desenvolvimento da educação 

básica) mostram a urgência das mudanças. (N10) 

"Não podíamos de forma alguma estender e postergar por mais um, três ou cinco anos algo que já é 

praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de mudanças". [Mendonça 

Filho]. (N10)  

Segundo a secretária-executiva do MEC, Maria Helena de Castro, a pasta discute como dar maior apoio 

aos Estados e municípios para que estes possam auxiliar na formação dos docentes. (N10) 

 

A visada de demonstração evidencia o dito e reforça o efeito de verdade atinente às 

polêmicas que surgiram durante a discussão da reforma. Para Rodrigo Janot, a MP era 

inconstitucional e a proposta não era urgente, no entanto, o MEC defendia a agilidade na 

efetuação das mudanças. Mendonça Filho falou da necessidade das alterações, pois, para ele, 

essa discussão era “consensual no meio educacional”. Finalizando, a secretária-executiva do 

MEC argumentou que o ministério tem estudado formas de conceder maior apoio aos Estados 

e municípios, para que possam auxiliar na formação dos professores. Então, nesse trecho 

percebemos que a Folha trabalha alternadamente com argumentos que comprovam a falta de 

planejamento da reforma e explana, por via das autoridades, a importância da adoção de 

mudanças. 

A técnica do argumento de autoridade produz eficácia quando fortalece uma tese para 

confirmar o dito. Nesse caso, o enunciador planeja constituir verdades e mostrar as provas, 

consoante uma posição de saber, e o enunciatário é aquele que terá que avaliar o discurso 

recebido.  

Nesse viés, o sujeito argumentante projeta estratégias em função das influências que 

pretende disseminar. As intencionalidades estão nos jogos de legitimação, determinando a 

postura de autoridade do sujeito, no intuito de que se perceba em nome de quem ele está 

autorizado a argumentar, e autoridade pessoal, fincada no poder de persuasão; de 

credibilidade, buscando estabelecer a posição de verdade do sujeito ao esclarecer que ele 

possui competência para dizer o que diz, sendo que o mesmo pode optar pelas posições de 

neutralidade ou de engajamento; e de captação, em que o argumentante procura envolver o 

participante da troca comunicativa no quadro argumentativo, tentando convencer o outro por 

intermédio dos objetivos de polêmica, de persuasão e de dramatização. 
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CONSIDERAÇÕES  

 

 

Trabalhar com a Teoria Semiolinguística permite ao pesquisador desvendar uma série 

de dados em seus mais diversos contextos. Esse foi um dos fatores que nos motivou a 

perscrutar essa vertente, porquanto trata-se de uma perspectiva multifacetada.  

A TS leva em conta que a linguagem pode ser entendida somente perante as questões 

de uso e de fundamentação social e psicológica. Em virtude disso, promovemos interpelações 

e exploramos a estrutura do ato de linguagem no nível situacional, sendo vital para assimilar 

como o discurso foi elaborado, no nível comunicacional, com base nos modos de expressão 

dos locutores, e no nível discursivo, pautando-nos na verificação das estratégias de encenação 

dos EU direcionadas aos TU. 

Em seguida, a fim de discernir como os organismos de informação transformam o 

mundo a descrever e comentar em um mundo descrito e comentado, analisamos o duplo 

processo de semiotização do mundo. Dessa forma, coube indagar, por meio das notícias 

divulgadas, a natureza do saber transmitido e os efeitos possíveis nos acontecimentos, no 

intuito de alcançar fins específicos. 

O ato de informar, para tanto, esteve inscrito no processo de transformação no 

momento da identificação, qualificação, ação e causação relativas aos seres. A partir dos 

títulos das notícias, pudemos perceber como a mídia atribuiu características passíveis de gerar 

inúmeras interpretações. Isso ocorreu, por exemplo, quando foram apresentadas enfaticamente 

citações polêmicas, ocasionando efeitos distintos e acionando os leitores a se posicionarem.  

As identificações concedidas pela Folha a vários indivíduos revelaram a força ou a 

passividade destes em determinadas situações e, por vezes, remeteram a ironias. Ademais, os 

atributos conferidos a alguns componentes especificaram as conjunturas, tornando-as 

abrangentes, e focalizaram certos trechos em detrimento de outros. Pela ação, os sujeitos 

assumiram, de acordo com a maneira como o locutor descreveu intencionalmente as 

informações, incumbências relevantes na narrativa. Enfim, a cadeia causal fundada no 

desenvolvimento das matérias propiciou uma compreensão clara dos desdobramentos do 

noticiado.  

Os princípios de alteridade, pertinência, influência e regulação, integrantes do 

processo de transação, de igual forma, estiveram presentes nas notícias. O primeiro fincou, 

mediante a troca social entre o produtor e o público, um vínculo que viabilizou a produção do 

conhecimento. Com o princípio de pertinência, os saberes foram expostos numa visada do 

“fazer saber”, em que a mídia mostrou os aspectos que conduziram a temática às proporções 
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descritas. O conjunto de saberes compartilhado entre os sujeitos atribuiu significado às 

informações. Além disso, o reconhecimento das tentativas de influência nos textos 

possibilitou tipificar um locutor que lidou com estratégias para não se comprometer 

completamente ante ao discurso. Contudo, excertos comprovaram persuasões empregadas 

com condutas conscientes.  

Mesmo trazendo em seu projeto editorial, como um dos princípios norteadores, a 

manutenção do apartidarismo, a Folha não cumpre esse papel, já que, pelo discurso analisado, 

evidenciou-se que esse veículo não se apoia totalmente no afastamento de doutrinas e grupos 

políticos. O webjornal empreende manobras de regulação, mas, apesar de utilizar esse recurso 

como forma de isenção, muitas passagens evocaram posicionamentos claros.  

As discussões iniciais apontaram que a descrição dos prismas do duplo processo de 

semiotização permitiu perceber que o modo como a Folha tratou os acontecimentos 

influenciou a constituição de um jogo de encenação, uma vez que a preferência por enfatizar 

ou ocultar fatos de determinada natureza deixou transparecer intenções. 

O contrato de informação midiático foi estabelecido entre as instâncias de produção e 

de recepção. Como o contrato resulta das trocas sociais, discutimos os dados externos e 

internos da situação comunicativa.  

Em relação às regularidades comportamentais no circuito externo, constatamos que a 

condição de identidade social e discursiva foi bem definida nas informações. Os sujeitos 

comunicantes de identidades sociais (EUc), nas figuras dos produtores, revisores e demais 

colaboradores que estão subordinados às regras do webjornal, adotaram no espaço do dizer os 

papéis de enunciadores (EUe), com identidades discursivas, planejando lograr metas. A 

legitimidade foi ofertada pela Folha ao EUc no sentido de conferir o direito à fala. A 

credibilidade e a captação foram notórias no EUe, no instante em que eles lançaram mão de 

estratégias para persuadir os leitores.  

Notou-se que os seres discursivos tentaram assumir uma postura ora de neutralidade, 

embora isso não tenha acontecido, ora de distanciamento. A credibilidade, dependente da 

identidade discursiva, envolveu a formulação de um ethos da Folha. O EUe também 

engendrou investidas de atração que foram representadas em atitudes polêmicas, questionando 

citações de autoridades, de sedução e de dramatização, buscando comover o público. Desse 

modo, entendemos que o posicionamento dos enunciadores pressupôs suas identidades.   

No âmbito da locução, a finalidade da mídia baseou-se em visadas, sendo que as 

principais corresponderam à informativa, à incitativa e à prescritiva. Os enunciadores 

instigaram o desejo por consumir as informações e por captar todos os motivos que 
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desencadearam os acontecimentos. O discurso sobre a reforma, somados aos critérios de 

elaboração dos textos, pôs em jogo a imagem do veículo e sua linha editorial. Os locutores 

promoveram persuasões com a função de certificar os relatos, movendo os leitores a crerem 

veementemente nas descrições. A visada de captação foi encontrada nas notícias em trechos e 

em fotos que transmitiram apelo sentimental. Logo, a Folha se empenhou em um objetivo 

duplo: explanar o que aconteceu e impactar emotivamente o público. 

O propósito consistiu em revelar o desenrolar das medidas tomadas pelo governo 

Temer durante a discussão da proposta de MP que buscava alterar o modelo de ensino 

brasileiro. Ao mais, foram mencionadas as ações de estudantes e professores no país para 

impedir o avanço dos debates que levariam à aprovação das mudanças. No decorrer das 

informações, os enunciadores fizeram uso de estratégias com fins diversificados. A 

estruturação textual foi executada de modo pertinente, de acordo com cada notícia. 

Quanto às circunstâncias materiais, exploramos as dimensões do discurso, destinando 

compreender as singularidades do suporte digital. Esse espaço é caracterizado por permitir 

constante interatividade, pois a instância de recepção possui um papel ativo na edificação das 

informações. 

No lugar de discursivização, averiguamos que a Folha, através dos seus protagonistas, 

articulou as encenações para dirigir o público a aderir ao reportado. No espaço de locução, os 

procedimentos discursivos usados pelos jornalistas conceberam uma imagem dos mesmos. No 

ambiente de relação, laços de aliança e de inclusão foram estipulados, porque as plataformas 

midiáticas oferecem campos que consentem aos leitores discutirem as notícias. Cabe observar 

que a Folha estimula os usuários a comentarem os fatos, entretanto, essa prática somente é 

outorgada a quem é assinante do jornal, o que equivale a uma estratégia que incita os 

indivíduos a manterem esse vínculo com o veículo. A análise do espaço de tematização 

motivou a investigação da organização discursiva, concedendo a oportunidade de entender o 

domínio de saber propagado no discurso midiático. 

A apreciação dos dados externos e internos colaborou na assimilação das estratégias 

enquadradas nas notícias. Outrossim, as abordagens das condições de produção do material 

noticioso e das competências discursivas viabilizaram traçar um panorama de como o 

webjornal lidou com a construção dos sentidos. Esta é assentada no elo produtor-leitor que, 

neste caso, é potencializada pelas propriedades inerentes à rede virtual. Por conseguinte, 

cumprimos o primeiro objetivo específico. 

Como resposta ao segundo objetivo, examinamos a prática discursiva na internet, que 

requereu um estudo aprofundado, pois envolveu inúmeros elementos que beneficiaram a 
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progressão de estratégias. Estas atenderam a regras peculiares de composição da escrita e da 

leitura. Buscou-se notabilizar as intenções da Folha na constituição do contrato de 

comunicação. 

Assim, inferimos que, utilizando as ferramentas tecnológicas e discursivas, a Folha 

mobilizou o público a participar do processo noticioso. A interação direta ocorre pelo serviço 

de email, Fale Conosco, caso o leitor queira sugerir ou reclamar de algo, e pelos comentários 

sobre as notícias. 

Além do fortalecimento interativo, a incorporação de links nas notícias propiciou um 

reforço discursivo das ideias, criando uma dinâmica entre os sujeitos. Ademais, esse fator fez 

com que o público encontrasse nas páginas todas as informações, contribuindo para que eles 

se conectassem com a Folha e com as produções. Como na web não existem limitações 

espaciais, os jornalistas retrataram as notícias de forma abrangente, usando ícones para 

engendrar estratégias apelativas. 

A plataforma versátil ofereceu a integração de formatos como fotografias, áudios e 

vídeos para dar destaque aos relatos. Os interlocutores foram convocados ao envolvimento no 

sistema comunicacional, já que são impactados emocionalmente pelos fatos exibidos através 

desses recursos. A narrativa jornalística foi concebida numa estrutura plural capaz de explorar 

os diferentes sentidos humanos, fornecendo mecanismos atrativos no ambiente multimídia. 

Os leitores, nesse meio, podem configurar as páginas, o que torna a navegação 

atrativa. Essa relação de proximidade foi consolidada com a disponibilização de dados no site, 

assegurando um campo de busca avançado, e com a instantaneidade, dado que a Folha 

proporciona periodicamente a atualização do material produzido. A indexação de arquivos na 

rede facilitou as pesquisas, no âmbito da recepção, e a inclusão de elementos nas notícias. No 

corpus selecionado, as notícias possuem links que remetem à descrição de fatos noticiados 

pela Folha e ligados ao fato principal, auxiliando os interlocutores a assimilarem os assuntos. 

A visada informativa “fazer saber” fortificou o ângulo discursivo e mnemônico. 

Para cumprir o objetivo geral, analisamos o corpus com o propósito de distinguir as 

estratégias discursivas, empreendendo um exame a respeito dos modos de organização em 10 

matérias que versavam acerca da reforma do ensino médio.  

Em virtude disso, interpelamos os níveis de ação e de influência dos enunciadores 

sobre os destinatários e observamos que a ordem enunciativa se manifestou de forma a 

classificar os lugares e os status dos protagonistas da linguagem (EUe e TUd). No momento 

da enunciação, as imagens dos locutores representaram suas posturas frente às situações. Pela 

exploração dos sentidos no discurso, identificamos vestígios de subjetividade nas notícias.  



138 
 

O reconhecimento das estratégias possibilitou compreender o enfoque enunciativo e as 

manobras do sujeito emissor. Suas marcas instituíram as opiniões ante a temática. O 

comportamento delocutivo ganhou visibilidade, pois os enunciadores utilizaram essa 

categoria para sublinhar suas visões, sem se comprometerem inteiramente com o que era 

exposto, gerando um efeito de objetividade. Esse efeito atuou como uma visada incitativa 

“fazer crer” para transmitir maior credibilidade. Ao exprimirem os fatos diretamente, 

retomando citações de fontes, os locutores se apagaram, aparentemente, do discurso. Porém, 

promoveram estratégias para exteriorizarem, sutilmente, suas posições. 

Pelos modos de dizer pautados na asserção e no discurso relatado, notamos passagens 

que continham pareceres que estavam em torno de citações empregadas intencionalmente, em 

que os enunciadores concordavam, refutavam ou ironizavam tais declarações. Ademais, 

trechos integradores e narrativos externaram posicionamentos. Com certa predominância, as 

evocações apareceram nas notícias para enfatizar falas, aludindo a temas significativos. 

Constatamos que as evocações recorrentes incentivam os interlocutores a reagirem, isso é 

evidenciado pelos comentários, o que ocasiona uma visada prescritiva (fazer fazer). 

Destaca-se ainda que o modo enunciativo possui um papel fundamental na 

organização discursiva, porque intervém na encenação dos outros três modos, explanando a 

maneira como o sujeito se apropria da língua para constituir o discurso. Diante da análise, os 

EUe contraem um propósito persuasivo, sendo que o ethos é formado quando eles se engajam 

no discurso, idealizando o público ao qual se dirigem.  

Apesar de não serem alcançados, os ideais de objetividade e imparcialidade são 

buscados pela Folha, no sentido de manter uma imagem de veículo credível. Para isso, entre 

outros fatores, o webjornal utilizou estratégias discursivas, no momento em que incluiu 

pensamentos diversos nos textos para elucidar o que estava sendo dito. Dessa forma, tentou 

instigar o apagamento dos enunciadores nas notícias. 

As informações foram apresentadas com a intenção de não demonstrarem o 

engajamento dos enunciadores perante os relatos, contudo, testificamos que diversos aspectos 

subjetivos foram permeados por eles nas notícias. O modo como os jornalistas abordaram 

cada acontecimento revelou os direcionamentos que esses profissionais atribuíram aos fatos, 

mesmo que não interferindo explicitamente no discurso. 

Estruturando a visão do mundo, os descritores respaldaram os discursos nos saberes 

que circulam socialmente, estabelecendo verdades a respeito dos fenômenos existentes. Os 

locutores identificaram os seres, calcando-se numa finalidade descritiva das ações humanas, e 

projetaram estratégias para inserção nos relatos. Nesse modo, a ideia de objetividade é 
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acentuada, pois os textos definem os fatos, realçando os enredos. Os emissores descreveram o 

mundo pelo processo de transformação. 

A descrição possibilitou desvelar a análise visual, uma vez que as fotos contidas nas 

informações contribuíram para instaurar efeitos patêmicos. Nessa mise en scène discursiva, os 

produtores se serviram dos imaginários sociais de seus grupos para nomear os seres. 

O estudo dos componentes do modo descritivo foi essencial para a demarcação de 

pormenores concernentes a essa organização nas notícias. A nomeação ocorreu pela 

classificação dos seres, contornando procedimentos linguísticos diversos. Os EUe, nesse caso, 

estiveram atentos aos fatos e implementaram os discursos conforme as situações de 

comunicação e as idealizações. No tocante ao elemento localizar-situar, os locutores 

determinaram a posição espaço-temporal dos envolvidos nos acontecimentos consoante a 

visão social e cultural projetada. Esse componente definiu os ambientes físicos em que os 

seres se encontravam e ajudou a verificar padrões de precisão e de detalhes. Quanto à 

qualificação, percebemos linhas subjetivas que tiveram a função de sobrelevar aspectos dos 

indivíduos. Nessa atividade discursiva, o sujeito se posicionou sob a regência de apreensões 

subjetivas. 

Caracterizado pela articulação dupla que sistematizou a sequência de ações e a 

encenação dos acontecimentos, o modo narrativo nas notícias foi organizado de forma a expor 

o ponto de vista dos locutores, tentando influenciar os leitores. As marcas textuais apontaram 

narradores que deixaram transparecer suas intencionalidades. Para transmitir representações 

da experiência do mundo aos destinatários, os narradores efetuaram discursos dotados de 

estratégias.  

Constituintes desse modo, os agentes, os processos e as sequências cumpriram um 

ofício muito importante na cadeia narrativa. Por meio deles, vimos que os seres, narrados 

pelos jornalistas, desempenharam funções acionais, ativas e passivas, relevantes no decorrer 

dos fatos, atitudes essas que demarcaram os processos discursivos, resultando na integração 

sequencial, que são os próprios textos jornalísticos, de acordo os princípios de encadeamento. 

Ao narrarem, os locutores concederam aos interlocutores a reflexão do tema, mediante as 

visadas informativa, quando transcreveram a trama, e a do pathos, no instante em que 

trabalharam em favor da captação do público, seduzindo-o a respeito de uma determinada 

condução discursiva. O modo como os narradores construíram as histórias revelou sujeitos 

que planejaram meios de alcançar o público-alvo pela força das expressões, manifestada pela 

seleção de palavras e pelo encadeamento narrativo. 
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Alguns fragmentos retrataram diretrizes argumentativas. Pelas explicações das 

asserções feitas sobre o mundo e da razão persuasiva, os enunciadores produziram 

argumentações para instigar a opinião pública. Assim, os EUe elaboraram conteúdos para os 

TUd, buscando compartilhar julgamentos. Efeitos de sentido se fizeram presentes ao longo 

dos discursos. 

A tríade argumentativa foi bem articulada. O sujeito argumentante soube apresentar a 

proposta sobre o mundo, logo, itens puderam ser revelados, demarcando as posições dos 

falantes quanto à tônica. Os argumentantes planejaram um ideal de persuasão e partilharam 

com os interlocutores um universo discursivo, com o desígnio de encontrar respaldo em 

relação à interpretação dos conhecimentos. 

 Percebemos que um dos recursos utilizados foi o argumento de autoridade, em que os 

jornalistas ancoraram-se nas citações dos especialistas para tonificarem seus argumentos, o 

que se trata de uma estratégia de posicionamento, legitimando o discurso. O veículo entende 

que os TUd podem ser captados de forma mais ágil, pois os pensamentos expostos são 

reiterados nas falas das fontes. 

Outrossim, a argumentação e a enunciação nas notícias sofreram um apagamento, 

visto que as informações exibiram pormenores essencialmente voltados aos modos descritivo 

e narrativo. Então, o terceiro objetivo específico foi cumprido.  

A postura dos enunciadores não foi avaliada apenas pelos traços explícitos, mas 

principalmente pela máscara de apagamento nos discursos. Segundo Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005, p. 172), “não há naturalidade que não possa ser intencional”. Mesmo 

imperando os modos descritivo e narrativo, a identidade discursiva do sujeito se manifestou 

em marcações estratégicas.  

A Folha, na maioria das vezes, formulou um discurso envolto de regulações, ora 

promovendo críticas e suscitando ironias quanto às ações do poder público, ora destacando a 

necessidade das mudanças frente ao sistema de ensino vigente. Isso fez parte das 

intencionalidades dessa mídia para realizar manobras discursivas. No entanto, 

compreendemos que, apesar de serem efetuadas regulações recorrentes nas notícias, a Folha 

se posiciona contra as ações do governo, no instante em que trabalha incessantemente 

pensando em alcançar os TUd, impulsionando-os a reagirem após a divulgação de períodos 

polêmicos. A criticidade nos textos por meio dos relatos das fontes configurou-se como uma 

estratégia proposital de problematizações fincadas num jogo de expectativas lançadas aos 

interlocutores. Os locutores selecionaram modos pertinentes de operação das encenações para 
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se mostrarem credíveis ao público, dando ao discurso uma aparência de verdade evidente, fato 

esse contrariado na nossa pesquisa, pois entendemos que não há neutralidade na fala.  

 Os EUc se empenharam em organizar as categorias que poderiam ser implementadas 

nas informações. Os EUe construíram algumas concepções diversificadas, singularizando um 

discurso de regulação. Além disso, os enunciadores tentaram construir os textos de forma 

objetiva, contudo, atributos ligados ao discurso relatado e aos outros modos de organização 

revelaram marcas subjetivas. Por consequência, o apagamento enunciativo também funcionou 

como uma estratégia discursiva. 

 

Reflexões sobre a reforma 

 

Durante o período de mobilizações nas escolas, no ano de 2016, o movimento foi 

muito contestado e sofreu pressões de grupos que denunciavam a promoção da desordem, do 

vandalismo e a ilegalidade das ocupações. Em outubro, após o assassinato de um aluno, 

dentro de um colégio em Curitiba, as críticas aumentaram e as manifestações perderam força. 

Em dezembro desse ano, a PEC do teto foi aprovada em votação final no senado. A reforma, 

enfim, foi sancionada por Michel Temer em fevereiro de 2017. 

 No dia 20 de novembro de 2018, o MEC homologou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (DCNs) que servirão como parâmetros para a BNCC. A 

Resolução regulamentou aspectos que haviam ficado indefinidos.  

O documento homologado regula as mudanças feitas na LDB em 2017. Entre elas, 

está a divisão da carga horária de ensino, uma que segue a BNCC e outra dividida nos 

intitulados itinerários formativos. Outra modificação prega que os municípios pequenos 

deverão ofertar, no mínimo, dois itinerários. 

Caberá às redes estaduais decidirem se firmarão convênios com instituições de ensino 

a distância (EaD). No diurno, a carga horária poderá ser de até 20% do ensino médio, no 

noturno, até 30% e, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), até 80% 

(BRASIL, 2018). Não obstante, é provável que as atividades a distância agravem as questões 

ligadas à evasão escolar, porquanto podem promover um desinteresse ainda maior dos alunos 

no que concerne às aulas.  

A Lei nº 13.415/2017 alterou a LDB ao estabelecer no Art. 36 que o currículo será 

composto pela BNCC e pelos itinerários formativos, que serão classificados mediante arranjos 

curriculares, conforme a relevância destes para os contextos locais e as possibilidades dos 

sistemas educacionais. Então, as escolas devem ordenar as propostas pedagógicas baseadas 
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nas características de suas regiões, nas necessidades de formação e nas demandas estudantis. 

Assim, os alunos escolherão quais disciplinas desejam cursar, no entanto, essa opção se 

esbarra na probabilidade de a escola não oferecer o itinerário que os mesmos desejam, 

restringindo o acesso aos saberes.  

Os itinerários supõem o aprofundamento em várias áreas e no campo da formação 

técnica profissional. Eles indicam os caminhos possíveis que os estudantes podem seguir 

durante a trajetória de aprendizado. Entretanto, a formação por competências volta-se mais 

para as dimensões profissionais de forma prática, com um ensino mecânico, e menos para a 

evolução intelectual. Além disso, há fatores que suprimem a implementação de cursos 

técnicos, como a falta de equipamentos e de laboratórios para o desenvolvimento de 

pesquisas. Nesse sentido, são necessários investimentos para que os colégios possam ofertar 

uma educação de qualidade. 

A instituição e supervalorização das disciplinas obrigatórias de Português e 

Matemática provocam um enfraquecimento das demais áreas de conhecimento crítico, 

gerando um empobrecimento cultural e educacional do currículo. 

 Deve-se, também, levar em consideração alguns elementos como a valorização da 

categoria docente e as condições infraestruturais das escolas para receberem os estudantes, 

sobretudo com o projeto de ensino integral, o que requer investimentos.  

A previsão de uma Política de Fomento de Escolas em Tempo Integral, segundo 

informações do MEC, ocorrerá gradualmente. O governo federal pretende liberar recursos 

para expansão das vagas no ensino médio em tempo integral. Todavia, essa modalidade de 

ensino nas escolas é abordada de modo a aparentar mais uma ampliação da carga horária do 

que a aplicação de alternativas educativas inovadoras que agreguem na vida do aluno. Grande 

parte dos estudantes divide seu tempo entre o emprego e a escola, o que pode inviabilizar a 

oferta desse tipo ensino. 

A educação no país padece repressivas ações de sucateamento. Problemas como altos 

índices de evasão escolar, estrutura precária dos locais de ensino, difícil manutenção de 

alunos na escola, tendo em vista as famílias de baixa renda que não detêm meios de arcarem 

com os custos dos filhos, tornam-se cada vez mais preocupantes. Diante disso, a reforma 

caracteriza-se por ser vaga e incompleta, pois restringe direitos e chances de acesso 

qualificado à educação. 

Em 04 de dezembro de 2018, a BNCC é aprovada pelo CNE, servindo como suporte 

para que as escolas elaborem seus currículos. Como a base possui caráter normativo, não 

precisou passar por votação no Congresso nem por sanção do presidente. A BNCC foi 
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homologada no dia 14 de dezembro de 2018 pelo então ministro da Educação Rossieli Soares, 

encerrando esse ciclo. A carga horária total do novo ensino será de 3.000 horas, sendo 1.800 

para as competências e habilidades da base e 1.200 destinadas aos itinerários formativos. Os 

currículos, por sua vez, devem ser estruturados até junho de 2019. Entre julho e setembro 

desse ano haverá algumas consultas públicas nos estados. Em seguida, entre os meses de 

outubro e dezembro, os novos documentos serão analisados pelos conselhos estaduais de 

educação, a fim de serem aplicados a partir do ano letivo de 2020.
125

 

O papel que a mídia desempenha ante a toda essa discussão é demasiadamente 

importante, pois o discurso disseminado pelos veículos pode favorecer o fortalecimento ou o 

arrefecimento dos movimentos. A Folha se portou como um grupo que amplificou funções de 

regulação e manobras. Como exposto, diversos trechos das notícias exibiram tópicos 

controversos em relação às manifestações, o que instigou a reação imediata do público.  

Por fim, este estudo esteve fincado na análise do discurso do webjornal Folha, quanto 

à reforma do ensino médio, ao passo que elencamos os principais pontos teóricos da TS para 

nortear o trabalho. Esta pesquisa abre caminhos para que novas reflexões voltadas ao exame 

dos discursos midiáticos na web sejam empreendidas com a perspectiva de ampliar os olhares 

em torno das práticas discursivas no ciberespaço. 
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 Informações extraídas do site do Ministério da Educação. Disponível em: 
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APÊNDICE 01 

 
Notícias divulgadas no período entre 22/09/2016 (data em que a Medida Provisória foi apresentada pelo Governo Federal) a 16/02/2017 (data em que a Medida 

Provisória foi sancionada pelo Presidente) 

Nº Título da notícia Data da divulgação Link 

01 Só 1 em 10 alunos está satisfeito, e maioria pede tecnologia nas aulas  22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815643-apenas-11-

dos-estudantes-do-pais-estao-satisfeitos-com-aulas.shtml 

02 Reforma de Temer do ensino médio deve ampliar escola integral  22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815683-reforma-

de-temer-do-ensino-medio-deve-ampliar-escola-integral.shtml 

03 Plano do ensino médio abre mão de artes e educação física e repete 

meta 

22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-

ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml 

04 ANÁLISE: Reforma não resolve problemas que desembocam no 

ensino médio  

22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815771-reforma-

nao-resolve-problemas-que-desembocam-no-ensino-medio.shtml 

05 Leia perguntas e respostas sobre as mudanças no ensino médio do 

país  

22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-

perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-

pais.shtml 

06 Temer diz que não cortará verbas para educação mesmo com 

teto de gastos  

22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815853-temer-

diz-que-nao-cortara-verbas-para-educacao-mesmo-com-teto-de-

gastos.shtml 

07 Saiba quais são os possíveis entraves para o projeto do novo ensino 

médio  

22/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815864-saiba-

quais-sao-os-possiveis-entraves-para-o-projeto-do-novo-ensino-

medio.shtml 

08 Desafio de plano de ensino médio é ter professor qualificado, diz 

especialista  

23/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816070-desafio-de-

plano-de-ensino-medio-e-ter-professor-qualificado-diz-

especialista.shtml 

09 Pressão por esportes e artes no ensino médio atingirá governo e 

Congresso  

23/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816060-entidades-

irao-ao-congresso-em-defesa-da-educacao-fisica-no-ensino-

medio.shtml 

10 Sem alarde, gestão Temer recua e dá sobrevida a artes e educação 

física  

23/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816371-sem-alarde-

gestao-temer-recua-e-da-sobrevida-a-artes-e-educacao-fisica.shtml 

11 Alunos questionam 'falsa liberdade' em reforma do ensino médio  24/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816483-alunos-

questionam-falsa-liberdade-em-reforma-do-ensino-medio.shtml 

12 Governo quer 'puxar' conteúdo do ensino médio para o fundamental  25/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816557-governo-

quer-puxar-conteudo-do-ensino-medio-para-o-fundamental.shtml 

13 Faustão desabafa, ataca gestão Temer e critica exclusão de educação 

física 

25/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816753-faustao-

desabafa-ataca-gestao-temer-e-critica-exclusao-de-educacao-

fisica.shtml 
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14 Ampliar ensino integral custa 1% do orçamento dos governos 

estaduais  

26/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1816808-ampliar-

ensino-integral-com-reforma-de-temer-custa-1-de-pib-de-

estados.shtml 

15 Estudantes fazem ato em SP contra reforma de Temer para o 

ensino médio  

26/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817078-

estudantes-fazem-ato-em-sp-contra-reforma-temer-para-o-ensino-

medio.shtml 

16 Supremo recebe ação contra reforma do ensino médio proposta por 

Temer  

27/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817176-supremo-

recebe-acao-contra-reforma-do-ensino-medio-proposta-por-

temer.shtml 

17 PSOL entra com ação no STF para derrubar reforma da educação  28/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1817876-psol-entra-

com-acao-no-stf-para-derrubar-reforma-da-educacao.shtml 

18 Reforma do ensino médio é rejeitada em enquete no site do Senado  29/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818189-reforma-

do-ensino-medio-e-rejeitada-em-enquete-no-site-do-senado.shtml 

19 STF pede explicações a Temer e levará MP do novo ensino médio ao 

plenário  

29/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818216-stf-pede-

explicacoes-a-temer-e-levara-mp-do-novo-ensino-medio-ao-

plenario.shtml 

20 Alckmin esvazia bandeira eleitoral para o ensino técnico na rede de 

SP  

30/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818223-alckmin-

esvazia-bandeira-eleitoral-para-o-ensino-tecnico-na-rede-de-sp.shtml 

21 Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 'vozes 

dissonantes'  

30/09/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1818429-temer-

defende-novo-ensino-medio-e-chama-criticos-de-vozes-

dissonantes.shtml 

22 91% das escolas públicas ficaram abaixo da média no Enem 2015  04/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1819634-91-das-

escolas-publicas-ficaram-abaixo-da-media-no-enem-2015.shtml 

23 Entre as cem melhores escolas do país no Enem 2015, só três são 

públicas  

04/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1819635-entre-as-

100-melhores-escolas-do-pais-no-enem-2015-so-tres-sao-

publicas.shtml 

24 MEC rebate críticas e já fala em reforma do ensino médio só para 

2019 

04/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1819726-mec-

rebate-criticas-e-ja-fala-em-reforma-do-ensino-medio-so-para-

2019.shtml 

25 Mais da metade das escolas do país têm piora na nota no Enem  05/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1819983-mais-da-

metade-das-escolas-do-pais-tem-piora-na-nota-no-enem.shtml 

26 Tropa de choque intervém, e alunos desocupam escola no centro de 

SP  

08/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821245-tropa-de-

choque-intervem-e-alunos-deixam-escola-ocupada-em-sao-

paulo.shtml 

27 Vestibular ditará reforma do ensino médio em escolas particulares  09/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821222-vestibular-

ditara-reforma-do-ensino-medio-em-escolas-particulares.shtml 

28 ANÁLISE: Base de matemática repete o que já existe em livro 

didático  

09/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821220-base-de-

matematica-repete-o-que-ja-existe-em-livro-didatico.shtml 
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29 Governo já prepara plano para ensino fundamental, diz ministro  11/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821718-governo-

lancara-plano-para-ensino-fundamental-apos-eleicoes-diz-

ministro.shtml 

30 Estudantes ocupam cem escolas e professores aprovam greve no 

Paraná  

11/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1821844-

estudantes-ocupam-cem-escolas-e-professores-aprovam-greve-no-

parana.shtml 

31 ANÁLISE: Base de ciências deve esbarrar em plano para ensino 

médio  

16/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1823229-base-de-

ciencias-deve-esbarrar-em-plano-para-ensino-medio.shtml 

32 Estudantes protestam contra reforma do ensino médio em São Paulo  18/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1823853-em-sao-

paulo-estudantes-protestam-contra-reforma-do-ensino-medio.shtml 

33 Ocupação em 181 escolas pode causar cancelamento de provas 

do Enem  

19/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824301-

ocupacao-em-181-escolas-pode-causar-cancelamento-de-provas-

do-enem.shtml 

34 ANÁLISE: Tônica cotidiana e ambiental domina novo currículo de 

química  

23/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1825362-tonica-

cotidiana-e-ambiental-toma-conta-da-base-curricular-de-

quimica.shtml 

35 PM desocupa escola na zona norte de SP, e alunos são levados para 

delegacia  

25/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826235-pm-

desocupa-escola-na-zona-norte-de-sp-e-alunos-sao-levados-para-

delegacia.shtml 

36 Protesto em escola ocupada do Paraná tem tensão, apitaço e 

xingamentos  

25/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826273-protesto-

em-escola-ocupada-do-parana-tem-tensao-apitaco-e-

xingamentos.shtml 

37 Estudantes do Paraná decidem continuar com ocupações nas 

escolas  

26/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826542-

estudantes-do-parana-decidem-continuar-com-ocupacoes-nas-

escolas.shtml 

38 Brasil tem 1.154 unidades de ensino ocupadas por alunos, diz 

entidade  

26/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826548-brasil-tem-

1154-unidades-de-ensino-ocupadas-por-alunos-diz-entidade.shtml 

39 Alunos são algemados após serem retirados de escola invadida no 

TO  

27/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826935-alunos-sao-

algemados-apos-serem-retirados-de-escola-invadida-no-to.shtml 

40 Estudante que 'encarou' deputados do Paraná defende ocupações de 

escolas 

27/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1827021-estudante-

que-encarou-deputados-do-parana-defende-ocupacoes-de-

escolas.shtml 

41 Manifestantes e MBL tentam desocupar escola no Paraná  28/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1827131-

manifestantes-e-mbl-tentam-desocupar-escola-parana.shtml 

42 Governo faz acordo com estudantes e adia desocupação de colégios 

no PR  

28/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1827222-justica-da-

ordem-para-estudantes-desocuparem-25-colegios-no-parana.shtml 

43 Sindicatos, partidos e MBL inflamam tensão em ocupação de escolas 

no PR  

29/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1827500-sindicatos-

partidos-e-mbl-inflamam-tensao-em-ocupacao-de-escolas-no-pr.shtml 
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44 Em assembleia, estudantes decidem continuar com ocupação no 

Paraná  

29/10/2016 http://m.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1827670-em-nova-

assembleia-estudantes-decidem-agora-continuar-com-ocupacao-no-

parana.shtml 

45 Estudantes do Paraná ocupam mais um prédio público em Curitiba  31/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1828059-estudantes-

do-parana-ocupam-mais-um-predio-publico-em-curitiba.shtml 

46 Escolas ocupadas poderão ter o Enem adiado, diz Ministério da 

Educação  

31/10/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1828124-escolas-

ocupadas-poderao-ter-o-enem-adiado-diz-ministerio-da-

educacao.shtml 

47 Ocupação de escolas murcha no PR em meio a protestos e ações 

judiciais  

01/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1828305-ocupacao-

de-escolas-murcha-no-pr-em-meio-a-protestos-e-acoes-judiciais.shtml 

48 Devido a ocupações, 191 mil estudantes farão o Enem em 3 e 4 de 

dezembro 

01/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1828431-devido-a-

ocupacoes-191-mil-estudantes-farao-o-enem-em-3-e-4-de-

dezembro.shtml 

49 Após negociação, estudantes deixam ocupação de núcleo da 

educação no PR  

01/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1828554-governo-

do-pr-endurece-corta-luz-e-agua-mas-alunos-mantem-ocupacao.shtml 

50 Por desocupação, juiz do DF libera isolar alunos e privar sono  01/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1828567-por-

desocupacao-juiz-do-df-libera-isolar-alunos-e-privacao-de-sono.shtml 

51 Justiça Federal nega pedido de suspensão do Enem 2016  03/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829112-justica-

nega-pedido-de-suspensao-do-enem-2016.shtml 

52 PM retira manifestantes e acaba com nova ocupação no Centro Paula 

Souza  

03/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829163-pm-retira-

manifestantes-e-acaba-com-nova-ocupacao-no-centro-paula-

souza.shtml 

53 Estudantes que tentaram ocupar escola técnica deixam delegacia em 

SP  

04/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829273-estudantes-

que-tentaram-ocupar-o-escola-tecnica-deixam-delegacia-em-sp.shtml 

54 Sobe para 240 mil total de inscritos que terão Enem adiado para 

dezembro  

04/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-

para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-

dezembro.shtml 

55 Ministro da Educação descarta retirar MP da reforma do ensino 

médio  

04/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829392-ministro-

da-educacao-descarta-retirar-mp-da-reforma-do-ensino-medio.shtml 

56 Com mais ocupações, 271 mil inscritos terão Enem adiado para 

dezembro  

05/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829675-com-

mais-ocupacoes-267-mil-inscritos-terao-enem-adiado-para-

dezembro.shtml 

57 Suspensão de local de prova na última hora surpreende candidatos 

do Enem  

05/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829699-

desavisados-candidatos-do-enem-vao-para-locais-em-que-prova-foi-

suspensa.shtml 

58 Para professores, primeiro dia de Enem teve conteúdo de Fuvest  05/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829796-para-

professores-primeiro-dia-de-enem-teve-conteudo-de-fuvest.shtml 

59 Redação, linguagens e matemática são os desafios do segundo dia do 06/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829827-redacao-
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Enem  linguagens-e-matematica-sao-desafios-do-segundo-dia-do-enem.shtml 

60 Candidatos temem prova de matemática no segundo dia de Enem  06/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829860-medo-de-

matematica-domina-entre-alunos-na-chegada-para-enem.shtml 

61 'Caldeirão' após ato com 200 feridos em 2015 fomentou ocupações 

no PR  

06/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829791-caldeirao-

apos-ato-com-200-feridos-em-2015-fomentou-ocupacoes-no-pr.shtml 

62 Combate à intolerância religiosa é tema da redação do Enem 2016  06/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829864-combate-a-

intolerancia-religiosa-e-tema-da-redacao-do-enem-2016.shtml 

63 Alunos esvaziam ocupação no PR para fazer Enem em outros locais 

de prova  

07/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829996-alunos-

esvaziam-ocupacao-no-pr-para-fazer-enem-em-outros-locais-de-

prova.shtml 

64 Tema de redação do Enem vazou antes do início da prova, diz 

polícia  

07/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1830182-tema-da-

redacao-foi-vazado-antes-do-enem-comecar-diz-delegada-da-pf.shtml 

65 Símbolo das ocupações, Colégio Estadual do Paraná é desocupado  07/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1830270-simbolo-

das-ocupacoes-colegio-estadual-do-parana-e-desocupado.shtml 

66 Temer critica ocupações e sugere que alunos nem sabem o que é 

uma PEC  

08/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1830376-temer-

critica-ocupacoes-e-sugere-que-alunos-nem-sabem-o-que-e-uma-

pec.shtml 

67 Ironia de Temer ao atacar ocupações gera reação de entidades 

estudantis  

08/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1830604-ironia-de-

temer-ao-atacar-ocupacoes-gera-reacao-de-entidades-estudantis.shtml 

68 MEC divulga gabarito do Enem 2016  09/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1830731-mec-

divulga-gabarito-do-enem-2016.shtml 

69 Brasil estaciona e é pior dos Brics em ranking de avaliação de inglês  16/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1832425-brasil-

estaciona-e-e-pior-dos-brics-em-ranking-de-avaliacao-de-ingles.shtml 

70 PM apreende três adolescentes em desocupação de escola no centro 

de SP  

17/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1832916-pm-

apreende-tres-adolescentes-em-desocupacao-de-escola-no-centro-de-

sp.shtml 

71 Presidente do Inep exclui treineiros e certificado de conclusão de 

novo Enem  

25/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1835523-presidente-

do-inep-exclui-treineiros-e-certificado-de-conclusao-de-novo-

enem.shtml 

72 Polícia cumpre reintegração e alunos são retirados de universidade 

no PR  

25/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1835570-policia-

cumpre-reintegracao-e-alunos-sao-retirados-de-universidade-no-

pr.shtml 

73 20% dos futuros professores no Brasil têm 'nota vermelha'  28/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1836190-20-dos-

futuros-professores-no-brasil-tem-nota-vermelha.shtml 

74 Relator quer artes e educação física obrigatórias no ensino médio  29/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1836701-relator-

quer-fatiar-curriculo-comum-nos-tres-anos-do-ensino-medio.shtml 

75 Comissão do Congresso aprova proposta de novo ensino médio  30/11/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1837074-

comissao-do-congresso-aprova-proposta-de-novo-ensino-
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medio.shtml 

76 Racismo é tema de redação para alunos que fazem Enem neste 

domingo  

04/12/2016 http://m.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1838338-racismo-e-tema-

de-redacao-para-alunos-que-fazem-enem-neste-domingo.shtml 

77 Ensino privado no Brasil fica abaixo da média de países ricos em 

ranking  

06/12/2016 http://m.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1838772-rede-privada-

tambem-fica-abaixo-da-media-de-paises-ricos-no-pisa.shtml 

78 Proposta que define mudanças no ensino médio avança no 

Congresso  

07/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1839446-camara-

aprova-texto-base-de-proposta-que-define-mudanca-no-ensino-

medio.shtml 

79 Câmara aprova exigência de filosofia e sociologia no ensino médio  13/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841196-camara-

aprova-exigencia-de-filosofia-e-sociologia-no-ensino-medio.shtml 

80 Opção de escolha por área no ensino médio agrada estudantes e 

divide pais  

15/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841592-opcao-de-

escolha-por-area-no-ensino-medio-agrada-estudantes-e-divide-

pais.shtml 

81 Ocupações de escolas opõem pais e alunos em SP, diz pesquisa 

Datafolha  

15/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841586-ocupacoes-

de-escolas-opoem-pais-e-alunos-em-sp-diz-pesquisa-datafolha.shtml 

82 Medida provisória do ensino médio é inconstitucional, diz 

Procuradoria  

19/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-

provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml 

83 Base Nacional Comum Curricular vai incluir habilidades emocionais  25/12/2016 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1844340-base-

nacional-comum-curricular-vai-incluir-habilidades-emocionais.shtml 

84 Quase 50% dos professores não têm formação na matéria que 

ensinam  

23/01/2017 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1852259-quase-50-

dos-professores-nao-tem-formacao-na-materia-que-ensinam.shtml 

85 Ministro da Educação tem 1 a cada 5 compromissos em reduto 

eleitoral  

27/01/2017 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1853439-ministro-

da-educacao-tem-1-a-cada-5-compromissos-em-base-eleitoral.shtml 

86 Senado aprova medida provisória que reforma o ensino médio  08/02/2017 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-

aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-ensino-medio.shtml 

87 Para Temer, reforma do ensino médio gerou 'polêmica saudável'  16/02/2017 http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1859290-para-

temer-reforma-do-ensino-medio-gerou-polemica-saudavel.shtml 

 As notícias escolhidas para análise estão em negrito na tabela. 

 Observações: 

 As notícias de número 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 71, 76 e 83 possuem apenas breves referências à Reforma. No entanto, optamos por 

inseri-las na pesquisa geral, mesmo não estando dentro das escolhidas para análise, pois elas são listadas no resultado da busca.  
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APÊNDICE 02 

Processo de transformação no corpo das notícias
126

 

                                

 

N1 

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (22) que "não haverá redução de verbas para educação" em seu governo e pediu "auxílio e 

compreensão" dos governadores para que o ensino integral seja implementado em todas as escolas do país.  

Temer não estipulou um prazo para que isso ocorra, mas, segundo ele, a primeira turma a cumprir o novo currículo deve começar em 2018. O 

presidente não citou o projeto proposto por sua equipe econômica que estabelece teto para os gastos públicos, inclusive nas áreas de saúde e 

educação.  

"Se nós pudermos, nesse curtíssimo espaço que temos pela frente [até 2018], com auxílio e compreensão dos governadores, nos esforçarmos 

enormemente para fazer todas as escolas em tempo integral, ganharíamos muito para a educação do povo brasileiro", disse Temer. "Quero dizer 

muito solenemente que no nosso governo não haverá redução de verbas para a educação", completou o presidente.  

Para ele, o governo sabe qual é sua "responsabilidade fiscal", mas reconhece que há também a "responsabilidade social" e que elas "caminham 

juntas".  

Opositores ao governo Temer dizem que a proposta que limita o crescimento dos gastos públicos à variação da inflação, hoje prioridade de 

Temer, pode prejudicar as áreas de saúde e educação, mas o presidente não fez nenhuma menção direta ao projeto ou mesmo aos críticos.  

                                                           
126

 Limitamos esta análise apenas aos textos do corpo das notícias, bem como somente aos trechos referentes à descrição dos locutores das informações, visto que a pesquisa 

busca investigar o discurso do ponto de vista de produção. As imagens, quadros e gráficos foram estudados separadamente. Além disso, algumas expressões podem ser 

classificadas em mais de uma característica do processo de transformação. Desse modo, para facilitar o exame dos dados, fizemos a ordenação a partir da peculiaridade 

predominante. 

  Identificação          Qualificação   

  Ação     Causação  
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REFORMAS NO ENSINO MÉDIO  

Principais mudanças propostas pela medida provisória do governo Temer  

As declarações do presidente foram dadas em um discurso rápido no Palácio do Planalto durante cerimônia de lançamento do novo modelo para 

o ensino médio, que flexibiliza o currículo da etapa, acaba com a obrigatoriedade de disciplinas de artes de educação física e traz incentivo à 

expansão do ensino em tempo integral. As mudanças serão levadas ao Congresso por meio de uma MP (Medida Provisória).  

Temer afirmou que as mudanças na etapa de ensino servirão para dar "um salto" na educação do país com "eficiência". "Não estamos 

perseguindo um Estado mínimo, nem máximo. Precisamos de um Estado eficiente, capaz de prestar serviços de qualidade à população", disse.  

MENDONÇA  

O ministro da Educação, Mendonça Filho, discursou antes de Temer e disse que a reformulação ocorre diante de um cenário de "falência do atual 

ensino médio", com baixo desempenho em avaliações como o Ideb e altos índices de evasão, e apresentou números para o ensino integral.  

Segundo ele, o governo deve investir de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão em dois anos no projeto de fomento ao ensino integral no ensino médio. Já a 

meta é atender 500 mil jovens nessas escolas de tempo integral até 2018. "Teremos a responsabilidade de mais do que dobrar o número de alunos 

beneficiados", afirmou.  

"O desempenho de português e matemática é menor hoje do que em 1997. Os jovens hoje têm menor conhecimento em matemática e português 

do que na década de 90", disse Mendonça.  

Para ele, uma comparação com o sistema aplicado em outros países mostra que o Brasil está hoje "na contramão do mundo".  

"Temos aí um exemplo do que é o ensino médio brasileiro, com 13 disciplinas obrigatórias, bastante engessado e que coloca o jovem com 

disposição de não continuar na vida educacional", disse. "O novo ensino médio tem como pressuposto principal a autonomia do jovem. É muito 

comum o jovem colocar que aquela escola não é a escola que dialoga com ele", completou.  

N2 
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Estudantes fazem na capital paulista nesta segunda-feira (26) manifestação contra o projeto de reforma do ensino médio apresentado na semana 

passada pelo governo Michel Temer (PMDB). É o primeiro ato contra o projeto. Os estudantes ocuparam a avenida Paulista no sentido 

Consolação por volta das 18h30. O trânsito chegou a ser interditado nos dois sentidos, mas já está liberado.  

Os manifestantes começaram a caminhar por volta das 18h50, ocupando a via no sentido Paraíso. O ato foi marcado para as 17h com 

concentração no vão livre do Masp. Por volta das 18h30, a Polícia Militar exigiu que os manifestantes informassem o trajeto da passeata.  

Estudantes disseram que o grupo vai descer a avenida Brigadeiro Luís Antônio, no sentido da Assembleia Legislativa. Eles pretendem encerrar a 

passeata na frente da sede do PMDB. A PM não divulgou estimativa oficial do número de participantes. Extraoficialmente, policiais que 

acompanhavam a manifestação estimam haver cerca de 300 pessoas.  

O ato foi convocado pelas redes sociais por um grupo intitulado como Estudantes Libertários Autônomos. "Não queremos somente participar, 

mas sim tomar as decisões! Tudo nos é imposto de cima, mas nem tudo que cai do céu e sagrado!", cita a descrição do evento.  

O governo decidiu tocar as mudanças por medida provisória. O que provocou reações negativas, por limitar discussões sobre o projeto. Os 

organizadores da manifestação ainda afirmam que o governo faz uma "cruzada" contra disciplinas de "questionamento crítico", como artes, 

sociologia e política. Mudanças que tratam do fim da obrigatoriedade das disciplinas também causaram grande polêmica.  

Para a estudante Sandra Donato, 16, a reforma não parece ter o objetivo de melhorar a formação integral dos alunos, mas "só formar mão de obra 

para o mercado de trabalho". "Parece que faltou uma análise mais profunda da situação das escolas e da educação", diz ela, que estuda em uma 

escola estadual de São Paulo.  

Segundo Mariana da Rocha Silva, 16, faltou discussão. "Deveria ter tido uma consulta ampla com alunos e professores", disse ela, também 

matriculada em uma unidade estadual.  

Às 19h30, a passeata ocupava toda a avenida Brigadeiro Luís Antônio. O grupo desce no sentido Ibirapuera. No caminho, o grito "Fora Temer" 

foi um dos mais repetidos. Às 20h, os manifestantes fecharam a avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco do Ibirapuera.  

Após algumas voltas por ruas da região, a passeata se concentrou às 20h30 em frente à sede do diretoria estadual do PMDB, na rua Manoel da 

Nóbrega. Carros e motos da PM protegeram o prédio.  
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A passeata depois seguiu até o monumento às Bandeiras, no Ibirapuera. Os manifestantes subiram no monumento e começaram a se dispersar por 

volta das 21h. O ato foi pacífico e não teve episódios de violência.  

Ao anunciar o plano de reformulação dessa etapa, o Ministério da Educação distribuiu texto do que seria a medida provisória encaminhada ao 

Congresso. Por esse documento, artes e educação física seriam obrigatórias somente do ensino infantil ao fundamental. A obrigatoriedade de 

sociologia e filosofia também sumiu.  

Nesta sexta-feira (23), porém, ao publicar a versão oficial da MP no "Diário Oficial" da União, o governo manteve o fim da obrigatoriedade das 

disciplinas, mas apontou que essa regra somente passará a valer a partir do segundo ano letivo posterior à aprovação da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular).  

O Ministério da Educação diz que nunca houve a intenção de eliminar as disciplinas, e que a versão divulgada na quinta-feira ainda não havia 

passado por revisões. Os conteúdos, segundo a pasta, serão contemplados na BNCC.  

A base nacional definirá os conteúdos para as diferentes etapas da educação básica e ainda está em discussão, sem um prazo certo para a sua 

conclusão. Na prática, a presença ou não dessas disciplinas no ensino médio será decidida pelo conteúdo da base nacional.  

Português e matemática serão obrigatórias nos três anos do ensino médio. As demais poderão ser ministradas conforme determinação das redes e 

escolas, contanto que seja garantido o que for definido na Base Nacional Comum Curricular.  

Em nota à Folha nesta sexta (23), o ministério se limitou a dizer que a mudança na medida provisória "é uma formalidade para tratar do prazo 

referente à implantação da Base Nacional Comum Curricular, que irá definir a obrigatoriedade ou não da parte que será comum a todos". A 

medida provisória já está valendo. O Congresso tem 120 dias para aprová-la. Caso contrário, o texto perde a validade.  

 

N3 

O presidente Michel Temer (PMDB) rebateu, nesta sexta (30), críticas contra a proposta de reforma do ensino médio. Segundo ele, o intuito da 

mudança é aproximar o ensino brasileiro do adotado em países mais desenvolvidos.  
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O novo plano, apresentado por sua gestão há uma semana por meio de uma medida provisória, propõe aumento na carga horária das aulas, maior 

flexibilização e exclusão de algumas disciplinas antes obrigatórias, como artes e educação física. O texto ainda será avaliado por deputados e 

senadores.  

A uma plateia de empresários e convidados na revista "Exame", Temer afirmou que em 2013 houve uma queda abrupta da aprendizagem e 

defendeu a tramitação por medida provisória. Segundo ele, a tramitação de um projeto de lei tradicional leva 90 dias e depois tranca a pauta. Já a 

medida prevê 120 dias de discussão. O STF (Supremo Tribunal Federal) vai levar a questão ao plenário da corte.  

O presidente acrescentou que o tema vinha sendo discutido por técnicos há pelo menos cinco anos e que lembra o antigo’ modelo do ensino 

médio, dividido entre clássico e científico. "É interessante no Brasil que as coisas se renovam para voltar ao passado", afirmou. "Estamos fazendo 

uma especialização compatível com o que é feito na Europa, nos EUA, na Coreia do Sul."  

Ele disse que a medida foi "muito bem recebida", apesar das críticas de vários setores, e que as insatisfações são "vozes dissonantes". "Essa 

matéria será suficientemente debatida, assim como já o foi", disse, e defendeu a medida mesmo num governo de menor duração.  

"Estamos no governo há pouco tempo, tomando medidas ousadas, porque se não houver ousadia o governo se converte numa covardia, e não 

vamos fazer nada pelo país", afirmou Temer. "Elas podem ser mal compreendidas num primeiro momento, mas depois darão suporte popular ao 

governo", disse. "Temos certeza que daremos um salto de qualidade na educação."  

PROPOSTA  

A medida provisória apresentada pelo governo, em linhas gerais, modifica pontos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), de 1996. O 

projeto enfoca a especialização e a educação em tempo integral no ensino médio.  

A etapa é atualmente o maior gargalo do setor, com desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação. O país tem 1,7 milhão de 

adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, o equivalente a 16% da população nessa faixa etária.  

Segundo o novo projeto, a carga horária mínima de 800 horas anuais deverá ser ampliada progressivamente para 1.400 horas, o que representa 

sete horas por dia. O texto afirma que essa ampliação deve seguir as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê, até 2024, a matrícula de 

ao menos 25% dos alunos em tempo integral –o Brasil registra hoje 6% dos estudantes nessa modalidade no médio.  

REFORMAS NO ENSINO MÉDIO  
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Principais mudanças propostas pela medida provisória do governo Temer  

A proposta cita apenas português, matemática e inglês como disciplinas obrigatórias nos três anos da fase –hoje, todos os alunos devem cursar 13 

disciplinas no período.  

Com a mudança, parte da grade (ao menos um ano) será comum a todos. Para o restante, haverá a opção de aprofundamento em cinco áreas: 

linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação profissionalizante. A oferta dessas habilitações, porém, dependerá 

das redes e escolas.  

Uma das mudanças que gerou mais críticas foi a exclusão de artes e educação física da grade obrigatória da etapa. A alteração constava no texto 

distribuído pelo Ministério da Educação em 22 de setembro, no anúncio do plano.  

No dia seguinte, ao publicar a versão oficial da MP no "Diário Oficial" da União, porém, o governo voltou atrás. Manteve o fim da 

obrigatoriedade de artes, educação física, sociologia e filosofia, mas apontou que essa regra só passará a valer no segundo ano letivo posterior à 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que definirá os conteúdos da educação básica e ainda está em discussão.  

A transição para o novo modelo, que deve ser gradual, caberá às redes nos Estados. A expectativa do governo é ter turmas com a nova proposta a 

partir de 2018. 

N4 

"Nossa escola precisa de ajuda", lê-se em um cartaz fixado na porta de uma sala de aula na Escola Estadual Ana Divanir Boratto, em Ponta 

Grossa, cidade paranaense de pouco mais de 300 mil habitantes, a 117 km de Curitiba.  

Essa é uma das mais de cem escolas ocupadas por estudantes no Paraná em ao menos 23 cidades, segundo levantamento do Movimento Ocupa 

Paraná. Eles protestam contra a medida provisória do governo Michel Temer (PMDB) que prevê a reforma do ensino médio.  

A medida prevê a flexibilização do currículo, com disciplinas optativas, nas redes pública e particular. Também visa incentivar a expansão do 

ensino integral. Uma das principais polêmicas envolveu a retirada da exigência de artes, educação física, filosofia e sociologia nessa etapa do 

ensino.  
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O governo diz, porém, que elas estarão contempladas, já que a Base Nacional Comum Curricular, que ainda está em discussão, dará essas 

diretrizes. 

A movimentação estudantil no Paraná se soma a uma greve dos professores do ensino básico e das universidades do Estado. Os docentes reagem 

ao pedido oficial do governador Beto Richa (PSDB) à Assembleia Legislativa do Paraná para que os deputados estaduais aprovem mudanças em 

uma lei condicionando o reajuste salarial anual à "comprovada disponibilidade orçamentária e financeira". 

Na quinta-feira (6), em Cascavel, o governador Beto Richa afirmou que a movimentação dos professores é uma "brincadeira". Ele também disse, 

na sexta (7), na inauguração de uma fábrica em Guarapuava, que os estudantes não sabem porque protestam.  

"Sindicatos ligados a CUT e ao PT, que querem a baderna, usam de forma criminosa as nossas crianças das escolas, que estão nas ruas 

protestando não sabem nem porque, em uma perfeita doutrinação ideológica", afirmou.  

A situação atual é uma nova crise para o governo Richa na área de educação. Em 2015, motivados por reajustes no funcionamento do sistema de 

previdência do funcionalismo do Estado, professores do Paraná encabeçaram uma greve que durou 44 dias.  

No momento mais sensível da mobilização, cerca de 3.000 policiais cercaram a Assembleia Legislativa do Estado para garantir a votação das 

mudanças no fundo previdenciário. Quando grevistas tentaram furar o bloqueio, iniciou-se um confronto que deixou mais de 200 feridos.  

REIVINDICAÇÕES  

Além da pauta em comum –a rejeição à reforma do ensino médio encaminhada pelo governo Michel Temer–, os alunos paranaenses têm 

reivindicações pontuais, que variam em cada escola. Na escola Ana Divanir, as demandas dos estudantes incluem melhorias no prédio, que 

enfrenta problemas estruturais.  

Em Ponta Grossa, quarta maior cidade do Estado, outras cinco escolas foram ocupadas até a noite de segunda (10). O Colégio Regente Feijó, 

maior e mais antigo do município, com mais de 2.000 alunos, tem servido de casa para um grupo de estudantes desde sexta (7). Uma delas é 

Bruna Camargo, 18.  

De acordo com a aluna, cerca de 50 colegas têm dormido no colégio. Um número maior, incluindo menores –que não ficam no local durante a 

noite–, participa de aulas públicas e oficinas que são ministradas durante o dia por professores e estudantes universitários simpáticos ao 

movimento.  

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/
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"O importante é que esse não é um movimento só de um escola, só do Regente", diz Camargo. "Todos os estudantes estão se ajudando, se 

apoiando."  

As ocupações, porém, não são bem vistas por todos os membros da comunidade estudantil. A dois meses do vestibular e a um mês do Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio), alguns pais e alunos temem que a falta de aulas tenha impacto no resultado das provas.  

"Muitos alunos querem ter aula, estão preocupados com isso. A gente tenta conscientizar os colegas de que não adianta ficar focado nisso por 

dois meses, porque depois a educação vai piorar muito", diz Camargo.  

GREVE DOS PROFESSORES  

O sindicato que representa os professores do ensino básico marcou uma assembleia nesta quarta (12) para referendar a greve, já indicada pelo 

conselho da entidade, que deve começar na próxima segunda (17).  

Docentes de três instituições de ensino superior, a UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), a UEL (Universidade Estadual de Londrina) 

e a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), já decidiram entrar em greve ainda nesta semana. A expectativa é que outras 

universidades estaduais decidam aderir à paralisação nos próximos dias.  

"O não pagamento da reposição agrava o quadro de desmonte das universidades estaduais", diz Luiz Fernando Reis, professor da Unioeste que 

participa da coordenação dos sindicatos das universidades.  

GOVERNO  

Questionada, a Secretaria de Educação do Paraná afirmou que respeita o direito de manifestação dos estudantes, mas julga que a mobilização é 

desnecessária. "No Paraná o assunto [da reforma no ensino médio] está sendo amplamente debatido com a comunidade escolar, por meio de 

atividades nas escolas e seminários previstos para o dia 13 deste mês. Além disso, as ocupações atrapalham os estudos dos alunos que querem 

frequentar as aulas", afirmou a pasta.  

A secretaria afirma que o governo deve entrar com pedidos de reintegração de posse nas escolas ocupadas e que mantém diálogo com os 

professores desde o início do ano. Segundo a pasta, uma reunião, com a participação do secretário da Fazenda, deve ser marcada para a próxima 

semana.  

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
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N5 

Nesta quarta, em coletiva de imprensa sobre a divulgação dos locais em que serão aplicadas as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino 

Médio) 2016, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que ocupações em escolas podem comprometer a realização do exame para 95 mil 

dos mais de 8,6 milhões de inscritos.  

Segundo relatório do MEC (Ministério da Educação) estão ocupadas 181 escolas em 82 cidades de 11 Estados.  

O ministro afirmou que as escolas devem ser desocupadas até o dia 31 de outubro. Caso isso não ocorra, os inscritos nesses locais terão a prova 

cancelada.  

 

 

 

 

 

"Espero que o bom-senso prevaleça e as pessoas tenham a sensibilidade", disse Mendonça Filho.  

Aos eventuais prejudicados, o MEC decidiu que vai aplicar a prova em data posterior a da realização oficial do exame, 5 e 6 de novembro.  

Por questão de logística, Mendonça Filho descartou a possibilidade de realocar esses inscritos em outras escolas.  

O ministro disse ainda que a Advocacia Geral da União estuda providências jurídicas aos responsáveis pelas ocupações, que protestam sobretudo 

contra a reforma do ensino médio e a PEC do Teto.  

Se necessária a aplicação da prova em outra data, os custos de aproximadamente R$ 90 por prova poderão ser cobrados judicialmente de alunos e 

entidades que forem identificados como responsáveis pelas ocupações.  
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PREPARAÇÃO  

A Folha preparou uma série de vídeos com dúvidas e apostas de estudos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016. São quatro 

provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação.  

No primeiro dia (5/11), o exame terá duração de quatro horas e meia e contemplará as disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias 

(história, geografia, filosofia e sociologia) e ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia).  

Já o segundo dia (6/11), com duração de cinco horas e meia, será dedicado a linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, 

língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação), matemática e suas tecnologias e redação. Nas duas datas, 

os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília) -o exame começa às 13h30. 

 

N6 

Em assembleia realizada nesta quarta-feira (26), estudantes do Paraná decidiram continuar com as ocupações nas escolas estaduais.  

O movimento, que já dura cerca de três semanas, foi organizado pelos estudantes em protesto contra a reforma do ensino médio pelo governo 

federal. Parte dos alunos, porém, não concorda com as manifestações e pede o retorno às aulas.  

Cerca de 600 alunos, representantes de escolas ocupadas em todo o Estado, participaram da assembleia. Eles saíram do local por volta das 17h, 

aos gritos de "ocupar e resistir".  

Embora a maioria dos alunos tenha se posicionado a favor da continuidade das ocupações, cada escola tem autonomia para decidir. Ou seja, 

quem preferir desocupar a escola tem liberdade para isso.  

Foi aprovada a criação de uma comissão de estudantes que pretende abrir o diálogo e negociar reivindicações com o governo estadual de Beto 

Richa (PSDB).  

Os alunos pedem a realização de uma conferência estadual pela reorganização do ensino médio, em parceria com o governo e professores, ainda 

neste ano.  
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Além disso, querem que Richa edite um decreto ou uma lei que garanta que a reforma, da forma como está hoje, não será aplicada no Paraná.  

Os manifestantes também pedem a anistia aos alunos e professores que participaram das ocupações, para que não sejam punidos pelas direções 

dos colégios.  

"Foi uma grande assembleia, democrática e plural", disse Matheus dos Santos, presidente da Upes (União Paranaense dos Estudantes 

Secundaristas). A imprensa não pôde acompanhar o encontro, que foi fechado.  

Ao final da assembleia, um grupo de estudantes gritava contra "os golpistas da mídia" e propunha não dar entrevistas. Eles gravaram um vídeo, 

em jogral, em que se manifestavam a favor das ocupações.  

Outra parte dos manifestantes, porém, aceitou falar com os jornalistas, mas sem dar nomes.  

TENSÃO  

Nesta segunda (24), um aluno de 16 anos morreu assassinado numa escola ocupada, o que acirrou as tensões entre grupos pró e contra o 

movimento.  

Nesta quarta (26), alguns integrantes de movimentos como o MBL (Movimento Brasil Livre) chegaram a ir ao colégio em que ocorria a 

assembleia para protestar contra as ocupações, mas não houve registro de confronto.  

O governador do Paraná, Beto Richa, tem afirmado que as ocupações "ultrapassaram os limites do bom senso e não encontram amparo na razão". 

Ele diz que o diálogo está aberto: há algumas semanas, convidou representantes do movimento Ocupa Paraná a levarem suas propostas sobre a 

reforma e se propôs a não alterar a grade curricular no Estado.  

Já grupos favoráveis às ocupações dizem que o governo tem "insuflado" as manifestações contrárias ao movimento, que "usam inclusive de 

violência", e feito ameaças contra professores e diretores a favor das ocupações. Para eles, o Estado está colocando em risco a segurança dos 

adolescentes.  

NÚMEROS  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1825767-adolescente-morre-em-escola-estadual-ocupada-por-estudantes-em-curitiba.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1826273-protesto-em-escola-ocupada-do-parana-tem-tensao-apitaco-e-xingamentos.shtml
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Segundo o governo, o número de ocupações diminuiu nos últimos dias. Havia 672 escolas ocupadas nesta quarta (26), de acordo com balanço 

divulgado pela secretaria da Educação. São 159 a menos que na sexta-feira (21), quando eram 831 ocupações.  

O Ocupa Paraná nega arrefecimento e diz que o número se mantém em 850. Para o movimento, há uma tentativa de criminalizar as ocupações, 

especialmente a partir da morte do estudante Lucas Mota, na segunda. "A resolução deste conflito não está na violência e na truculência, e sim no 

diálogo", disse o grupo, em nota.  

N7 

Subiu de 240 mil para 271 mil o número de inscritos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que terão a prova adiada para dezembro.  

Segundo nova lista divulgada pelo MEC (Ministério da Educação) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) na manhã deste sábado (5), o número de locais de prova ocupados passou de 364 para 405, de um total de 16.476. Confira aqui a 

relação completa.  

Com as novas ocupações, a prova para 271.033 inscritos –cerca de 3% dos 8,6 milhões– será aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro. Os 

participantes serão informados do adiamento por e-mail e SMS, de acordo com o Inep. Os novos locais ainda não foram divulgados. Para os 

demais inscritos, as provas ocorrem neste sábado (5) e domingo (6).  

As provas realizadas em dezembro serão diferentes das de novembro. De acordo com o MEC, apesar disso, o nível de dificuldade de ambas deve 

ser o mesmo.  

A nova data para os 271 mil inscritos que farão as provas em 3 e 4 de dezembro também deve coincidir com outros vestibulares no país. Segundo 

a presidente do Inep, Maria Inês Fini, um novo adiamento do Enem está descartado.  

OCUPAÇÕES  

Os estudantes protestam contra PEC 241 que estabelece um teto para os gastos públicos, incluindo saúde e educação, e a proposta de reforma do 

ensino médio, entre outros pontos.  

A ocupação nas escolas gerou uma queda de braço entre representantes do Ministério da Educação e estudantes. Parte deles acusa o governo de 

usar as datas do Enem como pressão para deixarem os protestos.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://media.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/05/locais_ocupados_enem_2016.pdf
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A polêmica também chegou à Justiça. Na quarta (2), o procurador da República Oscar Costa Filho pediu o cancelamento do exame por entender 

que a realização de provas em diferentes datas fere o princípio de isonomia da seleção. A juíza federal Elise Avesque Frota, substituta da 8ª Vara 

Federal do Ceará, no entanto, negou o pedido.  

POLÍCIA MILITAR  

Em meio ao impasses em relação às ocupações, o ministro Mendonça Filho disse que vai solicitar aos governadores que o efetivo da Polícia 

Militar seja reforçado próximo aos locais de prova.  

"Não queremos conflito. Pedimos que coloque reforço de segurança para preservar o direito de ir e vir e de livre acesso aos locais de prova. E 

também garantir a inviolabilidade das provas. Não vamos criar uma situação em que a PM vai ser solicitada para ficar dividindo um corredor 

humano de quem quer a prova e quem não quer", disse.  

Segundo ele, se houver "qualquer risco" ao local de prova e à segurança do exame, como tumultos, a recomendação é que o coordenador do local 

suspenda a aplicação. Neste caso, a prova será adiada.  

"Esperamos que esse tipo de incidente não ocorra e fazemos um apelo ao bom senso às pessoas que tem patrocinado esse tipo de atitude de que 

respeitem o direito das pessoas de ter acesso à educação", afirmou ele, para quem é preferível adiar a prova para até "300 mil e 500 mil 

estudantes" a registrar novos conflitos, disse.  

Questionado, o ministro também tentou minimizar o impacto das ocupações. Mas fez novas críticas aos movimentos.  

"Muitos não tem o necessário conhecimento das bandeiras levantadas. A PEC 241 não afeta a educação brasileira. Asseguramos um crescimento 

no orçamento de mais de 10% para 2017. A discussão do ensino médio é uma discussão de quase 20 anos. O flagelo do ensino médio brasileiro é 

o que deveria estar gerando protestos", disse ele, para quem caberá à AGU (Advocacia-Geral da União) tomar eventuais medidas.  

Segundo o Inep, os custos do adiamento ainda estão sendo levantados. Cálculo inicial da pasta, porém, aponta prejuízo de R$ 12 milhões.  

 

N8 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829112-justica-nega-pedido-de-suspensao-do-enem-2016.shtml
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Uma comissão formada por deputados e senadores aprovou nesta quarta-feira (30) alterações na medida provisória que propõe um novo modelo 

de ensino médio no país. A proposta, aprovada por 16 votos a 5, segue agora para discussão nos plenários da Câmara e Senado.  

O novo texto, apresentado pelo relator Pedro Chaves (PSC-MS), estabelece metas para a ampliação da carga horária do ensino médio e prevê que 

40% desse período seja destinado ao aprofundamento dos estudos em áreas específicas, conforme a escolha do aluno. Neste caso, o aluno poderá 

optar por cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico e profissionalizante.  

Já o restante, ou cerca de 60%, deve ser destinado ao ensino de disciplinas comuns a todos os alunos, a serem definidas na BNCC (base nacional 

comum curricular), hoje em discussão no Conselho Nacional de Educação.  

Proposta original da MP, apresentada em setembro, no entanto, previa que essa divisão fosse equivalente a 50% da carga horária total. Segundo o 

relator, a mudança acolhe sugestões de emendas apresentadas por parlamentares.  

Assim, com a previsão de ampliação da carga horária anual de 800 horas para 1.000 horas em até cinco anos, totalizando 3.000 horas em todo o 

ensino médio, a expectativa é que 1.800 sejam destinadas à base curricular comum, e 1.200 à chamada "flexibilização".  

O novo texto também retoma a obrigatoriedade da oferta das disciplinas de artes e educação física nesta etapa de ensino. O relatório também abre 

brecha para que as redes de ensino possam estabelecer convênios com instituições de educação à distância "com notório reconhecimento" para 

cumprir, em conjunto, parte das exigências do currículo do ensino médio, medida que não estava prevista inicialmente na proposta do governo.  

Ao todo, foram apresentadas 568 emendas à medida provisória –destas, 90 foram acatadas no parecer aprovado nesta quarta (30).  

'AVANÇO' E CRÍTICAS  

Durante a reunião, parlamentares se dividiram em relação à proposta apresentada pelo relator. Ao mesmo tempo em que alguns apontavam 

avanços em relação ao texto original da medida provisória, como o prazo maior de financiamento das escolas em tempo integral, outros 

apontavam preocupações.  

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) questionou a maior abertura, no relatório, à contratação de profissionais com "notório saber" e outros 

graduados sem licenciatura para darem aulas. "As licenciaturas estão em crise a partir da aprovação dessa matéria", afirmou.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/
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Alguns deputados e senadores também questionaram a opção por definir que o tempo destinado ao ensino da base nacional curricular comum não 

poderia passar de 60% da carga horária total do ensino médio -o que, na visão de alguns, traria formação "insuficiente" ou poderia abrir espaço 

para que escolas reservassem tempo ainda menor às disciplinas comuns a todos os alunos.  

"A proposta não vem na direção de melhorar o ensino médio. Ela aumenta a carga horária, mas reduz o tempo destinado à formação geral. 

Teremos uma escola pública que nem assegurará uma formação sólida nem vai garantir especialização consistente", disse a senadora Fátima 

Bezerra (PT-RN), uma das que votaram contra a medida.  

Relator da proposta, o senador Pedro Chaves contestou as críticas. "Como estamos flexibilizando o currículo, se mantiver mais que 60%, volta ao 

currículo anterior. Pela escola, ofereceriam 100%, porque é mais simples", afirmou.  

Ele também rebateu críticas sobre a possibilidade das redes fazerem convênios com instituições de ensino à distância para cumprir parte do 

currículo do ensino médio. "Uma parte do currículo, não mais que 20%, pode ser atribuído a essas instituições credenciadas", disse ele, para 

quem a medida pode ser uma alternativa para municípios menores.  

A secretária-executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, disse aprovar a nova proposta de reformulação do ensino médio 

aprovada na comissão. Mas faz ressalvas em relação à ampliação da carga horária destinada à base nacional curricular.  

"Sempre defendi que fosse metade da carga horária total para a base e a outra metade para as eletivas, e continuo defendendo. É um ponto que 

ainda podemos negociar [com o Congresso]", disse. 

N9 

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (8) a medida provisória da reforma do ensino médio. O texto é o mesmo já avalizado pelos 

deputados e, agora, segue para sanção do presidente Michel Temer.  

Com placar folgado de 43 a 13, a proposta sofreu resistência apenas da oposição, que voltou a criticar as mudanças.  

O texto aprovado é o mesmo votado na Câmara em 13 de dezembro. A versão, que acabou se tornando a final, voltou a tornar obrigatória a oferta 

de conteúdos de filosofia e sociologia nesta etapa de ensino. Essas disciplinas haviam sido excluídas na MP apresentada pelo governo em 

setembro de 2016.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841196-camara-aprova-exigencia-de-filosofia-e-sociologia-no-ensino-medio.shtml
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Artes e educação física, que também não estavam na proposta inicial, serão ofertadas. As disciplinas acabaram reintroduzidas no currículo do 

ensino médio ainda na comissão especial que apreciou a proposta.  

Não há referência, porém a essas disciplinas específicas, mas sim a "estudos e práticas" sobre esses assuntos, que devem ser inseridos na BNCC 

(Base Nacional Comum Curricular), documento que definirá quais os conteúdos comuns a todas as escolas do país.  

Assim, esses estudos não ocorrerão necessariamente em disciplinas separadas, modelo que caberá à base e às redes de ensino definir.  

A proposta prevê a flexibilização das disciplinas e o aumento da oferta de ensino em tempo integral. Até 60% da carga horária será destinada ao 

ensino de disciplinas comuns a todos os alunos. O restante será destinado ao aprofundamento em áreas específicas.  

Nesses casos, o aluno poderá optar por uma entre cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica 

e profissional. No entanto, a oferta das opções dependerá da rede de ensino e das escolas.  

POLÊMICAS  

A medida foi alvo de protestos de estudantes em todo o país. Em dezembro, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que a MP é 

inconstitucional. A manifestação ocorreu na ação de inconstitucionalidade proposta pelo PSOL que ainda não foi analisada pelo STF (Supremo 

Tribunal Federal) –Edson Fachin relata a matéria.  

Janot criticou o fato das mudanças no ensino médio estarem sendo propostas via medida provisória que, para ele, "por seu rito abreviado, não é 

instrumento adequado para reformas estruturais em políticas públicas, menos ainda em esfera crucial para o desenvolvimento do país, como é a 

educação".  

O procurador falou ainda em "concreta falta de urgência" da proposta. "Se aprovada pelo Congresso ainda em 2016, a reforma só será adotada 

nas escolas em 2018".  

Também foram apontados por Janot como irregularidades a flexibilização na admissão de profissionais de educação, a supressão do ensino 

noturno e os itinerários formativos específicos.  

A votação foi acompanhada no plenário pelo ministro da Educação, Mendoça Filho. Ele foi elogiado e mencionado em diversos discursos de 

governistas, como por exemplo, do presidente do seu partido, o DEM, José Agripino (RN). "Algumas críticas têm sido feitas principalmente por 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841592-opcao-de-escolha-por-area-no-ensino-medio-agrada-estudantes-e-divide-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
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quem não teve coragem de fazer o que o atual governo está fazendo. Quem teve interesse em uma modernização foi o atual governo e o atual 

ministro".  

REPERCUSSÃO  

A escolha do governo em acelerar a aprovação por medida provisória foi muito criticada pelos especialistas por limitar o tempo de discussão de 

uma reforma como essa.  

Para Anna Helena Altenfelder, do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), o país perdeu a 

oportunidade de promover uma discussão consistente.  

"A volta das menções a filosofia e sociologia, por exemplo, se deram mais por pressão do que por discussão", diz. Altenfeder ressalta que a 

discussão após a MP chegar ao Congresso ficou em torno de "se deve ou não" fazer a reforma, e muito menos sobre "como fazê-la".  

"A reforma como foi aprovada tem grande potencial de acentuar as desigualdades. Como será a oferta de vários itinerários em cidades 

pequenas?", questiona ela, indicando ainda o erro na ênfase sobre o ensino integral, que costuma atender famílias mais privilegiadas.  

Para Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o que foi aprovado é de difícil aplicabilidade. "Será muito difícil que os 

governos consigam implementar, porque tudo que se prevê é alheio aos processos e dificuldades dos governos", diz ele, que também critica o 

trâmite legislativo.  

"A análise do processo da reforma trata menos de educação e mais da situação política do país. O Congresso é formado pela cumplicidade 

determinada pelo processo de impeachment, não porque o governo chegou com uma agenda e capacidade de proposição."  

Eduardo Deschamps, ex-presidente do Consed (conselho que reúne os secretários estaduais de Educação), discorda. Para ele, o caminho de 

implementação nos Estados não será simples, mas é viável.  

"Os pilares da reforma foram mantidos, que é a questão flexibilização e articulação maior com educação profissional. Obviamente os Estados 

terão que se adaptar, mas muita coisa vai depender de ajustes nas estruturas já existentes", diz ele, é secretário de Educação de Santa catarina e 

membro do Conselho Nacional de Educação.  
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Deschamps aponta a ampliação, ao longo de cinco anos, da carga horária, de 800 horas para 1.000 horas anuais, como um dos primeiros desafios 

para os Estados. "Boa parte já tem um horário estendido, mas uma grande dificuldade reside no transporte escolar, para cruzar os horários do 

encerramento dos turnos."  

N10 

Na tentativa de impor uma pauta positiva diante do desgaste de imagem do governo federal, o presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-

feira (16) a reforma do ensino médio.  

Alvo de polêmica entre educadores e estudantes, a proposta da reforma prevê flexibilização das disciplinas e aumento da oferta de ensino em 

tempo integral. Em evento no Palácio do Planalto, o peemedebista afirmou que a mudança trata-se de um gesto de "coragem" e de "ousadia", já 

que, segundo ele, o tema tramitava há 20 anos no Congresso, sem que fosse implementado na prática.  

Para ele, o debate sobre a proposta, que enfrentou resistências entre estudantes e professores, gerou uma "polêmica saudável", já que a "crítica 

gera aperfeiçoamento". "Nós vamos prosseguir com essa ousadia responsável e planejada, algo que possa ser compreendido pelo Congresso 

Nacional e pela sociedade civil", disse.  

Em discurso, o ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a reforma do ensino médio é a "maior e mais importante" da área 

educacional do país nos últimos 20 anos. "É um passo extremamente relevante e a mais estruturada mudança nas educações pública e privada", 

disse.  

Segundo o ministro, a previsão é que o novo modelo de ensino médio seja implementado até 2019 –inicialmente, o governo falava em ter as 

primeiras turmas já em 2018.  

A mudança ocorre devido à necessidade de terminar as discussões, ainda neste ano, sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

documento que definirá quais os conteúdos obrigatórios para serem ensinados a todos os alunos do país.  

"Como a base nacional curricular só estará concluída até 2017, não poderíamos exigir dos sistemas estaduais de educação a implementação plena 

a partir de 2018. Só em 2019 teremos a preparação necessária para que as propostas sejam implementadas com mais profundidade", afirmou.  

NOVO ENSINO MÉDIO  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1858942-temer-tenta-reverter-desgaste-com-pautas-positivas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/base-nacional-comum-curricular/
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A alteração no modelo de organização das disciplinas é um dos principais pontos da reforma do ensino médio. Pelo modelo atual, o estudante 

cursa 13 disciplinas obrigatórias nos três anos desta etapa de ensino.  

Já o novo modelo estabelece que até 1.800 horas da carga horária total –o equivalente a 60% das 3.000 horas que devem ser alcançadas em cinco 

anos– seja destinada ao ensino de disciplinas obrigatórias a todos os alunos, definidas na base comum curricular. O restante ficará reservado ao 

aprofundamento em áreas específicas.  

Nesses casos, o aluno poderá optar por uma entre cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica 

e profissional.  

A oferta dessas opções, bem como a distribuição dos conteúdos obrigatórios e de escolha do aluno, no entanto, dependerá da rede de ensino e das 

escolas.  

Entre as disciplinas, português e matemática permanecem como obrigatórios em todos os anos, além de uma língua estrangeira, como inglês. 

Filosofia, sociologia, artes e educação física, antes obrigatórios e retirados na proposta inicial apresentada pelo governo, voltam a constar nessa 

etapa, mas com alterações, conforme texto da lei aprovado pelo Congresso.  

O documento não cita filosofia e sociologia como disciplinas específicas, mas sim como "estudos e práticas" que devem fazer parte da base 

nacional comum curricular. Isso significa que esses estudos não ocorrerão necessariamente em disciplinas separadas ou em todos os três anos –

caberá à base e às redes de ensino definir o modelo.  

"É importante que se leve em consideração o que está escrito na lei. Ela incorporou o estudo de filosofia e sociologia, o que necessariamente não 

pode ser confundido com a disciplina de filosofia e sociologia que hoje está presente na grade curricular do ensino médio brasileiro. Você pode 

estudar isso em aula de história, por exemplo", disse o ministro.  

Em uma tentativa de rebater críticas sobre a mudança, Mendonça disse ainda que "quem quiser estudar essas disciplinas não será impedido", já 

que as redes poderão ofertar os conteúdos também em áreas de aprofundamento, como ciências humanas.  

Além dos conteúdos, o novo modelo do ensino médio também prevê um aumento da carga horária, que deverá passar de 800 horas para 1.400 

horas anuais (o equivalente ao ensino integral).  
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A ampliação, porém, ocorrerá de forma gradual. A ideia é que, em cinco anos, as escolas atinjam até mil horas anuais –parâmetro já adotado por 

algumas escolas privadas e em alguns Estados, como São Paulo.  

POLÊMICAS  

A aprovação da reforma do ensino médio foi marcada por polêmicas. A primeira delas foi ao fato da proposta ter sido apresentada, em setembro 

de 2016, no formato de medida provisória, o que gerou crítica entre especialistas, que alegaram tempo curto para discutir as mudanças.  

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a dizer que a MP era inconstitucional e que havia completa "falta de urgência" da 

proposta.  

O Ministério da Educação, porém, tem defendido que a alta evasão nessa etapa de ensino e baixos índices de desempenho dos estudantes nas 

avaliações do Ideb (índice de desenvolvimento de educação básica) mostram a urgência das mudanças.  

"Não podíamos de forma alguma estender e postergar por mais um, três ou cinco anos algo que já é praticamente consensual no meio educacional 

brasileiro, a necessidade de mudanças", afirmou Mendonça Filho.  

Outra polêmica ocorreu em relação à possibilidade de contratação de profissionais sem formação específica, mas com "notório saber" para dar 

aulas em cursos técnicos e profissionalizantes.  

Segundo a secretária-executiva do MEC, Maria Helena de Castro, a pasta discute como dar maior apoio aos Estados e municípios para que estes 

possam auxiliar na formação dos docentes.  

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-ensino-medio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
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compartilhamentos. 

Não redução de 

verbas para a 

educação – 

solicitação de 

Temer aos 

governadores para 

que o ensino 

integral seja 

implementado – 

principais 

mudanças propostas 

pela MP - 

investimentos em 

ensino integral. 
 

*Segundo os enunciadores, 

Temer afirma que as 

mudanças servirão para dar 

“um salto” na educação do 

país com “eficiência”. Em 

seguida, os EUe 

descrevem um 

posicionamento de 

Mendonça Filho, ao 

declarar que a 

reformulação acontece 

frente a um cenário de 

“falência do atual ensino 

médio”. Os trechos 

evidenciam passagens que 

reforçam a urgência das 

mudanças no ensino. 

*Destaque no final da 

matéria com a citação do 

ministro Mendonça Filho, 

o qual faz uma 

comparação entre o atual e 

o novo modelo de ensino, 

evidenciando as vantagens 

das modificações para os 

jovens. 

*O enunciador frisa 

algumas sinalizações de 

opositores ao governo 

Temer e à proposta que 

limita os gastos nas áreas 

da saúde e da educação. 

Em seguida, cita que, 

mesmo pressionado, “o 

presidente não fez menção 

direta ao projeto ou mesmo 

aos críticos”.  

*A notícia revela que nas 

declarações feitas por 

Temer em discurso no 

Palácio do Planalto, ele 

informou que a reforma 

“acaba com a 

obrigatoriedade de 

disciplinas de artes, de 

educação física e traz 

incentivo à expansão do 

ensino em tempo integral”. 

Nesse sentido, o 

enunciador fixa-se nos 

dois extremos ao elucidar, 

primeiramente, que o novo 

modelo dará fim à 

obrigatoriedade de 

algumas disciplinas 

importantes, mas trará 

incentivo à ampliação do 

ensino em tempo integral. 

N2 8 comentários e 10 

mil 

compartilhamentos. 

Percurso dos 

estudantes na 

manifestação, em 

São Paulo, em 

protesto contra a 

MP e contra a grade 

curricular proposta. 

 

*Título que reflete o ato 

dos estudantes “contra a 

reforma de Temer”. Da 

forma como a citação foi 

expedida, o jornalista 

deixa transparecer que o 

novo modelo de ensino é 

uma medida exclusiva do 

presidente. 

*Ênfase no excerto “o 

governo decidiu tocar as 

mudanças por medida 

provisória”, fato que 

acirrou as tensões 

estudantis. 

*O EUe relata que os 

organizadores da 

*O EUe conta que o 

ministério distribuiu texto 

do que seria a MP. Nesse 

documento, as disciplinas 

de Artes e Educação Física 

constavam como 

componentes obrigatórios 

apenas do ensino infantil 

ao fundamental e a 

obrigatoriedade de 

Sociologia e Filosofia 

havia sumido. No 

prosseguimento do relato, 

o jornalista comenta que 

ao publicar a versão oficial 

da MP no Diário Oficial da 

União, o governo manteve 
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 Dentre as várias formas de interação entre os sujeitos no webjornal, elencamos o número de comentários e de 

compartilhamentos referentes a cada notícia para demarcar, em partes, o processo participativo dos TUi, ainda 

que a instância de recepção não integre, prioritariamente, nosso estudo.  
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 O levantamento do número de comentários e compartilhamentos nas notícias foi executado em 20 dez. 2018. 
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manifestação dizem que o 

governo faz uma “cruzada” 

contra disciplinas de 

“questionamento crítico”, 

fortalecendo a postura dos 

alunos. 

*Relato do ministério da 

Educação, asseverando que 

“nunca houve a intenção 

de eliminar as disciplinas”, 

o que causou um efeito de 

seriedade do setor quanto 

ao caso. 

*O jornalista assegura que, 

em nota, o ministério “se 

limitou a dizer” que a 

mudança na MP é uma 

formalidade para tratar do 

prazo referente à 

implantação da BNCC, 

deixando transparecer que 

o MEC busca encerrar os 

debates acerca do tema no 

instante em que se 

pronuncia de forma breve 

e direta.  

o fim da obrigatoriedade 

das matérias, todavia, a 

regra apenas valeria a 

partir do segundo ano 

letivo posterior à 

aprovação da BNCC. O 

pensamento é encerrado 

com a postura do MEC ao 

declarar que “nunca houve 

a intenção de eliminar as 

disciplinas” e que a versão 

anterior não havia passado 

por revisões. 

  

N3 12 comentários e 

5,3 mil 

compartilhamentos. 

Defesa de Temer 

quanto ao novo 

ensino médio e à 

tramitação por 

medida provisória - 

rebate às críticas 

dos opositores - 

principais 

mudanças propostas 

pela MP – previsão 

de implementação 

da proposta. 

*Realces à fala de Temer, 

tais como: a medida foi 

“muito bem recebida”; 

insatisfações são “vozes 

dissonantes”; a matéria 

será “suficientemente 

debatida, assim como já o 

foi”; “estamos no governo 

há pouco tempo, tomando 

medidas ousadas”; 

“daremos um salto de 

qualidade na educação”. 

*O EUe proclama que a 

etapa referente ao ensino 

médio é “o maior gargalo 

do setor”. Em seguida, 

mostra um número 

alarmante de adolescentes 

fora da escola. 

*O locutor relata que na 

nova proposta haverá a 

opção de aprofundamento 

em cinco áreas. Entretanto, 

ele revela que a oferta 

dessas habilitações 

dependerá das escolas. 

*Relato da exclusão de 

disciplinas da grade 

obrigatória e consideração 

de que essa regra será 

válida no segundo ano 

letivo posterior à 

aprovação da BNCC. 

N4 14 comentários e 11 

mil 

compartilhamentos. 

Quantidade de 

escolas ocupadas - 

principais 

reivindicações - 

greve dos docentes 

no Paraná – 

posicionamento do 

governo. 

*O EUe focaliza a 

afirmação de Beto Richa, 

declarando este que a 

movimentação dos 

professores era uma 

“brincadeira”, que os 

estudantes não sabiam por 

que protestavam, e que 

sindicatos vinculados à 

Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e ao 

PT queriam a baderna, 

fatos esses que podem 

suscitar inúmeras reações 

nos interlocutores. 

*Apontamentos positivos 

da MP, como a 

flexibilização do currículo 

nas redes pública e 

particular e a expansão do 

ensino integral. Na 

sequência, o enunciador 

sublinha uma das 

principais polêmicas, que 

concerne à retirada de 

disciplinas da grade 

curricular, mas, 

rapidamente, expõe que o 

governo garantiu que elas 

serão contempladas no 
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*Ênfase na postura da 

Secretaria de Educação do 

Paraná, que julgou a 

mobilização como 

desnecessária. 

modelo. 

*Exposição do ponto de 

vista da Secretaria de 

Educação do Paraná, ao 

afirmar que respeita o 

direito de manifestação, 

contudo julga a 

mobilização como 

desnecessária.   

N5 --- 1,5 mil 

compartilhamentos. 

Ocupação e 

comprometimento 

de escolas para a 

realização do Enem 

2016 – pedido de 

desocupação das 

escolas pelo 

ministro da 

Educação - possível 

cancelamento do 

exame para alguns 

alunos – punições 

aos responsáveis 

pelas ocupações – 

dicas preparatórias 

aos candidatos que 

farão a prova. 

*Título que remete à 

proporção do movimento, 

já que “pode” causar 

cancelamento do Enem. 

*Em conformidade com o 

EUe, o ministro afirmou 

que as escolas “devem” ser 

desocupadas até uma certa 

data, fornecendo um tom 

ordenativo. No entanto, em 

postagem de Mendonça, 

exposta na notícia, ele 

atesta: “esperamos que até 

31/10 as escolas sejam 

liberadas...”.  

*Imposição de temor, 

quando exterioriza a 

afirmação do ministro de 

que a AGU estuda 

providências jurídicas aos 

responsáveis pelas 

ocupações. 

 

 

*Ao referir-se às 

ocupações, o jornalista 

esclarece que “aos 

eventuais prejudicados, o 

MEC decidiu que vai 

aplicar a prova em data 

posterior a da realização 

oficial do exame, 5 e 6 de 

novembro”. Em seguida, 

relata que Mendonça Filho 

“descartou a possibilidade 

de realocar esses inscritos 

em outras escolas”, que o 

ministro disse que a AGU 

“estuda providências 

jurídicas aos responsáveis 

pelas ocupações, que 

protestam, sobretudo, 

contra a reforma do ensino 

médio e a PEC do Teto” e 

que “se necessária a 

aplicação da prova em 

outra data, os custos de 

aproximadamente R$ 90 

por prova poderão ser 

cobrados judicialmente de 

alunos e entidades que 

forem identificados como 

responsáveis pelas 

ocupações”. Entende-se 

que o locutor intensifica 

pensamentos alternados, 

ora apresentando soluções 

do governo em relação à 

aplicação de prova em 

nova data aos 

prejudicados, ora 

demonstrando as possíveis 

punições aos ocupantes. 

*Adiante, o locutor 

ameniza a situação, 

concedendo dicas 

preparatórias para a 

realização do Enem. 

N6 1 comentário e 8 

compartilhamentos. 

Decisão de 

continuação das 

ocupações – 

negociação com o 

governo Beto Richa 

(PSDB) – pedido de 

anistia – relato do 

*O enunciador reitera que, 

embora a maior parte dos 

alunos tenha optado pela 

continuidade das 

ocupações, cada escola 

pode decidir o que fazer, 

transferindo, assim, o 

*O EUe declara que os 

movimentos contra a 

reforma duravam cerca de 

três semanas. Porém, 

reitera que parte dos 

alunos não concorda com 

as manifestações. 
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assassinato de um 

estudante – 

números de escolas 

ocupadas 

divulgados pela 

Secretaria de 

Educação e pelo 

Ocupa Paraná. 

poder para as direções dos 

colégios. 

*Evocação do grito dos 

estudantes contra “os 

golpistas da mídia”. 

*Atribuição branda do 

subtítulo “Tensão” para 

descrever um assassinato 

dentro de uma escola. 

*Relato da ida do MBL ao 

local onde ocorria a 

assembleia para fazer 

protestos, “mas”, segundo 

o EUe, não houve registros 

de confronto. O sentido 

que a conjunção concede 

ao trecho possibilita ao 

leitor a interpretação de 

que os movimentos 

ordenados pelo grupo 

sempre têm um desfecho 

de enfrentamento físico. 

*Presença de evocações, 

quando o locutor relata que 

os grupos favoráveis às 

ocupações testemunham 

que o governo tem 

“insuflado” as 

manifestações e que “usam 

inclusive de violência”. 

 
 

 

N7 22 comentários e 

673 

compartilhamentos. 

Quantidade de 

inscritos que terão 

provas adiadas – 

histórico das 

ocupações – 

informações sobre o 

Enem - solicitação 

de reforço policial 

nos dias de prova. 

*O EUe assevera que a 

ocupação “gerou uma 

queda de braço entre 

representantes do 

Ministério da Educação e 

estudantes”, exibindo as 

consequências do 

movimento. 

*O locutor exprime a fala 

de Mendonça Filho, 

quando este afirma que 

caso haja “qualquer risco” 

ao local de prova e à 

própria segurança do 

Enem, recomenda-se que o 

coordenador suspenda a 

aplicação, inibindo, dessa 

forma, qualquer ação 

contrária à realização do 

exame. 

*O fechamento da notícia 

traz, conforme 

levantamento do Inep, os 

prejuízos iniciais do 

adiamento das provas do 

Enem, fortalecendo nos 

interlocutores o 

pensamento de uma 

desvantagem das 

ocupações. 

*O enunciador expõe que 

o ministro tentou 

minimizar o impacto 

obtido com as ocupações, 

“mas” emitiu críticas aos 

movimentos. 
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N8 --- 3 mil 

compartilhamentos. 

Aprovação de 

alterações na 

proposta de novo 

ensino médio – 

descrição das 

vantagens e 

entraves da reforma 

- posicionamentos 

perante a proposta. 

  

*O locutor apresenta uma 

asserção de probabilidade 

no excerto: “já o restante, 

ou cerca de 60%, deve ser 

destinado ao ensino de 

disciplinas comuns a todos 

os alunos...”, remetendo à 

carga horária no novo 

modelo de ensino. 

*O EUe reflete que o novo 

texto “abre brecha” para 

que as escolas possam 

estabelecer convênios com 

instituições de educação a 

distância e que essa 

medida “não estava 

prevista inicialmente na 

proposta do governo”, 

exposição que pode gerar 

descontentamento no 

público. 

 

*Os EUe não citam 

“reforma de Temer” 

(TN2), e sim “proposta de 

novo ensino médio”. 

*O subtítulo “Avanço e 

críticas” evoca o debate da 

MP por uma comissão 

formada por deputados e 

senadores. Essa nomeação 

explicita, por um lado, os 

passos positivos que a 

discussão, porventura, 

tomou, mas, por outro, 

levanta os principais 

questionamentos 

apontados no decorrer da 

ocasião para a 

reformulação da medida, 

inclusive a contratação de 

profissionais com “notório 

saber” para ministrarem 

aulas, o que leva a 

deputada Maria do Rosário 

(PT-RS) a dizer que, a 

partir da aprovação dessa 

matéria, as licenciaturas 

estariam em crise.  

N9 4 comentários e 2,4 

mil 

compartilhamentos. 

Aprovação da MP 

no senado – 

apresentação das 

mudanças – 

descrição das 

polêmicas 

suscitadas ao longo 

do processo de 

discussão da MP e 

repercussão dos 

fatos - exibição das 

vantagens e 

entraves da 

reforma. 

  

*Ironia dos enunciadores 

quando relatam que a 

votação da proposta obteve 

um “placar folgado” e que 

sofreu resistência somente 

da oposição. 

*Os locutores apresentam 

uma asserção de 

probabilidade no excerto: 

“não há referência, porém 

a essas disciplinas 

específicas, mas sim a 

“estudos e práticas” sobre 

esses assuntos, que devem 

ser inseridos na BNCC”. 

*Destaque para o relato do 

procurador da república 

que falou sobre a “concreta 

falta de urgência” da 

proposta.  
*Ironização do fato de José 

Agripino, pertencente ao 

mesmo partido de 

Mendonça Filho, elogiar o 

ministro pela coragem e 

interesse em modernizar o 

sistema de ensino. 

*Os EUe não citam 

“reforma de Temer” 

(TN2), mas sim “medida 

provisória que reforma o 

ensino médio”. 

*Os jornalistas comentam 

que, na versão final da 

MP, a oferta de conteúdos 

de Filosofia, Sociologia, 

Artes e Educação Física 

voltou a ser obrigatória. 

Adiante, os EUe destacam 

que não existe referência a 

essas disciplinas 

específicas, mas a “estudos 

e práticas” sobre esses 

assuntos. 

*Os locutores relatam que 

na nova proposta haverá a 

opção de aprofundamento 

em cinco áreas. Entretanto, 

eles revelam que a oferta 

dessas habilitações 

dependerá da rede de 

ensino e das escolas. 

*Enumeração de 

posicionamentos quanto à 

reforma. Os dois primeiros 

depoimentos dizem 

respeito à contestação das 

medidas e, por último, é 

evidenciado um 

pensamento que alerta a 
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viabilidade de 

implementação da 

proposta, linha de 

raciocínio que prevalece 

na notícia. 

N10 15 comentários e 

762 

compartilhamentos. 

Postura de Temer 

quanto à reforma – 

sanção da reforma – 

previsão de 

implementação do 

modelo de ensino – 

considerações sobre 

o novo ensino 

médio - descrição 

das polêmicas 

suscitadas ao longo 

do processo de 

discussão da MP. 

  

 

*Ênfase em expressões 

ditas por Temer, a exemplo 

de: a mudança é um gesto 

de “coragem” e de 

“ousadia”; a proposta 

gerou uma “polêmica 

saudável”, já que a “crítica 

gera aperfeiçoamento”; [o 

governo seguirá com a] 

“ousadia responsável e 

planejada”. 

*Os Eue descrevem que 

“na tentativa de impor uma 

pauta positiva”, Temer 

sancionou a reforma. A 

palavra “impor” remete à 

tentativa da mídia em fazer 

com que o leitor entenda 

que o governo tenta 

construir uma boa 

aparência, nesse caso 

espelhada pela reforma. 

*Realce da citação do 

ministro da Educação, que 

defendeu que a reforma é a 

“maior e mais importante” 

da área educacional nos 

últimos 20 anos. 

*Os locutores apresentam 

uma asserção de 

probabilidade no excerto: 

“já o novo modelo 

estabelece que até 1.800 

horas da carga horária total 

–o equivalente a 60% das 

3.000 horas que devem ser 

alcançadas em cinco anos– 

seja destinada ao ensino de 

disciplinas obrigatórias a 

todos os alunos, definidas 

na base comum 

curricular”.  

*Concessão restritiva 

presente no trecho: “o 

documento não cita 

filosofia e sociologia como 

disciplinas específicas, 

mas sim como “estudos e 

práticas” que devem fazer 

parte da base nacional 

comum curricular”.  

*Quando comentam que os 

especialistas “alegaram” 

tempo curto para a 

discussão das mudanças, 

*No trecho “alvo de 

polêmica entre educadores 

e estudantes, a proposta da 

reforma prevê 

flexibilização das 

disciplinas e aumento da 

oferta de ensino em tempo 

integral”, os enunciadores 

mostram que apesar de o 

tema ter gerado 

controvérsias, a medida 

traz elementos favoráveis 

ao ensino no país. 

*Os locutores 

complementam que, para o 

ministro, a previsão de 

implementação da reforma 

seria até 2019, e concluem 

que, “inicialmente”, o 

governo havia falado em 

ter as primeiras turmas em 

2018. Assim, os jornalistas 

demonstram uma certa 

disparidade entre os planos 

e as ações do poder 

público. Ao prosseguirem, 

revelam que a mudança 

ocorreu devido à 

necessidade de encerrar as 

discussões sobre a BNCC.  

*Inserção de comparações 

entre o modelo atual e o 

novo modelo de ensino, 

transparecendo que o 

último trará benefícios aos 

estudantes. 

*Descrição de que 

Filosofia e Sociologia não 

constam no documento 

como disciplinas 

específicas, mas como 

“estudos e práticas” que 

devem fazer parte da 

BNCC. Para amenizar o 

relato, os locutores citam 

que, consoante o ministro, 

“quem quiser estudar essas 

disciplinas não será 

impedido”. 
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os enunciadores supõem 

que os críticos fizeram 

uma afirmação sem 

embasamento.  
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APÊNDICE 04 

 

Legenda: Os aspectos delocutivos do discurso relatado 

 

 

 

 

 Notícias  Algumas marcas de comportamentos delocutivos nas notícias – Discurso relatado 

N1 * O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (22) que "não haverá redução de 

verbas para educação" em seu governo e pediu "auxílio e compreensão" dos governadores 

para que o ensino integral seja implementado em todas as escolas do país. 

* "Se nós pudermos, nesse curtíssimo espaço que temos pela frente [até 2018], com 

auxílio e compreensão dos governadores, nos esforçarmos enormemente para fazer todas 

as escolas em tempo integral, ganharíamos muito para a educação do povo brasileiro", 

disse Temer. "Quero dizer muito solenemente que no nosso governo não haverá redução 

de verbas para a educação", completou o presidente. 
* Para ele, o governo sabe qual é sua "responsabilidade fiscal", mas reconhece que há 

também a "responsabilidade social" e que elas "caminham juntas". 

* Temer afirmou que as mudanças na etapa de ensino servirão para dar "um salto" na 

educação do país com "eficiência". "Não estamos perseguindo um Estado mínimo, nem 

máximo. Precisamos de um Estado eficiente, capaz de prestar serviços de qualidade à 

população", disse. 

* O ministro da Educação, Mendonça Filho, discursou antes de Temer e disse que 

a reformulação ocorre diante de um cenário de "falência do atual ensino médio", com 

baixo desempenho em avaliações como o Ideb e altos índices de evasão, e apresentou 

números para o ensino integral. 

* "Teremos a responsabilidade de mais do que dobrar o número de alunos beneficiados", 

afirmou. 

* "O desempenho de português e matemática é menor hoje do que em 1997. Os jovens 

hoje têm menor conhecimento em matemática e português do que na década de 90", disse 

Mendonça. 

* Para ele, uma comparação com o sistema aplicado em outros países mostra que o Brasil 

está hoje "na contramão do mundo". 

* "Temos aí um exemplo do que é o ensino médio brasileiro, com 13 disciplinas 

obrigatórias, bastante engessado e que coloca o jovem com disposição de não continuar 

na vida educacional", disse. "O novo ensino médio tem como pressuposto principal a 

autonomia do jovem. É muito comum o jovem colocar que aquela escola não é a escola 

que dialoga com ele", completou. 

N2 * "Não queremos somente participar, mas sim tomar as decisões! Tudo nos é imposto de 

cima, mas nem tudo que cai do céu e sagrado!", cita a descrição do evento. 

* Os organizadores da manifestação ainda afirmam que o governo faz uma "cruzada" 

contra disciplinas de "questionamento crítico", como artes, sociologia e política.  

* Para a estudante Sandra Donato, 16, a reforma não parece ter o objetivo de melhorar a 

formação integral dos alunos, mas "só formar mão de obra para o mercado de trabalho". 

"Parece que faltou uma análise mais profunda da situação das escolas e da educação", diz 

ela, que estuda em uma escola estadual de São Paulo. 

* Segundo Mariana da Rocha Silva, 16, faltou discussão. "Deveria ter tido uma consulta 

ampla com alunos e professores", disse ela, também matriculada em uma unidade 

estadual. 

* Às 19h30, a passeata ocupava toda a avenida Brigadeiro Luís Antônio. O grupo desce 

no sentido Ibirapuera. No caminho, o grito "Fora Temer" foi um dos mais repetidos. 

* Em nota à Folha nesta sexta (23), o ministério se limitou a dizer que a mudança na 

medida provisória "é uma formalidade para tratar do prazo referente à implantação da 

Base Nacional Comum Curricular, que irá definir a obrigatoriedade ou não da parte que 

será comum a todos". 

  Discurso citado    Discurso narrativizado          

  Discurso integrado       Discurso evocado 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
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N3 * Temer defende novo ensino médio e chama críticos de 'vozes dissonantes' 

* O presidente acrescentou que o tema vinha sendo discutido por técnicos há pelo menos 

cinco anos e que lembra o antigo modelo do ensino médio, dividido entre clássico e 

científico. "É interessante no Brasil que as coisas se renovam para voltar ao passado", 

afirmou. "Estamos fazendo uma especialização compatível com o que é feito na Europa, 

nos EUA, na Coreia do Sul." 

* Ele disse que a medida foi "muito bem recebida", apesar das críticas de vários setores, e 

que as insatisfações são "vozes dissonantes". "Essa matéria será suficientemente debatida, 

assim como já o foi", disse, e defendeu a medida mesmo num governo de menor duração. 

* "Estamos no governo há pouco tempo, tomando medidas ousadas, porque se não houver 

ousadia o governo se converte numa covardia, e não vamos fazer nada pelo país", afirmou 

Temer. "Elas podem ser mal compreendidas num primeiro momento, mas depois darão 

suporte popular ao governo", disse. "Temos certeza que daremos um salto de qualidade na 

educação." 

N4 * "Nossa escola precisa de ajuda"... 

* Os docentes reagem ao pedido oficial do governador Beto Richa (PSDB) à Assembleia 

Legislativa do Paraná para que os deputados estaduais aprovem mudanças em uma lei 

condicionando o reajuste salarial anual à "comprovada disponibilidade orçamentária e 

financeira". 

* Na quinta-feira (6), em Cascavel, o governador Beto Richa afirmou que a 

movimentação dos professores é uma "brincadeira". Ele também disse, na sexta (7), na 

inauguração de uma fábrica em Guarapuava, que os estudantes não sabem porque 

protestam. 

* "Sindicatos ligados a CUT e ao PT, que querem a baderna, usam de forma criminosa as 

nossas crianças das escolas, que estão nas ruas protestando não sabem nem porque, em 

uma perfeita doutrinação ideológica", afirmou. 

* "O importante é que esse não é um movimento só de um escola, só do Regente", diz 

Camargo. "Todos os estudantes estão se ajudando, se apoiando." 

* "Muitos alunos querem ter aula, estão preocupados com isso. A gente tenta 

conscientizar os colegas de que não adianta ficar focado nisso por dois meses, porque 

depois a educação vai piorar muito", diz Camargo. 

* "O não pagamento da reposição agrava o quadro de desmonte das universidades 

estaduais", diz Luiz Fernando Reis, professor da Unioeste que participa da coordenação 

dos sindicatos das universidades. 

* Questionada, a Secretaria de Educação do Paraná afirmou que respeita o direito de 

manifestação dos estudantes, mas julga que a mobilização é desnecessária. "No Paraná o 

assunto [da reforma no ensino médio] está sendo amplamente debatido com a 

comunidade escolar, por meio de atividades nas escolas e seminários previstos para o dia 

13 deste mês. Além disso, as ocupações atrapalham os estudos dos alunos que querem 

frequentar as aulas", afirmou a pasta. 

N5 * "Espero que o bom-senso prevaleça e as pessoas tenham a sensibilidade", disse 

Mendonça Filho. 

N6 *"Foi uma grande assembleia, democrática e plural", disse Matheus dos Santos, 

presidente da Upes (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas).  

* O governador do Paraná, Beto Richa, tem afirmado que as ocupações "ultrapassaram os 

limites do bom senso e não encontram amparo na razão". Ele diz que o diálogo está 

aberto: há algumas semanas, convidou representantes do movimento Ocupa Paraná a 

levarem suas propostas sobre a reforma e se propôs a não alterar a grade curricular no 

Estado. 

* Já grupos favoráveis às ocupações dizem que o governo tem "insuflado" as 

manifestações contrárias ao movimento, que "usam inclusive de violência", e feito 

ameaças contra professores e diretores a favor das ocupações. Para eles, o Estado está 

colocando em risco a segurança dos adolescentes. 

* O Ocupa Paraná nega arrefecimento e diz que o número se mantém em 850. Para o 

movimento, há uma tentativa de criminalizar as ocupações, especialmente a partir da 

morte do estudante Lucas Mota, na segunda. "A resolução deste conflito não está na 

violência e na truculência, e sim no diálogo", disse o grupo, em nota.  

N7 * Em meio ao impasses em relação às ocupações, o ministro Mendonça Filho disse que 

vai solicitar aos governadores que o efetivo da Polícia Militar seja reforçado próximo aos 

locais de prova. 
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"Não queremos conflito. Pedimos que coloque reforço de segurança para preservar o 

direito de ir e vir e de livre acesso aos locais de prova. E também garantir a 

inviolabilidade das provas. Não vamos criar uma situação em que a PM vai ser solicitada 

para ficar dividindo um corredor humano de quem quer a prova e quem não quer", disse. 

* Segundo ele, se houver "qualquer risco" ao local de prova e à segurança do exame, 

como tumultos, a recomendação é que o coordenador do local suspenda a aplicação. 

Neste caso, a prova será adiada. 

* "Esperamos que esse tipo de incidente não ocorra e fazemos um apelo ao bom senso às 

pessoas que tem patrocinado esse tipo de atitude de que respeitem o direito das pessoas de 

ter acesso à educação", afirmou ele, para quem é preferível adiar a prova para até "300 

mil e 500 mil estudantes" a registrar novos conflitos, disse. 

* "Muitos não tem o necessário conhecimento das bandeiras levantadas. A PEC 241 não 

afeta a educação brasileira. Asseguramos um crescimento no orçamento de mais de 10% 

para 2017. A discussão do ensino médio é uma discussão de quase 20 anos. O flagelo do 

ensino médio brasileiro é o que deveria estar gerando protestos", disse ele, para quem 

caberá à AGU (Advocacia-Geral da União) tomar eventuais medidas. 

N8 * A deputada Maria do Rosário (PT-RS) questionou a maior abertura, no relatório, à 

contratação de profissionais com "notório saber" e outros graduados sem licenciatura para 

darem aulas. "As licenciaturas estão em crise a partir da aprovação dessa matéria", 

afirmou. 

* Alguns deputados e senadores também questionaram a opção por definir que o tempo 

destinado ao ensino da base nacional curricular comum não poderia passar de 60% da 

carga horária total do ensino médio -o que, na visão de alguns, traria formação 

"insuficiente" ou poderia abrir espaço para que escolas reservassem tempo ainda menor às 

disciplinas comuns a todos os alunos. 

* "A proposta não vem na direção de melhorar o ensino médio. Ela aumenta a carga 

horária, mas reduz o tempo destinado à formação geral. Teremos uma escola pública que 

nem assegurará uma formação sólida nem vai garantir especialização consistente", disse a 

senadora Fátima Bezerra (PT-RN), uma das que votaram contra a medida. 

* Relator da proposta, o senador Pedro Chaves contestou as críticas. "Como estamos 

flexibilizando o currículo, se mantiver mais que 60%, volta ao currículo anterior. Pela 

escola, ofereceriam 100%, porque é mais simples", afirmou. 

* Ele também rebateu críticas sobre a possibilidade das redes fazerem convênios com 

instituições de ensino à distância para cumprir parte do currículo do ensino médio. "Uma 

parte do currículo, não mais que 20%, pode ser atribuído a essas instituições 

credenciadas", disse ele, para quem a medida pode ser uma alternativa para municípios 

menores. 

* A secretária-executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, disse 

aprovar a nova proposta de reformulação do ensino médio aprovada na comissão. Mas faz 

ressalvas em relação à ampliação da carga horária destinada à base nacional curricular. 

* "Sempre defendi que fosse metade da carga horária total para a base e a outra metade 

para as eletivas, e continuo defendendo. É um ponto que ainda podemos negociar [com o 

Congresso]", disse.  

N9 * Janot criticou o fato das mudanças no ensino médio estarem sendo propostas via medida 

provisória que, para ele, "por seu rito abreviado, não é instrumento adequado para 

reformas estruturais em políticas públicas, menos ainda em esfera crucial para o 

desenvolvimento do país, como é a educação". 

* O procurador falou ainda em "concreta falta de urgência" da proposta. "Se aprovada 

pelo Congresso ainda em 2016, a reforma só será adotada nas escolas em 2018". 

* "Algumas críticas têm sido feitas principalmente por quem não teve coragem de fazer o 

que o atual governo está fazendo. Quem teve interesse em uma modernização foi o atual 

governo e o atual ministro". 

* Para Anna Helena Altenfelder, do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária), o país perdeu a oportunidade de promover uma 

discussão consistente. 

* "A volta das menções a filosofia e sociologia, por exemplo, se deram mais por pressão 

do que por discussão", diz. Altenfeder ressalta que a discussão após a MP chegar ao 

Congresso ficou em torno de "se deve ou não" fazer a reforma, e muito menos sobre 

"como fazê-la". 

* "A reforma como foi aprovada tem grande potencial de acentuar as desigualdades. 
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Como será a oferta de vários itinerários em cidades pequenas?", questiona ela, indicando 

ainda o erro na ênfase sobre o ensino integral, que costuma atender famílias mais 

privilegiadas. 

* Para Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o que foi aprovado é 

de difícil aplicabilidade. "Será muito difícil que os governos consigam implementar, 

porque tudo que se prevê é alheio aos processos e dificuldades dos governos", diz ele, que 

também critica o trâmite legislativo. 

* "A análise do processo da reforma trata menos de educação e mais da situação política 

do país. O Congresso é formado pela cumplicidade determinada pelo processo de 

impeachment, não porque o governo chegou com uma agenda e capacidade de 

proposição." 

* Eduardo Deschamps, ex-presidente do Consed (conselho que reúne os secretários 

estaduais de Educação), discorda. Para ele, o caminho de implementação nos Estados não 

será simples, mas é viável. 

* "Os pilares da reforma foram mantidos, que é a questão flexibilização e articulação 

maior com educação profissional. Obviamente os Estados terão que se adaptar, mas muita 

coisa vai depender de ajustes nas estruturas já existentes", diz ele, é secretário de 

Educação de Santa Catarina e membro do Conselho Nacional de Educação. 

* Deschamps aponta a ampliação, ao longo de cinco anos, da carga horária, de 800 horas 

para 1.000 horas anuais, como um dos primeiros desafios para os Estados. "Boa parte já 

tem um horário estendido, mas uma grande dificuldade reside no transporte escolar, para 

cruzar os horários do encerramento dos turnos." 

N10 * Em evento no Palácio do Planalto, o peemedebista afirmou que a mudança trata-se de 

um gesto de "coragem" e de "ousadia", já que, segundo ele, o tema tramitava há 20 anos 

no Congresso, sem que fosse implementado na prática. 

* Para ele, o debate sobre a proposta, que enfrentou resistências entre estudantes e 

professores, gerou uma "polêmica saudável", já que a "crítica gera aperfeiçoamento". 

"Nós vamos prosseguir com essa ousadia responsável e planejada, algo que possa ser 

compreendido pelo Congresso Nacional e pela sociedade civil", disse. 

* Em discurso, o ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a reforma do 

ensino médio é a "maior e mais importante" da área educacional do país nos últimos 20 

anos. "É um passo extremamente relevante e a mais estruturada mudança nas educações 

pública e privada", disse. 

* Segundo o ministro, a previsão é que o novo modelo de ensino médio seja 

implementado até 2019 [...]. 

* "Como a base nacional curricular só estará concluída até 2017, não poderíamos exigir 

dos sistemas estaduais de educação a implementação plena a partir de 2018. Só em 2019 

teremos a preparação necessária para que as propostas sejam implementadas com mais 

profundidade", afirmou. 

* "É importante que se leve em consideração o que está escrito na lei. Ela incorporou o 

estudo de filosofia e sociologia, o que necessariamente não pode ser confundido com a 

disciplina de filosofia e sociologia que hoje está presente na grade curricular do ensino 

médio brasileiro. Você pode estudar isso em aula de história, por exemplo", disse o 

ministro. 

* Em uma tentativa de rebater críticas sobre a mudança, Mendonça disse ainda que "quem 

quiser estudar essas disciplinas não será impedido", já que as redes poderão ofertar os 

conteúdos também em áreas de aprofundamento, como ciências humanas. 

* O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chegou a dizer que a MP 

era inconstitucional e que havia completa "falta de urgência" da proposta. 

* "Não podíamos de forma alguma estender e postergar por mais um, três ou cinco anos 

algo que já é praticamente consensual no meio educacional brasileiro, a necessidade de 

mudanças", afirmou Mendonça Filho. 

* Segundo a secretária-executiva do MEC, Maria Helena de Castro, a pasta discute como 

dar maior apoio aos Estados e municípios para que estes possam auxiliar na formação dos 

docentes. 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
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APÊNDICE 05 

 

Aspectos descritivos nas notícias: 

 

Procedimentos de Identificação
129

 (componente nomear) 
N1 Temer; presidente Michel Temer; seu governo; governadores; presidente; sua equipe econômica; 

opositores ao governo Temer; críticos; Mendonça; ministro da Educação, Mendonça Filho; 

jovens. 

N2 Estudantes; Temer; governo Michel Temer; manifestantes; Polícia Militar; participantes; 

pessoas; Estudantes Libertários Autônomos; organizadores da manifestação; estudante Sandra 

Donato; alunos; Mariana da Rocha Silva. 

N3 Temer; críticos; presidente Michel Temer (PMDB); sua gestão; deputados e senadores; 

empresários e convidados; presidente; técnicos; adolescentes; população; alunos; estudantes. 

N4 Estudantes; professores; habitantes; governo Michel Temer (PMDB); docentes; governador Beto 

Richa (PSDB); deputados estaduais; governo Richa; policiais; grevistas; feridos; alunos; Bruna 

Camargo; colegas; menores; professores e estudantes universitários; membros da comunidade 

estudantil; pais e alunos; Luiz Fernando Reis, professor da Unioeste; secretário da Fazenda. 

N5 Ministro da Educação, Mendonça Filho; inscritos; ministro; Mendonça Filho; eventuais 

prejudicados; responsáveis pelas ocupações; alunos. 

N6 Estudantes; alunos; representantes de escolas ocupadas em todo o estado; comissão de 

estudantes; governo estadual de Beto Richa (PSDB); professores; Richa; manifestantes; 
Matheus dos Santos, presidente da Upes (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas); 

“golpistas da mídia”; jornalistas; aluno de 16 anos; grupos pró e contra o movimento; 

integrantes de movimentos como o MBL (Movimento Brasil Livre); governador do Paraná, Beto 

Richa; representantes do movimento Ocupa Paraná; grupos favoráveis às ocupações; professores 

e diretores; adolescentes; estudante Lucas Mota. 

N7 Inscritos; participantes; presidente do Inep, Maria Inês Fini; estudantes; representantes do 

Ministério da Educação; procurador da República Oscar Costa Filho; juíza federal Elise 

Avesque Frota; ministro Mendonça Filho; governadores; efetivo da Polícia Militar; coordenador 

do local; ministro. 

N8 Comissão formada por deputados e senadores; relator Pedro Chaves (PSC-MS); alunos; relator; 

parlamentares; deputada Maria do Rosário (PT-RS); deputados e senadores; profissionais com 

“notório saber” e outros graduados sem licenciatura; senadora Fátima Bezerra (PT-RN); relator 

da proposta, senador Pedro Chaves; secretária-executiva do Ministério da Educação, Maria 

Helena Guimarães. 

N9 Deputados; presidente Michel Temer; oposição; alunos; estudantes; procurador-geral da 

República, Rodrigo Janot; Edson Fachin; Janot; procurador; profissionais de educação; ministro 

da Educação, Mendonça Filho; governistas; presidente do seu partido, DEM, José Agripino 

(RN); especialistas; Anna Helena Altenfelder, do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária); Altenfelder; famílias; Daniel Cara, da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, Eduardo Deschamps, ex-presidente do Consed (conselho que 

reúne os secretários estaduais de Educação); secretário de Educação de Santa Catarina e 

membro do Conselho Nacional de Educação; Deschamps. 

N10 Temer; presidente Michel Temer; educadores e estudantes; peemedebista; estudantes e 

professores; ministro da Educação, Mendonça Filho; ministro; alunos; estudante; Mendonça; 

especialistas; procurador-geral da República, Rodrigo Janot; profissionais sem formação 

específica; secretária-executiva do MEC, Maria Helena de Castro; docentes. 

 

 

 

 

 

                                                           
129

 Nesta pesquisa, o procedimento de identificação corresponde à finalidade de informar. Logo, essa 

característica serve para conhecer ou reconhecer seres cuja identidade é importante para a compreensão dos 

relatos. 
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Procedimentos linguísticos para localizar/situar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 Quinta (22); escolas do país; 2018; hoje; Palácio do Planalto; Congresso; dois anos; até 2018. 

N2 SP; capital paulista; segunda (26); semana passada; Avenida Paulista no sentido Consolação; 

[ocupando a via] no sentido paraíso; vão livre do Masp; avenida Brigadeiro Luís Antônio, no 

sentido da Assembleia Legislativa; frente da sede do PMDB; redes sociais; escola estadual de São 

Paulo; a avenida Brigadeiro Luís Antônio; sentido Ibirapuera; avenida Pedro Álvares Cabral, em 

frente ao Obelisco do Ibirapuera; em frente à sede do diretoria estadual do PMDB, na rua Manoel 

da Nóbrega; monumento às Bandeiras, no Ibirapuera; Congresso; redes e escolas; três anos; sexta-

feira (23); segundo ano letivo posterior à aprovação da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular); quinta; 120 dias [para aprová-la]. 
N3 Sexta (30); [há] uma semana; evento promovido pela Revista Exame; em 2013; [a tramitação de 

um projeto de lei tradicional] leva 90 dias [e depois tranca a pauta. Já a medida prevê] 120 dias 

de discussão; cinco anos; plenário da corte; há pelo menos cinco anos; 1996; até 2024; três anos; 

redes e escolas; 22 de setembro; dia seguinte; segundo ano letivo posterior à aprovação da Base 

Nacional Comum Curricular; a partir de 2018. 

N4 Escolas; Paraná; sala de aula na Escola Estadual Ana Divanir Boratto, em Ponta Grossa, cidade 

paranaense; Curitiba; redes pública e particular; quinta-feira (6), em Cascavel; na sexta (7), na 

inauguração de uma fábrica em Guarapuava; em 2015; 44 dias; Assembleia Legislativa do Estado; 

escola Ana Divanir; Ponta Grossa; segunda (10); Colégio Regente Feijó; sexta (7); quarta (12); 

segunda (17); UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), UEL (Universidade Estadual de 

Londrina) e Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná); nesta semana; próximos dias; 

início do ano; próxima semana. 

N5 Escolas; nesta quarta, em coletiva de imprensa; 2016; 31 de outubro; 5 e 6 de novembro; primeiro 

dia (05/11); segundo dia (06/11); duas datas. 

N6 Paraná; escolas; quarta-feira (26); três semanas; escolas estaduais; ainda neste ano; hoje; colégios; 

segunda (24); há algumas semanas; últimos dias; quarta (26); sexta-feira (21). 

N7 Dezembro; deste sábado (5); locais de prova ocupados; 3 e 4 de dezembro; neste sábado (5) e 

domingo (6); dezembro; novembro; escolas; quarta (2); setembro. 

N8 Congresso; até cinco anos; nesta quarta-feira (30); plenários da Câmara e Senado; [proposta 

original da MP], apresentada em setembro, [no entanto, previa que essa divisão fosse equivalente 

a 50% da carga horária total]; escolas. 

N9 Quarta-feira (8); Câmara; 13 de dezembro; setembro de 2016; escolas; redes de ensino; dezembro; 

plenário; [Deschamps aponta a ampliação], ao longo de cinco anos, [da carga horária, de 800 

horas para 1.000 horas anuais, como um dos primeiros desafios para os Estados] . 

N10 Quinta-feira (16); evento no Palácio do Planalto; [o tema tramitava] há 20 anos no Congresso; 

últimos 20 anos; até 2019 – [inicialmente, o governo falava em ter as primeiras turmas] já em 

2018; ainda neste ano; [pelo modelo atual, o estudante cursa 13 disciplinas obrigatórias] nos três 

anos desta etapa de ensino; [já o novo modelo estabelece que até 1.800 horas da carga horária 

total –o equivalente a 60% das 3.000 horas que devem ser alcançadas]  em cinco anos; rede de 

ensino e das escolas;  em todos os anos, em todos os três anos; Congresso; escolas privadas; 

Estados; São Paulo;  [a ideia é que,] em cinco anos, [as escolas atinjam até mil horas 

anuais]; setembro de 2016. 
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Procedimentos linguísticos para qualificar
130

 

                                                           
130

 As qualificações correspondem às expressões sublinhadas. Não especificamos aqui as datas nem os anos, 

como foi feito no processo de transformação, pois esses aspectos estão correlacionados com mais proximidade 

ao procedimento linguístico para localizar-situar. 

N1 Ensino integral; todas [as escolas do país]; primeira turma; novo currículo; equipe econômica; 

gastos públicos; [áreas de] saúde e educação; “responsabilidade fiscal”; “responsabilidade 

social”; principais [mudanças]; discurso rápido; novo modelo; [disciplinas de] artes e de 

educação física; [ensino em] tempo integral; baixo desempenho [em avaliações como o Ideb]; 

altos índices de evasão; [O governo deve investir] de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão; ensino integral; 

a meta é atender 500 mil jovens nessas escolas de tempo integral até 2018. 

N2 Capital paulista; governo Michel Temer (PMDB); primeiro ato; [os estudantes ocuparam a 

avenida Paulista no sentido Consolação] por volta das 18h30; dois sentidos; [os manifestantes 

começaram a caminhar] por volta das 18h50; [o ato foi marcado para as] 17h; por volta das 

18h30, [a Polícia Militar exigiu que os manifestantes informassem o trajeto da passeata]; 

estimativa oficial; [policiais que acompanhavam a manifestação estimam haver]  cerca de 300 

pessoas; [grupo intitulado como] Estudantes Libertários Autônomos; reações negativas; [os 

organizadores da manifestação ainda afirmam que o governo faz uma “cruzada” contra 

disciplinas de] “questionamento crítico”, como artes, sociologia e política; grande polêmica; 

[Sandra Donato], 16; formação integral; [Mariana da Rocha Silva], 16; às 19h30, [a passeata 

ocupava toda a avenida Brigadeiro Luís Antônio]; toda a avenida; às 20h [os manifestantes 

fecharam a avenida Pedro Álvares Cabral]; algumas voltas; 20h30 [em frente à sede do] diretoria 

estadual; [os manifestantes subiram no monumento e começaram a se dispersar] por volta das 

21h; [por esse documento,] artes e educação física [seriam obrigatórias somente do ensino 

infantil ao fundamental]; [a obrigatoriedade de] sociologia e filosofia [também sumiu]; versão 

oficial; diferentes etapas; educação básica; prazo certo; português e matemática; as demais 

[poderão ser ministradas conforme determinação das redes e escolas]. 

N3 Michel Temer (PMDB); ensino brasileiro; países mais desenvolvidos; novo plano; maior 

flexibilização; algumas disciplinas; disciplinas antes obrigatórias, como artes e educação física; 

queda abrupta [da aprendizagem]; lei tradicional; antigo modelo do ensino médio, dividido entre 

clássico e científico; [medida foi] “muito bem recebida”; “vozes dissonantes”; [governo de] 

menor duração; tempo integral; maior gargalo do setor; desempenho estagnado e altas taxas de 

evasão e reprovação; [o país tem] 1,7 milhão de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola, o 

equivalente a 16% da população nessa faixa etária; novo projeto; carga horária mínima de 800 

horas anuais deverá ser ampliada progressivamente para 1.400 horas, o que representa sete horas 

por dia; [o texto afirma que essa ampliação deve seguir as metas do Plano Nacional de 

Educação, que prevê, até 2024, a matrícula de] ao menos 25% dos alunos em tempo integral – o 

Brasil registra hoje 6% dos estudantes nessa modalidade no médio; principais mudanças; [a 

proposta cita apenas] português, matemática e inglês como disciplinas obrigatórias nos três anos 

da fase –hoje, todos os alunos devem cursar 13 disciplinas no período; [com a mudança, parte da 

grade] ao menos um ano será comum a todos. Para o restante, haverá a opção de aprofundamento 

em cinco áreas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e formação 

profissionalizante; [uma das mudanças que gerou mais críticas foi a exclusão de] artes e 

educação física da grade obrigatória da etapa; versão oficial; [manteve o fim da obrigatoriedade 

de] artes, educação física, sociologia e filosofia; educação básica; novo modelo que deve ser 

gradual; nova proposta. 

N4 Cem escolas; um cartaz; uma sala de aula; cidade paranaense de pouco mais de 300 mil 

habitantes, a 117 km de Curitiba; essa é uma das mais de cem escolas ocupadas por estudantes no 

Paraná em ao menos 23 cidades; Michel Temer (PMDB); disciplinas optativas; redes pública e 

particular; ensino integral; uma das principais polêmicas envolveu a retirada da exigência de artes, 

educação física, filosofia e sociologia nessa etapa do ensino; movimentação estudantil; ensino 

básico; universidades estaduais; pedido oficial; governador Beto Richa (PSDB); [a movimentação 

dos professores é uma] “brincadeira”; nova crise; momento mais sensível da mobilização; cerca 

de 3.000 policiais; [quando grevistas tentaram furar o bloqueio, iniciou-se um confronto que 

deixou] mais de 200 feridos; alunos paranaenses; reivindicações pontuais; problemas estruturais; 

em Ponta Grossa, quarta maior cidade do Estado, outras cinco escolas foram ocupadas; o Colégio 

Regente Feijó, maior e mais antigo do município, com mais de 2.000 alunos; uma delas é Bruna 

Camargo, 18; cerca de 50 colegas [têm dormido no colégio]; um número maior, incluindo 

menores – que não ficam no local durante a noite–, participa de aulas públicas e oficinas que são 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
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ministradas durante o dia por professores e estudantes universitários simpáticos ao movimento; 

todos os membros da comunidade estudantil; alguns pais e alunos; ensino básico; escolas 

ocupadas. 

N5 Ocupação em 181 escolas; [ocupações em escolas podem comprometer a realização do exame] 

para 95 mil dos mais de 8,6 milhões de inscritos; [segundo relatório do MEC (Ministério da 

Educação)] estão ocupadas 181 escolas em 82 cidades de 11 Estados; eventuais prejudicados; 

providências jurídicas; [se necessária a aplicação da prova em outra data, os custos de 

aproximadamente] R$ 90 por prova [poderão ser cobrados judicialmente de alunos e entidades 

que forem identificados como responsáveis pelas ocupações]; quatro provas objetivas; 45 

questões cada e uma redação; [o exame terá duração de] quatro horas e meia e contemplará as 

disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia) e 

ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia); [já o segundo dia (6/11), com 

duração de] cinco horas e meia, será dedicado a linguagens, códigos e suas tecnologias (língua 

portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e 

comunicação), matemática e suas tecnologias e redação; [nas duas datas, os portões serão 

abertos] às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília) – [o exame começa] às 13h30. 

N6 Escolas estaduais; parte dos alunos [porém, não concorda com as manifestações]; cerca de 600 

alunos, representantes de escolas ocupadas em todo o Estado, participaram da assembleia; [eles 

saíram do local] por volta das 17h; [Embora] a maioria dos alunos [tenha se posicionado a favor 

da continuidade das ocupações, cada escola tem autonomia para decidir];  governo estadual de 

Beto Richa (PSDB); conferência estadual; um grupo de estudantes gritava contra os golpistas da 

mídia; outra parte dos manifestantes; aluno de 16 anos morreu assassinado; escola ocupada; 

alguns integrantes de movimentos; manifestações contrárias; havia 672 escolas ocupadas; são 159 

a menos que na sexta-feira (21), quando eram 831 ocupações; [o Ocupa Paraná nega 

arrefecimento e diz que] o número se mantém em 850. 

N7 271 mil inscritos; subiu de 240 mil para 271 mil [o número de inscritos para o Enem (Exame 

nacional do Ensino Médio) que terão a prova adiada para dezembro] ; nova lista; manhã deste 

sábado; [o número de locais de prova ocupados passou] de 364 para 405, de um total de 16.476; 

novas ocupações; a prova para 271.033 inscritos – cerca de 3% dos 8,6 milhões – [será aplicada 

nos dias 3 e 4 de dezembro]; novos locais; nova data; 271 mil inscritos; novo adiamento; gastos 

públicos, incluindo saúde e educação; parte deles (estudantes) [acusa o governo de usar as datas 

do Enem como pressão para deixarem os protestos]; diferentes datas; [para quem (Mendonça 

Filho) é preferível adiar a prova para até] “300 mil e 500 mil estudantes” a registrar novos 

conflitos; novas críticas; eventuais medidas; cálculo inicial da pasta, porém, aponta prejuízo de R$ 

12 milhões.  
N8 Novo modelo; [a proposta, aprovada por] 16 votos a 5 [segue agora para discussão nos 

plenários da Câmara e do Senado]; novo texto, apresentado pelo relator Pedro Chaves (PSC-MS), 

[estabelece metas para a ampliação da carga horária do ensino médio e prevê que]  40% desse 

período [seja destinado ao aprofundamento dos estudos] em áreas específicas; [o aluno poderá 

optar por] cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino 

técnico e profissionalizante; já o restante, ou cerca de 60%, deve ser destinado ao ensino de 

disciplinas comuns a todos os alunos; proposta original da MP [apresentada em setembro, no 

entanto, previa que essa divisão fosse equivalente a] 50% da carga horária total; [com a previsão 

de ampliação] da carga horária anual de 800 horas para 1.000 horas em até cinco anos, 

totalizando 3.000 horas em todo o ensino médio, a expectativa é que 1.800 sejam destinadas à 

base curricular comum, e 1.200 à chamada "flexibilização"; novo texto [também retoma a 

obrigatoriedade da oferta das disciplinas de] artes e educação física; parte das exigências do 

currículo; ao todo foram apresentadas 568 emendas à medida provisória – destas, 90 foram 

acatadas; alguns apontavam avanços; texto original; prazo maior; tempo integral; outros 

apontavam; Maria do Rosário (PT-RS); maior abertura; notório saber; outros graduados; alguns 

deputados e senadores; 60% da carga horária total; visão de alguns; formação “insuficiente”; 

tempo ainda menor; todos os alunos; Fátima Bezerra (PT-RN); municípios menores; parte do 

currículo; nova proposta.   
N9 Noite desta quarta; com placar folgado de 43 a 13 [a proposta sofreu resistência apenas da 

oposição]; [a versão, que acabou se tornando a final, voltou a tornar obrigatória a oferta de 

conteúdos] de filosofia e sociologia; Artes e educação física, que também não estavam na 

proposta inicial, serão ofertadas; comissão especial; disciplinas específicas; todas as escolas do 

país; ensino em tempo integral; até 60% da carga horária [será destinada ao ensino de disciplinas 

comuns] a todos os alunos. O restante [será destinado ao aprofundamento em áreas específicas]; 

[o aluno poderá optar por] uma entre cinco áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1841196-camara-aprova-exigencia-de-filosofia-e-sociologia-no-ensino-medio.shtml
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ciências humanas e formação técnica e profissional; em todo o país; ensino noturno; itinerários 

formativos específicos; diversos discursos; presidente do seu partido, o DEM, José Agripino 

(RN); discussão consistente; ensino integral; famílias mais privilegiadas; difícil aplicabilidade; 

[Deschamps aponta a ampliação,] ao longo de cinco anos, da carga horária, de 800 horas para 

1.000 horas anuais, como um dos primeiros desafios para os Estados. 

N10 “Polêmica saudável”; pauta positiva; tempo integral; gesto de “coragem” e de “ousadia”; [o 

ministro da Educação, Mendonça Filho, defendeu que a reforma do ensino médio é] a "maior e 

mais importante" da área educacional do país; novo modelo de ensino médio; primeiras turmas; 

conteúdos obrigatórios; todos os alunos do país; novo ensino médio; um dos principais pontos; 

pelo modelo atual, o estudante cursa 13 disciplinas obrigatórias nos três anos; já o novo modelo 

estabelece que até 1.800 horas da carga horária total –o equivalente a 60% das 3.000 horas que 

devem ser alcançadas em cinco anos; o restante [ficará reservado ao aprofundamento] em áreas 

específicas; [o aluno poderá optar por] uma entre cinco áreas: linguagens, matemática, ciências 

da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional; português e matemática 

permanecem como obrigatórios em todos os anos, além de uma língua estrangeira, como inglês; 

filosofia, sociologia, artes e educação física, antes obrigatórios e retirados na proposta inicial [...]; 

o documento não cita filosofia e sociologia como disciplinas específicas; [esses estudos não 

ocorrerão necessariamente em disciplinas separadas] ou em todos os três anos; [...conteúdos 

também em áreas de aprofundamento, como] ciências humanas; o novo modelo do ensino médio 

também prevê um aumento da carga horária, que deverá passar de 800 horas para 1.400 horas 

anuais; ensino integral; forma gradual; [a ideia é que], em cinco anos, as escolas atinjam até mil 

horas anuais; algumas escolas privadas; alguns Estados, como São Paulo; [a aprovação da 

reforma do ensino médio foi marcada por polêmicas]. A primeira delas [foi ao fato da proposta 

ter sido apresentada, em setembro de 2016, no formato de medida provisória, o que gerou crítica 

entre especialistas, que alegaram] tempo curto para discutir as mudanças; alta evasão; baixos 

índices de desempenho dos estudantes; outra polêmica; formação específica; “notório saber”; 

cursos técnicos e profissionalizantes; maior apoio aos Estados e municípios. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/02/1857084-senado-aprova-medida-provisoria-que-reforma-o-ensino-medio.shtml
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APÊNDICE 06 

 

Aspectos narrativos nas notícias: 

 

 

Componentes da lógica narrativa (actantes e processos) 
 Actantes Processos 

N1 Temer; governadores; primeira turma [a 

cumprir o novo currículo]; sua equipe 

econômica; governo; opositores ao governo 

Temer – críticos; Congresso; Mendonça 

Filho; [já a meta é atender] 500 mil jovens 

[nessas escolas de tempo integral]. 

 

 

Declaração de impossibilidade de corte de 

verbas; solicitação aos governadores; projeção 

para o cumprimento de novo currículo; projeto 

proposto por equipe econômica; afirmação de 

Temer no tocante ao “salto” na educação do 

país a partir da reforma; responsabilidades do 

governo; visão de opositores quanto à proposta 

que limita os gastos públicos; mudanças que 

serão levadas ao Congresso; afirmação do 

presidente; discurso do ministro, revelando que 

a reformulação é necessária, haja visto o cenário 

de “falência do ensino médio”; investimento do 

governo no projeto de fomento ao ensino 

integral; meta para atendimento de jovens em 

ensino integral. 

N2 Estudantes; Temer; governo Michel Temer 

(PMDB); manifestantes; polícia militar; grupo 

(estudantes); participantes; 300 pessoas; 

Estudantes Libertários Autônomos; 

organizadores da manifestação; estudante 

Sandra Donato; alunos; Mariana da Rocha 

Silva; Ministério da Educação; Congresso; 

Folha. 

 

Ato em SP; reforma de Temer; reforma 

apresentada pelo governo Temer; relato do 

percurso seguido pelos manifestantes; 

solicitação da PM; resposta à solicitação; 

estimativa do número de participantes; 

convocação do ato; decisão do governo; 

discurso dos organizadores do ato em relação às 

disciplinas obrigatórias; discurso de Sandra 

Donato e Mariana da Rocha Silva, estudantes 

que salientam que a reforma não parece 

melhorar a formação integral e que deveria ter 

sido discutida amplamente com a sociedade; 

informações sobre a passeata; medida provisória 

encaminhada ao Congresso; postura do MEC 

quanto os componentes curriculares; entrevista 

concedida pelo MEC à Folha; aprovação da MP 

pelo Congresso (validade). 

N3 Temer; críticos; [o novo plano apresentado 

por] sua gestão; deputados e senadores; 

empresários e convidados; STF; plenário da 

corte; presidente; técnicos; governo; 

adolescentes; população; alunos em tempo 

integral; governo Temer; todos os alunos; 

para o restante [(alunos) haverá a opção de 

aprofundamento em cinco áreas...]; redes e 

escolas; Ministério da Educação; [a transição 

para o novo modelo, que deve ser gradual, 

caberá] às redes nos Estados; turmas com a 

nova proposta. 

Defesa de novo modelo de ensino; rebate às 

críticas; apresentação de pontos da MP; 

avaliação do texto; discurso de Temer em 

evento, que defende, entre outros fatores, a 

tramitação por MP; STF levará a questão ao 

plenário da corte; discussão de tema por 

técnicos; declaração de Temer, em que o mesmo 

realça a “ousadia” do governo em promover 

modificações no ensino; MP apresentada pelo 

governo; número de adolescentes fora da escola; 

previsão para implementação de ensino em 

tempo integral; principais mudanças em relação 

às disciplinas obrigatórias; comparação com a 

atual estrutura de ensino; oferta de itinerários 

por redes e escolas; texto distribuído pelo MEC; 

transição para o novo modelo; expectativa do 

governo em relação às primeiras turmas. 

N4 Estudantes; professores; habitantes de Ponta 

Grossa; Movimento Ocupa Paraná; governo 

Ocupação de escolas; aprovação de greve; relato 

em uma escola ocupada em Ponta Grossa; 
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Michel Temer (PMDB); redes pública e 

particular; professores [do ensino básico e das 

universidades do Estado]; governador Beto 

Richa (PSDB); Assembleia Legislativa do 

Paraná; deputados estaduais; professores do 

Paraná; policiais; grevistas; feridos; alunos 

paranaenses; grupo de estudantes; Bruna 

Camargo; cerca de 50 colegas; menores; 

professores e estudantes universitários; 

membros da comunidade estudantil; alguns 

pais e alunos; sindicato que representa os 

professores; conselho da entidade; docentes 

de três instituições de nível superior; outras 

universidades estaduais; Luiz Fernando Reis; 

Secretaria de Educação do Paraná; Secretário 

da Fazenda. 

 

levantamento do Movimento Ocupa Paraná; 

protesto contra a MP do governo Michel Temer 

(PMDB); apresentação dos motivos dos 

protestos; postura do governo; movimento 

estudantil somado à greve de professores do 

ensino básico e das universidades do Paraná; 

pedido de Beto Richa à Assembleia Legislativa 

do Paraná para que os deputados aprovassem 

algumas mudanças; afirmação de Beto Richa, 

que julga a movimentação como uma 

“brincadeira”, reiterando, em outra ocasião, que 

os estudantes não sabiam por que protestavam; 

greve dos professores em 2015; ação de 

policiais; ação de grevistas; confronto que 

deixou feridos; reivindicações dos estudantes; 

ocupação de escolas; depoimento da estudante 

Bruna Camargo, que enfatiza o número de 

alunos que têm dormido nos colégios; 

estudantes menores de idade que não 

permanecem nas escolas no período noturno; 

aulas ministradas por professores e estudantes 

que apoiam o movimento; posição de alguns 

membros da comunidade estudantil; posição de 

alguns pais e alunos; declaração de Camargo, 

alertando que, caso não haja reivindicação, a 

educação pode piorar; marcação de assembleia 

para referendar a greve, indicada pelo conselho 

de professores; decisão em favor da greve; 

expectativa para outras universidades apoiem a 

greve; discurso de Luiz Fernando Reis quanto 

ao agravamento da situação das universidades 

estaduais; posicionamento da Secretaria de 

Educação do Paraná, que julga a mobilização 

como “desnecessária”; reunião com a 

participação do Secretário da Fazenda. 

N5 Ministro da Educação, Mendonça Filho; 95 

mil dos mais de 8,6 milhões de inscritos [no 

Enem]; Ministério da Educação; eventuais 

prejudicados; Advocacia Geral da União; 

responsáveis pelas ocupações; alunos e 

entidades; a Folha. 

Ocupações; possível cancelamento de provas do 

Enem; depoimento de Mendonça Filho em 

coletiva de imprensa, afirmando que a ocupação 

pode comprometer a realização do exame para 

95 mil inscritos; número de escolas ocupadas, 

segundo relatório do MEC; pedido, do ministro 

da Educação, de desocupação; aplicação de 

outra prova aos prejudicados; hipótese 

descartada de realocação de inscritos em outras 

escolas; possível punição aos responsáveis pelas 

ocupações; dicas preparatórias para o Enem. 

N6 Estudantes do Paraná; governo federal; parte 

dos alunos; [cerca de 600 alunos] 

representantes de escolas ocupadas; maioria 

dos alunos; comissão de estudantes; governo 

estadual de Beto Richa (PSDB); professores; 

manifestantes; alunos e professores que 

participaram das ocupações; direções dos 

colégios; Matheus dos Santos; imprensa; um 

grupo de estudantes; “golpistas da mídia”; 

outra parte dos manifestantes; jornalistas; 

aluno de 16 anos; grupos pró e contra o 

movimento; alguns integrantes do MBL; 

governador do Paraná, Beto Richa; 

representantes do movimento Ocupa Paraná; 

Decisão, em assembleia, de continuação das 

ocupações em protesto contra a reforma do 

ensino médio pelo governo federal; solicitação 

de retorno às aulas por parte de alguns alunos; 

tentativa de negociação com o governo estadual 

de Beto Richa (PSDB); pedido de realização de 

uma conferência estadual pela reorganização do 

ensino médio; solicitação de anistia para que 

alunos e professores não sejam punidos pelas 

direções dos colégios; depoimento de Matheus 

dos Santos, o qual disse que a assembleia foi 

“democrática e plural”; impedimento de 

participação da imprensa no encontro; 

manifestação de um grupo de estudantes; 
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grupos favoráveis às ocupações; governo; 

professores e diretores; Estado; adolescentes; 

Secretaria da Educação. 

  

 

concessão e não concessão de entrevistas; relato 

de assassinato; protestos do MBL; 

posicionamento de Beto Richa em relação às 

ocupações, relatando que os movimentos 

“ultrapassaram os limites da razão”; postura dos 

representantes do movimento Ocupa Paraná, 

que dizem que o governo tem usado de 

violência para conter as manifestações; balanço 

do número de ocupações divulgado pela 

Secretaria de Educação; relato do assassinato do 

estudante Lucas Mota. 

N7 271 mil inscritos no Enem; Ministério da 

Educação; Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep); [cerca de 3% dos] 8,6 milhões [de 

inscritos]; participantes; demais inscritos; 

presidente do Inep, Maria Inês Fini; 

estudantes; representantes do Ministério da 

Educação e estudantes; parte dos estudantes; 

governo; procurador da república, Oscar 

Costa Filho; juíza federal, Elise Avesque 

Frota; polícia militar; ministro Mendonça 

Filho; governadores; coordenador do local [de 

provas]; [(para Mendonça), é preferível adiar 

a prova para até] “300 mil e 500 mil 

estudantes” [a registrar novos conflitos]; 

AGU. 

Novas ocupações, de acordo com lista divulgada 

pelo MEC e pelo Inep; adiamento do Enem por 

conta das ocupações; informação do adiamento 

ou não das provas; depoimento de Maria Inês 

Fini, declarando que está descartado um novo 

adiamento do Enem; motivos das ocupações; 

embate entre representantes do MEC e 

estudantes; pedido de cancelamento do Enem 

por Oscar Costa Filho; negação do pedido por 

Elise Avesque Frota; solicitação do ministro da 

Educação, aos governadores, de reforço policial; 

suspensão das aplicações, caso haja tumultos; 

críticas aos movimentos por parte de Mendonça 

Filho; eventuais medidas a serem tomadas pela 

AGU; prejuízos do adiamento da prova, 

conforme o Inep.  
N8 Comissão formada por deputados e senadores; 

plenários da Câmara e Senado; relator Pedro 

Chaves (PSC-MS); alunos; Conselho 

Nacional de Educação; parlamentares; redes 

de ensino; instituições de educação à 

distância; governo; alguns [parlamentares]; 

outros [parlamentares]; deputada Maria do 

Rosário (PT-RS); profissionais com “notório 

saber”; [profissionais] graduados sem 

licenciatura; alguns deputados e senadores; 

todos os alunos; senadora Fátima Bezerra 

(PT-RN); relator da proposta, o senador Pedro 

Chaves; secretária-executiva do Ministério da 

Educação, Maria Helena Guimarães. 

 

Aprovação da proposta de MP e 

encaminhamento da medida para os plenários da 

Câmara e Senado; considerações do texto 

apresentado por Pedro Chaves (PSC-MS); 

apontamentos sobre o novo texto; discussão da 

BNCC no Conselho Nacional de Educação; 

acolhimento de sugestões de parlamentares; 

previsão de ampliação de carga horária; 

obrigatoriedade de disciplinas; estabelecimento, 

por parte das redes de ensino, de convênios com 

instituições de educação a distância; 

considerações sobre a proposta inicial do 

governo; pareceres de parlamentares 

(pensamentos diversos); posicionamento de 

Maria do Rosário (PT-RS), que questionou a 

contratação de profissionais com “notório 

saber”; postura de alguns deputados e senadores 

quanto à carga horária do novo modelo de 

ensino; posicionamentos de Fátima Bezerra 

(PT-RN), contrários à reforma, e do relator 

Pedro Chaves, que contestou as críticas; parecer 

da secretária-executiva do MEC, Maria Helena 

Guimarães, que aprova a reforma, mas faz 

algumas ressalvas. 

N9 Senado; deputados; presidente Michel Temer; 

oposição; governo; comissão especial; redes 

de ensino; todos os alunos; escolas; 

estudantes; procurador-geral da República, 

Rodrigo Janot; PSOL; STF; Edson Fachin; 

profissionais de educação; ministro da 

Educação, Mendonça Filho; [diversos 

discursos de] governistas; José Agripino 

(RN); especialistas; Anna Helena Altenfelder; 

Aprovação da MP pelo senado; apontamentos 

do texto aprovado e avalizado pelos deputados e 

encaminhamento para a sanção de Temer; 

resistência da oposição; MP apresentada pelo 

governo em setembro de 2016; apreciação da 

proposta por uma comissão especial; definição 

do modelo pelas redes de ensino; apontamentos 

da proposta; parecer de Rodrigo Janot sobre as 

ocupações, declarando a inconstitucionalidade 
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famílias mais privilegiadas; Daniel Cara; 

Eduardo Deschamps; Estados. 

 

 

da MP; ação de inconstitucionalidade proposta 

pelo PSOL e não analisada pelo STF, que tem 

como relator Edson Fachin; irregularidades na 

admissão de profissionais de educação; votação 

acompanhada por Mendonça Filho; discursos de 

governistas, como José Agripino (DEM), o qual 

elogiou o governo pela atitude; crítica de 

especialistas; posicionamento de Anna Helena 

Altenfelder, que acentua a promoção de maior 

desigualdade com a reforma; postura de Daniel 

Cara quanto à difícil aplicabilidade da reforma; 

depoimento de Eduardo Deschamps, que 

reconhece que a implementação do novo ensino 

é viável.   
N10 Temer; governo federal; presidente Michel 

Temer; educadores e estudantes; 

peemedebista; Congresso; estudantes e 

professores; ministro da Educação, Mendonça 

Filho; primeiras turmas; todos os alunos; rede 

de ensino e das escolas; [parâmetro já 

adotado por] algumas escolas privadas e em 

alguns Estados; especialistas; procurador-

geral da República, Rodrigo Janot; Ministério 

da Educação; profissionais sem formação 

específica; secretária-executiva do MEC, 

Maria Helena de Castro; Estados e municípios 

[para que esses possam auxiliar na formação 

dos] docentes. 

 

Sanção da reforma, por Temer, para amenizar a 

imagem negativa do governo federal; reforma 

como embate entre educadores e estudantes; 

discurso do peemedebista, afirmando que tudo 

se tratou de um gesto de “coragem” e de 

“ousadia”, já que o tema tramitava há 20 anos 

no Congresso, sem que fosse implementado; 

resistência entre estudantes e professores; 

discurso de Mendonça Filho, que defendeu a 

reforma; previsão para a formação das primeiras 

turmas; declaração de Mendonça Filho, 

informando que apenas em 2019 haverá 

preparação necessária para implementação da 

proposta; oferta de itinerários que dependerá das 

redes de ensino e das escolas; componentes 

obrigatórios; afirmação do ministro sobre as 

disciplinas de Filosofia e Sociologia; carga 

horária adotada por algumas escolas privadas e 

em alguns Estados; crítica de especialistas em 

relação à MP; parecer de Rodrigo Janot ao 

relatar que a MP era inconstitucional; dados, 

citados pelo MEC, que apontam a necessidade 

de mudanças; depoimento de Mendonça Filho 

acerca da urgência em se debater a reforma; 

contratação de profissionais sem formação 

específica; discurso de Maria Helena de Castro 

quanto ao apoio aos Estados e municípios na 

formação dos docentes. 
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Sequências e seus princípios de organização
131

 

 Princípio de coerência Princípio de 

intencionalidade 

Princípio de 

encadeamento 

Princípio de 

localização 

N1 Abertura: “O presidente 

Michel Temer afirmou 

nesta quinta-feira (22) que 

"não haverá redução de 

verbas para educação" em 

seu governo e pediu 

"auxílio e compreensão" 

dos governadores para que 

o ensino integral seja 

implementado em todas as 

escolas do país”. 

Fechamento: --- 

 

 

 

 

 

-------------------- 

 

 

 

Encaixe  

 

 

 

 

-------------------- 

N2 Abertura: “Estudantes 

fazem na capital paulista 

nesta segunda-feira (26) 

manifestação contra 

o projeto de reforma do 

ensino médio apresentado 

na semana passada pelo 

governo Michel Temer 

(PMDB)”. 

Fechamento: --- 

 

 

 

 

 

-------------------- 

Sucessão /Encaixe  

 

 

 

 

-------------------- 

N3 Abertura: --- 

Fechamento: --- 

-------------------- Encaixe -------------------- 

N4 Abertura: ““Nossa escola 

precisa de ajuda”, lê-se em 

um cartaz fixado na porta 

de uma sala de aula na 

Escola Estadual Ana 

Divanir Boratto, em Ponta 

Grossa...”. 

Fechamento: “A 

secretaria afirma que o 

governo deve entrar com 

pedidos de reintegração de 

posse nas escolas 

ocupadas [...]. Segundo a 

pasta, uma reunião, com a 

participação do secretário 

da Fazenda, deve ser 

marcada para a próxima 

semana”.  
 

Abertura: ““Nossa escola 

precisa de ajuda””. 

Falta: “Essa é uma das 

mais de cem escolas 

ocupadas por estudantes no 

Paraná”. 

Busca: “Eles protestam 

contra a medida provisória 

do governo Michel Temer 

(PMDB) que prevê 

a reforma do ensino 

médio”. 

Resultado:  

FRACASSO: “A 

secretaria afirma que o 

governo deve entrar com 

pedidos de reintegração de 

posse nas escolas 

ocupadas”. 

ÊXITO: “Segundo a 

pasta, uma reunião, com a 

participação do secretário 

da Fazenda, deve ser 

marcada para a próxima 

semana”.  

Paralelismo/Encaixe Caracterizações 

dos actantes 

 

*Estudantes e 

professores 

resistentes; 

*Governo 

Michel Temer 

(PMDB) 

decidido quanto 

à 

implementação 

da reforma; 

*Governador 

irredutível;  

*Deputados 

estaduais 

dotados de 

plenos poderes 

para aprovarem 

mudanças em 

uma lei; 

*Professores e 

estudantes que 

protestam, mas 

de forma 

                                                           
131

 Relacionamos na tabela, conforme o princípio de coerência, as notícias que delimitaram de forma específica o 

modo narrativo sequencial, a abertura e o fechamento das informações. Os campos sem preenchimento são 

aqueles que não atenderam exclusivamente às análises descritas por Charaudeau (2016a) por certos motivos, 

entre eles, por exemplo, as questões ligadas à continuação/exploração de notícias, não configurando o aspecto de 

abertura por possuir antecedentes, e à falta de associação entre princípio e fechamento. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815828-novo-ensino-medio-usa-meta-antiga-e-exclui-artes-e-educacao-fisica.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
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inconsciente 

(visão de Beto 

Richa enfatizada 

pela Folha); 

*Policiais 

competentes; 

*Grevistas 

desordeiros; 

*Professores 

auxiliadores; 

*Alguns 

membros da 

comunidade 

estudantil 

contrários às 

mobilizações; 

*Alunos e pais 

indecisos quanto 

aos 

movimentos; 

*Sindicato de 

professores 

ativo; 

*Docentes de 

três instituições 

de nível 

superior 

convictos de 

que é necessária 

a efetivação de 

uma greve; 

*Secretaria de 

Educação que 

julga a 

mobilização 

como 

desnecessária. 

N5 Abertura: “Nesta quarta, 

em coletiva de imprensa 

sobre a divulgação dos 

locais em que serão 

aplicadas as provas do 

Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) 2016, o 

ministro da Educação, 

Mendonça Filho, disse que 

ocupações em escolas 

podem comprometer a 

realização do exame para 

95 mil dos mais de 8,6 

milhões de inscritos”. 

Fechamento: --- 

-------------------- Encaixe -------------------- 

N6 Abertura: “Em 

assembleia realizada nesta 

quarta-feira (26), 

estudantes do Paraná 

decidiram continuar com 

as ocupações nas escolas 

estaduais”. 

Fechamento: “O Ocupa 

Abertura: “Em 

assembleia realizada nesta 

quarta-feira (26)”... 

Falta: “estudantes do 

Paraná decidiram 

continuar com as 

ocupações nas escolas 

estaduais”. 

Simetria/Encaixe Caracterizações 

dos actantes 

 

*Estudantes 

resistentes; 

*Parte dos 

alunos 

contrários às 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/10/1824227-inep-divulga-os-locais-em-que-serao-aplicadas-as-provas-do-enem-2016.shtml
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Paraná nega arrefecimento 

e diz que o número se 

mantém em 850 [número 

de escolas ocupadas]. 

Para o movimento, há uma 

tentativa de criminalizar as 

ocupações, especialmente 

a partir da morte do 

estudante Lucas Mota, na 

segunda. "A resolução 

deste conflito não está na 

violência e na truculência, 

e sim no diálogo", disse o 

grupo, em nota”. 

 

 

Busca: “O movimento, 

que já dura cerca de três 

semanas, foi organizado 

pelos estudantes em 

protesto contra a reforma 

do ensino médio pelo 

governo federal”. 

Resultado: 

ÊXITO: ““A resolução 

deste conflito não está na 

violência e na truculência, 

e sim no diálogo”, disse o 

grupo, em nota”. [Ocupa 

Paraná – A fala remete à 

resistência dos estudantes] 

ocupações; 

*Estudantes 

negociadores; 

*Grupo de 

alunos 

contrários aos 

chamados 

“golpistas da 

mídia”; 

*Grupo que 

concorda em 

conceder 

entrevistas; 

*Grupos pró e 

contra 

movimento, em 

tensão; 

*Alguns 

integrantes do 

MBL contrários 

às ocupações; 

*Governador 

contrário às 

ocupações; 

*Governador 

que negocia; 

*Ocupantes que 

acusam o 

governo; 

*Ocupa Paraná 

que busca 

diálogo. 

N7 Abertura: “Subiu de 240 

mil para 271 mil o número 

de inscritos para o Enem 

(Exame Nacional do 

Ensino Médio) que terão a 

prova adiada para 

dezembro”. 

Fechamento: “Segundo o 

Inep, os custos do 

adiamento ainda estão 

sendo levantados. Cálculo 

inicial da pasta, porém, 

aponta prejuízo de R$ 12 

milhões”.  

Abertura: “Subiu de 240 

mil para 271 mil o número 

de inscritos para o Enem 

(Exame Nacional do 

Ensino Médio) que terão a 

prova adiada para 

dezembro”. 

Falta: “o número de locais 

de prova ocupados passou 

de 364 para 405, de um 

total de 16.476”. 

Busca: “Os estudantes 

protestam contra PEC 241 

que estabelece um teto 

para os gastos públicos, 

incluindo saúde e 

educação, e a proposta de 

reforma do ensino médio, 

entre outros pontos”. 

Resultado:  

FRACASSO: “Segundo o 

Inep, os custos do 

adiamento ainda estão 

sendo levantados. Cálculo 

inicial da pasta, porém, 

aponta prejuízo de R$ 12 

milhões”.  

Encaixe Caracterizações 

dos actantes 

 

*271 mil 

inscritos 

prejudicados 

pelas 

ocupações; 

*Presidente do 

Inep, Maria Inês 

Fini, irredutível 

quanto à 

hipótese de um 

novo adiamento; 

*Estudantes 

resistentes; 

 *Parte dos 

ocupantes vistos 

como 

acusadores; 

*Procurador que 

busca resolver a 

situação; 

*Juíza que nega 

o pedido; 

*Ministro que 

solicita reforço 

de efetivo da 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1829314-cresce-para-240-mil-n-de-inscritos-que-terao-enem-adiado-para-dezembro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/enem/
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PM; 

*Ministro que 

intimida; 

*Ministro 

crítico; 

N8 Abertura: “Uma 

comissão formada por 

deputados e senadores 

aprovou nesta quarta-feira 

(30) alterações na medida 

provisória que propõe 

um novo modelo de 

ensino médio no país”. 

Fechamento: --- 

 

 

 

 

 

-------------------- 

Encaixe  

 

 

 

 

-------------------- 

N9 Abertura: “O Senado 

aprovou na noite desta 

quarta-feira (8) a medida 

provisória da reforma do 

ensino médio”. 

Fechamento: --- 

 

 

-------------------- 

Encaixe  

 

-------------------- 

N10 Abertura: “Na tentativa 

de impor uma pauta 

positiva diante do desgaste 

de imagem do governo 

federal,  presidente Michel 

Temer sancionou nesta 

quinta-feira (16) a reforma 

do ensino médio”. 

Fechamento: --- 

 

 

-------------------- 

Encaixe  

 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1815821-leia-perguntas-e-respostas-sobre-as-mudancas-no-ensino-medio-do-pais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1858942-temer-tenta-reverter-desgaste-com-pautas-positivas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/02/1858942-temer-tenta-reverter-desgaste-com-pautas-positivas.shtml
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APÊNDICE 07 

 

Aspectos argumentativos – Visada de demonstração nas notícias 

Argumentos de autoridades Comentários 

N1 ------- ------- 

N2 *O Ministério da Educação diz que nunca houve 

a intenção de eliminar as disciplinas, e que a 

versão divulgada na quinta-feira ainda não havia 

passado por revisões.  

 

 

 

 

Os argumentantes declaram que na versão 

oficial da MP, no Diário Oficial da União, o 

governo manteve o fim da obrigatoriedade 

das disciplinas de Sociologia e Filosofia, mas 

que essa regra entraria em vigor somente 

após a aprovação da BNCC. Em seguida, 

inserem o argumento ao lado, no intuito de 

reforçar a ideia de que está descartada a 

hipótese, pelo MEC, de eliminação das 

matérias. 

*[a mudança na MP] “é uma formalidade para 

tratar do prazo referente à implantação da Base 

Nacional Comum Curricular, que irá definir a 

obrigatoriedade ou não da parte que será comum 

a todos”. [MEC] 

 

 

Após informar sobre a obrigatoriedade das 

disciplinas de Português e Matemática nos 

três anos do ensino médio, os jornalistas 

incluem esse posicionamento do MEC para 

enfatizar que é a BNCC que definirá os 

parâmetros curriculares. 

N3 ------ ------ 

N4 *O governo diz, porém, que elas estarão 

contempladas, já que a Base Nacional Comum 

Curricular, que ainda está em discussão, dará 

essas diretrizes. 

 

Segundo o argumentante, um dos principais 

pontos polêmicos da MP foi a retirada da 

exigência das disciplinas de Artes, Educação 

Física, Filosofia e Sociologia. Para amenizar 

essa questão, o argumento de autoridade é 

posto como forma de garantir a manutenção 

das matérias na grade curricular. 

*“O não pagamento da reposição agrava o quadro 

de desmonte das universidades estaduais”. [Luiz 

Fernando Reis, professor da Unioeste]. 

O locutor conta que docentes de três 

universidades estaduais haviam decidido 

entrar em greve e que estava previsto que 

outras instituições também aderissem à 

paralisação. A citação do professor da 

Unioeste complementa a situação, ao revelar 

o quadro problemático pelo qual passam os 

profissionais. 

N5 *O ministro afirmou que as escolas devem ser 

desocupadas até o dia 31 de outubro. Caso isso 

não ocorra, os inscritos nesses locais terão a 

prova cancelada. 

 

 

Os argumentantes utilizam a posição de 

autoridade de Mendonça Filho para reforçar 

o pedido de desocupação das escolas. 

 

 

*O ministro disse ainda que a Advocacia Geral 

da União estuda providências jurídicas aos 

responsáveis pelas ocupações, que protestam 

sobretudo contra a reforma do ensino médio e a 

PEC do Teto. 

 

Ao relatar acerca das ocupações e da 

mudança de data do Enem para alguns 

estudantes, o argumentante intensifica a 

linha de raciocínio, incorporando na notícia 

uma fala do ministro que, de certa forma, 

intimida os alunos, já que se trata da adoção 

de medidas jurídicas para acabar com as 

manifestações.  

N6 *O governador do Paraná, Beto Richa, tem 

afirmado que as ocupações “ultrapassaram os 

limites do bom senso e não encontram amparo na 

razão”. 

De acordo com o locutor, depois da morte de 

um aluno, as tensões entre grupos pró e 

contra as manifestações foram acirradas, 

sendo que alguns integrantes do MBL 

chegaram a ir ao colégio, onde ocorria a 

assembleia, para protestar contra as 
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ocupações. Fortalecendo essa ideia, é 

agregada na informação a citação de Beto 

Richa, que descaracteriza o movimento. 

N7 *Segundo a presidente do Inep, Maria Inês Fini, 

um novo adiamento do Enem está descartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por conta das ocupações, vários estudantes 

farão as provas em dezembro. O impasse 

está fincado na possibilidade de as datas 

coincidirem com outros vestibulares pelo 

país, conforme os locutores. No entanto, 

consoante o argumento da presidente do 

Inep, não há condições para serem efetuados 

novos adiamentos, o que enfraquece a 

movimentação estudantil. 

 

* Segundo ele [Mendonça Filho], se houver 

“qualquer risco” ao local de prova e à segurança 

do exame, como tumultos, a recomendação é que 

o coordenador do local suspenda a aplicação. 

Neste caso, a prova será adiada. 

 

*“O flagelo do ensino médio brasileiro é o que 

deveria estar gerando protestos”, disse ele 

[Mendonça Filho], para quem caberá à AGU 

(Advocacia-Geral da União) tomar eventuais 

medidas. 

Os argumentos de Mendonça Filho são 

incorporados na notícia no sentido de gerar 

receio nos alunos quanto à organização de 

novas mobilizações. 

*Segundo o Inep, os custos do adiamento ainda 

estão sendo levantados. Cálculo inicial da pasta, 

porém, aponta prejuízo de R$ 12 milhões. 

Os argumentantes apontam, com base em 

cálculos feitos pelo Inep, o prejuízo causado 

pelo adiamento das provas do Enem. Nesse 

sentido, entende-se que o impasse foi gerado 

pelas ocupações nas escolas. 

N8 *“As licenciaturas estão em crise a partir da 

aprovação dessa matéria”, afirmou. [deputada 

Maria do Rosário (PT-RS)].  

Nessa notícia, uma sequência de argumentos 

de autoridade é notada. Ao informar sobre os 

avanços e críticas quanto à MP, o locutor 

agrega à informação posturas diversas. A 

primeira é a da 

 deputada Maria do Rosário, que questiona a 

contratação de profissionais com “notório 

saber” para ministrarem aulas. Em seguida, a 

senadora Fátima Bezerra condena a proposta, 

pois crê que o novo modelo não irá resolver 

a situação do ensino no país. Para rebater as 

críticas, são aditadas as falas do relator da 

proposta, o senador Pedro Chaves, o qual 

expõe pontos sobre a carga horária no novo 

ensino médio. Encerrando a discussão, é 

acrescentado o pensamento da secretária-

executiva do MEC, que aprova a proposta, 

mas faz algumas ressalvas. 

*“A proposta não vem na direção de melhorar o 

ensino médio. Ela aumenta a carga horária, mas 

reduz o tempo destinado à formação geral. 

Teremos uma escola pública que nem assegurará 

uma formação sólida nem vai garantir 

especialização consistente”. [senadora Fátima 

Bezerra (PT-RN)].  

*“Como estamos flexibilizando o currículo, se 

mantiver mais que 60%, volta ao currículo 

anterior. Pela escola, ofereceriam 100%, porque é 

mais simples”. [senador Pedro Chaves].  

*“Uma parte do currículo, não mais que 20%, 

pode ser atribuído a essas instituições 

credenciadas”.  [senador Pedro Chaves]. 

*“Sempre defendi que fosse metade da carga 

horária total para a base e a outra metade para as 

eletivas, e continuo defendendo. É um ponto que 

ainda podemos negociar [com o Congresso]”. 

[Maria Helena Guimarães – secretária-executiva 

do Ministério da Educação]. 
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N9 *“por seu rito abreviado, [medida provisória] não 

é instrumento adequado para reformas estruturais 

em políticas públicas, menos ainda em esfera 

crucial para o desenvolvimento do país, como é a 

educação”. [procurador-geral da república, 

Rodrigo Janot]. 

As polêmicas em torno da reforma também 

foram evocadas nessa notícia, destacando os 

argumentos de autoridades. Os jornalistas 

aqui frisam os comentários de Rodrigo Janot, 

que criticou o fato de as mudanças 

acontecerem via MP e salientou a falta de 

urgência da proposta. Em seguida, os 

argumentantes noticiam que, no plenário, 

Mendonça Filho recebeu inúmeros elogios, 

inclusive do presidente do DEM, José 

Agripino, que ressaltou a coragem do 

governo Temer em implementar o novo 

modelo de ensino. 

*“Se aprovada pelo Congresso ainda em 2016, a 

reforma só será adotada nas escolas em 2018”. 

[Rodrigo Janot].  

*“Algumas críticas têm sido feitas principalmente 

por quem não teve coragem de fazer o que o atual 

governo está fazendo. Quem teve interesse em 

uma modernização foi o atual governo e o atual 

ministro”. [José Agripino – (DEM-RN)]. 

*“A volta das menções a filosofia e sociologia, 

por exemplo, se deram mais por pressão do que 

por discussão”. [Anna Helena Altenfelder – 

Cenpec]. 

Ao contarem a repercussão tomada pela 

reforma, os argumentantes revelam que, para 

Anna Helena, do Cenpec, o retorno das 

menções das disciplinas de Filosofia e 

Sociologia aconteceu porque a sociedade 

pressionou o governo e que o novo ensino 

médio pode fazer com que as desigualdades 

aumentem. Dando prosseguimento, os 

locutores enfatizam o pensamento de Daniel 

Cara, quando o mesmo comenta a difícil 

aplicabilidade do que foi aprovado e critica a 

análise do processo. Para finalizar essa parte, 

os jornalistas inserem as falas do secretário 

de educação de Santa Catarina e membro do 

Conselho Nacional de Educação, Eduardo 

Deschamps, o qual defende que a 

implementação da reforma não é simples, 

mas é viável e que a ampliação da carga 

horária é um dos primeiros desafios dos 

Estados. 

*“A reforma como foi aprovada tem grande 

potencial de acentuar as desigualdades. Como 

será a oferta de vários itinerários em cidades 

pequenas?”. [Anna Helena Altenfelder]. 

 

*“Será muito difícil que os governos consigam 

 implementar, porque tudo que se prevê é alheio 

 aos processos e dificuldades dos governos”. 

[Daniel Cara – Campanha Nacional pelo Direito 

à Educação].  

*“A análise do processo da reforma trata menos 

de educação e mais da situação política do país. 

O Congresso é formado pela cumplicidade 

determinada pelo processo de impeachment, não 

porque o governo chegou com uma agenda e 

capacidade de proposição”. [Daniel Cara ]. 

*“Os pilares da reforma foram mantidos, que é a 

questão flexibilização e articulação maior com 

educação profissional. Obviamente os Estados 

terão que se adaptar, mas muita coisa vai 

depender de ajustes nas estruturas já existentes”. 

[Eduardo Deschamps - secretário de educação 

de Santa Catarina e membro do Conselho 

Nacional de Educação]. 

*“Boa parte já tem um horário estendido, mas 

uma grande dificuldade reside no transporte 

escolar, para cruzar os horários do encerramento 

dos turnos”. [Eduardo Deschamps].  

N10 *“É importante que se leve em consideração o 

que está escrito na lei. Ela incorporou o estudo de 

filosofia e sociologia, o que necessariamente não 

pode ser confundido com a disciplina de filosofia 

e sociologia que hoje está presente na grade 

curricular do ensino médio brasileiro. Você pode 

estudar isso em aula de história, por exemplo”. 

[Mendonça Filho]. 

*“quem quiser estudar essas disciplinas não será 

impedido”. [Mendonça Filho]. 

Os argumentantes apontam que, no 

documento (MP), Filosofia e Sociologia não 

constam como disciplinas específicas, mas 

como “estudos e práticas”. Então, segue a 

fala do ministro, esclarecendo que os 

conteúdos dessas áreas poderão ser 

discutidos em outras e que quem optar por 

estudar essas matérias não será impedido. As 

posturas do ministro são exteriorizadas com 

o propósito de atenuar a situação. 
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*O procurador-geral da República, Rodrigo 

Janot, chegou a dizer que a MP era 

inconstitucional e que havia completa “falta de 

urgência” da proposta.  

A fim de descreverem as polêmicas que 

surgiram durante a discussão sobre a 

reforma, os locutores se baseiam em 

argumentos de especialistas para acentuarem 

os fatos. Para Rodrigo Janot, a MP era 

inconstitucional e a proposta não era urgente, 

no entanto, o MEC defendia a agilidade na 

efetuação das mudanças. Mendonça Filho 

falou acerca da necessidade das 

modificações, pois, para ele, essa discussão 

era “consensual no meio educacional”. 

Finalizando, a secretária-executiva do MEC 

argumenta que o ministério tem estudado 

formas de conceder maior apoio aos Estados 

e municípios, no intuito de que possam 

auxiliar na formação dos professores. 

*O Ministério da Educação, porém, tem 

defendido que a alta evasão nessa etapa de ensino 

e baixos índices de desempenho dos estudantes 

nas avaliações do Ideb (índice de 

desenvolvimento da educação básica) mostram a 

urgência das mudanças. 

*“Não podíamos de forma alguma estender e 

postergar por mais um, três ou cinco anos algo 

que já é praticamente consensual no meio 

educacional brasileiro, a necessidade de 

mudanças”. [Mendonça Filho].  

*Segundo a secretária-executiva do MEC, Maria 

Helena de Castro, a pasta discute como dar maior 

apoio aos Estados e municípios para que estes 

possam auxiliar na formação dos docentes.  

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/12/1842954-medida-provisoria-do-ensino-medio-e-inconstitucional-diz-procuradoria.shtml
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ANEXO 01 – Notícia 1 (N1) 
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ANEXO 02 – Notícia 2 (N2) 
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ANEXO 03 – Notícia 3 (N3) 
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ANEXO 04 – Notícia 4 (N4) 
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ANEXO 05 – Notícia 5 (N5) 
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ANEXO 06 – Notícia 6 (N6) 
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ANEXO 07 – Notícia 7 (N7) 
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ANEXO 08 – Notícia 8 (N8) 
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ANEXO 09 – Notícia 9 (N9) 
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ANEXO 10 -  Notícia 10 (N10) 
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