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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo problematizar como os slogans “Brasil, Pátria 

Educadora” do governo Dilma Rousseff e “Ordem e Progresso” do governo Michel 

Temer são (re) significados nas notícias referentes ao campo da educação veiculadas em 

um portal de notícias no período da transição política em 2016. Para tal investigação, 

optamos pela Análise Crítica do Discurso (ACD) como ferramenta teórico-

metodológica transdisciplinar e de caráter sociodiscursivo que considera a linguagem 

como parte irredutível da vida social. Baseado nos estudos de Norman Fairclough por 

meio da Teoria Social do Discurso, o discurso se apresenta como prática política tanto 

na reprodução de condições estáveis na sociedade como transformações discursivas 

nestes espaços. Nesse cenário, apresentamos o Portal Uol como lócus de pesquisa que 

se apresenta como espaço de circulação de textos jornalísticos, atuando em perspectiva 

informativa e na produção de sentidos contribuindo para a (re) significação dos slogans 

por meio de notícias sobre a educação. As discussões em âmbito educativo e social são 

apresentadas junto a Paulo Freire, que nos ajuda a problematizar a formação da 

sociedade brasileira ao exibir argumentos que desvelam nossas políticas e práticas 

antidemocráticas, verticalizadas e pautadas em processos de sloganização. O contato 

com as notícias na editoria de educação divulgadas no portal, permitiu a identificação de 

dois temas que se destacavam nos assuntos sobre a educação brasileira e que se 

consolidaram como categorias temáticas para o agrupamento das matérias neste 

trabalho: “Crise econômica e educação” e “Qualidade da educação”. A primeira 

categoria aponta para uma educação abalada pela crise econômica que atravessa o país, 

deixando marcas profundas que impedem o desenvolvimento do setor. A segunda 

assinala para uma expressão que circula nos discursos educacionais e políticos, 

tornando-se cabível em qualquer projeto educacional e muitas vezes assinalada por 

meio de avaliações que exibem baixos índices com relação ao ensino. Diante disso, 

percebemos a (re)significação dos slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e 

Progresso” por meio do Portal Uol com a ideia de uma educação sucateada e sem 

perspectivas de melhora, bem como a má qualidade da educação que insiste em dominar 

o setor mesmo com a troca de governo.  

 

Palavras-chave: Educação. Linguagem. Política. Slogans. Mídia.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work intends to problematize how the slogans “Brasil, Pátria Educadora” (“Brazil, 

Educator Homeland”), from the Government Dilma Rouseff, and “Ordem e Progresso” 

(“Order and Progress”), from Michel Temer’s Government, are (re) significated on the 

news related to educational field presented in a news website, during the political 

transition season, in 2016. To this investigation, we have opted to the Critical Discourse 

Analysis (CDA) as a transdisciplinary theoretical and methodological tool and a 

sociodiscursive character that considers the language as an irreducible part of social life. 

Based on studies by Norman Fairclough under the Critical Discourse Analysis, the 

discourse introduces itself, simultaneously, as political practice in the reproduction of 

stable conditions in society and discursive transformations in these spaces. In this 

scenario, we present the website UOL as locus of research that presents itself as a space 

for circulation of journalistic texts, acting in an informative perspective and in the 

production of meanings contributing to the (re) signification of the slogans through 

news about education. The discussions in educational and social spheres are presented 

together with Paulo Freire ideas, who helps us to problematize the build of Brazilian 

society by presenting arguments that reveal its antidemocratic policies and practices, 

verticalized and based on processes of sloganization. The contact with the news in the 

Education Editorial published on UOL, allowed the identification of two themes that 

stood out in the subjects about Brazilian education and consolidated itselves like 

thematic categories for the news' grouping in this work: "Economic crisis and 

education" and "Education quality". The first category points to an education shaken by 

the economic crisis that crosses the country, leaving deep marks that blocks the 

development of the sector. The second category shows an expression that circulates in 

educational and political discourses, becoming appropriate in any educational project 

and often marked by evaluations that exhibit low indexes related to education. Facing it, 

we perceive the (re) signification of the slogans "Brasil, Pátria Educadora" and "Ordem 

e Progresso" through UOL website with the idea of a scrapped education without 

perspective for improvement, as well as the poor quality of education that insists in 

dominating the sector even with the exchange of government.  

 

Keywords: Education, Language, Politics, Slogans, Media  
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A RELAÇÃO ENTRE OS EIXOS: EDUCAÇÃO, LINGUAGEM, POLÍTICA E 

MÍDIA 

 

A política nos regimes democráticos é (ou deveria ser) uma atividade 

eminentemente pública e visível. E é a mídia – e somente ela – que 

define o que é público no mundo contemporâneo. 

Venício Artur de Lima 

 

A questão política sempre me despertou curiosidade. Observava nas 

propagandas eleitorais com o olhar atento a construção de um cenário em torno de um 

ideal e ficava antenado às artimanhas usadas como isca para “fisgar” o eleitorado. 

Incomodava-me saber o motivo para tal encenação: por que criar propagandas para a 

política? Qual a importância da política? Qual o motivo de se investir tanto nessas 

propagandas? Essas são algumas perguntas que eu encarava apenas como curiosidade.  

Lembro-me como se fosse ontem que quando eu era criança a época das eleições 

era divertida. Cada santinho dos candidatos que eu pegava era um achado diferente, e 

cuidadosamente guardado em uma caixa de sapato. Depois de um tempo, separava-os 

um a um e no fim desenhava nos rostos dos políticos e transformava-os em outras 

pessoas e às vezes outros seres. Toda essa abelhudice de criança chamava ainda mais a 

atenção pelas cores que apareciam nas propagandas: azul, amarelo, vermelho, verde. No 

dia das eleições, fazia questão de acordar cedo para acompanhar meu pai até o local de 

votação. Naquela época, eleições presidenciais de 1994, já me entranhavam na mente 

alguns slogans: “Meu nome é Enéas”, “Gente em primeiro lugar”. Não tinha ideia da 

força que eles continham, apenas os repetia várias vezes de forma inocente e sem 

pensar. Passadas as eleições automaticamente os slogans desapareciam e não se via 

mais nada.  

As eleições municipais também eram animadas. Quando havia comícios no meu 

bairro eu ia em todos, mesmo não entendendo muito sobre os assuntos abordados. Com 

o passar do tempo fui me aprofundando nos assuntos e sempre gostava de acompanhar 

as disputas desde o início. Acompanhava muitas reportagens pelo noticiário televisivo e 

formava minhas opiniões a partir do que via na telinha.  

O despertar de um olhar crítico sobre a mídia veio quando cursei Comunicação 

Social – Jornalismo. A visão atenta sobre a construção dos fatos e principalmente a 

crítica sobre concepções tendenciosas dos meios de comunicação me transformaram em 

um leitor/espectador atento a todos os pontos, vírgulas e termos no uso da linguagem. O 

jogo de palavras na construção textual altera efeitos e sentidos dos termos e 
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consequentemente influencia a maneira de interpretar e compreender determinado fato. 

Os estudos na interface mídia e política, personalismo e propaganda política eleitoral 

ampliaram meu campo de visão crítico sobre a presença de atores políticos no cenário 

eleitoral. Passei a perceber o quanto esses fatores são fundamentais para a construção de 

imagens e um forte aliado de candidatos na disputa por votos. A mídia passou a 

desempenhar um importante papel nessas disputas, a qual tem o poder de tornar público 

o que será debatido na ordem social. 

O papel que os veículos de comunicação desempenham hoje na cobertura 

política brasileira interfere no processo de escolha do eleitor. Passei a perceber que a 

mídia criou seu próprio partido e desempenha essa função de forma privilegiada. Ela 

não depende de votação para ser eleita e ainda orienta as escolhas dos eleitores na 

interpretação dos fatos e tomada de decisões. 

Diante de tais observações, é necessário refletir sobre a política nas chamadas 

democracias de estado e sua relação com a mídia. As informações sobre o campo 

político esbarram em interesses individuais e institucionais. Alguns canais são geridos 

por atores políticos que acabam transformando determinado veículo noticioso em um 

canal institucional partidário. Dessa forma, é preciso despertar o senso crítico para não 

cair nas armadilhas no primeiro contato com cenários construídos pelos meios de 

comunicação. 

O interesse pela política se manteve durante a minha formação acadêmica de 

jornalista. As pesquisas sobre o (pré) candidato à presidência Aécio Neves pelo PSDB – 

Partido da Social Democracia Brasileira me trouxeram grande aprendizado na 

interpretação e compreensão sobre o posicionamento da mídia. Com interesse em 

aprofundar os estudos, escrevi dois artigos: “Análise da Construção da Imagem de 

Aécio Neves em Três Esferas Distintas: Espaços Institucionais do PSDB, Cobertura do 

Portal Uol e Programa do Ratinho SBT” (GARCIA, 2013) e “A Construção da Imagem 

de Aécio Neves pelo Portal R7” (GARCIA, 2014a). Esses dois trabalhos culminaram no 

– Trabalho de Conclusão de Curso “A Construção da Imagem de Aécio Neves pelo 

Portal Uol e no HGPE - Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral” (GARCIA, 2014b). 

Por ser jornalista tenho um apreço especial pela Linguagem. Essa relação 

estreita com as palavras vem de um jogo de sentidos e significados na formação de 

cadeias textuais. O encontro com a Análise Crítica do Discurso (ACD) proporcionou-

me uma percepção mais cuidadosa sobre o uso da linguagem. Por meio da ACD 
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podemos problematizar as maneiras de ler, interpretar e compreender o discurso, além 

de perceber as várias posições dos sujeitos no processo discursivo.  

Essa maneira de lidar com a linguagem foi o fator essencial para minha 

aproximação com o campo da Educação. Por trabalhar em museu, tenho contato direto 

com o setor educativo, que realiza mediações com grupos escolares. Vejo a importância 

da comunicação e linguagem no dia a dia das visitas, uma vez que é necessária uma 

articulação de palavras, sentidos e significados de acordo com o contexto e práticas 

sociais de determinadas escolas. As especificidades dos grupos escolares remetem a 

uma preparação especial para cada situação de forma que a informação fique mais 

próxima dos alunos.  

A busca pelo Mestrado em Educação se ascendeu no dia 1º de Janeiro de 2015. 

O slogan “Brasil, Pátria Educadora” anunciado pela presidenta reeleita Dilma Rousseff 

– PT (Partido dos Trabalhadores) me deixou instigado a iniciar uma pesquisa. Passei 

pelos sites noticiosos e notei diferentes interpretações sobre o tema. Na teoria a 

educação se tornou prioridade do segundo mandato da candidata petista. Eis o discurso 

de posse: 

Senhoras e Senhores, gostaria de anunciar agora o novo lema do meu 

governo. Ele é simples, é direto e é mobilizador. Reflete com clareza 

qual será a nossa grande prioridade e sinaliza para qual setor deve 

convergir o esforço de todas as áreas do governo. Nosso lema será: 

Brasil, pátria educadora! (DILMA ROUSSEFF, no discurso de posse 

no Congresso, 01 de janeiro de 2015). 

O slogan assume um cunho pedagógico com um papel formador e libertador. 

Dilma no discurso de posse se refere ao tom mobilizador do slogan, tratando as ações 

educativas como principal ferramenta para o desenvolvimento do país. Por isso seria tão 

importante a valorização da Educação, tornando-a uma prioridade e concentrando os 

esforços governamentais para o setor. A ideia inicial do pré-projeto apresentado para o 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei tinha como 

principal foco analisar as representações e as significações do slogan “Brasil, Pátria 

Educadora” no Portal Uol e no Portal Brasil em 2015. A intenção era verificar como 

esse slogan transitava no seu ano de implantação entre a mídia noticiosa (Portal Uol) e 

o site institucional do governo (Portal Brasil). Entretanto, percebi que a pesquisa ficaria 

incompleta se fosse desconsiderado o quadro de instabilidade política no Brasil. A 

reeleição de Dilma Rousseff (PT) em 2014 foi questionada pela oposição (PSDB) e por 

parte da imprensa noticiosa. A má relação com o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) principal aliado dos petistas abalou as estruturas do governo e o 
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rompimento entre os partidos se consolidou em 2016, deixando o governo Dilma ainda 

mais fragilizado. Dilma deixou a presidência em 31 de agosto de 2016 pela aprovação 

do impeachment e deu lugar a seu vice Michel Temer (PMDB).  

Após a queda de Dilma e consequentemente do slogan “Brasil, Pátria 

Educadora” o momento político ficou ainda mais conturbado. O novo slogan “Ordem e 

Progresso” foi a primeira mudança adotada por Michel Temer. A redução de gastos se 

tornou a principal pauta do Governo e vários setores da máquina pública foram 

afetados. Diante de tal panorama me vi motivado a enfrentar o desafio de analisar a 

transição política dos dois slogans e como eles são significados pelo Portal Uol em 

matérias referentes ao campo da educação com base no ano de 2016. A escolha pelo 

Portal Uol se justifica pelo fato de se tratar de um dos sites de notícias mais acessados 

do Brasil, e por este motivo, nota-se que a mídia em questão possui grande credibilidade 

e aceitação pela população. 

A pesquisa envolve cenários diferentes, intencionalidades distintas e busca 

compreender como esses slogans são (re) significados em um portal de notícias. 

Durante a caminhada algumas perguntas vieram ao encontro da minha curiosidade. 

Seriam os slogans ferramentas de cunho manipulador? Qual o papel da mídia na 

(re)significação dessas slogans? A educação de fato é a prioridade desses governos? 

Que tipo de educação é veiculada na mídia? Qual a relação entre os slogans e a 

educação em si? Diante disso, a questão que procuro problematizar nesta pesquisa é: 

como os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” são (re) 

significados nas notícias referentes ao campo da educação veiculadas em um portal 

de notícias no período da transição política em 2016? 

O primeiro capítulo é destinado a apresentar a fonte teórico-metodológica de 

imersão no campo de trabalho, em que utilizo a ACD para captar sentidos dos slogans 

no canal de mídia selecionado. A teoria social do discurso de Norman Fairclough 

propõe um modelo tridimensional que ilustra como os eventos discursivos atuam sobre 

as esferas sociais. A pesquisa em questão se relaciona com esta teoria por meio da 

investigação dos sentidos e significados das palavras na interpretação das notícias. A 

ACD é uma ciência crítica que questiona a presença de ideologias, bem como pelos 

sentidos do conjunto textual como forma de intervir nas relações sociais. Além disso, o 

texto é o material empírico a que o pesquisador tem acesso e a principal fonte de 

análise. Dessa forma, a ACD tem como foco não só os aspectos textuais, mas também o 

contexto, relações de poder e outros tópicos que concedem a identificação de ideologias 
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inseridas no discurso. Esta pesquisa é, pois um convite para entendermos como o 

funcionamento da linguagem interfere no modo de compreender e interpretar os 

acontecimentos. 

O segundo capítulo é destinado à discussão sobre mídia e política. O primeiro 

tópico de debate é a constituição da esfera pública burguesa1, seguido pelos 

fundamentos da relação entre mídia e política. O setor comunicacional sofreu alterações 

com o desenvolvimento tecnológico, tanto é que Thompson (1998) destaca que com 

esse avanço, um evento para ser público não precisa estar limitado ao lugar comum 

entre os participantes. Dessa forma, a mídia passou a ocupar um espaço central nas 

relações humanas que se realizam em várias esferas do campo comunicacional, seja 

como entretenimento, informação, política e até trabalho. Em outro momento do 

capítulo, as teorias da comunicação e o discurso dos media são objetos acionados para 

discutir os caminhos do campo comunicacional. Por último, apresento a inserção da 

informática nas mídias contemporâneas, juntamente com o lócus desta pesquisa: o 

Portal Uol. 

O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos dos slogans.  

As reflexões de Paulo Freire sobre a constituição social no Brasil, baseada na 

inexperiência democrática e na sloganização, nos ajudam a entender os pontos de 

estrangulamento da sociedade democrática brasileira. O autor acredita que a nossa 

educação é pautada na centralização da palavra e este é o obstáculo a ser superado. 

Perante tal panorama, a educação se apresenta como antidemocrática e determina alguns 

tabus enraizados, tais como: sociedade sem voz, sem pensamento crítico e marcada pela 

repetição. Sobre os fundamentos dos slogans e as peculiaridades apresentadas por eles, 

recorro a Olivier Reboul que os aponta como ferramenta de alienação e anti-diálogo. De 

acordo com o autor, os slogans estão em todos os lugares, espalhados cotidianamente 

em jornais, anúncios, casas e outros espaços. Por fim, o conceito de conscientização 

discutido por Paulo Freire nos ajuda a refletir sobre a superação das barreiras para 

conquistar a libertação, caminho a ser construído em um trabalho conjunto do homem 

com o homem e não do homem sobre o homem. 

O quarto capítulo é uma discussão sobre a conjuntura política entre 2014 – 2016. 

A discussão se inicia com a trajetória política de Dilma Rousseff, uma análise que 

envolve o slogan “Brasil, Pátria Educadora”, e o impeachment da ex-presidenta. Em um 

                                                           
1 Habermas (2011) afirma que, a priori, a esfera pública burguesa deve ser compreendida como uma 

instância de sujeitos reunidos em público. 
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segundo momento, é realizado o mesmo movimento junto ao atual presidente Michel 

Temer, que contém dados sobre a contextura que abrange o slogan “Ordem e 

Progresso”. O objetivo desse tópico é verificar este momento político, suas 

intencionalidades e particularidades, abordando o ciclo presidencial que envolve os 

slogans com evidência para o contexto político. Por meio do conceito de democracia 

representativa discutido por Manin (1995), bem como, a visão de Santos (2017) sobre o 

golpe parlamentar que atingiu o Brasil, pode-se analisar a construção do contexto 

político conturbado brasileiro em 2016 a partir do ano de 2013. 

O quinto capítulo é destinado à descrição, separação e análise do corpus da 

pesquisa. Durante o trabalho de seleção de notícias, percebi que a crise econômica que 

afetava o país, trazia uma série de cortes de recursos para o setor da educação e afetava 

diretamente a questão que envolve a qualidade da educação. Várias notícias veiculadas 

pelo Portal Uol exibiam o quanto o setor era atingido pela falta de incentivos 

financeiros destinados à área e alguns programas sociais do governo tiveram atividades 

suspensas. Diante disso, elegi as categorias temáticas “crise econômica e educação” e 

“qualidade da educação” como motes para a análise das notícias veiculadas no Portal 

Uol, identificando os pontos de entrada no texto a partir das categorias instituídas por 

Fairclough (2016) para a ACD. Na primeira categoria temática “crise econômica e 

educação” foram utilizadas as categorias analíticas da ACD para a análise: 

democratização discursiva, transitividade, intertextualidade e ethos. Em seguida, na 

categoria temática “qualidade da educação”, as categorias analíticas da ACD utilizadas 

na análise foram: significação das palavras, ethos, metáfora e modalidade. Trata-se de 

um movimento que constitui um jogo entre os elementos sociais e textuais que são 

dispositivos geradores de sentidos e que contribui para a interpretação das notícias 

veiculadas pela mídia.   

Esta pesquisa é um convite para entendermos os fundamentos dos slogans, suas 

especificidades e como são (re)significados pela mídia. Nesse sentido, a linguagem se 

torna um elemento vital para identificar as ideologias existentes e as relações de poder 

que envolvem as intencionalidades dos veículos de comunicação na (re)significação dos 

slogans.  
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1.LINGUAGEM E PODER: AS (RE) SIGNIFICAÇÕES DISCURSIVAS NA ACD 
 

A linguagem política destina-se a fazer com que a 

mentira soe como verdade e o crime se torne 

respeitável, bem como a imprimir ao vento uma 

aparência de solidez. 

 

George Orwell 

 

O discurso como prática política estabelece, mantém 

e transforma as relações de poder e as entidades 

coletivas (classes, blocos, etc.) entre as quais 

existem disputas de poder. O discurso como prática 

ideológica, constitui, naturaliza, mantém e 

transforma os significados do mundo de posições 

diversas na relação de poder. 

 

Norman Fairclough 

 

A citação de George Orwell nos faz refletir sobre a linguagem política no mundo 

contemporâneo. Esta é uma visão pessimista sobre o campo, visto que, de certa forma, 

resume como os políticos são vistos pela sociedade. Essa linha não admite a 

possibilidade da transformação e enxerga as relações de forma mais estática. Além 

disso, podemos perceber o pensamento e o uso da linguagem política como forma de 

ludibriar o público. Quanto ao pensamento de Norman Fairclough, com o olhar pela 

Análise Crítica do Discurso (ACD), o discurso como prática política não se apresenta 

apenas como ferramenta de reprodução de formas enraizadas no tecido social, mas 

também pode representar uma vertente de transformação nos espaços de disputa de 

poder. Mesmo com essas duas sentenças que se contrastam no sentido da mudança, 

podemos pensar sobre a presença da atividade política no âmbito social, e 

principalmente sobre o papel do discurso na constituição desse tecido materializado em 

forma de textos.  

Como vamos imergir no universo das palavras, é importante explicitar os dois 

sentidos presentes na palavra crítica que integra a expressão Análise Crítica do 

Discurso no sentido da transformação social. O primeiro seria na atmosfera negativa em 

que o termo é estabelecido com conotação de reprovação. O segundo é uma reflexão 

sobre determinado fato, com questionamentos sobre determinado acontecimento e 

despertando o olhar do sujeito para o que não está explícito. A ACD trabalha com a 

segunda vertente, apoiada na Linguística Crítica e na Ciência Social Crítica, que se 

compromete “em oferecer suporte científico para questionamentos sociais relacionados 

a poder e justiça” (RESENDE E RAMALHO, 2011, p.12).  
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A relação da ACD com a pesquisa em questão está na possibilidade de investigar 

os caminhos percorridos pelas palavras na (re)construção dos significados e 

interpretação dos fatos. Como parte de uma ciência crítica, a ACD se interessa pelas 

investidas ideológicas e os sentidos presentes nos textos intervindo nas relações sociais. 

Nesta pesquisa, são quatro eixos que interagem entre os domínios do discurso, sendo 

que cada um tem a própria especificidade: Educação, Linguagem, Slogans, Mídia. Esses 

eixos se inter-relacionam e geram vários sentidos e significados. A ACD como uma 

teoria interdisciplinar estratégica é capaz de compreender e interagir com esses 

diferentes eixos e com os fenômenos que envolvem o discurso. Para analisar essa 

relação, recorro à ACD como uma abordagem teórico-metodológica para estudar a 

linguagem nas sociedades contemporâneas. Adoto como referência os estudos 

linguísticos de Norman Fairclough, professor e pesquisador da Universidade de 

Lancaster na Inglaterra, que propõe a Teoria Social do Discurso como meio de 

investigar a relação entre linguagem e poder.  

Diante de tais considerações, a ACD se apresenta como uma teoria 

transdisciplinar e sociodiscursiva que considera o uso da linguagem como parte 

integrante da vida social. Esta fonte teórico-metodológica está focada nas mudanças da 

vida social contemporânea e tem no texto o principal elemento empírico para a captação 

dos discursos que circulam na sociedade. 

 

1.1 Relação entre linguagem e poder: hegemonia e ideologia como modo de ação 

 

A ACD permite uma investigação rigorosa na relação entre linguagem e poder. 

Por princípio, ela é uma abordagem transdisciplinar, o que significa “(...) que não 

somente aplica outras teorias como também, por meio do rompimento de fronteiras 

epistemológicas, operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem 

sociodiscursiva” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p.14). Com base nos estudos de 

Fairclough, a ACD deriva da instrumentalização de várias disciplinas, nas quais 

discurso e poder atuam com grande intervenção. 

O contato maior é com Linguística Crítica e com a Ciência Social Crítica. Essas 

abordagens científicas atuam de forma conjunta para os estudos críticos da linguagem 

como prática social. A característica transdisciplinar explica-se, justamente, pela 

superação das fronteiras do conhecimento científico, em que acontece uma relação 
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profunda entre as teorias sociais. Este movimento aponta a ACD como uma abordagem 

sociodiscursiva: “a linguagem é parte irredutível da vida social, o que pressupõe uma 

relação interna e dialética de linguagem-sociedade” (RESENDE E RAMALHO, 2011, 

p.13). Dessa forma, o diálogo entre as disciplinas promove uma relação inseparável 

entre elementos da linguagem e questões sociais, em que os temas discursivos são 

também temas sociais de forma recíproca. 

A perspectiva crítica da ACD implica a relação dialética entre linguagem-

sociedade. Isso significa que o discurso é constituído socialmente e, também, que ajuda 

a construir a própria sociedade.  

Como ciência crítica, a ACD preocupa-se com os efeitos ideológicos 

que (sentidos de) textos possam ter sobre relações sociais, ações e 

interações, conhecimentos, crenças, atitudes, valores e identidades. 

Isto é, sentidos a serviço de projetos particulares de dominação e 

exploração, que sustentam a distribuição desigual de poder 

(RESENDE E RAMALHO, 2011, p.23). 

 

Como parte de uma ciência crítica, a ACD se preocupa com os efeitos 

ideológicos e os sentidos presentes nos textos, que atuam constantemente nas relações 

sociais. Essa teoria considera o poder como temporário e passível de mudança. Diante 

disso, a hegemonia é um ponto vital para as discussões sobre a relação entre linguagem 

e poder. “Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que 

simplesmente dominação de classes subalternas, mediante concessões ou meios 

ideológicos para ganhar seu consentimento” (FAIRCLOUGH, 2016, p.127).  O autor 

afirma que a luta hegemônica localiza-se em uma frente ampla, que inclui as instituições 

da sociedade civil (educação, sindicatos, família), com possível desigualdade entre 

diferentes níveis e domínios.  

Gramsci citado por Fairclough (1997) acredita que o poder político da classe 

dominante se baseia em uma combinação de dominação – poder estatal no sentido mais 

restrito da expressão, controle das forças de repressão e capacidade de fazer o uso da 

coerção contra outros grupos sociais – e de liderança intelectual e moral, ou hegemonia. 

Nesse sentido, o Estado seria uma junção da sociedade política (domínio público que 

seria o poder estatal) e a sociedade civil (domínio privado).  

É o controle hegemônico exercido pela classe dominante sobre as 

instituições da sociedade civil (educação, trabalho, família, atividades 

de lazer, etc), no âmbito das defesas externas do aparelho estatal 

repressivo, que torna tão difícil a transformação revolucionária das 

sociedades capitalistas modernas e impõe ao partido revolucionário as 

prolongadas lutas ideológicas e hegemônicas próprias de uma guerra 

de posição, em vez do confronto directo com o Estado que 

caracterizaria uma guerra de manobras (FAIRCLOUGH, 1997, p. 79)  
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O conceito de poder como hegemonia se deve pelo exercício de poder de um ou 

mais grupos, os quais agem efetivamente pela coerção, em que as ideologias atuam 

como proposições naturalizadas no discurso. As lutas hegemônicas, muitas vezes, são o 

combate pela determinação e generalização de discursos particulares. Segundo 

Fairclough (1997) a hegemonia de uma classe ou grupo sobre a ordem do discurso é 

constituída por um equilíbrio, mais ou menos instável, entre as práticas discursivas que 

a compõem. Este equilíbrio pode ser perdido no decurso da luta hegemônica e ceder 

lugar à reestruturação das práticas. A hegemonia e a luta hegemônica sempre irão 

existir: a primeira como forma temporária e a segunda como resistência, de modo que 

haja contestação do sistema. Dessa forma, discurso e hegemonia estão intimamente 

relacionados, uma vez que é na prática discursiva que são produzidas, reproduzidas e 

transformadas as estruturas hegemônicas das ordens do discurso.   

O conceito de hegemonia nos auxilia nessa tarefa, fornecendo para o 

discurso tanto uma matriz – uma forma de analisar a prática social a 

qual pertence o discurso em termos de relação de poder, isto é, se essa 

relações de poder reproduzem, reestruturam, ou desafiam as 

hegemonias existentes – como um modelo – uma forma de analisar a 

própria prática discursiva como um modo de luta hegemônica, que 

reproduz, reestrutura ou desafia as ordens do discurso existentes 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.126).  

 

Em vista disso, a ideologia inserida no mundo da ACD atua como uma vertente 

semiótica nas lutas de poder. Esse instrumento tem como foco “assegurar 

temporariamente a hegemonia pela disseminação de uma representação particular de 

mundo como se fosse a única possível e legítima” (RESENDE E RAMALHO, 2011, 

p.25). As visões e os interesses particulares são as principais nuances para estabelecer 

os sentidos ideológicos, seja com objetivo de estabelecer os pontos de dominação ou 

transformação social. Desse modo, Fairclough (2001) define as ideologias como  

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações 

sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 

contribuem para a produção, reprodução ou a transformação das 

relações de dominação (p.117). 

 

Van Djik (1997) resume a abordagem específica da ideologia dando evidência a 

algumas hipóteses: as ideologias são cognitivas; as ideologias são sociais; as ideologias 

são sociocognitivas; as ideologias não são verdadeiras ou falsas; as ideologias podem 

ter vários graus de complexidade; as ideologias têm manifestações que variam de 

acordo com o contexto; as ideologias são gerais e abstractas.  
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As ideologias são modelos conceiptuais básicos de cognição social, 

partilhados por membros de grupos sociais, constituídos por seleções 

relevantes de valores socioculturais e organizados segundo um 

esquema ideológico representativo da autodefinição de um grupo. Para 

além da função social que desempenham ao defender os interesses dos 

grupos, as ideologias têm a função cognitiva de organizar as 

representações sociais (atitudes, conhecimentos) do grupo, orientando 

assim, indirectamente, as práticas sociais relativas ao grupo e, 

consequentemente, também as produções escritas e orais de seus 

membros (VAN DJIK, 1997, p.111). 

 

As ideologias estão atreladas a fatores sociológicos e socioeconômicos. Segundo 

Van Dijk (1997), o fato das ideologias se limitarem apenas a relações de dominação é 

uma hipótese controversa. Na opinião do autor, trata-se de uma questão de escolha e não 

de uma propriedade essencial a uma definição útil de ideologia. As ideologias impostas 

por grupos dominantes são relações particulares de ideologia e não uma característica 

própria e generalizada a todas as ideologias. Diante disso, os discursos estão 

inteiramente ligados a interesses particulares conectados às relações de poder, uma vez 

que as práticas discursivas são investidas ideologicamente à medida que incorporam 

significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações de poder 

(FAIRCLOUGH, 2001). As relações de poder podem ser afetadas por práticas 

discursivas de qualquer tipo, o que impede a oposição entre ideologia e ciência. Os 

sentidos ideológicos surgem nas sociedades caracterizadas pelas relações de poder com 

base na classe, gênero social e grupo cultural. Portanto, Van Djik (1997) parte do 

princípio que não somente os grupos dominantes, como também os grupos dominados 

possuem ideologias que direcionam objetivos e ações. Dessa forma, a prática discursiva 

atua como uma propriedade de estrutura e eventos agindo de forma dialética.  

O conceito de ideologia na ACD tem como base os estudos de Thompson (1995 

apud RESENDE E RAMALHO, 2006). Este pensamento não visa um posicionamento 

neutro, uma vez que 

a concepção crítica postula que a ideologia é, por natureza, 

hegemônica, no sentido de que ela necessariamente serve para 

estabelecer e sustentar relações de dominação e, por isso, serve para 

reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos 

dominantes (RESENDE E RAMALHO, 2006, p. 49). 

 

Nesse sentido, Fairclough (2001) acredita que a ideologia está presente nas 

estruturas (ordens do discurso) que constituem resultados de eventos passados como nas 

condições para os eventos atuais e nos próprios eventos quando reproduzem e 

transformam as estruturas condicionadoras. É uma das formas de assegurar 

temporariamente o controle hegemônico por meio do consentimento e anuência dos 
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grupos e campos sociais, com a intenção de propagar ideais particulares como se fossem 

universais, partindo do pressuposto de criar concepções partilhadas como senso comum. 

Entretanto, é importante frisar a função dialética da ideologia. Fairclough (2016) afirma 

que os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas também são capazes de agir 

criativamente no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas e 

ideologias a que são expostas e de reestruturar as práticas e as estruturas posicionadoras. 

Portanto, a estabilidade entre o sujeito e o efeito da ideologia depende das condições 

sociais disponíveis. 

Segundo Fairclough (2010), a ACD está especialmente voltada para as 

mudanças radicais na vida social contemporânea, para os modos pelos quais o discurso 

está inscrito nelas e para as configurações atuais da semiose e outros elementos sociais 

das redes e práticas. Este pensamento, me faz refletir sobre o conceito de ideologia 

como uma ferramenta de mudança e transformação, uma vez que o discurso integra e é 

integrado por diversos elementos. Fairclough (2010) pontua que se pensarmos no 

discurso em termos históricos, com foco na mudança social, o ponto a ser destacado são 

os modos e as condições em que os processos de incorporação são desenvolvidos. 

Portanto, os conhecimentos são produzidos e circulam em forma de discursos, os quais 

são operacionalizados na sociedade correspondente à dialética do discurso. 

Para Fairclough (2016) os processos constitutivos do discurso devem ser 

considerados por meio da dialética a partir da interação entre a prática discursiva e a 

realidade pré-construída. Embora o mesmo aceite que os objetos e os sujeitos sociais 

sejam moldados pela prática discursiva, o autor reitera que as práticas são desenhadas 

por estarem inseridas em uma rede construída por uma realidade material, a qual 

mantém sujeitos sociais pré-constituídos.  

Esse movimento discursivo, segundo Fairclough (2016), propõe uma visão 

constitutiva do discurso, uma vez que ele atua na constituição e construção da sociedade 

em várias dimensões. Os discursos constituem objetos de conhecimento, os sujeitos e as 

formas sociais do ‘eu’, as relações sociais e as estruturas conceituais. Além disso, 

compõem uma visão de interdependência das práticas discursivas de uma sociedade ou 

instituição: os textos sempre recorrem a outros textos contemporâneos ou 

historicamente anteriores e os transformam. 

A teoria proposta por Fairclough (2016) apresenta uma forma original, visto que 

é uma investigação não somente da função da linguagem como elemento de reprodução 

social, mas também como instrumento fundamental para a transformação. Isso é 
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possível porque existe uma relação dialética na prática discursiva, à medida que ele é 

moldado pela estrutura social é também constitutivo dessa própria condição.  

O constitutivo é considerar o uso da linguagem como prática social e, conceituá-

la como um modo de ação que é composto por uma relação dialética com outras 

dimensões sociais (MAGALHÃES, 2001). Nesse sentido, o discurso é formado 

socialmente, mas também ajuda a formar a própria sociedade. A ACD reside justamente 

na inquietação entre esses dois lados, que se justifica pelo fato do uso da linguagem ser 

constitutiva ao mesmo tempo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de 

conhecimento e crença. Portanto, a linguagem é móvel e formada pela mobilidade das 

práticas discursivas existentes, o que não a deixa ser formada mecanicamente. 

1.2 Teoria Social do Discurso 

 

Apresento como base teórica a Teoria Social do Discurso proposta por 

Fairclough (2001) pela análise do discurso textualmente orientada (ADTO), a qual lança 

um olhar para o texto como material empírico. Uma das características da ACD é a 

relação próxima do texto, que fornece subsídios para estudos qualitativos além de ser o 

principal elemento de pesquisa. Esse é o material a que o observador tem acesso (mas 

não o único), no qual se encontram os objetos empíricos que estão à disposição do 

linguista. Na visão do autor, a ACD é muito mais uma teoria que um método, é  

uma perspectiva teórica sobre a língua e, de uma maneira mais geral, 

sobre a semiose como um elemento ou momento do processo social 

material, que dá margens a análises linguísticas ou semióticas 

inseridas em reflexões mais amplas sobre o processo social 

(FAIRCLOUGH, 2012, p.307).  

 

O modelo tridimensional do discurso proposto por Fairclough (2001) está 

comprometido com a visão de que qualquer discurso é considerado como texto, prática 

discursiva e prática social. Para o autor, essas três dimensões são vitais na análise do 

discurso, “(...) parte do procedimento que trata da análise textual pode ser denominada 

‘descrição’, e as partes que tratam da análise da prática discursiva e da análise prática 

social da qual o discurso faz parte podem ser denominadas ‘interpretação’” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 101).  

A partir dessa ideia, Fairclough (2001) ilustra as três dimensões para que se 

possa visualizar e compreender a concepção discursiva proposta por ele: 
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Figura 1- (FAIRCLOUGH, trad. 2001, p. 101) 

  

A Teoria Social do Discurso considera essas três camadas possíveis de serem 

analisadas, sendo que elas podem estar separadas no momento da análise. Conforme 

Resende e Ramalho (2006) a prática social é descrita como uma dimensão do evento 

discursivo, assim como o texto. Essas duas perspectivas são mediadas pela prática 

discursiva que integra os processos de produção, distribuição e consumo textual, que 

por sua vez estão relacionados aos ambientes econômicos, institucionais e políticos 

particulares.  

Fairclough traz em Discurso e mudança social (2001), as categorias que podem 

ser agrupadas de acordo com o quadro a seguir: 

 

Texto Prática Discursiva Prática Social 

vocabulário 

gramática 

coesão 

estrutura textual 

produção 

distribuição 

consumo 

contexto 

força 

coerência  

intertextualidade 

ideologia 

sentidos 

pressuposições 

metáforas 

hegemonia 

orientações econômicas, políticas, 

culturais, ideológicas 
 

Quadro 1 – Categorias analíticas propostas no modelo tridimensional (RESENDE & RAMALHO, 2009, p.29) 

 

Nos itens a seguir, serão apresentadas as dimensões da Teoria Social do 

Discurso (Prática Social, Prática Discursiva e Texto), de acordo com os estudos de 

Fairclough (2016). 

As práticas sociais são formas relativamente estáveis de atividades sociais. Essas 

configurações geralmente partem de um senso comum partilhado em que o discurso está 

presente. Pensar no discurso como uma prática social implica compreendê-lo como um 

modo de ação. A linguagem é constituída tanto socialmente, bem como, constitutiva de 

identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e crença. As palavras 

de Fairclough refletem seu raciocínio quanto à forma de perceber o discurso: 
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Ao usar o termo “discurso”, proponho considerar o uso da linguagem 

como forma de prática social e não como atividade puramente 

individual ou reflexo de variáveis institucionais. Isso tem várias 

implicações. Primeiro, implica ser o discurso como um modo de ação, 

uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e 

especialmente sobre os outros, como também um modo de 

representação. (...) Segundo, implica uma relação dialética entre o 

discurso e a estrutura social, existindo mais geralmente tal relação 

entre a prática social e a estrutura social: a última é tanto uma 

condição como um efeito da primeira (FAIRCLOUGH, 2001, p.91). 

 

Ao considerar “o uso da linguagem como forma de prática social e não como 

atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais” (FAIRCLOUGH, 

2001, p.90), pode-se justificar o fato de a ACD não pesquisar a linguagem apenas como 

sistema semiótico, uma vez que o discurso é entendido como um momento da prática 

social como um todo. “Vemos a vida social como uma rede interconectada de práticas 

sociais de diversos tipos (econômicas, políticas, culturais, entre outras), todas com um 

elemento semiótico” (FAIRCLOUGH, 2012, p.308). Diante disso, a prática social 

permite que os elementos de estrutura e ação sejam combinados de modo que se possa 

agir na sociedade e também por um domínio de ação e interação que permita reproduzir 

estruturas, como também transformá-las. 

Segundo Resende e Ramalho (2011), o conceito de prática social refere-se a uma 

entidade intermediária que se situa entre as estruturas sociais mais fixas e as ações 

sociais mais flexíveis. Isso se explica pelo fato da ACD transitar pelos diversos níveis 

da vida social, “desde os mais fixos (estruturas sociais) aos mais flexíveis (eventos 

sociais), passando pelo nível intermediário (práticas sociais), a linguagem está presente” 

(RESENDE E RAMALHO, 2011, p.14). De acordo com Fairclough (2012) as práticas 

sociais inter-relacionadas de maneira particular constituem a ordem social, como é o 

caso da atual ordem liberal globalizada emergente do novo capitalismo. O autor salienta 

que o aspecto semiótico de uma ordem social é o que pode ser chamado de ordem do 

discurso, que é um modo em que diversos gêneros e discursos estarem inter-

relacionados entre si. “Uma ordem de discurso é uma estruturação social da diferença 

semiótica, uma ordenação social particular das relações entre os vários modos de 

construir sentido, isto é, diversos gêneros e discursos” (FAIRCLOUGH, 2012, p. 310). 

Diante disso, a prática social figura entre o meio semiótico que diz respeito aos 

domínios lexicais, semânticos e gramaticais da linguagem, e os eventos discursivos em 

que o discurso se manifesta em forma de textos, contextos e em situações específicas 

particulares. 
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Como a prática social atua como entidade mediadora entre estrutura e evento 

discursivo, “isso significa que o fluxo de nossa vida diária sempre envolve ação e 

interação, relações sociais, pessoas (com crenças, valores, atitudes, histórias etc.), 

mundo material e discurso” (FAIRCLOUGH 2003a apud RESENDE RAMALHO 

2011, p.15). Todos esses elementos compõem diferentes perspectivas de mundo, em que 

o discurso se relaciona com campos sociais específicos e se espalha como se fosse algo 

dominado por um senso comum. A discussão sobre linguagem e sociedade incita a 

reflexão sobre os efeitos das representações particulares como modo de ação sobre o 

mundo, que podem ser um importante movimento para conquista do poder.  

Outra dimensão da Teoria Social do Discurso é a prática discursiva, que envolve 

os processos de produção, distribuição e consumo textual. Segundo Fairclough (2016) a 

natureza desses processos varia entre diferentes tipos de discurso de acordo com os 

fatores sociais. Esses contextos determinam como os textos serão consumidos, os quais 

podem se apresentar de várias formas: entrevistas, pronunciamentos políticos (nesse 

caso podem ser transcritos e relidos em diversas situações) e conversas informais (que 

têm maior probabilidade de serem esquecidas). Dessa forma, os textos são consumidos 

de formas diferentes e em conjunturas sociais distintas que estão interligados a 

atividades interpretativas, bem como com os níveis de interpretação disponíveis. 

A produção textual envolve formas particulares de elaboração e contextos 

específicos. Fairclough (2016) usa como exemplo as rotinas de trabalho de jornais para 

exemplificar as variadas interferências que atuam nesse processo.  

Um artigo de jornal é produzido mediante rotinas complexas de 

natureza coletiva por um grupo cujos membros estão envolvidos 

variavelmente em diferentes estágios da produção – no acesso a 

fontes, tais como reportagens das agências de notícia, transformação 

dessas fontes (frequentemente elas próprias já são textos) na primeira 

versão de uma reportagem, na decisão sobre o local do jornal em que 

entra a reportagem e na edição da reportagem (FAIRCLOUGH, 2016, 

p.111). 

 

Nesse sentido, ocorre o processo de distribuição dos textos, que pode ser de 

modo simples (envolve um contexto imediato, como conversas simples) ou de maneira 

complexa (são os pronunciamentos políticos divulgados por vários tipos de mídia, como 

rádio, TV, sites, dentre outros, sendo que, cada um desses canais tem uma característica 

própria de produção e consumo). 

As perspectivas sociocognitivas próprias dos processos de produção e 

interpretação textual se centralizam na inter-relação com os participantes dos processos 

discursivos. “Os processos de produção e interpretação são socialmente restringidos 
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num sentido duplo” (FAIRCLOUGH, 2016, p.113). O autor se refere, primeiramente, às 

estruturas sociais enraizadas por normas e convenções, como ordens do discurso que 

envolvem os processos de produção, distribuição e consumo. Por último, a natureza da 

prática social determina como os elementos são ordenados e como a eles se aplicam. 

Portanto, os aspectos sociocognitivos só contribuirão para a mudança discursiva 

dependendo da prática social envolvida, uma vez que estes podem ser inovadores ou 

reproduzir em estruturas sociais existentes. 

1.3 O texto como fonte empírica 

 

O texto é um elemento essencial para a ACD. Esse é o material a que o 

pesquisador tem acesso e a principal fonte empírica que está à disposição para se 

realizar a análise. Segundo Fairclough (2001), a dimensão do texto na pirâmide 

tridimensional do discurso trata da análise linguística de textos. O autor destaca que o 

conceito de texto não se restringe a apenas itens escritos, mas se deve considerar 

também os produtos falados.  

Nenhum texto se inicia ou termina a partir de um ponto final levando em 

consideração o olhar discursivo. Barreto (2009) alerta para dois sentidos sobre a 

completude dos textos. O primeiro é a intertextualidade requerida de outras produções, 

uma vez que um texto é sempre uma resposta para outros. Segundo Fairclough (2001) a 

intertextualidade é basicamente a propriedade que têm os textos de ser cheios de 

fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e 

que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante. A 

questão é que os textos só podem ser analisados a partir dos contextos em que são 

produzidos. O segundo sentido alertado pela autora apresenta o seguinte 

questionamento: “a ilusão de completude do texto é indissociável de sua condição de 

objeto empírico produzido por um ou vários discursos” (BARRETO, 2009, p.11). É 

pelo texto que se busca o discurso e é por este material que encontramos as pistas para 

captar a articulação de elementos discursivos.  

No caso da pesquisa em questão estão em análise textos jornalísticos, que têm 

características específicas do campo e procuram objetivar uma comunicação eficiente. 

Nos textos produzidos pelos veículos de comunicação, a imagem é um fator essencial 

que integra o texto como um elemento a mais para ilustrar o contexto e interferir na 

interpretação do leitor.  
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Embora a difusão dos produtos da mídia seja globalizada na 

modernidade, a apropriação desses materiais simbólicos é localizada, 

ou seja, ocorre em contextos específicos e por indivíduos 

especificamente localizados em contextos sociohistóricos (RESENDE 

E RAMALHO, 2006, p.32). 

 

Como o foco principal da pesquisa é investigar como os slogans “Brasil, Pátria 

Educadora” e “Ordem e Progresso” são (re) significados nas notícias referentes ao 

campo da educação veiculadas em um portal de notícias no período da transição política 

em 2016, os textos jornalísticos são as principais fontes de dados a que o pesquisador 

tem acesso. Nesse sentido, a análise de discurso textualmente orientada irá oferecer à 

pesquisa aportes para uma análise social baseada em recursos linguísticos fundamentada 

em uma crítica esclarecida.  

Os textos oferecem subsídios para que a ACD realize uma investigação 

detalhada dos modos do discurso como prática política que estabelece e transforma as 

relações de poder em organizações coletivas mantidas também por um poder 

hegemônico. O uso da linguagem como discurso apresenta uma forma de agir sobre as 

pessoas, seja ela para reproduzir ou transformar os domínios estabelecidos. A questão 

desta pesquisa procura investigar o uso da linguagem como instrumento de poder, sendo 

que a mídia utiliza os textos como fontes materiais de discursos. Dessa forma, o que 

procuro problematizar nesta pesquisa é como os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e 

“Ordem e Progresso” são (re) significados nas notícias referentes ao campo da educação 

veiculadas em um portal de notícias no período da transição política em 2016. 

A mídia como meio de difusão e divulgação de textos informativos atua nesse 

jogo de tensão, em que ao mesmo tempo mantém as estruturas sociais existentes e é 

constituída socialmente pelos eventos discursivos. Então, os meios de comunicação são 

elementos estratégicos na reprodução e transformação de sistemas enraizados no tecido 

social. No caso da pesquisa em questão, os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e 

“Ordem e Progresso” podem ser (re) significados por meio dos aspectos presentes na 

mídia. Dessa forma, a ACD aborda tanto a linguagem em si (textual), quanto o 

contexto, relações de poder, funções da linguagem, dentre outros aspectos que permitem 

visualizar as ideologias e lutas hegemônicas inseridas no discurso. Para se analisar o 

discurso materializado em textos não basta se ater apenas às questões gramaticais, mas é 

preciso ficar atento aos elementos sociais que interferem na produção do mesmo.  

 

  



32 
 

 
 

2. INTERFACE MÍDIA E POLÍTICA: A IMPRENSA COMO ATOR SOCIAL E 

POLÍTICO 

 
A reordenação do espaço e do tempo 

provocada pelo desenvolvimento da mídia 

faz parte de um conjunto mais amplo de 

processos que transformaram (e ainda estão 

transformando) o mundo moderno. 

 

John B. Thompson 

 

É inegável que o desenvolvimento da mídia proporcionou uma nova 

reorganização no tempo e no espaço. Com isso, um evento para ser público independe 

do lugar e do tempo. Esse avanço gerou novo panorama, e a interface mídia e política 

passou a ser fundamental para a construção de imagens públicas. Como a mídia detém o 

domínio sobre as informações, ela tem o poder de decidir o que será ou não publicado. 

Diante disso, alguns temas são elementos de debate devido à grande circulação e ao alto 

grau de relevância. 

O movimento de constituição da mídia se inicia com as concepções sobre a 

trajetória da construção da esfera pública, a qual é essencial para entender sobre formas 

alternativas às instituições clássicas para o ambiente democrático. A esfera pública 

burguesa é uma característica típica de uma época, e portanto, está limitada por uma 

dimensão histórica. Já o conceito de opinião pública está atrelado à ideia de reputação, 

que significa uma forma de ver e entender determinado fato, o qual passa por um 

questionamento. Questões relacionadas à opinião pública e ao poder político integram a 

discussão sobre a interface mídia e política. Além disso, as ferramentas digitais 

trouxeram uma dinâmica específica ao modo de vida das pessoas. O sistema multimídia 

possibilitou uma mudança nos modos de comunicar, visto que essas alterações 

permitiram um movimento informacional mais rápido e objetivo, independente do 

compartilhamento de espaço e tempo no mesmo momento. A tecnologização dos meios 

de comunicação proporcionou uma interação informacional com alcance e velocidade 

maiores. 

Diante desse cenário, proponho uma discussão sobre os fundamentos da 

constituição da mídia. O início é composto pela concepção da esfera pública. Em um 

segundo momento o debate é entre mídia e política. Com o desenvolvimento do setor 

comunicacional a mídia passou a ocupar uma posição de destaque nas relações 

humanas. Essa centralidade se realiza em várias esferas: entretenimento, informação, 

política e até como instrumento de trabalho. Posteriormente as teorias da comunicação e 
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o discurso dos media são objetos de estudo em uma discussão sobre as tendências atuais 

no campo comunicacional. Por fim, apresento uma discussão sobre as mídias 

contemporâneas e também o Portal Uol como lócus de pesquisa munida da justificativa 

da escolha por esse veículo. Dessa forma, os estudos nesse capítulo serão vitais para 

entender sobre o funcionamento da mídia, intenções e especificidades do campo.  

2.1 Constituição da esfera pública 

 

Para entender sobre a constituição das esferas pública e privada é necessário dar 

atenção ao panorama histórico de como essas esferas foram se estruturando até chegar 

na modernidade. Neste cenário, proponho o estudo do livro “Mudança estrutural da 

esfera pública” de Jurgen Habermas (2011) e “Ideologia e cultura moderna” de John 

Thompson que relataram do surgimento à decadência da esfera pública burguesa por 

meio de acontecimentos históricos. 

Na Grécia Antiga, as cidades-estado (polis) eram compartilhadas por todos os 

cidadãos livres, as quais eram distanciadas da esfera privada (oikos). As relações entre 

as esferas privada e pública na Grécia Antiga são descritas por Habermas, que enfatiza 

que para a participação da esfera pública o cidadão tinha que ter autonomia na esfera 

privada. Por isso, eram excluídos dos debates homens que não possuíam bens, mulheres 

e escravos. Na esfera privada havia a figura do patriarca, que poderia exercer funções 

nas duas esferas (pública e privada), enquanto os outros membros da família eram 

submetidos ao poder do chefe. Os homens que tinham bens eram um ‘ser superior’, 

possuíam um status que gerava uma representatividade baseada no poder e na 

dominação. Mesmo com esse panorama, a vida púbica propiciava debates de interesses 

coletivos, em que a participação era determinante na compreensão da questão 

democrática. Entretanto,  

Nas formas tradicionais da esfera pública representativa, a exclusão do 

povo funciona de outro modo. Aqui, o povo forma o pano de fundo 

diante do qual os estamentos dominantes, nobres, dignitários 

religiosos, reis etc., representam a si mesmos e seu status. Na medida 

em que é excluído da dominação representada, o povo faz parte das 

condições constitutivas dessa mesma esfera pública representativa 

(HABERMAS, 2011, p.43). 

 

Essa representatividade discutida por Habermas está ligada a algum tipo de 

comportamento nobre e às apresentações pessoais associadas ao poder que precisa ser 

representado de forma pública. O autor também destaca as representatividades públicas 

no final do século XVIII ligados ao poder do senhor feudal e membros do clero, que 
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foram se desmembrando e que resultou na distinção entre as características públicas e 

privadas.  

O desdobramento da esfera pública representativa está ligado a 

atributos da pessoa: insígnias (emblemas, armas), hábitos 

(vestimentas, penteado), gestos (modo de saudar, postura) e retórica 

(formas de falar, discursos formais em geral), em suma, a um código 

rigoroso de comportamento “nobre” (HABERMAS, 2011, p.105). 

 

O nobre é uma autoridade representada e exibida por ele, na medida em que o 

incorpora em sua personalidade culta. Se esse tiver ao seu redor a riqueza, suas 

peculiaridades serão meros acréscimos a sua personalidade, por exemplo, movimentos 

culturais, sonoridade da voz, capacidade e talento. 

Na Idade Média, houve uma concentração das esferas pública e privada com o 

surgimento dos senhores feudais. O poder arbitrário dos senhores era determinado tanto 

na família quanto nos ambientes públicos que constituíam os vassalos. Não havia uma 

ramificação entre esses dois setores.  

Habermas (2011) afirma que com o fim do feudalismo, se iniciou o capitalismo 

e ocorreram novas mudanças na distinção entre público e privado. Com o surgimento do 

capitalismo financeiro e mercantil inicial, as atividades que antes eram restritas ao 

domínio doméstico passaram a figurar perante a esfera pública. O contexto dessa 

mudança está atrelado ao desenvolvimento do comércio, que necessitava da imprensa 

para tornar as informações para ter caráter mais público. O capitalismo nesse caso 

propõe uma situação paradoxal: ele estabiliza as relações de dominação e poder, e ao 

mesmo tempo libera os componentes das relações antigas que vão se perder. Esse novo 

cenário valoriza os novos elementos que são “a circulação de mercadorias e notícias 

criada pelo comércio à longa distância do capitalismo inicial” (HABERMAS, 2011, 

p.115). Com essa conjuntura, os que desempenhavam a função da escrita passaram a 

desenvolver suas próprias ideias e a questionar as decisões do Estado, desenvolvendo a 

opinião pública. O avanço do capitalismo fez surgir a imprensa de primeira fase, a qual 

era conhecida como imprensa artesanal que atuava como troca de informações e 

notícias.  

A sociedade civil se mantinha articulada e passa a questionar os detentores do 

poder. Essa organização foi denominada por Habermas como esfera pública burguesa, 

“que consiste de indivíduos privados que se juntaram para debater com eles e as 

autoridades do estado, sobre a regulação da sociedade civil e a condução de estado” 

(THOMPSON, 1990, p.145). Habermas (2011) trata essa camada da sociedade como o 
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lugar em que as pessoas privadas constituem um público que discute com as autoridades 

questões relacionadas ao interesse do povo, como por exemplo, leis, decretos e trabalho. 

A divisão entre sociedade e poder do estado estava definida. Primeiro, a esfera 

pública burguesa se desenvolveu na literatura e posteriormente passou a ocupar o 

domínio político. A esfera pública literária se desenvolveu por volta do século XVIII, 

primeiro na Inglaterra nos cafés e salões e, posteriormente na França e Alemanha. 

Nesses locais se encontravam membros da esfera privada, os quais discutiam e debatiam 

assuntos literários e problemas que interessavam à sociedade civil. 

Demonstrada na categoria nuclear da norma legal, a auto compreensão 

de uma esfera pública política é mediada pela consciência 

institucionalizada pela esfera pública literária. Em geral, essas duas 

formas de esfera pública se encaixam uma na outra de um modo 

peculiar. Em ambas, forma-se um público de pessoas privadas que, 

com uma autonomia fundada na disposição sobre a propriedade 

privada, pretendem se representar como tais na esfera da família 

burguesa, no amor, na liberdade e na formação; em síntese, pretendem 

se realizar interiormente como humanidade (THOMPSON, 1990, 

p.181). 

 

A esfera pública burguesa tinha como intenção a participação de todos os 

indivíduos privados, porém boa parte da população ficava de fora das discussões, uma 

vez que para ser membro efetivo do grupo a pessoa deveria possuir propriedades e 

educação (público leitor).  

Essa esfera pública continua literária mesmo quando assume funções 

políticas. A formação é um dos critérios de admissão; a propriedade, o 

outro. Do ponto de vista factual, ambos os critérios abrangem o 

mesmo círculo de pessoas, pois a formação escolar era, naquela época, 

mais consequência do que um pressuposto de um status social, que, 

por sua vez, era determinado primeiramente pelos títulos de 

propriedade (HABERMAS, 2011, p.232). 

 

O preconceito de classe nesse sistema, portanto, era evidente, e o acesso 

universal a essa esfera que é determinada por meio do status social, precisa ter pronta 

uma constituição da estrutura de sociedade civil. A participação da esfera pública 

analisada por Habermas era garantida pelas condições econômicas e sociais 

estabelecidas com critérios de acesso. Então, as sentenças vindas da esfera pública 

burguesa eram significações criadas a partir do interesse de classe. Com a 

materialização das determinações desse grupo, nascia a opinião pública a partir das 

discussões e dos debates racionais. Habermas denomina como publicidade o princípio 

“que as opiniões pessoais de pessoas particulares podem transformar-se numa opinião 

pública através do debate racional-crítico de um público de cidadãos que esteja aberto a 

todos de livre dominação” (THOMPSON, 1990, p. 147). 
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A esfera pública burguesa defendeu o Estado Liberal enquanto se posicionava 

como parte questionadora do poder político. No entanto, conforme salienta Habermas 

(2011), a mudança estrutural da esfera pública aconteceu quando o posicionamento da 

burguesia passou a contradizer com o que eles próprios doutrinavam. Os burgueses se 

inseriram no poder para garantir seus interesses. Com isso, o princípio básico pregado 

por eles na distinção entre público e privado foi se dissolvendo. Eles começaram a usar 

o que pertencia à ordem pública, como por exemplo, os bens públicos outorgados para 

fins privados e o que era privado se tornou público, visto que assuntos que deveriam 

integrar o âmbito privado passaram a se constituir como públicos. Segundo Oliveira e 

Fernandes (2011), podem ser citados como exemplo, os casos em que os líderes 

políticos são avaliados pelos seus atributos pessoais e não pelas características políticas. 

O capitalismo não se organizou e contribuiu para o rompimento da relação original 

entre as esferas pública e privada. Habermas (2011) afirma que com as transformações 

na sociedade, a esfera pública perdeu sua função política e publicidade crítica. A 

invasão do setor público no privado desajustou o modo de vida e o Estado passa a 

intervir na instância privada.  

Com as transformações nas organizações sociais a esfera pública burguesa foi se 

dissolvendo. A expansão do estado cada vez mais intervencionista e o crescimento da 

indústria propiciaram a ascensão de uma esfera social que lutava por outros fins. A 

‘venda’ de informações e notícias fez com que os debates críticos se transformassem em 

um ambiente apenas de consumo das histórias jornalísticas. Segundo Thompson (1990) 

a comercialização da comunicação de massa destruiu seu caráter como um meio da 

esfera pública, uma vez que o conteúdo, ao invés de politizado, passou a ter cunho 

sensacionalista com a intenção de incrementar as vendas. O autor argumenta que 

somada à comercialização foram criadas novas técnicas para gerenciar opiniões, 

principalmente no campo político. Portanto, a mudança estrutural na esfera pública e no 

campo da comunicação fez com que um princípio crítico baseado no diálogo como 

forma de resistência ao poder passasse a agir pela manipulação de opinião visando os 

interesses particulares. Devido a essas modificações, as ações foram voltadas para o 

interesse privado, possibilitando assim mais autonomia para o espaço público. Por fim, 

as pessoas deixaram de ser conhecidas como formadoras de opinião, função que foi 

incorporada pela imprensa. As funções de espaço público se tornaram domínio privado 

de iniciativa individual.  
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Thompson (1990) acredita que Habermas estava no caminho certo ao destacar a 

comunicação de massa, mesmo acreditando que o raciocínio habermasiano seja parcial 

quando se refere às consequências do desenvolvimento da mídia. No entanto, 

Thompson faz algumas ressalvas ao trabalho de Habermas conceituando quatro pontos: 

refeudalização da esfera pública, concepção de receptores e consumidores; teoria de 

Habermas da nova ideologia e importância contemporânea da ideia de esfera pública.  

No primeiro ponto, Thompson (1990) acredita que a política se tornou um 

assunto voltado de espetáculo pela abrangência das imagens e pelo controle na difusão. 

Porém, o autor não compartilha a ideia de refeudalização da esfera pública, uma vez que 

a midiatização da cultura não é uma justificativa satisfatória para se realizar esta 

definição.  

O desenvolvimento da comunicação de massa criou novas 

oportunidades para a produção e difusão de imagens e mensagens, 

oportunidades que existem em tamanha escala e que são executadas de 

tal modo que impede qualquer comparação séria com as práticas 

teatrais das cortes feudais (THOMPSON, 1990, p.150). 

 

O desenvolvimento da comunicação de massa criou novas maneiras de 

apresentação que são coordenadas por líderes de opinião e também gerou possibilidades 

para que esses líderes tivessem mais visibilidade e vulnerabilidade perante as 

audiências. Segundo Habermas (2011) a sociedade só é colocada em xeque como esfera 

privada quando os próprios poderes sociais adquirem competências de autoridade 

pública. A mudança estrutural da esfera pública se estabelece em um campo de tensões 

entre Estado e sociedade, uma vez que quando se fundamenta a esfera pública burguesa 

também há separação radical entre as duas esferas. Com o avanço da economia, o autor 

destaca o surgimento de uma esfera do social que passou a criar novas formas de 

autoridade para se libertar da autoridade pública, pois a política intervencionista do 

Estado não permite a mistura entre as esferas pública e privada. Essa relação é chamada 

de neomercantilista, que Habermas define como uma refeudalização da sociedade. 

Tratando-se da mídia, o autor salienta que a imprensa adere ao sistema comercial e 

propicia às massas o acesso à esfera pública. “Contudo, essa esfera pública ampliada 

perde seu caráter político na medida em que os meios de “facilitação psicológica” se 

tornaram um fim em si mesmo de um comportamento de consumo comercialmente 

fixado” (HABERMAS, 2011, p.373). Portanto, o autor acredita que a venda dos jornais 

tornou seu conteúdo despolitizado e manipulado, em que os empresários e líderes de 

partidos procuram garantir os interesses próprios como na época feudal pelos senhores. 
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No entanto, Thompson (1990) acredita que o desenvolvimento da comunicação de 

massa não pode ser tomado dessa forma. O autor acredita que o avanço dos aparatos 

técnicos, transmissão e mensagens possibilitam que a audiência seja acessível no espaço 

e tempo, diferentemente da época passada em que as relações eram partilhadas em 

tempo imediato. 

O segundo ponto que Thompson questiona à visão de Habermas se baseia no 

tratamento dos receptores das mensagens da mídia como consumidores passivos e 

manipulados pelas técnicas midiáticas. Segundo Thompson (1990), supõe-se que devido 

ao fato dos consumidores serem tratados como passivos de imagens e de ideias, eles se 

tornaram uma massa despolitizada que é manipulada pelos grupos midiáticos.  

Há pouca justificação para este aspecto da teoria de Habermas. E 

mais: ao assumir como dada eficácia política das mensagens da mídia, 

sua argumentação tende a negligenciar o novo tipo de fragilidade que 

os processos políticos adquirem na era da comunicação de massa 

(THOMPSON, 1990, p.152). 

  

Com relação ao terceiro item, Thompson questiona a visão de Habermas sobre a 

“nova ideologia” fruto do desenvolvimento da comunicação de massa. De acordo com 

esta visão, a ideologia não é mais um sistema coerente de ideias, mas sim um produto 

da indústria da mídia, uma vez que a crítica se transformou em reprodução dos produtos 

midiáticos. Para Thompson (1990), as pessoas podem ser impedidas de perceber as 

estruturas dominantes presentes na sociedade moderna, porém isso não compete à 

ideologia, até porque, segundo o autor, a base para a operação da ideologia foi 

destruída.  

Ainda mais: as sugestões de Habermas estão baseadas na afirmativa 

de que os processos de racionalização social e cultural tornam toda 

prática comunicativa cotidiana tão transparente aos indivíduos que ela 

“não oferece mais nenhum suporte para a violência estrutural das 

ideologias” (THOMPSON, 1990, p.154). 

 

Dessa forma, Thompson (1990) acredita que a constituição da comunicação 

cotidiana é complexa e contaminada por relações de poder além do que sugere a visão 

de Habermas.  

Por fim, a quarta ressalva, questiona a visão de Habermas sobre a reconstituição 

da esfera pública no futuro, uma vez que ela ainda possui valor como instrumento 

crítico. Thompson (1990) acredita que o primeiro problema com esta sugestão é que 

houve uma transformação dos meios técnicos que alteraram a natureza da comunicação 

de massa, o que impediria uma reativação da esfera pública. O segundo obstáculo, na 

visão de Thompson (1990) é que a ideia de esfera pública hoje estaria ligada ao conceito 
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de opinião participativa. “A ideia de esfera pública supõe que as opiniões pessoais dos 

indivíduos se tornarão opinião pública através da, e somente assim, participação num 

debate livre e igual, que está aberto, em princípio, a todos” (THOMPSON, 1990, p. 

159). 

Com todos os avanços nos aparatos tecnológicos inseridos no campo da 

informação, Thompson (1990) acredita que os receptores das mensagens da mídia não 

são consumidores passivos de cultura. O Estado e os líderes políticos ficam cada vez 

mais expostos ao domínio da mídia e não há possibilidade de controle total da 

exposição, divulgação de informações e imagens. Contudo, Habermas (2011) acredita 

que o desenvolvimento dos aparatos técnicos da mídia tornou os espectadores mais 

passivos aos conteúdos produzidos, além de prejudicar a própria mediação literária da 

imprensa. “Comunicações não verbais ou as que, quando não são traduzidas de modo 

geral em imagens e sons, são facilitadas como apoio ópticos ou acústicos, reprimem em 

menor ou maior medida as formas clássicas de produção literária” (HABERMAS, 2011, 

p. 374).  

Segundo Oliveira e Fernandes (2011) nos anos de 1980, Habermas faz uma 

revisão em suas teses, adotando uma postura otimista sobre a modernidade na 

compreensão da sociedade como uma permanente tensão entre o mundo sistêmico e 

mundo da vida. De acordo com os autores, Habermas discute uma multiplicidade de 

esferas públicas em seus trabalhos atuais, em que os sujeitos estão em constante 

reestruturação das relações não apenas em uma única esfera totalizante. Habermas 

(1997) apud Oliveira e Fernandes (2011) afirma que a esfera pública pode ser descrita 

como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 

opiniões. Neste espaço, o movimento comunicacional é filtrado e passa a condensar 

opiniões públicas de acordo com temáticas específicas. Dessa forma, perante o alto 

fluxo comunicativo, a esfera pública tende a consumir os temas que estão mais 

evidentes na sociedade. 

2.2 A centralidade da mídia para o campo da política 

 

Com o desenvolvimento do campo da comunicação, a mídia passou a ocupar 

uma posição de centralidade na vida humana. Esse protagonismo desponta em diversas 

esferas, seja como forma de entretenimento, informação, política e até como 

instrumento de trabalho. Todavia, para entender esse movimento entre comunicação, 
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mass media2 e o desenvolvimento da informática é preciso explicitar os conceitos e os 

contextos inseridos na mídia e na política e como essa relação é constituída no meio 

social3.  

Segundo Lima (2006), a mídia, plural latino de médium, significa meio. O autor 

salienta que o contexto da mídia é entendido como o conjunto das instituições que 

utilizam tecnologias específicas para realizar a comunicação humana. Esse movimento é 

conhecido como uma comunicação midiatizada, uma vez que haverá sempre uma 

relação com a tecnologia para que a comunicação se realize. Já política é derivada da 

palavra polis que significa tudo que diz respeito à cidade. Contudo, para entender sobre 

a política é preciso recorrer aos dois significados de público, conforme orienta Lima 

(2006). Ele destaca que o primeiro deles se oferece como o oposto do privado; o 

segundo, como oposição ao que é secreto. A democracia no sentido político é o 

conjunto das atividades públicas ligadas ao público. Logo, a política é algo relativo às 

coisas públicas no âmbito democrático. De acordo com Rubim (2002), a política supõe 

sempre um conjunto de instituições, práticas e atores capazes de produzir sua 

apresentação e sua representação visíveis na sociedade.  

A plasticidade desses inevitáveis regimes de visibilidade obriga a 

política a possuir uma dimensão estética, que não pode ser 

desconsiderada, em particular em uma sociedade na qual a visibilidade 

adquiriu tal relevância, como na contemporaneidade, através da nova 

dimensão pública de sociabilidade. A necessidade de considerar tal 

dimensão torna-se algo essencial nessa nova circunstância societária 

(RUBIM, 2002, p.6). 

 

A discussão que abrange a interface mídia e política destacada por Lima (2006) 

enfatiza a relação entre a política e a comunicação por meio das “sete teses4 sobre mídia 

e política no Brasil”, as quais são:  

1ª A mídia ocupa uma posição de centralidade nas sociedades contemporâneas 

permeando diferentes processos e esferas da atividade humana, em particular, a esfera 

política;  

2ª Não há política sem mídia;  

3ª A mídia está substituindo os partidos políticos em várias de suas funções 

tradicionais;  

                                                           
2 Meios de comunicação de massa. 
3Utilizarei como base para este item os estudos de Venício Lima no livro “Crise política e poder no 

Brasil”, mais especificamente o capítulo que trata “Sete teses sobre mídia e política no Brasil” (LIMA, 

2006). 
4 Serão debatidas nesta pesquisa apenas a 1ª, 2ª, 3ª e 6ª teses por apresentarem características semelhantes 

aos dados estudados. 
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4ª A mídia alterou radicalmente as campanhas eleitorais;  

5ª A mídia se transformou, ela própria, em importante ator político;  

6ª As características históricas específicas do sistema de mídia no Brasil 

potencializaram o poder da mídia no processo político;  

7ª As características históricas específicas da população brasileira potencializam 

o poder da mídia no processo político, sobretudo no processo eleitoral.  

As sete teses atribuem a ação intervencionista da mídia no campo da política. 

Segundo o autor, quando falamos de mídia, estamos nos referindo à indústria da cultura. 

Essa questão é muito abrangente, uma vez que esse conjunto compõe emissoras de rádio 

e televisão, jornais, cinemas, revistas, os quais são os denominados veículos de 

comunicação de massa. Já no campo da política, foi explorada a questão do público com 

o enfoque na democracia. O entendimento de política é no sentido de atividade pública 

e visível. Rubim (2002) acredita que a política não se realiza sem o recurso das 

encenações, aos papéis sociais especializados, aos ritos e rituais determinados. 

Entretanto, para Gomes (2004) os campos mídia e política possuem uma relação 

conflituosa. O autor analisa essa relação como tensa e cheia de conflitos, sendo que o 

primeiro choque entre essas duas esferas seria suas naturezas diferenciadas. Portanto, 

Gomes (2004) confronta o campo midiático com espaço lúdico e emocional, sendo 

assim incompatível com o campo político.  

A primeira tese de Lima (2006) se inicia com a discussão: “a mídia ocupa uma 

posição de centralidade nas sociedades contemporâneas, permeando diferentes 

processos e esferas da atividade humana, em particular a esfera política” (LIMA, 2006, 

p.54). Na primeira parte, o autor debate a centralidade da mídia (media centric), na qual 

cada pessoa tem o poder de tomar decisões em diferentes atividades humanas. A mídia 

possui grande papel na socialização política, bem como nos regimes democráticos uma 

vez que a sociedade atual é centrada na mídia.  

A compreensão, que parece se tornar cada vez mais comum, é que a 

comunicação midiática, particularmente a comunicação que se 

processo pelos jornais e pela televisão, foi convertida num lugar 

privilegiado para a “palavra política”. Que desde as estratégias 

eleitorais até a arte do governo, desde a atividades dos partidos até a 

arena política tudo isso se realiza em um referimento notável com 

repertórios de conteúdos, os meios técnicos e os meios institucionais 

da comunicação de massa. Em tempos de política midiática, a 

comunicação de massa é decisiva para o ingresso no círculo da 

representação política (ou, como se diz popularmente, “para chegar ao 

poder”) e muito importante para se continuar nele (GOMES, 2004, 

p.423). 
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O segundo tópico complementa o raciocínio anterior: “não há política nacional 

sem mídia” (LIMA, 2006, p.55). Neste cenário, a mídia é o ponto central para que haja 

a prática política, a qual se transformou em atividade eminentemente pública e visível 

nos regimes democráticos. A mídia, nesse caso, detém o poder de tornar público ou não 

determinado fato. Com o seu desenvolvimento, um evento para se tornar um evento 

público independe de lugar e tempo. Essa ordem provoca um novo cenário, no qual os 

atores políticos disputam visibilidade na mídia e os diferentes campos políticos 

disputam espaço para impor o próprio ponto de vista. Logo, a política precisa buscar 

visibilidade para se tornar, de fato pública e necessita da mídia para ter visibilidade. 

Segundo Thompson (1998), se os novos meios de comunicação criaram novas 

oportunidades para a administração da visibilidade, possibilitando aos líderes políticos 

uma expansão pública diante de seus reais ou potenciais eleitores, numa escala e 

intensidade que nunca existiram antes, eles também trouxeram novos riscos. O autor 

salienta que a arena política é aberta, sendo que as mensagens produzidas por líderes 

políticos podem ser interpretadas das mais diversas maneiras. Dessa forma, a 

visibilidade criada na centralidade da mídia pode apresentar certa fragilidade, uma vez 

que esses líderes podem apenas administrar sua visibilidade, mas não podem controlá-

la.  

Gafes e acessos explosivos estão entre as fontes mais comuns de 

problemas para líderes políticos. Representam o fracasso do indivíduo 

em controlar completamente o próprio comportamento, e revelam que 

ele não possui um completo domínio da situação, de seus sentimentos, 

de suas ações ou expressões (THOMPSON, 1998, p. 127).  

 

Para que a centralidade e a visibilidade se estabeleçam, é necessário que se tenha 

um sistema nacional de comunicação consolidado como é o caso do Brasil, que há 

pouco tempo não possuía uma comunicação midiatizada em nível nacional. Lima (2006) 

salienta que mesmo com a existência de jornais e revistas desde o século XIX e o 

cinema e o rádio desde a primeira metade do século XX, só se pode falar de mídia 

nacional a partir do surgimento das redes de televisão na década de 70. O autor lembra 

que o aparato televisivo foi reconhecido pelo Governo Militar por razões de segurança 

nacional e mercado. Segundo Lima (2006), foram também eles que primeiro fizeram 

uso político dela, não só com o recurso à censura, mas sobretudo com o apoio 

“conquistado” – explícito em muitos casos – das principais redes impressas e 

eletrônicas, algumas consolidadas durante o próprio período militar. 
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Nos regimes democráticos, a mídia tem o poder de tornar público determinado 

fato ou de trabalhar a informação de acordo com seus interesses. Nessa questão, Lima 

(2006) enfatiza o desenvolvimento das tecnologias no campo da comunicação, visto que 

um evento não precisa ser compartilhado por espaço comum para ser público. A noção 

de evento público passou ser mediado independente do tempo e espaço. “O advento da 

telecomunicação trouxe uma disjunção entre o espaço e o tempo, no sentido de que o 

distanciamento espacial não mais implicava o distanciamento temporal” (THOMPSON, 

1998, p. 36). A partir disso, a informação poderia ser compartilhada em tempo menor 

mesmo em distâncias cada vez maiores. A demora no fluxo da informação foi sendo 

sanada de forma visivelmente natural.  

O desenvolvimento da mídia criou novas formas de publicidade que 

são bem diferentes da publicidade nacional da co-presença. A 

característica fundamental destas novas formas é que, com a extensão 

da disponibilidade oferecida pela mídia, a publicidade de indivíduos, 

ações ou eventos, não está limitada à partilha de lugar comum Ações e 

eventos podem se tornar públicos pela gravação ou transmissão para 

outros fisicamente distantes do tempo e do espaço de suas ocorrências 

(THOMPSON, 1998, p.114).  

 

Todo esse movimento proporcionou mudanças no campo da política, uma vez 

que os atores políticos passaram a disputar os espaços de visibilidade para disseminar 

seus pontos de vista. Devemos nos alertar para os novos espaços de circulação de 

informação, como os canais independentes na internet, por exemplo – redes sociais, 

fanpages, Youtube, que se consolidaram no panorama comunicacional. Thompson 

(1998) destaca que depois do desenvolvimento da mídia, um evento para ser “evento 

público” não precisa estar limitado à partilha de lugar comum. O autor diz que a mídia 

cria novas formas de interação, não precisando estar no mesmo local e na mesma 

dimensão espacial. Oliveira et alli (2014) apontam que o desenvolvimento da internet 

permitiu grandes transformações no panorama comunicacional. A expansão rompeu 

definitivamente com antigas referências de espaço e tempo. Esse raciocínio exibe o 

poder da rede de computadores, em que a informação pode ser dissipada independente 

da questão territorial e do espaço temporal. 

Com o rompimento espaço-tempo na questão informacional, a terceira tese se 

torna relevante quando assunto é a relação mídia e política: “a mídia está exercendo 

várias das funções tradicionais dos partidos políticos” (LIMA, 2006, p.56). Essa teoria 

questiona a tradição partidária brasileira no exercício de algumas funções, por exemplo, 

construir agenda pública, gerar e transmitir informações políticas, fiscalizar as ações do 

Governo, exercer as críticas das políticas públicas e canalizar as demandas da 
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população. Diante disso, a mídia ampliou suas atividades e passou a atuar também na 

personalização da política, em que o cenário eleitoral estaria ocupado por pessoas, e não 

por partidos. Manin (1995) aponta que o líder personalista passou a incorporar 

identidades coletivas, uma vez que as interações com os eleitores passaram a ser 

mediadas pelos veículos de comunicação de massa. “Os partidos continuam a exercer 

um papel essencial, mas tendem a se tornar instrumentos a serviço de um líder” 

(MANIN, 1995, p.15).  

As próprias especificidades do sistema de comunicação brasileiro determinam 

essa autonomia na política. Por isso, Lima (2006, p.60) estabelece a sexta tese: “as 

características históricas específicas do sistema de mídia no Brasil potencializam o seu 

poder no processo político”. O autor salienta que o rádio e a televisão ainda são regidos 

pela legislação não uniformizada do início da década de 1960. A Constituição Brasileira 

de 1988 diz que os meios de comunicação não podem ser objeto de monopólio ou 

oligopólio, entretanto, normas mais recentes, como a Lei da TV a Cabo citada por Lima 

(2006), não manifestam nenhuma cláusula para conter esse tipo de manifestação. Sem 

uma legislação rigorosa para o campo da mídia, ela se torna alvo fácil para grandes 

empresários do campo.  

Nesse sentido, mídia e política têm uma relação muito próxima embora sejam 

canais independentes. A mídia precisa da política para divulgar assuntos de interesses 

públicos que consequentemente se transformam em notícias. A política precisa da mídia 

como espaço para a difusão e divulgação de ideias, ideologias e ações, sem contar que 

nos últimos tempos os meios de comunicação têm se tornado palanques eleitorais. 

Portanto, há uma relação dialética entre as instâncias a partir do momento em que se 

contemple interesses de ambas as partes. 

2.3 O discurso dos media e as teorias do jornalismo 

 

Na atualidade, o discurso comunicacional contemporâneo exerce o papel de 

criação de uma realidade com a intenção de cooptar um número maior de seguidores. 

Rodrigues (1993) exibe uma nova ideologia na comunicação nos tempos 

contemporâneos. A tese do autor aponta a comunicação como prática que legitima 

discursos, comportamentos e ações. As diferentes esferas da sociedade passaram a se 

apoiar na comunicação como forma de legitimação dos seus discursos. O autor destaca 
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que o século XX foi marcado pelo avanço nos dispositivos de informação, o que 

possibilitou o contato imediato entre nações independente do espaço. 

“O discurso dos media surge para organizar a experiência do aleatório e lhe 

conferir racionalidade” (RODRIGUES, 1993, p. 33). O jornalismo tem parcela 

fundamental para essa construção, uma vez que esta atividade tem como princípio a 

narração de fatos cotidianos. Rodrigues (1993) define e caracteriza os fatos 

jornalísticos, visto que há várias formas de registrar acontecimentos. Segundo o autor, 

existem diversos registros da notabilidade dos fatos. Primeiro são os que se destacam 

pelo excesso e surgem excessivamente sobre o comportamento da natureza, instituições 

ou indivíduos. Segundo são os que se destacam pela falha, que “procede por defeito, por 

insuficiência no funcionamento normal e regular dos corpos” (RODRIGUES, 1993, p. 

28). E por fim, são os que se destacam pela inversão: são todos aqueles que se invertem 

na rotina. Para exemplificá-los, o autor cita a máxima sobre a noticiabilidade em 

jornalismo: “um cão que morde um homem não é um fato jornalístico, mas se um 

homem morder um cão então estamos perante um facto susceptível de se tornar notícia” 

(RODRIGUES, 1993, p. 27). 

Rodrigues (1993) explica que o fenômeno que surge na própria existência do 

jornalismo é o “meta-acontecimento”, o qual faz com que o discurso jornalístico 

alimente o jornalismo em si. O autor cita um exemplo sobre os casos de violência que se 

enquadram nesse panorama, “não é a morte nem a violência reais que os meta-

acontecimentos visam, mas o direito à visibilidade, à encenação” (RODRIGUES, 1993, 

p. 30). Dessa forma, o fenômeno adquire atmosfera representativa não se enquadrando 

na esfera real dos fatos. Os acontecimentos exibidos pela mídia servem de notícia para a 

própria mídia.  

Nessa perspectiva, as teorias do jornalismo no século XX discutidas por 

Traquina (2001) apontam como as mais consistentes as que explicam a imprensa a partir 

da perspectiva construcionista: a Teoria Estruturalista e a Teoria Etnoconstrucionista. O 

autor contrapõe, primeiramente, a Teoria do Espelho, a qual tem a visão de jornalismo 

como espelho da realidade. Nesta concepção, o jornalista é um sujeito desinteressado 

marcado pela objetividade perante a realidade. Essa objetividade jornalística surge em 

dois momentos: o primeiro em meados do século XIX com a ideia de separar fatos e 

opiniões; e segundo no século XX nos Estados Unidos, nas décadas 1920 e 1930, como 

meio de legitimação da imprensa capitalista. Contudo, o autor destaca que essa teoria é 

pobre e insuficiente e que tem sido questionada em diversos estudos jornalísticos por 
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não levar em conta a integridade de seus profissionais. A ideologia imposta pela ideia 

propõe uma investigação da realidade que “impede quaisquer transgressões de uma 

fronteira indubitável entre realidade e ficção, havendo sanções graves impostas pela 

comunidade profissional a qualquer membro que viole essa fronteira” (TRAQUINA, 

2001, p.149). 

A teoria estruturalista reconhece a autonomia relativa dos jornalistas em relação 

ao poder econômico direto. Traquina (2001) defende nesta ideia que as notícias são 

produtos sociais que sofrem interferência de outros fatores: (1) organização burocrática 

dos media; (2) estrutura dos valores-notícia; (3) momento de construção da notícia, o 

qual envolve contextualização e identificação. O terceiro envolve o processo de 

produção da notícia: pressupõe a natureza consensual da sociedade e destaca a função 

das notícias que interferem na sua construção. Os media escolhem para grande parte da 

população os acontecimentos mais significativos, todavia oferecem algumas 

interpretações de como compreender estes acontecimentos. De acordo com a escola 

culturalista britânica isso se refere à hegemonia ideológica. As fontes oficiais são vistas 

como um conjunto uniforme e estruturado, em que os primary definers5 comandam as 

ações. Contudo, a teoria estruturalista é criticada por seu determinismo excessivo, em 

que o campo jornalístico perde seu potencial como objeto de disputa.  

A teoria etnoconstrucionista discutida por Traquina (2001) aponta que as 

notícias são resultado de um processo de produção, em que a matéria prima é 

transformada em produto. O desafio do jornalista é determinar o que é notícia e o que 

não é. Nessa teoria o jornalista é refém do fator tempo e o seu principal problema é 

produzir a notícia em curto prazo. A pressão vinculada com o fator tempo exige que os 

jornalistas elaborem estratégias para acompanhar o incessante fluxo da informação: (1) 

os acontecimentos surgem em qualquer parte, (2) os acontecimentos podem surgir a 

qualquer momento, (3) face à imprevisibilidade, as empresas precisam impor ordem no 

espaço e no tempo. Gaye Tuchman (apud Traquina 2001) aponta que as empresas 

jornalísticas tentam impor ordem no espaço, em que eles estendem a rede noticiosa para 

tentar assegurar os acontecimentos. Tuchmann apresenta três estratégias que as 

organizações jornalísticas utilizam para captar acontecimentos: (1) a territorialidade 

geográfica, (2) a especialização organizacional, (3) a especialização em termos de 

                                                           
5Na teoria estruturalista, as fontes oficiais são encaradas como um bloco unido e uniforme. A estrutura 

dos chamados primary definers (definidores primários) é vista de forma atemporal e imutável e a relação 

entre esses definidores e os jornalistas é encarada como uma relação unidirecional, em que os primary 

definers são responsáveis pela ação. 
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temas. Quanto ao tempo, as empresas jornalísticas adotam estratégia parecida com a 

ordem do espaço. Traquina (2001) cita que os jornalistas querem que o acontecimento 

se concretize nos horários normais de rotina, pois durante essas horas a empresa reúne o 

maior número de jornalistas na redação.  

Diante da discussão sobre as teorias do jornalismo, é importante destacar a 

hipótese da agenda-setting, a qual pertence aos estudos norte-americanos sobre a 

comunicação. Essas pesquisas se desenvolvem com a intenção de analisar e mapear as 

funções dos meios de comunicação em assuntos relacionados à audiência. Essa proposta 

merece destaque visto que promove uma investigação sobre os meios de comunicação 

de massa. 

Tendências atuais no estudo da comunicação propõem análises sobre diversos 

temas. Dentre eles, Wolf (1999) elege como mais complexos e significativos a questão 

dos efeitos dos mass media e a forma como eles constroem a imagem da realidade 

social. Dentre elas está a hipótese da agenda-setting, a que defende que, 

Em consequência da acção dos jornais, da televisão e de outros meios 

de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, 

realça ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As 

pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos próprios 

conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do 

próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir aquilo que 

esse conteúdo inclui uma importância que se reflecte de perto a ênfase 

incluída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, as 

pessoas” (SHAW apud WOLF, 1999, p.144).  

 

Barros Filho (1995) também propõe um estudo sobre a agenda-setting. O autor 

salienta que a hipótese é sustentada pela forma que as pessoas agendam os temas de 

suas conversas em função do que é veiculado pela mídia. Os meios de comunicação ao 

escolheram as informações que serão divulgadas, impedem que outros temas sejam 

comentados e discutidos pelo público. A agenda tem o poder de fixar o que é importante 

e o que não é e também de voltar a atenção do público para determinado caso.  

Na teoria etnoconstrucionista, Traquina (2001) relaciona a ordem do tempo a 

empresas jornalísticas, as quais preferem que os acontecimentos ocorram na rotina 

normal de trabalho. Na verdade, elas tentam se planejar por meio do serviço de agenda 

que são a lista de acontecimentos previsíveis. Diante disso, pode-se dizer que os mass 

media são eficientes quando o assunto é construir a realidade. Roberts (apud WOLF, 

1999) completa o raciocínio ao dizer que esta imagem moldada é uma metáfora que 

representa um conjunto de informações que certo indivíduo organizou. Nesse sentido, a 
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construção de uma agenda do público é o resultado mais completo de uma ordem de 

dias e temas por parte dos mass media. 

A teoria da agenda-setting desenvolvida por Wolf (1999) salienta que o sentido 

e a estrutura do agendamento vão além do conjunto de estratégias de pesquisa. Este 

campo é essencial para a associação do segundo elemento que trata sobre a absorção de 

conhecimentos que geram distorções involuntárias em hipóteses difundidas pelos mass 

media. Neste caso, a teoria da ação pessoal ou gatekeeper explica como é o processo de 

escolha e produção da informação. Este processo é concebido por um fluxo de 

informações, em que os gates (portões) são as áreas de decisão que o jornalista escolhe 

como prioridades para a publicação. O recurso interfere na formação do posicionamento 

do indivíduo, o qual não tem conhecimento sobre as perspectivas que integram a 

realidade social. De forma automática a pessoa toma o depoimento da mídia como 

verdade absoluta e a tendência é que ela reproduza a imagem transmitida pelos veículos 

de comunicação. Portanto, a interrupção de raciocínio no nível cognitivo paralisa o 

processo de interpretação dos discursos dos mass media que são apropriados sem passar 

por uma análise crítica que envolve o fato.  

Wolf (1999) afirma que, no estado atual, a hipótese do agenda-setting é um eixo 

de temas e de conhecimentos parciais passíveis de serem organizados em uma teoria 

generalizada por meio de uma mediação simbólica e sobre os efeitos realizados pelos 

mass media. Esses efeitos são um apanhado de informações absorvidas por influência 

dos meios de comunicação, os quais sofrem interferência nos fatores na produção. Isso 

faz com que haja distorções nas representações difundidas. Na medida em que o 

receptor da mensagem não tem domínio sobre as representações da realidade social, a 

imagem gerada pode vir reunida de estereótipos. Todo esse movimento de representação 

e distorção do fato gera fases da informação, critérios de relevância e organização que 

os destinatários se apropriam. Galtung e Ruge (apud WOLF, 1999) observaram 

situações parecidas quando os jornalistas adaptavam os critérios de relevância para 

selecionar os acontecimentos e escrever as notícias, consideravam todo o processo: do 

fato ao leitor. Isso reforça que essa hipótese destaca a variedade existente entre número 

de informações relacionando conhecimentos e partes interpretáveis da realidade social 

difundidas pelos meios de comunicação.  

Outra abordagem sobre os estudos jornalísticos que nos permite complementar o 

estudo do agenda-settings é o enquadramento noticioso. Esta teoria propõe uma 

compreensão dos motivos que levaram o jornalista a enfatizar alguns aspectos diante um 
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fato. O estudo do conceito de enquadramento para a análise dos fenômenos sociais tem 

como principal referência a obra de Erving Goffman (1986) Frame Analysis. Porto 

(2002) afirma que Goffman define enquadramentos como os princípios de organização 

que governam os eventos sociais e nosso envolvimento nestes eventos. Segundo 

Martins (2016) a mídia pode mostrar apenas uma parte do mundo a partir de um 

determinado ponto de vista, uma vez que por meio dos enquadramentos noticiosos, os 

jornalistas estruturam algumas partes do acontecimento que se tornam notícia. Pela 

teoria do enquadramento, podemos perceber que o frame6 é o resultado da relação que o 

jornalista tem com a cultura profissional, a sociedade e seus próprios valores.  

No campo da pesquisa sobre comunicação, Porto (2002) aponta como a primeira 

aplicação mais relevante sobre o conceito de enquadramento o livro Making news de 

Gaye Tuchman (1978), no qual alega que as notícias apresentam argumentos capazes de 

definir e construir a realidade. De acordo com Porto (2002), Todd Gitlin (1980) 

contribuiu para o desenvolvimento da teoria do enquadramento com os estudos sobre a 

guerra do Vietnã pela mídia norte-americana. Segundo o autor, por meio de algumas 

práticas de enquadramento específicas, a mídia contribuiu para conter as mensagens do 

movimento para converter seus líderes em celebridades.  

Os estudos desenvolvidos por Leal (2007) a partir da obra de Park (2003) 

identificaram que as pessoas reconhecem o mundo a partir de uma moldura, visto que a 

visão de mundo dessas pessoas é moldada pelo que se passa neste quadro. Essa visão 

permite compreender os motivos pelos quais a mídia exclui e enfatiza determinados 

fatos de acordo com seus interesses. Porto (2002 apud Martins 2016) afirma que no 

processo de produção de notícias, pesquisadores identificaram uma grande variedade de 

enquadramentos utilizados por jornalistas. O autor utiliza como exemplo a cobertura 

jornalística das eleições, em que os jornalistas podem adotar um certo enquadramento 

para enfatizar determinadas propostas dos candidatos.  

Por meio das teorias da comunicação temos acesso a uma diversidade de visões 

que integram os estudos sobre a mídia. Essas perspectivas teóricas nos ajudam a 

interpretar como a presença dos meios de comunicação influenciam a sociedade, 

indivíduos e cultura. O tópico apresentado possibilitou uma análise dos campos de 

pesquisa que caracterizam os estudos sobre a mídia. 

                                                           
6 Segundo Martins (2016), o frame é o produto da interação do jornalista com a cultura profissional, 

sociedade e seus valores individuais. 
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2.4 Mídias contemporâneas e o Portal Uol 

 

 O campo da comunicação foi profundamente alterado com o avanço tecnológico. 

Como dito anteriormente por Thompson (1998) a disjunção entre espaço e tempo 

preparou o caminho para uma transformação estreitamente relacionada ao 

desenvolvimento da telecomunicação: a descoberta da simultaneidade não espacial. 

Essas transformações foram realizadas com o advento de novas tecnologias, as quais 

permitiram o fluxo da informação de forma mais rápida e instantânea, independente da 

partilha espaço-temporal. 

O novo sistema de informática realizou uma revolução na vida das pessoas. Os 

meios digitais diminuíram ainda mais o distanciamento sobre o espaço e tempo, 

proporcionando uma inserção do saber e da tecnologia no modo de produzir e divulgar 

informações.  

O universo está online durante 24 horas, sem obstáculos de distâncias 

e diferenças geográficas, sociais e políticas, nem de distinção entre dia 

e noite, ontem, hoje e amanhã. Tudo se passa no aqui e agora, como se 

vê nas salas “salas de bate-papo”, em que é possível conversar com 

pessoas de outro extremo do mundo, cuja presença é instantânea, ou 

como se vê nas grandes operações financeiras, feitas em um piscar de 

olhos, entre empresas ou entre bancos situados nos confins da terra 

(CHAUI, 2007, p.61). 

 

Com a separação espaço-tempo trazida pelo desenvolvimento das 

telecomunicações, a distância foi inserida em uma dimensão chamada tempo de viagem. 

“A partir de então o sentido de distância se tornou dependente de duas variáveis – 

tempo de viagem e velocidade da comunicação – que não necessariamente se coincidem 

(THOMPSON, 1988, p.39).  

Segundo Chauí (2007) a tecnologia do sistema digital modifica totalmente a 

forma da comunicação, uma vez que se pode conectar em um único sistema de 

distribuição e recepção de informações a televisão, internet, cinema, telefonia, imagens 

distribuídos pela casa. Toda essa revolução proporcionou um processo denominado 

multimídia, um sistema de comunicação que reúne vários veículos de comunicação. A 

autora enfatiza que a chegada desse novo aparato proporcionou dois traços de um novo 

modo de vida: a centralidade da casa e o individualismo. O primeiro se justifica pelo 

fato das pessoas passarem maior tempo em casa, uma vez que tudo pode ser feito sem 

sair do domicílio (compras, pagamentos, trabalho). Já o último se fundamenta na 

presença dos aparelhos portáteis (celulares, tablets, notebooks, rádios, televisores, 
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micro-ondas, videogames) que permitem a cada membro da família organizar seu 

próprio tempo e espaço. 

As tecnologias ocupam um papel importante nas mudanças na vida social. 

Recuero (2009) salienta que a natureza que move os motivos dessas alterações é 

extremamente complexa. Enquanto a linha dos otimistas acredita que a internet instaura 

comunidades virtuais, nas quais se geram espaços em que reinam a harmonia e a 

igualdade, os pessimistas acreditam que a comunicação pelo computador esfria as 

relações humanas. Além disso, a obsessão pela inovação tecnológica tem um corpo 

ideológico que acaba influenciando diretamente os meios de comunicação. Muitas das 

informações são difundidas tanto on-line quanto off-line alcançando grandes proporções 

de uma forma bastante expressiva.  

Os processos de difusão das informações são emergentes e resultado 

das interações e dos processos de conflito, cooperação e competição. 

Seu estudo é essencial para compreender como determinado grupo 

estrutura-se e como essa estrutura é alterada em função do tempo. Os 

aspectos dinâmicos das redes contribuem ainda para a percepção das 

alterações da rede diante dos contextos e das interações dos autores 

que a constituem (RECUERO, 2009, p.116). 

 

Diante de tal discussão, apresento como lócus dessa pesquisa o Portal Uol. O 

veículo estudado contempla o conjunto de mídias eletrônicas que integra o sistema 

multimídia. O Portal Uol incorpora o mundo online, cujo sistema de informática 

revolucionou as esferas da vida humana. Está na rede 24 horas do dia recebendo 

atualizações a todo momento como ferramenta de produzir e divulgar informações.  

O Portal Uol foi escolhido por se tratar de um dos portais online com mais 

visitações semanais, segundo o relatório digital de notícias 2016 da University of 

Oxford – Reuters Institute for the Study of Journalism7. Além disso, vale ressaltar que o 

relatório também aponta o Portal Uol como a principal fonte de pesquisa dos 

brasileiros.  Dessa forma, nota-se a grande influência da mídia em questão interferindo 

na opinião diretamente na vida dos brasileiros. Esses aspectos reforçam a influência dos 

avanços tecnológicos na comunicação.  

Por isso, é importante tecer algumas considerações sobre o Portal Uol e dados 

sobre sua trajetória por ser o lócus da pesquisa em análise. O Universo Online (Portal 

Uol) foi ao ar no dia 28 de abril de 1996, com serviço de bate-papo, edição diária da 

Folha de São Paulo, arquivos com cerca de 250 mil textos e até reportagens do The New 

York Times com tradução para o português. Em 19 de julho do mesmo ano, entrou em 

                                                           
7 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/brazil-2016/ 
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atividade no Portal Uol a conexão de 2 megabits com internet. Em setembro de 1996, 

os grupos Folha e Abril anunciaram a fusão de serviços na web denominado Universo 

Online como novo nome do Portal. 

Em 11 de abril de 1997, o Uol foi eleito o melhor site brasileiro de 1996 e ficou 

com sete prêmios dos oito disputados. Em outubro de 1997, o Uol lançou um serviço 

que permite ao assinante que está viajando acessar o site de quase mil cidades no Brasil. 

A capacidade de conexão do Portal passou dos 20 megabits. No final de 1997, o Uol 

recebeu o prêmio como melhor provedor de internet, sendo o preferido dos internautas 

da revista Informática Exame. Em fevereiro de 1998, o Portal Uol bateu o recorde de 

audiência com mais de 25 milhões de hits. A apuração das eleições no final do mesmo 

ano disputada fez o Portal Uol bater o recorde de acesso com mais de 1 milhão de 

visitas. Já em abril de 1999, os assinantes das versões impressas dos jornais do Grupo 

Folha e das revistas da Editora Abril ganharam acesso grátis às versões online no Portal. 

Em 2002, o Portal Uol anunciou parceria com o Sistema Brasileiro de Televisão 

(SBT), para a transmissão da Casa dos Artistas 2. Em maio do mesmo ano, o site lançou 

um site sobre as eleições. Já no ano de 2004, o Portal Uol fechou acordo com a Velox e 

em junho o lançou a homepage em banda larga. Por causa da ascensão comercial, o 

Portal conquista o prêmio “Marcas de Confiança” da revista Seleções. Em fevereiro de 

2006, o Uol Wi-Fi lançou o acesso à internet sem fio, em alta velocidade em todo 

território nacional e também comemorou seus 10 anos. No mesmo ano, o Portal 

comemora dez anos no mercado de internet. O Portal Uol anunciou, em 2008, o 

crescimento da receita de publicidade e outras em 28% e o número de assinantes de 

banda larga também cresceu 23%. No ano de 2010, o Portal lançou site para a cobertura 

das eleições e realizou o primeiro debate presidencial pela internet. O Uol teve em 

média 24,183 milhões de visitantes únicos domiciliares em 2011, segundo o Ibope.  

O Portal Uol é propriedade de uma tradicional empresa de comunicação 

nacional (Folha de São Paulo), e usa suas próprias agências de notícias como principais 

provedores de conteúdo em conjunto com sua própria equipe de trabalho. Segundo 

informações do site, a empresa conta com o trabalho de mais de 300 profissionais de 

imprensa, sendo que também contam com uma rede de 400 parceiros, entre os quais 

estão a Band, Discovery, ESPN, Rede TV e Jovem Pan. O site tem um conteúdo 

diversificado com temáticas sobre o Brasil e o mundo divididas em editorias, tais como: 

notícias, carros, esporte entretenimento, jogos, estilo, economia, TV famosos, viva bem, 

educação, TV UOL, dentre outras. 
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Esse site foi escolhido por se tratar de uma mídia noticiosa que trabalha com a 

produção de notícias diárias, além de se tratar de um veículo de comunicação 

prestigiado pelos internautas. Por passar credibilidade ao público, o site é grande fonte 

de informação e interfere diretamente na construção social da realidade. Como o Portal 

Uol dispõe de uma editoria exclusiva para a temática da educação, as notícias foram 

selecionadas a partir de pesquisas realizadas em tal caderno. Contudo, em diversas 

situações, as notícias relacionadas à educação estavam interligadas a outras editorias, 

como, por exemplo, à editoria de mercado. Dessa forma, se faz necessário despertar o 

olhar crítico para os mecanismos utilizados na organização das notícias e 

principalmente a intenção do site em construir determinada realidade8.  

Os estudos da mídia são essenciais para compreender o processo de difusão e 

divulgação de informações. Os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e 

Progresso” circulam nos veículos de comunicação e, consequentemente são gerados 

novos sentidos e significados atribuídos a eles. Aliás, a mídia tem o poder e o controle 

das informações que podem ser divulgadas de diversas formas dependendo do seu 

interesse e pode-se criar vários outros slogans que entram no convívio das pessoas.  

Vale ressaltar que o sistema informatizado de comunicação modificou o modo 

de interação das pessoas, que podem se conectar em um único sistema de distribuição e 

recepção de informações via televisão, internet e telefonia. Esse modelo mostra que os 

canais midiáticos ocupam uma posição de centralidade na vida moderna marcada pelo 

imediatismo na circulação de notícias. Diante disso, o Portal Uol é um campo que 

integra o modelo comunicacional contemporâneo com uma nova conjuntura social 

atuando ativamente na construção e interpretação das notícias.  

  

                                                           
8Os dados para a produção desse texto foram retirados do próprio site em questão, que apresenta uma 

página com uma linha do tempo que contém informações sobre a trajetória do site. Para mais 

informações: www.uol.com.br 
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3. SLOGANS: PODER E VIGÊNCIA 

O slogan não é comunicado, é soprado. 

 

Olivier Reboul 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Carlos Drummond de Andrade9 

 

A frase de Olivier Reboul é um indicativo sobre o funcionamento dos slogans. 

Eles se movimentam pelas esferas sociais e têm como principal difusor a mídia. A 

repetição desenfreada imposta pelos canais de comunicação faz com que os slogans 

sejam repetidos de forma automática. Essa é uma das especificidades dos slogans: fazer 

com que sua presença não seja notada. Dessa forma, os slogans agem em nosso 

inconsciente, e de forma silenciosa para que não possamos refletir sobre seu 

aparecimento. 

O poema de Carlos Drummond de Andrade “No Meio do Caminho” me lembra 

sobre as vielas que percorrem os slogans. Por esses trilhos eles atravessam, circulam e 

se locomovem para estarem presentes em todos os lugares. Entretanto, os slogans 

também podem ocupar o lugar das pedras, visto que atuam como obstáculos para 

impedir a reflexão agindo de maneira antidemocrática. A intenção é não abrir brechas 

para o questionamento e legitimar ainda mais a cultura do silêncio, a qual está 

entranhada nas raízes culturais e sociais brasileiras, sustentadas por uma sociedade 

opressora.  

Trago neste capítulo as reflexões de Paulo Freire sobre a constituição social no 

Brasil, baseada na inexperiência democrática e na sloganização. Estão em destaque os 

pontos de estrangulamento da sociedade democrática brasileira e as artimanhas usadas 

como instrumento de dominação das massas populares. Dentro desse contexto, a 

conscientização discutida por Freire (1979) é princípio da autonomia e movimento 

essencial para a busca de sua libertação. Em Olivier Reboul destaco os fundamentos dos 

slogans e as peculiaridades desta ferramenta de alienação e anti-diálogo. Os slogans se 

caracterizam por fórmulas claras e concisas, e têm como característica não dar brecha 

                                                           
9 Trecho do poema “No Meio do Caminho”, de Carlos Drummond de Andrade (1930) 
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para resposta. Portanto, nesta etapa da pesquisa será contextualizado o movimento de 

produção dos slogans no ambiente social brasileiro. 

3.1 A inexperiência democrática nas raízes culturais e sociais brasileiras 

 

Os slogans atuam muito próximos das propagandas. São meios que tornam 

pública determinada ideologia e estabelecem uma forma de ver o mundo. Paulo Freire 

(1959) nos ajuda a ver como a sociedade brasileira é refém de slogans. O autor acredita 

que eles partem da nossa própria forma de organização social, em que tudo se resume a 

informações rápidas, doutrinadoras, que não oferecem a possibilidade do diálogo. 

Para iniciar a discussão, precisamos refletir sobre a constituição e processos de 

formação da sociedade brasileira. Na ótica da inexperiência democrática discutida por 

Freire (1959), a nossa sociedade se apresenta como agente que não oferece condições 

necessárias para uma ação participante e atua de forma verticalizada de anti-diálogo. 

“Centralismo, verbalismo, antidialogação, autoritarismo, ‘assistencialização’ são 

manifestações da nossa ‘inexperiência democrática’, conformada em atitudes ou 

disposições mentais, constituindo tudo isso, um dos dados da nossa realidade” 

(FREIRE, 1959, p.11). Já não é de hoje que os tabus enraizados na ordem social 

brasileira atuam de forma centralizada e atingem os processos educativos, formativos e 

humanos. Portanto, o debate, o diálogo, o espírito para se exercer a análise crítica sobre 

a realidade são elementos escassos em nossa formação histórico-cultural.  

De acordo com Freire (1959) um dos grandes problemas da nossa educação é 

superar a centralização da palavra. O grande obstáculo está em superar esta barreira, 

esvaziar todo o verbalismo naturalizado no âmbito social. Este cenário é o berço da ação 

antidemocrática, o qual determina uma sociedade sem voz, sem pensamento crítico, 

moldada para repetir e reproduzir os pensamentos e teorias daqueles que têm 

legitimidade para falar. O caminho para a superação da verticalidade, segundo o autor, 

baseia-se em um trabalho do homem com o homem e não do homem sobre o homem na 

busca da educação que tenha como base a democratização.  

Para entender o processo de constituição da sociedade brasileira, é preciso 

compreender o conceito de inexperiência democrática de Paulo Freire, que aponta a 

importância do passado como meio de captar os valores que se situam no decorrer do 

processo. Não se deve negar o passado, uma vez que “uma série de marcas do ‘ontem’, 

manifestadas no comportamento social do homem brasileiro e outras mais, de feição 
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recente, são também refletidas neste comportamento” (FREIRE, 1959, p.23). Dessa 

forma, a inexperiência democrática brasileira se encontra nas posições mais comuns no 

cotidiano das pessoas onde há o anti-diálogo, autoritarismo e verbalismo.  

É na prática comum que se encontra aclimatada a inexperiência democrática.  

“Inexperiência democrática” brasileira que esclarece posições tão 

comuns entre nós, até em centros urbanos, do todo-poderosismo 

policial, em desrespeito ao homem. Todo-poderosismo da autoridade 

firmada ainda no “sabe com quem está falando?” Desrespeito ao 

direito dos mais fracos pela hipertrofia dos mais fortes. “Inexperiência 

que explica a prática reveladora da política de clã, consubstanciada em 

fórmulas como: “aos amigos tudo – amigos são os que seguem 

passivamente ao chefe – aos inimigos a lei (FREIRE, 1959, P.24).  

 

Não é possível entender os avanços e os retrocessos sociais descolados da 

formação da sociedade brasileira. Freire (1959) recorre ao nosso processo de 

colonização para entender a cultura vertical no país. O autor afirma que a colonização 

no Brasil foi fortemente predatória e marcada pela dominação e exploração dos 

senhores donos da terra. A economia nacional, bem como a organização social, era 

totalmente elitizada e não abria espaço para outras culturas políticas democráticas e 

populares. A colonização brasileira foi voltada para a vertente comercial, baseada no 

lucro que atendia os interesses da metrópole (Portugal), com postura mercantilista e 

exploratória. 

A inexperiência democrática está entranhada em nossas raízes culturais e sociais, 

as quais nasceram de circunstâncias não democráticas. A própria ideia de ‘descoberta’ 

do Brasil vista pelos colonizadores exibe o desprezo pelos povos que aqui viviam. 

“Faltou aos colonos que para cá se dirigiam um ânimo fundamental, que teria dado, 

possivelmente, outro sentido ao desenvolvimento de nossa colonização. Faltou-lhes 

organicidade com a colônia” (FREIRE, 1959, p.66). A intenção dos portugueses era 

justamente explorar o território e também os povos que ocupavam o local sem levar em 

consideração a cultura e os modos de organização que estavam estabelecidos. Não era a 

intenção dos colonizadores criar uma civilização na nova terra ‘descoberta’, mas sim de 

lhe extrair tudo aquilo que havia de riquezas.  

Com o povoamento mais efetivo, o Brasil passou a ser um cenário de grandes 

propriedades, fazendas, engenhos, os quais eram movidos pelos grandes senhores todo-

poderosos com uma irrupção violenta e predatória aos povos nativos. 

Nas grandes propriedades separadas umas das outras, pelas próprias 

disposições legais, por léguas, não havia mesmo outra maneira de 

vida, que não fosse a de se fazerem os “moradores” desses domínios, 

“protegidos” dos senhores. Tinham de se fazerem protegidos por eles, 

senhores todo-poderosos, das incursões predatórias dos nativos. Da 
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violência arrogante dos trópicos. Das arremetidas até de outros 

senhores. Aí se encontram, realmente, as primeiras condições 

culturológicas em que nasceu e se desenvolveu no homem brasileiro o 

gosto, a um tempo de mandonismo e de dependência, de 

“protecionismo”, que sempre floresce entre nós em plena fase de 

transição (FREIRE, 1967, p.69). 

 

 Nessas propriedades doadas a léguas a um pequeno número de pessoas se 

constituíam os modos de vida que moldaram a sociedade atual voltada para os domínios 

do protecionismo, que se constituíram os pontos de estrangulamento naturalizados na 

ordem social brasileira. 

Na ótica da exploração econômica determinada ao condicionamento autoritário do 

povo brasileiro, não haveria a possibilidade de construir o modo de vida democrático 

com a participação da sociedade tornando-se íntima dos problemas comuns. A cultura 

verticalizada impôs um modo de vida em que as organizações se constituem de cima 

para baixo, “criados compulsoriamente, com uma população arrebanhada” (FREIRE, 

1959, p.70), vista como uma massa de manobra. Proibidos de falar e viver, assim foi o 

processo de colonização brasileira. A constante saga da vida colonial se resume pelo 

poder e nunca foi prioridade interceder a favor da vida comum.   

 

3.2 Opressor x oprimido: a sloganização como instrumento da educação bancária 

 

“A questão está em que, pensar autenticamente, é perigoso”  

Paulo Freire 

 

A partir da citação de Paulo Freire, é possível refletir sobre a educação bancária. 

Esta corresponde ao ato de depositar e transmitir valores e conhecimentos. Seria 

enxergar os homens como vasilhas: estão vazios e, logo, precisam ser enchidos de 

conteúdo. Por isso, o ato de pensar é uma ameaça aos moldes tradicionais naturalizados 

na sociedade, visto que pensar consiste em questionar vários mitos postos como 

verdades absolutas e também refletir sobre a transformação social. 

A educação bancária não age de forma conscientizadora, mas como opressora 

apoiada na cultura do silêncio. A única margem que esse tipo de educação oferece aos 

educandos é a ‘oportunidade’ de ouvir para receberem os conteúdos e guardá-los.  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em 

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 
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colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam (FREIRE, 

1987, p.33). 

 

Nesse caso, a educação bancária se apresenta como espécie de esmola, em que 

os detentores do saber despejam o “conhecimento” aos que nada entendem na visão dos 

letrados. A narração encontrada na relação entre educadores e educandos exibe as 

características da concepção bancária, uma vez que se fixa na memorização de 

conteúdos e jamais orienta a conscientização dos educandos.  

Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a 

serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto 

mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão 

(FREIRE, 1987, p.33) 

 

Esta é a educação como prática da dominação que mantém os educandos como 

massa ingênua, doutrinando-os para acomodá-los na condição de oprimidos. Esse 

pensamento busca a permanência, estagnação e principalmente a conformação, 

tornando-os seres domesticados. A bagagem cultural dos alunos é descartada, uma vez 

que essa cultura não é considerada um conhecimento. A educação bancária estimula a 

ingenuidade e faz com os eles que tenham a percepção fatalista da própria realidade. 

Essa visão cria uma falsa ideia sobre sua participação no mundo, visto que eles passam 

a se enxergar como apenas “mais um” e não como agente de sua transformação. Criam-

se condicionamentos e os sujeitos passam a ser meros espectadores. 

Os slogans são instrumentos que sustentam esses condicionamentos. A 

sloganização é na visão de Freire o anti-diálogo, e domesticação dos sujeitos pautados 

pela verticalidade. Por meio de slogans não se pratica a libertação, não se leva os 

sujeitos ao ato de reflexão, “é fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em 

massa de manobra” (FREIRE, 1987, p.29). A partir dessa afirmação, podemos refletir 

sobre a presença de slogans inseridos na sociedade como forma de manipulação de 

ideologias que não possibilitam a verdadeira reflexão. Na verdade, essas construções 

discursivas têm como objetivo alienar os sujeitos a determinada ideia, sem oferecer-lhes 

a possibilidade de diálogo e de rever o seu próprio lugar como sujeitos. Dessa forma, os 

slogans funcionam como mecanismo que impõe uma visão de mundo. 

Os estudos de Queiroz e Manhanelli (2009), no artigo “Breve história dos 

slogans políticos nas eleições do Brasil republicano” problematizam a análise das 

representações discursivas e valores presentes nos slogans eleitorais brasileiros na ótica 

da propaganda política. Essas construções têm como objetivo moldar uma imagem 

eleitoral de determinados candidatos por meio da comunicação política e uso de 
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slogans. O artigo em questão ilustra como os slogans agem de forma impositiva, por 

meio de comunicados, uma vez que eles não permitem a reflexão. “O ideal é que um 

slogan expresse o que está no inconsciente coletivo da população e que possa 

maximizar esses sentimentos e emoções já percebidos” (QUEIROZ E MANHANELLI, 

2009, p. 105). A partir dessa reflexão, os autores apresentaram um levantamento de 

alguns slogans presentes no contexto social brasileiro.  

 

Tabela 1: Campanhas Históricas 

Slogan Ano 

“Terra à vista”. Marinheiro na embarcação de Pedro 

Álvares Cabral. 

1500 

 

“O petróleo é nosso”. Campanha governamental de 

Getúlio Vargas 

1950 

Tabela 1: Levantamento dos slogans por Queiroz e Manhanelli (2009), p.105. 

 

Tabela 2: Campanhas Militares 

Slogan Ano 

“Brasil, ame-o ou deixe-o”. Campanha do Governo Militar. 

 

1970 

 

“Ninguém segura este país”. Campanha do Governo 

Militar. 

 

1970 

 

 

“Este é um país que vai pra frente”. Campanha do Governo 

Militar 

 

1970 

 

 

“Plante que o João Garante”. Campanha Presidencial de 

João Batista Figueiredo. 

 

1980 

 

 

“Eu te amo, meu Brasil”. Campanha do Governo Militar. 

 

1970 

 

“As 200 milhas são nossas”. Campanha do Governo 

Militar. 

1970 

Tabela 2: Levantamento dos slogans por Queiroz e Manhanelli (2009), p.106. 
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Tabela 3: Campanhas Estaduais 

Slogan Ano 

“Ao ver o Pedro, levante o dedo”. Campanha Eleitoral para 

Deputado Federal de Pedro Geraldo Costa. 

 

 

 

“Mais trabalho, mais oportunidades”. Campanha de 

Candidatura de Mendonça Filho ao Governo de 

Pernambuco. 

 

2006 

 

 

“Este é um país que vai pra frente”. Campanha do Governo 

Militar 

 

1970 

 

 

“Novo Maranhão”. Campanha de José Sarney ao Governo 

do Maranhão. 

 

Novo Tempo”. Campanha de Roseana Sarney ao Governo 

Maranhão. 

1996 

 

 

2002 

 

 

“Não vote em branco, vote Negrão de Lima”. Campanha 

Eleitoral no Rio de Janeiro para Governador. 

 

 

“Os velhos de Brasília não podem ser eternos”. Campanha 

Eleitoral para Deputado Federal de Henrique no Acre. 

 

 

 

 

“Tempo Novo”. Campanha de Marconi Perillo ao Governo 

de Goiás. 

 

 

 

“Juntos vamos mais”. Campanha de Paulo Hartung ao 

Governo do Espírito Santo. 

 

2006 

 

 

“O senador da União”. Campanha Eleitoral de Jarbas 

 

2006 
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Vasconcelos ao senado por Pernambuco. 

 

 

“ACM – Ação, Competência e Moralidade”. Campanha 

Eleitoral de Antônio Carlos Magalhães ao Governo da 

Bahia. 

 

 

 

 

 

 

“Brasília nunca mais será a mesma”. Campanha Eleitoral de 

Clodovil Hernandes para Deputado Federal. 

 

2006 

“Alô Rocinha! Pobre vota em pobre. É nóis na fita”. 

Campanha para Deputado Mauro Galo no Rio de Janeiro. 

 

 

“Eu era feliz e não sabia”. Campanha de Delfim Neto a 

Deputado Federal. 

 

1990 

“O Paraná faz bem”. Campanha de Álvaro Dias no Paraná. 

 

 

“O Rio Grande em primeiro lugar”. Campanha de Antônio 

Brito no Rio Grande do Sul. 

 

 

“Paixão pelo Rio Grande” Campanha de Germano Rigotto 

no Rio Grande do Sul. 

 

 

“Ajude um desempregado a virar deputado”. Campanha 

para Deputada de Lia Preto. 

 

“Seu voto? Não chute...vote na Ruth.? 

“Pra seu governo, nem Miro, nem Sandra”. Campanha de 

Moreira Franco no Rio de Janeiro. 

 

Tabela 3: Levantamento dos slogans por Queiroz e Manhanelli (2009), p.106 - 108. 

 

Diante de tais levantamentos realizados por Queiroz e Manhanelli (2009), 

percebe-se que as propagandas e os slogans não respeitam as conjunturas culturológicas 
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e são produzidos, em geral, com a finalidade de alienar e manipular. Em termo de 

mensagem em propagandas, os slogans se apresentam como símbolos políticos e 

elementos incentivadores da ação política. Além disso, os slogans contêm atributos que 

estimulam uma rápida memorização tanto visualmente quanto auditivamente.  

Se sob a ótica da linguagem da imagem as características dos slogans 

se repetiram ao longo da história recente do país, do ponto de vista da 

história da propaganda política, estas características se ampliaram com 

o passar dos anos. Se antes eram apenas impressos em jornais, 

folhetos de divulgação impressa, foi com a chegada do rádio e da 

televisão que os slogans – e o lado dele os jingles – ajudaram a 

popularizar candidatos/candidaturas e foram a síntese necessária para 

o processo comunicacional e a identificação da sociedade com os seus 

candidatos preferidos (QUEIROZ E MANHANELLI, 2009, p. 121).  

 

Pensar na ótica dos slogans é enxergar os homens como depósitos e também não 

considerar a natureza e a história dos sujeitos. Eles são armas de dominação e 

verticalização de ideologias que dominam e domesticam, não criam nenhum tipo de 

senso crítico, pois não há possibilidade de diálogo. Freire (1987) afirma que 

As elites dominadoras, na sua atuação política, são eficientes no uso 

da concepção “bancária” (em que a conquista é um dos instrumentos) 

porque, na medida em que esta desenvolve uma ação apassivadora, 

coincide com o estado de “imersão” da consciência oprimida. 

Aproveitando esta “imersão” da consciência oprimida, estas elites vão 

transformando-a naquela “vasilha” de que falamos, e pondo nela 

slogans que a fazem mais temerosa ainda da liberdade (FREIRE, 

1987, p.48). 

 

Freire (1987) acredita que os homens se libertam em comunhão. Por isso, 

ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. O autor afirma que o diálogo 

crítico e libertador é uma ação que deve ser feita com os oprimidos na busca de sua 

libertação. O trabalho libertador é incompatível à prática de sloganização, em que é 

imposta uma doutrinação por parte de uma elite dominante aos homens. O dominador 

tem como ponto de partida naturalizar uma ideologia perante as massas populares. Isso 

acontece pela sloganização, maneira pela qual são criados conteúdos manipuladores 

como modo de ação sobre as pessoas. Reboul (1975, p.22) pontua que “um verdadeiro 

slogan é o que deixa o adversário sem réplica, que exclui qualquer resposta, que não 

deixa outra escolha senão calar ou repeti-lo”. Dessa forma, eles não possibilitam o 

diálogo, uma vez que o traço fundamental dos slogans é impedir a reflexão (REBOUL, 

1975). 

Todo esse movimento é fruto da manipulação que determina uma série de mitos 

(mitificação) e se fez uma barreira para a libertação. Segundo Freire (1987) através da 

manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus 
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objetivos. A alta sociedade age incessantemente sobre a fragilidade política das massas, 

as quais não oferecem resistência e se deixam manipular. Então, os slogans são usados 

de forma manipuladora por meio de promessas e encontram nas massas dominadas um 

terreno fértil para disseminar sua ideologia. 

A alienação das massas populares é uma estratégia da classe dominante para 

fortalecer e manter a ordem social desigual, excludente e injusta sem que esse modelo 

seja passível de questionamentos. As elites dominadoras bloqueiam o pensar crítico das 

massas e utilizam de todos os meios possíveis, até mesmo a violência, para evitar que os 

oprimidos pensem. Freire (1987) chama esse pensar de “consciência revolucionária”, ou 

de “consciência de classe”, como caminho indispensável para a concretizar a revolução. 

Diante desse contexto, a invasão cultural se apresenta como um instrumento em que a 

alta sociedade se insere na cultura do dominado e impõe a ele uma visão de mundo 

como modo de silenciar seus os modos de expressão. Os opressores são mais uma vez 

os atores ativos na dominação dos oprimidos. “Neste sentido, a invasão cultural, 

indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou não, é sempre uma violência ao 

ser da cultura invadida, que perde sua originalidade ou se vê ameaçado de perdê-la” 

(FREIRE, 1987, p.87). A dominação é um movimento que imediatamente recorre à 

invasão que em grande parte se desponta de forma invisível. Esse domínio não se 

restringe apenas de forma física, mas também nas esferas econômicas e culturais.  

O antídoto a esta manipulação está na organização criticamente 

consciente, cujo ponto de partida, por isto mesmo, não está em 

depositar nelas o conteúdo revolucionário, mas na problematização de 

sua posição no processo. Na problematização da realidade nacional e 

da própria manipulação (FREIRE, 1987, p.84). 

 

As massas populares se encontram em uma condição que não conseguem se 

enxergar como sujeitos de sua própria existência. Para reverter esse quadro é necessária 

a problematização da própria realidade dos homens e rever sua participação e relação 

com o mundo. A educação problematizadora nunca virá da ótica do opressor, uma vez 

que eles nunca permitirão que os oprimidos questionem o próprio contexto que os cerca. 

É o que acontece com os slogans que estão circulando na ordem social. Eles não deixam 

escolhas para as pessoas que são doutrinadas a tomar tudo o que é dito como verdade. 

“Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” não são meros termos inofensivos, 

mas exibem todas as intencionalidades do Governo não só para o campo da educação, 

mas também para um planejamento governamental como um todo. Para exibir os 

sentidos construídos por eles é necessário desvelar os mitos postos na realidade e 
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mergulhar nos caminhos da problematização como forma de compreender a contextura 

do cenário político-educacional. 

3.3 Fundamentos dos slogans 

 

Os slogans são ferramentas que integram o contexto social. Mesmo espalhados 

cotidianamente por todas as partes (jornais, paredes, casas, dentre outros) não é fácil 

definir o que é slogan. Reboul (1975) aponta que também não é fácil encontrar uma 

fórmula que se aplique a todos os slogans e a eles somente, pois a natureza do termo 

impede que seja feito tal questionamento, já que na visão de Freire (1987) e Reboul 

(1975) se trata de um anti-diálogo.  

Para elucidar a história da palavra slogan, Reboul (1975) atribui sua origem 

como gaélica: SLUAGH-GHAIRM significava na velha Escócia “o grito de guerra de 

um clã”. O inglês adotou o termo por volta do século XVI como palavra de ordem 

eleitoral. Por fim, os americanos optaram por dar ao termo uma conotação mais 

comercial. A essência da palavra, conforme Reboul destaca, não se encontra bem fixada 

e, cada sentido pode variar de autor para autor. Sendo assim, é importante frisar que a 

palavra slogan em francês é pejorativa e se aproxima de termos como propaganda e 

doutrinamento. Sem contar “um fato bastante significativo: os que se valem de um 

slogan evitam, geralmente, denominá-lo assim; na publicidade como na propaganda, 

assim como noutros lugares, o slogan é de preferência, a fórmula do adversário” 

(REBOUL, 1975, p.7). O termo, portanto, ocupa um lugar depreciativo e está 

normalmente associado a um sentido negativo.  

O estilo dos slogans está caracterizado por meio de fórmula clara e concisa. 

Concisão no sentido de ser direto e objetivo, destinado a sacudir o destinatário e reter 

sua atenção. Mesmo sendo por definição um ato verbal, os slogans não têm como 

função a ordem sintática, mas sim a estilística. Contudo, não há como negar que seu 

sentido é inseparável de sua forma, uma vez que seu poder se localiza na forma e em 

seu sentido, ou na relação entre os dois. Essas estratégias são moldadas a partir da ideia 

dos homens como “seres vazios”, passivos, determinados a apenas receber conteúdo. 

Os slogans se espalham por toda parte: estão na boca dos oradores, dos 

locutores, dos vendedores ambulantes; nos rádios e nas telas, grandes e pequenas; nas 

paredes, nos muros, nos jornais (REBOUL, 1975). “Dizer que eles nos assediam é 

pouco; eles se instalam com naturalidade na nossa memória, em nossa linguagem, 
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talvez até mesmo no centro de nosso pensamento” (REBOUL, 1975, p.3). Portanto, os 

slogans estão presentes no cotidiano e têm como grande característica a ação sobre as 

pessoas, ou seja, fazer com que elas incorporem uma determinada concepção, sem 

refletir e questionar a intencionalidade desse enunciado. “Tal é o traço característico de 

todo slogan: fazer as pessoas ‘ir na onda’, fazê-las agir sem que possam discernir a força 

que as impele” (REBOUL, 1975, p.2). 

O alcance real dos slogans está relacionado ao não dito, lugar em que se 

encontra seu poder de incitação. Os slogans são produzidos para serem repetidos 

frequentemente e produzidos por temáticas que se aproximam do popular, a fim de se 

conseguir a adesão de mais adeptos. Por isso, são cercados por uma aura positiva, e são 

encarados como instrumentos de poder.  

Slogan: quando o enunciado comporta não apenas uma indicação, um 

conselho ou uma norma, mas uma pressão; quando as palavras não 

desempenham uma função de informar ou prescrever, mas a de 

mandar fazer; quando a linguagem não serve mais para dizer, mas 

para produzir coisa diferente do que diz. Slogan, quando a fala é uma 

arma (REBOUL, 1975, p.13). 

 

Dizer que o slogan é uma arma já exibe sua própria particularidade e ao mesmo 

tempo mostra o quão específica é a sua função. A palavra de combate e o modo de ação 

sobre as pessoas se apresentam como essências desse termo.  

3.3.1 Slogans ideológicos e educacionais 

 

Os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” ocupam uma 

posição de centralidade nas políticas institucionais dos governos em que estão 

associados. De uma certa forma, não há como categorizá-los como somente ideológicos, 

institucionais ou educacionais. Cada um tem as suas especificidades e se adequa aos 

espaços em que está inserido. Por exemplo, dentro do contexto educacional, o primeiro 

slogan pode atestar sentidos de que a educação é prioridade do Governo, enquanto o 

segundo, no mesmo contexto pode exibir sentidos acerca da necessidade de se colocar a 

educação no “eixo” para o país progredir. Defino esses slogans, levando em 

consideração o campo educacional, como slogans político-educacionais que se 

constituem na união de dois conceitos discutidos por Reboul (1975): slogans 

ideológicos e slogans educacionais. 

Por slogans ideológicos Reboul (1975) entende como uma fórmula que justifica 

de modo espontâneo e durável uma prática social. Para chegar a esta definição, o autor 

aponta três traços específicos. O primeiro seria espontaneidade, que faz com que as 



66 
 

 
 

pessoas se sintam destinadores da mensagem. Isso faz com que a expressão seja um 

resumo da opinião de uma prática coletiva que se expressa por meio dele. O segundo é a 

duração, que caracteriza o slogan ideológico como durável por muito tempo, se 

tornando assim uma fórmula recorrente. Reboul (1975) exemplifica essa prática por 

meio dos slogans religiosos como uma forma de adesão imediata. Por fim, o terceiro 

traço aparece como a justificação de uma prática coletiva, em que determinado slogan 

se manifesta para desencadear atos específicos, como comprar, vender, votar, dentre 

outros, para desencadear uma ação durável de um grupo social. O slogan ideológico 

manipula seus destinatários. Por mais singelo que seja o impacto desses slogans, eles 

consistem em reforçar a ação de um grupo social que são sustentados pelo lado emotivo. 

Tem o objetivo também de anular qualquer tipo de manifestação contrária não 

ignorando os fatos, mas insistindo naqueles que o justificam.  

Segundo Reboul (1975) os slogans educacionais são ideológicos, uma vez que 

são espontâneos, duráveis e justificam uma prática coletiva. Neste caso, não se destinam 

às crianças, mas sim aos educadores. Esses slogans estão inseridos em todos os lugares, 

principalmente no campo educacional. Os termos são regidos de certo ar positivo e seu 

uso repetido de forma excessiva acaba limitando o pensamento crítico sobre o tema em 

questão (CONTRERAS apud SHIROMA e SANTOS, 2014). Por ter esta aura positiva 

como suporte para a legitimação da ideia, esses slogans são inseridos em qualquer 

programa educacional, sem qualquer fundamentação crítica e teórica que possibilite a 

reflexão sobre eles. Dessa forma, essas fórmulas são incorporadas aos projetos 

educacionais, a fim de alcançar a aceitação popular.  

Há casos em que este sentido de slogan, de palavra com aura, é muito 

mais evidente. Tomemos como exemplo da qualidade da educação. 

Atualmente, todo programa, toda política, toda pesquisa, toda 

reinvindicação educativa é feita em nome da qualidade. É evidente 

que todos estão de acordo com tal aspiração. Contudo, citá-la sem 

mais nem menos, é às vezes um recurso para não defini-la, ou seja, 

para não esclarecer em que consiste, que aspirações traduz. Remeter à 

expressão ‘qualidade da educação’, em vez de explicitar seus diversos 

conteúdos e significados para diferentes pessoas e em diferentes 

posições ideológicas, é uma forma de pressionar um consenso sem 

permitir discussões (CONTRERAS apud SHIROMA e SANTOS, 

2014, p.27). 

 

Esses slogans têm o objetivo de neutralizar os questionamentos ao fazerem com 

que esses conceitos, como o citado pelo autor, se tornem verdade absoluta para que não 

sejam mais passíveis de questionamentos. Segundo Shiroma e Santos (2014), a 

construção de um consentimento ativo apoiado na justificativa de melhorar a qualidade 
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da educação por meio de mudança nas práticas de gestão e organização do trabalho 

pedagógico, encontra aporte no movimento das Escolas Eficazes com todo seu aparato 

conceitual, metodológico e instrumental. Os autores têm como exemplo o PDE-Escola, 

que foi a principal política educacional dos governos de Lula (2003 – 2010) e Dilma 

(2011), o qual é composto de mais de 40 ações e programas de diversas naturezas. Este 

movimento se expressa como uma tentativa do governo em transformar o ensino 

público em escolas eficazes, orientadas por forte liderança e seguindo um planejamento 

estratégico estruturado em quatro dimensões: participação da comunidade, autonomia, 

descentralização e foco na formação de um cidadão responsável. Portanto, a partir da 

proposta do PDE-Escola como planejamento estratégico da educação, o governo 

brasileiro tinha como objetivo estabelecer uma nova cultura educacional com foco 

principal no consentimento ativo.  

Nesse sentido, slogans como “qualidade da educação”, “escolas eficazes”, 

dentre outros, abrem a possibilidade para respostas, “e certos contra-slogans10, bastante 

na moda, como A repressão do saber, A escola a serviço da classe dominante, que para 

muitos funcionam como pensamentos, não escapam ao maniqueísmo e são tanto mais 

mistificantes quanto mais se querem desmistificadores” (REBOUL, 1975, p.108-109). 

Dessa forma, o ambiente é formado pelo embate de slogans e contra-slogans, sendo que 

nenhum deles aponta um caminho para a reflexão dos assuntos em voga.  

Os slogans pedagógicos são portanto ideológicos, no sentido de que 

são espontâneos, duráveis e justificam uma prática coletiva. São 

slogans, porque a verdade que enunciam é sumária, tão dogmática 

quanto ambígua e porque são autodissimuladores: não são tomados 

como slogans, mas como evidências (REBOUL, 1975, p.108). 

 

Ramos (2012) destaca que os slogans se apresentam como um importante 

recurso de linguagem e sua dimensão atemporal possibilita seu uso em variados 

momentos históricos. Pensando nos slogans educacionais, Scheffler (apud RAMOS 

2012) caracteriza certas expressões e palavras de ordem que se tornam doutrinas 

educacionais com a função de atrair novos aderentes e reforçar os laços já existentes. 

Uma dessas expressões é apresentada por Mari (2014), que revela o slogan “sociedade 

do conhecimento” como persuasivo e polissêmico em destaque ao longo da década de 

1990, e utilizado para manter as relações de poder entre os países de capitalismo central 

e periférico, bem como a acumulação de capital. Esta ideologia associada às orientações 

                                                           
10 Reboul (1975, p.135) afirma que “o contra-slogan não é a contraditória, no sentido lógico, de um 

slogan, mas uma fórmula que, retomando alguns de seus elementos, volta-os contra ele e provoca o 

impacto contrário”. 
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políticas para a educação superior contribui para a manutenção desse discurso. “O 

modelo de universidade universal, técnico e humanístico se localiza cada vez mais entre 

as pressões técnicas para formação específica e as tendências de produção de um 

profissional para a democracia liberal” (MARI, 2014, p. 97). Portanto, os slogans 

estabelecem uma importante rede de afirmação de ideologias, bem como constituem 

meios de compilar outros apreciadores. 

Uma das armas utilizadas para construir esta rede é a repetição. O poder dos 

slogans está justamente no fato dele ser repetitivo, bem como na questão das pessoas 

gostarem de repeti-los. Ramos (2012) afirma que o slogan “Educação para todos!” pode 

ser considerado como um dos mais repetidos do discurso pedagógico. De acordo com a 

autora, este slogan sugere polos da democratização discursiva marcada pela enunciação, 

que se situa no centro de interesses quanto no próprio direito à educação para o direito à 

qualidade. “Na lógica produtivista, a qualidade, representada pela categoria ‘sucesso’, 

passa a compor, prioritariamente, o tripé da ‘democratização’: acesso, permanência e 

‘sucesso’, com um nítido enfoque no último” (RAMOS, 2012, p. 175). Segundo Ramos 

(2012), desde que o reconhecimento dos Direitos do Homem ganha legitimidade 

internacional, o direito à educação e sua necessária universalização passam a compor o 

ideário pedagógico e também a influenciar as políticas públicas nacionais. Reboul 

(1975) salienta que a repetição é eficiente quando cria em seus destinatários o poder e a 

necessidade de reproduzi-lo. Tendo como referência os slogans educacionais em 

circulação, destaco trecho de Reboul (1975) que exemplifica um tipo de slogan comum 

que figura nos espaços sociais. 

É uma questão de educação. Esta frase aí! é um dos slogans (ou 

clichês) mais correntes e mais perniciosos. Trata-se de uma limpeza 

dos ambientes, de poluição, de participação eleitoral, de espírito 

cívico, de compreensão entre os povos, de anti-racismo, de qualidade 

da vida, é sempre em todo lugar uma questão de educação. Como se 

pedir-lhe tudo não resultasse justamente em torna-la impossível, pela 

sobrecarga dos programas, pelo embrutecimento das crianças, pela 

inculpação dos educadores! Um sociedade em que tudo se remete à 

educação dá, com isso, testemunho de seu caráter fundamentalmente 

antieducativo. Nada é mais infantil do que a atitude com que o adulto 

descarrega “nas gerações seguintes” obrigações face às quais apenas 

soube abdicar (REBOUL, 1975, p.147-148). 

 

O poder do slogan está no seu disfarce, pois ele pensa pelas pessoas ao impedir a 

reflexão e ao mesmo tempo age escondido. “Livrar-se dele não é refutá-lo, menos ainda 

ignorá-lo, mas tomar consciência de sua realidade” (REBOUL, 1975, p. 148). É preciso 

estudar os slogans educacionais para entender seus mecanismos de sedução, pois pensar 
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os slogans é diferente de pensar por slogans. Por isso, “Brasil, Pátria Educadora” e 

“Ordem e Progresso” não devem ser vistos como inofensivos, pois há todo um aparato 

ideológico e sobretudo educacional para agir silenciosamente no modo de ver das 

pessoas. 

3.4 Conscientizar para libertar 

 

A conscientização é um conceito de Paulo Freire em que se trabalha o processo 

de consciência crítica em relação à realidade. O desenvolvimento da conscientização 

passa pelo coletivo para atingir a transformação social. Diferente da sloganização que é 

uma doutrinação imposta por parte de uma elite dominante à sociedade de massa, é 

importante frisar que na ideia de conscientização as pessoas se reconhecem no mundo e 

com o mundo com a possibilidade de mudança. Neste item é importante frisar a 

necessidade de se realizar uma reflexão sobre o contexto para compreender as 

intencionalidades dos slogans “Brasil Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” no 

panorama atual. 

Conscientizar-se é tomar posse da realidade. Freire (1979) destaca que ao ouvir 

pela primeira vez a palavra conscientização, percebeu imediatamente a profundidade de 

seu significado. O autor afirma que a educação é uma prática de libertação: é ato de 

conhecimento e aproximação crítica da realidade.  

A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 

conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na 

essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 

analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em 

“estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente 

intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou 

melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de 

maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que 

caracteriza os homens (FREIRE, 1979, p.15).  

 

Freire (1979) acredita que a conscientização é um compromisso histórico e 

também uma consciência histórica. Os homens assumem o papel de sujeitos que atuam 

em um modo de ação no mundo e com o mundo, fazendo e refazendo a sua história. 

Portanto, a conscientização não está separada da consciência, pois é preciso que haja 

uma relação consciência-mundo. Pela reflexão crítica, os homens esclarecerão as 

relações incompreensíveis ao seu redor e passarão a questionar as visões de mundo pré-

determinadas que levam à obscuridade. 

A ação educativa deve partir da reflexão sobre o homem baseada na análise das 

condições culturais em que vive. “Conscientizar não significa, de nenhum modo, 



70 
 

 
 

ideologizar ou propor palavras de ordem” (FREIRE, 1967, p. 11). A ideia é despertar o 

olhar dos sujeitos para as insatisfações sociais que são componentes para a situação de 

opressão. Conscientizar significa abrir os horizontes para a compreensão das estruturas 

sociais dominadoras e buscar modos de transformação social da própria realidade.  

A conscientização permite aos sujeitos assumirem uma posição utópica. O fator 

utópico é o movimento nos atos de denunciar e anunciar relacionados à estrutura 

desumanizante e humanizante respectivamente. Dessa forma, a utopia também é um 

compromisso histórico.  

A utopia exige o conhecimento crítico. É um ato de conhecimento. Eu 

não posso denunciar a estrutura desumanizante se não a penetro para 

conhecê-la. Não posso anunciar se não conheço, mas entre o momento 

do anúncio e a realização do mesmo existe algo que deve ser 

destacado: é que o anúncio não é anúncio de um ante-projeto, porque é 

na práxis histórica que o anteprojeto se torna projeto. É atuando que 

posso transformar meu anteprojeto em projeto; na minha biblioteca 

tenho um anteprojeto que se faz projeto por meio da práxis e não por 

meio do blábláblá (FREIRE, 1979, p.16). 

 

Segundo Freire (1979), quanto mais conscientizados nos tornamos, mais 

capacitados estamos para ser anunciadores e denunciadores, graças ao compromisso de 

transformação que assumimos. Contudo, este posicionamento deve ser constante e 

permanente, sempre focado na denúncia do sistema desumanizante e com 

comprometimento com a realidade.  

A conscientização possibilita o olhar mais crítico sobre o real, que desnuda para 

conhecer os mitos que se formam em torno dos sujeitos e das relações sociais que 

enganam e ajudam a manter a estrutura dominante. Por isso, é importante contextualizar 

os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” e situá-los no panorama 

da conscientização. O conceito discutido por Freire (1979) nos alerta para as 

propagandas sloganicizadas principalmente no cenário político-educacional vigente. 

Com esses slogans estampados aos olhos dos sujeitos é necessário se inserir no contexto 

para analisar a que fim se destinam. A conexão entre as referências teóricas ajuda a 

refletir sobre o processo de inexperiência democrática que ainda persiste em ditar a 

trajetória da sociedade brasileira. A sloganização é apenas uma das faces do anti-

diálogo, alienação e doutrinação das massas populares.  

O momento político vigente no Brasil nos reforça o quanto a sociedade ainda é 

sloganizada, visto que a própria forma de governar o país é ditada por slogans e isso 

sem levar em consideração as intencionalidades que regem esses termos. Já a mídia se 

apresenta como o principal meio de circulação dessas expressões, e também o lugar em 
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que os sentidos e os significados dos mesmos são difundidos. A questão é que esses 

slogans político-educacionais refletem nossa própria forma de organização social, em 

um ambiente em que as informações rápidas não favorecem a possibilidade de resposta, 

e são empregadas prioritariamente como estratégia de domesticação.  

Portanto, um caminho para abrir as possibilidades impostas pela doutrinação é 

por meio da conscientização discutida por Freire (1979). Quanto mais conscientizados 

nos tornamos, mais aptos seremos para mudar a nossa própria realidade pelo 

compromisso de transformação que estamos assumindo.  
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4.CONTEXTUALIZAÇÃO POLÍTICA 

 

Neste capítulo a ênfase é a contextualização da política brasileira no período 

entre 2014-2016, cujo momento foi marcado pela efervescência de tal campo iniciada a 

partir da disputa presidencial de 2014. Serão especificadas a contextualização histórica 

dos slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso”, dos governos Dilma 

Rousseff e Michel Temer respectivamente. É importante frisar que as fontes analisadas 

foram: Portal Uol11 e G112(globo.com). 

Diante disso, proponho uma discussão que revela as circunstâncias do campo 

político que se inicia com a trajetória política de Dilma Rousseff, uma análise da 

conjuntura do slogan “Brasil, Pátria Educadora”, e o impeachment da ex-presidenta. A 

intenção desse bloco é verificar o ciclo presidencial que envolve o slogan, identificando 

suas intencionalidades e particularidades. Em outro momento, é realizado o mesmo 

movimento junto ao atual presidente Michel Temer, que contém dados sobre o circuito 

político e a contextura que circunda o slogan “Ordem e Progresso”. 

4.1 As eleições presidenciais após a reconstituição da democracia 

 

A disputa para a presidência em 1989 foi a primeira eleição direta para 

presidente após aproximadamente 30 anos com participação do eleitorado em virtude da 

ditadura militar. A doença repentina de Tancredo, a qual levou a sua morte, concedeu ao 

vice José Sarney o título de Presidente da República. A partir de 1985, a esfera política 

intensificou os trabalhos de democratização, tese que se reforça pela promulgação da 

nova Constituição em 1988. Do início ao fim, o processo envolveu um embate entre os 

mais variados grupos, cada um tentando aumentar ou restringir os limites do arranjo 

social, econômico e político a ser estabelecido (KINZO, 2001). A Constituição de 1988 

significou avanços não só nas questões trabalhistas, como também em um modelo que 

propõe proteção social baseado em um modelo igualitário e universal. 

Em 1989, a eleição para a presidência da República contou com a participação 

dos eleitores para carimbar de vez o período da transição democrática brasileira. 

Segundo Oliveira e Maia (2014), o clima era de grande descontentamento com os 

chamados políticos tradicionais, principalmente, com os vinculados aos partidos que 

                                                           
11 https://www.uol/noticias/especiais/impeachment-dilma-afastada.htm#dilma-afastada 
12http://especiais.g1.globo.com/politica/2016/processo-de-impeachment-de-dilma/da-eleicao-ao-

impeachment/ 
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estavam no governo (PMDB e PFL). Os autores salientam que este período foi marcado 

pela desfragmentação partidária, uma vez que foram lançados 22 candidatos à 

Presidência da República, sendo que muitos por partidos nanicos e sem 

representatividade no Congresso. Fernando Collor de Melo, que na época era 

governador do estado de Alagoas e candidato do Partido da Reconstrução Nacional 

(PRN), tornou-se forte candidato na corrida eleitoral e ganhou grande visibilidade na 

mídia com o slogan “caçador de marajás”.  

No primeiro turno, Fernando Collor de Melo (PRN) obteve 22 milhões 

e 611 mil votos (28,52%), seguido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

com 11 milhões e 622 mil votos (16,08%). Na disputa do segundo 

turno, houve uma disputa acirrada e polêmica. Depois de muitos 

ataques e um papel fundamental da mídia a favor do candidato 

Fernando Collor de Mello, ele saiu vitorioso com 35.089.998 votos 

(49,94%) e Luiz Inácio Lula da Silva obteve 31.076.364 (44,23%) 

(OLIVEIRA E MAIA, 2014, p.5). 

 

O impeachment de Fernando Collor de Melo acusado de corrupção em 1992 

promoveu um fato político marcante no país. Itamar Franco (então vice-presidente) 

assumiu a presidência e implantou o Plano Real em 1994, que contribuiu para a 

estabilização econômica que oscilava desde a década de 1980. De acordo com Oliveira 

e Maia (2014), quem se intitulou pai do Plano Real foi o então ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que depois se tornou candidato à sucessão de 

Itamar e, em 1994, venceu Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais.  

Na disputa de presidencial de 1998, Fernando Henrique Cardoso encontrou um 

cenário político diferente. A crise econômica que afetou os países emergentes e tigres 

asiáticos, em 1997 e a Rússia em 1998 gerou um ambiente desfavorável do então 

presidente. Além disso, “os altos índices de desemprego e problemas sociais agravados 

pela Seca do Nordeste foram outros pontos delicados” (OLIVEIRA E MAIA, 2014, 

p.6). Embora tenha havido estes desgastes, Fernando Henrique conseguiu se reeleger 

com (53,06%) dos votos. Segundo Oliveira e Maia (2014), neste momento a oposição 

estava pouco mobilizada, tanto é que o próprio PT demorou para definir o candidato, 

que seria o candidato petista. Lula alcançou 21.475.218 (31,71%) votos. 

O cenário político de 2002 se tornou menos favorável ainda para o governo de 

Fernando Henrique, que estava com índices baixos de popularidade por conta do 

desemprego, crise econômica e alta desigualdade social no país. Oliveira e Maia (2014) 

afirmam que foi nesse contexto que Lula se lançou como candidato à Presidência pela 

quarta vez, mas com um novo posicionamento político e ideológico, de centro-esquerda, 

articulado com setores de centro e grupos empresariais. 
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Lula tornou-se, então, líder das pesquisas e terminou o primeiro turno 

com 39.455.233 (46,44%). José Serra (PSDB) ficou em segundo 

lugar, com 19.705.445 (23,19%); seguido de Anthony Garotinho 

(PSB) – 15.180.097 (17,86%) e de Ciro Gomes (PPS) – 10.170.882 

(11,97%). Por pouco Lula não venceu no primeiro turno. Entrou com 

ampla vantagem no segundo turno, quando obteve 52.793.364 

(61,27%) contra 33.370.793 – (38,73%) de Serra (OLIVEIRA E 

MAIA, 2014, p.7). 

 

Ao assumir a Presidência, Lula emplacou uma fase de desenvolvimento 

econômico. Apesar disso ter causado boa impressão quanto ao seu governo, a principal 

política implantada por Lula foram os programas sociais, como por exemplo, o “Bolsa 

Família”, o que reverberou altos índices de popularidade a seu governo. Porém, 

conforme cita Oliveira e Maia (2014), o escândalo do Mensalão em 2005 afetou a 

imagem do governo do PT, uma vez que houve uma denúncia de compra de votos de 

parlamentares para votarem a favor do governo no Congresso que envolvia políticos 

petistas. Entretanto, isso não foi suficiente para retirar a vitória de Lula nas eleições 

presidenciais de 2006, em que o candidato do PT venceu com 60,83% dos votos contra 

39,17% de Geraldo Alckmin (PSDB). Segundo Bresser-Pereira (2013), desde o início 

de seu governo, Lula procurou liderar um novo pacto nacional.  

Com esse objetivo criou um órgão formal – o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social da presidência da República – 

para o qual chamou um representativo número de empresários, de 

líderes sindicais, de líderes associativos, de burocratas públicos e de 

intelectuais. Assim, dava a seu governo um caráter pluriclassista 

(BRESSER-PEREIRA, 2013). 

 

O autor acredita que nesse momento o presidente adotou uma série de medidas 

concretas em benefícios dos pobres, partindo em busca do apoio popular. Portanto, para 

se entender a política adotada no governo Lula, não se faz necessário reduzi-la a apenas 

corrupção e incompetência como são feitos pelos adversários políticos e a grande mídia 

brasileira. Este período resultou mudanças significativas com a ascensão de programas 

sociais, tais como: Bolsa Família, Minha casa minha vida, além do aumento de 

empregos formais e também do salário mínimo, os quais permitiram a melhoria de vida 

das classes mais pobres.  

Em 2010, a disputa entre PT e PSDB pela corrida presidencial teve Dilma 

Rousseff (PT) e José Serra como candidato do PSDB. Segundo Oliveira e Maia (2014), 

Lula, desde 2008, resolveu investir na candidatura de Dilma, então ministra da Casa 

Civil, mesmo ela não tendo uma trajetória política. Os autores salientam que a candidata 

petista se tornou conhecida dos eleitores por conta do Horário Eleitoral por ser a 
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sucessora de Lula. No segundo turno das eleições, Dilma Rousseff consolidou sua 

vitória com 56,05% dos votos contra 43,95% de José Serra. 

Mesmo com a retomada do período democrático brasileiro, o país não deixou de 

passar por várias crises econômicas e políticas que proporcionaram momentos 

turbulentos em governos eleitos democraticamente. Tanto as gestões mais 

conservadoras, quanto as esquerdistas passaram por algum tipo de instabilidade, seja ela 

motivada por fatores externos (crises econômicas em outros países) ou internos 

(corrupção).  

4.2 Trajetória política de Dilma Rousseff13 e o slogan “Brasil, Pátria Educadora 

 

Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947 na cidade de Belo 

Horizonte em Minas Gerais e foi a primeira mulher a se tornar Presidente do Brasil. 

Iniciou os estudos no Colégio Nossa Senhora de Sion e o ensino médio cursou no 

Colégio Estadual Central.  

Com 16 anos, Dilma iniciou a carreira política e fez parte de organizações que 

combatiam a ditadura militar. Em 1969 sofreu uma perseguição da justiça militar 

condenada subversiva e passou quase três anos no presídio Tiradentes em São Paulo. 

Após sair da prisão, em 1973 se mudou para Porto Alegre e ingressou na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Em 1975, Dilma começou a trabalhar como estagiária na 

Fundação de Economia e Estatística, órgão pertencente ao governo local.  

Em 1979 prestes à abertura política do regime militar, Dilma participou da 

campanha pela anistia. Ajuda a fundar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio 

Grande do Sul, junto ao marido Carlos Araújo. Entre os anos de 1980 e 1985 trabalhou 

na assessoria da bancada estadual do partido e em 1986, o prefeito de Porto Alegre 

escolhe Dilma para ocupar o cargo de Secretária da Fazenda. Na abertura do regime 

político, ela era diretora geral da Câmara Municipal da capital gaúcha. Participou da 

campanha de Leonel Brizola para a primeira eleição direta para presidência após a 

ditadura militar em 1989. No segundo turno, estreita relações com o então candidato do 

Partido dos Trabalhadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva e vai as ruas para defende-lo.  

Retornou a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul como 

presidente no início da década de 1990. Já em 1993 se tornou Secretária de Energia, 

Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul. Em 1998 iniciou o curso de doutorado em 

                                                           
13https://educacao.uol.com.br/biografias/dilma-rousseff.htm; 

http://www2.planalto.gov.br/presidencia/presidenta/biografia 

https://educacao.uol.com.br/biografias/dilma-rousseff.htm
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Economia na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mas ao mesmo tempo 

estava envolvida na campanha sucessória do governo gaúcho. Com a eleição de Olívio 

Dutra na aliança PDT e PT, Dilma ocupa mais uma vez a Secretaria de Energia, Minas e 

Comunicação do Rio Grande do Sul. Em 2000 ela se filiou ao PT.  

Dilma foi convidada a participar da equipe de transição entre os governos 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Com a 

posse de Lula, ela se tornou ministra de Minas e Energia, visto que a frente da 

Secretaria de Energia, Minas e Comunicação, o Rio Grande do Sul foi um dos poucos 

estados brasileiros que não sofreu com o racionamento energético em 2001. Entre os 

anos de 2003 e 2005 reformulou o setor com a criação de um marco regulatório para as 

práticas de Minas e Energia. Ademais, induziu o biodiesel na matriz energética 

brasileira e criou o programa luz para todos. Ainda em 2005, Lula convida Dilma para 

ocupar a direção da Casa Civil para coordenar o trabalho de todo o ministério. Os 

desafios incluíam assumir a direção de programas estratégicos como o Programa de 

Aceleração e Crescimento (PAC) e o programa de habitação Minha Casa, Minha Vida. 

Em março de 2010, lançam a segunda fase do PAC2, o qual tinha como objetivo 

ampliar as metas da primeira versão do programa. 

No dia 03 de abril de 2010, Dilma deixa o Governo Federal para se candidatar à 

Presidência e em 13 de junho do mesmo ano o Partido dos Trabalhadores oficializa a 

candidatura da ex-ministra. Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher Presidente da 

República com quase 56 milhões de votos no segundo turno das eleições em 31 de 

outubro de 2010. Concorreu à Presidência novamente em 2014 sendo reeleita com 

aproximadamente 53 milhões de votos. Entretanto, a eleição presidencial de 2014 

apresentou reviravoltas durante as campanhas eleitorais. A política adotada pela então 

presidente do Brasil Dilma Rousseff (PT) sofreu vários questionamentos principalmente 

por parte dos seus adversários na corrida presidencial. Com a inflação em alta e os 

escândalos de corrupção na Petrobrás reforçaram a bandeira dos antipetismo levantada 

por seus opositores.  

A polarização PT e PSDB tradicional na disputa das eleições para presidente foi 

ameaçada pela entrada de Marina Silva substituindo Eduardo Campos (PSB) que 

faleceu em virtude de um acidente de avião em agosto de 2014. Antes do acidente o 

cenário eleitoral indicava a reeleição de Dilma Rousseff podendo se concretizar no 

primeiro turno das eleições segundo os institutos de pesquisas do Ibope e Datafolha. 

Aécio Neves (PSDB) aparecia em segundo lugar nas intenções de voto com ampla 
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diferença para o terceiro colocado Eduardo Campos (PSB). Com o anúncio de Marina 

Silva como nova candidata do PSB a disputa eleitoral adquiriu novos rumos. Logo nas 

primeiras pesquisas ela apareceu com empate técnico com a candidata Dilma Rousseff. 

Aécio Neves despencou para o terceiro lugar nas pesquisas e um novo ciclo se iniciou 

para a corrida presidencial. No entanto, o que se concretizou com o fim do primeiro 

turno das eleições foi o fortalecimento da polarização PT e PSDB, onde seus candidatos 

foram para a disputa do segundo turno. Aécio Neves (PSDB) surpreendeu e com 

33,64% dos votos retomou o segundo lugar no primeiro turno. A eleição também contou 

com a participação de mais 8 candidatos: Luciana Genro (PSOL), Eduardo Jorge (PV), 

Pastor Everaldo (PSC), Zé Maria (PSTU), Rui Pimenta (PCO), Mauro Iasi (PCB), Lévy 

Fidelix (PRTB) e Eymael (PSDC). A campanha para o segundo turno das eleições 

começou com uma série de debates nas emissoras de televisão entre Dilma e Aécio. No 

dia 26 de outubro os brasileiros foram as urnas e reelegeram Dilma Rousseff (PT) com 

51,64% dos votos contra 48,36% de Aécio Neves (PSDB). 

No dia 1º de janeiro de 2015 aconteceu a cerimônia que deu posse a Dilma 

Rousseff como Presidente do Brasil. No ato da diplomação, Dilma anunciou seu lema 

de governo “Brasil, Pátria Educadora”. Nesse sentido, o slogan político-educacional 

cunhado como princípio norteador, anunciava que a educação seria a prioridade do seu 

mandato nos próximos quatro anos, além de ter como objetivo formar pessoas com 

compromissos éticos e republicanos. 

Gostaria de anunciar agora o novo lema do meu governo. Ele é 

simples, é direto e é mobilizador. Reflete com clareza qual será a 

nossa grande prioridade e sinaliza para qual setor deve convergir o 

esforço de todas as áreas do governo. Nosso lema será: BRASIL, 

PÁTRIA EDUCADORA! (ROUSSEFF, 2015, s/p) 

 

Dilma pontua os esforços realizados para a educação e que com os investimentos 

do governo o setor receberia recursos expressivos dos royalties do petróleo e do fundo 

social do pré-sal para melhor estruturação, como anunciada no próprio discurso de 

posse. Na teoria, o setor ficaria mais forte com cobertura financeira maior, o que daria 

mais segurança aos programas destinados à área. Os veículos de comunicação reagiram 

aos cortes dos recursos orçamentários destinados à educação. O Jornal Folha de São 

Paulo via Portal Uol publicou a seguinte manchete: “Prioridade de Dilma, Educação 

deve ter corte de 9 bilhões” (FOLHA DE SÃO PAULO, 22 de maio de 2015). Portanto, 

o próprio slogan passou a ser questionado pela imprensa, uma vez que “Brasil, Pátria 

Educadora” não refletia a prioridade anunciada por Dilma na cerimônia de posse. 
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A Presidenta ao assumir o segundo mandato afirmou que Governo continuaria 

expandindo o acesso as creches e pré-escolas como meta de universalizar até 2016, para 

que todas as crianças de 4 a 5 anos tivessem condições de ingressar no ensino público. 

No entanto, o Jornal Folha de São Paulo via Portal Uol, mais uma vez, contesta o que 

foi dito pela presidente e publica a matéria com o seguinte título: “Dilma corta verba 

para pré-escola e creche; vagas eram promessa eleitoral” (FOLHA DE SÃO PAULO, 

22 de julho 2015). A imprensa em um curto tempo levantou as promessas na campanha 

eleitoral da candidata eleita e passou a publicar matérias com cunho indagador, visto 

que não havia sido respeitado o compromisso firmado com a população em âmbito 

nacional. 

Mesmo com todas estas metas, Dilma frisa que, em seu mandato, 

Daremos sequência à implantação da alfabetização na idade certa e da 

educação em tempo integral. Condição para que a ênfase no ensino 

médio seja efetiva porque através dela buscaremos, em parceria com 

os estados, efetivar mudanças curriculares e aprimorar a formação dos 

professores. Sabemos que essa é uma área frágil do nosso sistema 

educacional (ROUSSEFF, 2015, s/p). 

 

O programa alfabetização na idade certa também sofreu alguns reajustes, 

segundo o Jornal Folha de São Paulo. Contudo, não por culpa dos cortes de orçamento, 

mas por se tratar de questões operacionais da própria ação. A matéria intitulada 

“Governo prepara mudanças no programa de alfabetização infantil” (FOLHA SÃO 

PAULO, 15 de setembro de 2015) exibe os motivos para tal mudança, como por 

exemplo calendário conflitante, conciliação de materiais didáticos, dentre outros.  

Para o ensino técnico, Dilma afirmou no discurso de posse que a previsão para o 

Pronatec seriam cerca de 12 milhões de vagas que serão abertas até 2018, para que os 

jovens pudessem conquistar a oportunidade de qualificação para a conquista melhores 

empregos. Garantiu também a continuação do programa Ciência Sem Fronteiras com a 

previsão de bolsas para 100 mil estudantes para estudar em várias universidades pelo 

mundo. Todavia, o Jornal Folha de São Paulo publicou a matéria com o seguinte título: 

“Dilma corta metade das vagas no Pronatec, promessa de campanha” (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 04 de setembro de 2015). O Ministério da Educação afirmou na própria 

publicação que diante da realidade econômica do país, o Governo estaria revendo as 

metas para o programa.  

Diante de tais circunstâncias o slogan: “Brasil, Pátria Educadora” entrou em 

pauta. A educação que seria um dos pilares do segundo mandato do governo Dilma 
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acabou se tornando um dos setores afetados pelo cenário econômico turbulento que 

sobrevoava o país.  

 

4.2.1 “Impeachment” de Dilma Rousseff 

  

Jovens adultos e adolescentes brasileiros indagam se 

o golpe parlamentar de 2016 repete a tragédia de 

1964 e se há risco de afastamento da democracia 

representativa por outros 20 anos. Bem, desde logo 

se observa a ausência agora de militares no poder e 

nas ruas, diferença bastante positiva. 

 

Wanderley Guilherme dos Santos 

 

Diante de tal epígrafe, é importante tecer algumas considerações sobre o tema. 

Por um lado, não temos realmente a presença de articulação militar para a tomada do 

poder. Entretanto, para quem acreditava na lisura e na decência do sistema político 

brasileiro se surpreendeu com o “impeachment” aplicado ao país no ano de 2016, o qual 

constitui uma afronta dos conservadores à participação popular da via pública.  

Talvez o mais assustador para os progressistas, no contexto imediato, 

tenha sido o relativo sucesso do recrutamento ideológico e de 

mobilização de inesperados segmentos da população contra a pauta do 

governo que buscava diminuir as desigualdades. É sensato supor que, 

com o tempo, os setores iludidos se somem à oposição 

automaticamente depois do golpe (SANTOS, 2017, p. 33). 

 

O golpe parlamentar, segundo Santos (2017), ocorre exclusivamente em 

democracias representativas. Porém, o autor salienta que a tomada de poder pode 

acontecer em qualquer regime, seja ele monárquico, oligárquico, submetidos a ditaduras 

civis ou militares. “Golpes parlamentares são fenômenos genuinamente inéditos na 

história das democracias representativas, incluindo neste conjunto as democracias 

consideradas clássicas, modernas, de massa, em processo de consolidação ou transição” 

(SANTOS, 2017, p.13).  

Para situar o conceito de democracia representativa, Manin (1995) afirma que a 

presença de partidos políticos na organização da expressão da vontade do eleitorado 

passou a ser vista como componente essencial da democracia representativa. Santos 

(2017) entende por democracia representativa um regime que satisfaça duas condições:  

1º- a competição eleitoral pelos lugares de poder, a intervalos regulares, com 

regras explícitas, e cujos resultados sejam reconhecidos pelos competidores;  
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2º- a participação da coletividade na competição se dê sob a regra do sufrágio 

universal, tendo por única barreira o requisito de idade limítrofe; 

Pelo lado da democracia representativa, pode-se analisar a construção do golpe 

parlamentar brasileiro em 2016 a partir do ano de 2013. O governo da Presidenta Dilma 

Rousseff declinou no último ano do primeiro mandato. De acordo com Santos (2017), 

em junho de 2013, a repressão promovida pelo governo de Geraldo Alkimin (PSDB-SP) 

a passeata contra o aumento das passagens de ônibus na cidade de São Paulo provocou 

uma revolta não somente na capital paulista, como também em outros centros urbanos. 

O aumento da coibição por meio da violência física em São Paulo configurou um 

ambiente urbano rebelde com ataques frequentes a partidos políticos, depredações e 

confrontos entre manifestantes e polícia. A partir deste ponto, a popularidade de Dilma 

despencou. Dessa forma, o governo não mais recuperou a apreciação popular e iniciou 

um período de desmoralização, fruto de uma crise econômica mundial iniciada em 

2008.  

Contra uma oposição pouco respeitada e sem programa claro, mas 

valendo-se da onda anti-Dilma, emblemática rebelião contra a 

hegemonia do Partido dos Trabalhadores, a disposição de votar pela 

mudança no Executivo nacional cresceu quase de maneira 

avassaladora em 2014 (SANTOS, 2017, p.45).  

 

A queda na popularidade quase se tornou fator determinante nas urnas em 2014. 

Contudo, a reação de eleitorado de esquerda foi suficiente para evitar a derrota eleitoral. 

Após a posse do segundo mandato de Dilma em 2015, o Brasil passou por momento 

político conturbado. Envolvido também por uma crise econômica o país precisou 

realizar ajustes para reduzir os gastos públicos e aumentar a arrecadação de impostos. A 

presidente era pressionada pela oposição e, posteriormente sofrera um impeachment 

acusada de ter cometido crime de responsabilidade fiscal. 

No dia 1º de fevereiro de 2015 o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) é 

eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ao todo ele teve 267 dos 513 votos em 

disputa e derrotou três concorrentes: Arlindo Chinaglia (PT-SP), Júlio Delgado (PSB-

MG) e Chico Alencar (PSOL-RJ). Cunha era um nome temido pelos integrantes do 

Planalto, uma vez que fazia duras críticas ao governo. 

Um fator polêmico que aconteceu no primeiro trimestre do governo Dilma, foi o 

escândalo envolvendo a maior empresa estatal do país, a Petrobrás. A presidente da 

Companhia Graça Foster e outros cinco integrantes renunciam a seus cargos no dia 04 

de fevereiro de 2015, após a investigação de corrupção realizada pela Operação Lava 
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Jato14 e também pela dificuldade em quantificar os prejuízos referentes a contratos 

fraudulentos em obras durante anos. A Câmara dos Deputados abriu uma CPI para 

investigar o caso e apurar as irregularidades na empresa.  

Em 03 de março de 2015 o procurador geral da república Rodrigo Janot 

encaminhou ao Supremo Tribunal Federal – STF uma lista de parlamentares 

investigados pela Operação Lava Jato. Nessa lista constavam os nomes de Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ) presidente da Câmara dos Deputados e também de Renan Calheiros 

(PMDB-AL) presidente do Senado.  

Cunha presidiu a sessão deliberativa da Câmara nesta tarde e não 

tocou no assunto durante os trabalhos. Aos jornalistas, ele disse que 

estava com a consciência "absolutamente tranquila" e negou 

apreensão com a iminência da divulgação da lista de Janot (Portal 

Uol, 03 de março de 2015). 

 

Alguns brasileiros opositores ao governo realizaram primeiro “panelaço” 

durante o pronunciamento de Dilma Rousseff em cadeia nacional. Esse ato aconteceu 

no dia 08 de março de 2015 quando a presidente foi vaiada durante sua fala no rádio e 

na TV, referente ao dia da Mulher. A ação foi repetida outras vezes em momentos nos 

quais aconteciam entrevistas de Dilma.  

As manifestações vieram acompanhadas dessa onda de reprovação à presidente, 

e em 15 de março de 2015 aproximadamente 2 milhões de pessoas foram às ruas em 

todo o país para protestar contra o governo federal, pedir o impeachment de Dilma e 

repudiar a corrupção na política brasileira. São Paulo foi o estado com maior número de 

manifestantes apesar das divergências. A Polícia Militar contabilizou aproximadamente 

1 milhão de pessoas, enquanto o instituto de pesquisa Datafolha declarou 210 mil 

participantes na capital paulista. No dia 12 de abril cerca de 590 mil manifestantes 

voltaram às ruas em 24 estados e o Distrito Federal segundo apuração do Portal Uol 

junto às PMs. 

O presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha anunciou no dia 17 de 

julho de 2015 o rompimento político de suas relações com o governo de Dilma 

Rousseff. O anúncio aconteceu um dia após o depoimento de Júlio Camargo consultor 

da Toyo Setal à Justiça Federal do Paraná sobre a Operação Lava Jato, no qual o mesmo 

afirma que Cunha pediu a ele 5 milhões de dólares em propina em um contrato de 

navio-sonda da Petrobrás. O PMDB, partido do presidente da Câmara, partido do vice-

presidente Michel Temer e também integrante da base de Dilma, afirmou em nota que a 

                                                           
14A Operação Lava Jato começou a investigar um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro 

envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos. 



82 
 

 
 

decisão de Cunha teria caráter pessoal. Seria o ponto inicial do abalo na relação PT e 

PMDB.  

Dilma anunciou no dia 02 de outubro a reforma administrativa que cortou oito 

ministérios. Contudo, para tentar recuperar o bom relacionamento com o PMDB, o 

espaço dos peemedebistas aumentou, e passaram a comandar sete ministérios, sendo 

que antes eram responsáveis por seis. O objetivo era assegurar o apoio ao governo no 

Congresso em meio ao debate sobre o impeachment da presidenta. Cinco dias após o 

anúncio da restauração ministerial, o TCU recomendou reprovação das contas do 

governo em 2014. As chamadas pedaladas fiscais15 foram um dos principais motivos 

justificados para a decisão dos ministros.  Em 21 de outubro de 2015, Eduardo Cunha 

recebe o pedido de impeachment de líderes da oposição que se fundamenta nas 

pedaladas.  

No mês seguinte, no dia 03 de novembro de 2015, o Conselho de Ética instaura 

o processo para a cassação de Eduardo Cunha como presidente da Câmara de 

Deputados. O processo passou a tramitar três meses após Júlio Camargo interligar 

Cunha ao esquema de corrupção na Petrobrás. O Ministério Público da Suíça também 

revelou contas atribuídas a Cunha, as quais, segundo investigações da Operação Lava 

Jato, teriam sido abastecidas de propinas vindas da Petrobrás. O parlamentar negou ter 

qualquer conta bancária no exterior.  

Os petistas decidiram votar contra Cunha no Conselho de Ética. O líder do PT 

no Congresso Sibá Machado anunciou no dia 02 de dezembro que a bancada do partido 

decidiu ser favorável à admissibilidade do processo por quebra de decoro parlamentar 

contra Eduardo Cunha. A decisão vai contra os esforços do Palácio do Planalto para 

livrar o presidente da Câmara do processo, o qual poderia culminar com a perda do seu 

mandato. No mesmo dia, Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment de Dilma 

protocolado na Câmara pela oposição. Em entrevista, o presidente da Câmara negou 

retaliação após os deputados petistas anunciarem a decisão de ir contra Cunha por 

suposta participação na corrupção da Petrobrás. A presidenta Dilma Rousseff declarou 

sua indignação com a abertura do processo de impeachment contra ela na Câmara dos 

Deputados e disse não ter cometido nenhum ato ilícito.  

A relação PT – PMDB deu mais um passo para o rompimento após a carta 

enviada pelo vice-presidente da república Michel Temer a Dilma Rousseff, na qual 

                                                           
15Nome dado à prática do Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para 

bancos (públicos e também privados) e autarquias, como o INSS. 
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expõe seu incômodo com a desconfiança apresentada pelos petistas em relação aos 

peemedebistas e a ele próprio. Complementou a carta dizendo que era apenas um “vice 

decorativo” e que todos esses anos foi menosprezado pela cúpula do PT. Esse episódio 

aconteceu no dia 07 de dezembro de 2015 e reforça a crise política vivida pelo governo 

Dilma, em meio ao período em que tramitava o processo de impeachment. O vice-

presidente Michel Temer foi chamado por Dilma Rousseff após a publicação da carta 

enviada à presidenta. “Combinamos, eu e a presidente Dilma, que nós teremos uma 

relação pessoal e institucional que seja mais fértil possível” (Portal Uol, 09 de 

dezembro de 2015), disse Temer. Um dia antes, em 08 de dezembro de 2015 em 

votação secreta na Câmara, a chapa liderada pela oposição foi eleita para chefiar a 

comissão para analisar o processo. 

Após dois dias de julgamento sobre o processo de impeachment o Supremo 

Tribunal Federal – STF decidiu de forma contrária à eleição da chapa da oposição para 

a comissão que iria analisar o processo de impeachment de Dilma Rousseff. O STF 

declarou que o voto no Congresso deveria ser aberto e não secreto. Em 1º de fevereiro 

de 2016 o presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha entrou com recurso no 

STF questionando a decisão do Supremo que promoveu regras para a tramitação do 

processo de impeachment de Dilma.  

O senador Delcídio do Amaral (PT-MS) firmou um acordo de delação premiada 

com a Procuradoria Geral da União para reduzir sua pena. Ex-líder do governo Dilma, o 

senador deixou a prisão em 19 de fevereiro de 2016 após ficar 87 dias na cadeia. Na 

delação, Delcídio faz acusações ao ex-presidente Lula e também a Dilma de 

envolvimento nos escândalos de corrupção na Petrobrás e de tentar obstruir as 

investigações da Operação Lava Jato.  

Em 13 de março os opositores ao governo vão as ruas novamente para pedir o 

impeachment de Dilma. Segundo a PM cerca de 3,6 milhões de pessoas em mais de 300 

municípios foram às ruas manifestar contra a presidente. Um dia após os protestos, 

Dilma pediu um diálogo com o Congresso para tentar evitar o impeachment. A 

presidente se reuniu com a coordenação política incluindo nove ministros para avaliar 

os impactos das manifestações.  

O Supremo negou o recurso de Cunha e manteve regras definidas para o 

impeachment no dia 16 de março de 2016. Nesse mesmo dia Lula é anunciado ministro-

chefe da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro entra em cena e derruba o sigilo do processo e 

divulga um áudio que grampeava a conversa entre o ex-presidente e Dilma. No dia 18 o 
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ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu a nomeação de Lula para a Casa Civil, após 

recurso apresentado por PSDB e PPS. A defesa do ex-presidente ainda tentou reverter a 

decisão, mas sem sucesso. O mês de março não terminou neste ato. A Câmara elegeu 

membros para compor a comissão especial que analisaria o impeachment. Dias após 

eleita a comissão começou a analisar os argumentos a favor e contra o processo.  

O mês de abril foi crucial para o processo de impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff. Em 04 de abril de 2016 o advogado-geral da União apresentou a defesa de 

Dilma ao conselho. Chegaram à Câmara também dois pedidos de impeachment do vice-

presidente Michel Temer. O ministro Marco Aurélio do STF determinou por meio de 

liminar para obrigar Eduardo Cunha a abrir o processo de impeachment do vice-

presidente. Cunha prometeu recorrer da decisão. No dia 06 de abril o relator da 

comissão especial, Jovair Arantes (PTB-GO) apresentou relatório favorável à abertura 

do processo contra Dilma. Dois dias após a decisão a comissão especial do 

impeachment começou analisar o parecer do relator. Em 11 de abril de 2016 a comissão 

especial aprovou o parecer e enviou o processo para o plenário. No dia 15 iniciou a 

sessão na Câmara para julgar a abertura do impeachment com previsão de duração para 

três dias. Os representantes dos 25 partidos se manifestaram na Câmara e a sessão que 

iniciou na sexta terminou somente na noite de sábado.  

A votação dos deputados na Câmara aconteceu no dia 17 de abril e com 367 a 

favor e 137 contrários, o processo de impeachment prosseguiu para o Senado. Os 

senadores tinha duas opções: manter a decisão dos deputados e instaurar o processo ou 

arquivar as investigações sem analisar as denúncias. No entanto, no dia 06 de maio, a 

comissão especial do Senado composta por 21 senadores aprova por 15 votos a 5 o 

relatório do senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) para o prosseguimento do processo 

de impeachment. Em 11 de maio, os senadores iniciaram a votação para afastamento de 

Dilma.Com 55 votos a favor e 22 contra, o Senado instaurou o processo de 

impeachment. A presidente Dilma foi afastada do cargo por até 180 dias. Michel Temer 

assume como presidente em exercício.  

No início do mês de junho o advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo entrega 

ao Senado a defesa no processo. No dia 26 de junho a comissão especial do 

impeachment no Senado termina de interrogar as testemunhas, sendo que a maioria 

delas foi indicada pela defesa. Após ouvir as testemunhas, no dia 04 de agosto a 

comissão decide que Dilma será julgada. A decisão foi tomada por votação, em que 14 
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votos foram a favor e 5 contra. O Senado aprova por 59 votos a 21 o relatório da 

comissão especial que decidiu pelo julgamento da presidente afastada na Casa. 

Dilma Rousseff compareceu ao Senado para fazer sua própria defesa. No 

discurso que apresentou no julgamento a presidente afirmou que, “Estamos a um passo 

da concretização de um verdadeiro golpe de estado” (Portal Uol, 29 de agosto de 

2016). A presidente fez questão de salientar que sempre respeitou a Constituição do 

Brasil, que luta pela democracia e não cometeu nenhum crime de responsabilidade 

fiscal. Contudo, no dia 31 de agosto os senadores votaram a favor do impeachment com 

61 votos a favor e 20 se demonstraram contrários ao processo. Mesmo sendo deposta do 

cargo, a ex-presidente manteve o direito de exercer cargos públicos devido ao fato de 

não haver votos do Senado necessários para torná-la inabilitada politicamente. 

Terminava assim a “era Dilma”. 

A notícia publicada no dia 25 de agosto de 2016, o título “Há crime de 

responsabilidade e Dilma agravou a crise, diz procurador do TCU” relata o 

depoimento do procurador do Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da 

União) Júlio Marcelo de Oliveira que foi a primeira pessoa a depor no primeiro dia de 

julgamento do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff (PT). 

Segundo a notícia, a “pedalada” é, como ficou conhecida a prática de atrasar o repasse 

de dinheiro a bancos públicos responsáveis por programas federais. Enquanto o TCU 

entendeu que os atrasos são um tipo de empréstimo dos bancos ao governo que é 

proibido por lei, a defesa da presidenta nega as irregularidades e argumenta que isso não 

pode ser entendido como empréstimo. De acordo com o procurador, houve crime de 

responsabilidade fiscal.  

Este foi o critério que o Tribunal de Contas adotou: ele considerou 

como fontes que não podem ser utilizadas [nos decretos] justamente o 

superávit financeiro de exercícios anteriores e excesso de 

arrecadação. Então, uma vez que não havia autorização legislativa, a 

autorização legislativa não alcançava essa hipótese utilizada pela 

presidente da República, incidiu ela em violação ao art. 167, V, da 

Constituição, portanto, um atentado contra as leis orçamentárias. E, 

na minha opinião, sim, está configurada a hipótese do crime de 

responsabilidade (Portal Uol, 25 de agosto de 2016). 

 

A mídia ocupou um papel decisivo para compreensão e interpretação dos leitores 

por meio das notícias publicadas. Dilma Rousseff (PT) foi posta como derrotada, os 

veículos de comunicação anteciparam sua saída. Dado o impeachment como 

consolidado, a mídia contribuiu para a criação de um cenário insustentável para a então 

presidenta e o único caminho apontado pelos veículos de comunicação era a sua saída 
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da Presidência. Além disso, houve uma personalização sobre a imagem de Dilma em 

que a mídia a intitulou como principal responsável pela situação do país e, 

principalmente pela queda na economia brasileira. Diante de tais fatos, compreende-se a 

grande influência da mídia no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

Aos olhos da mídia não havia outra medida a não ser a sua dissolução do cargo. 

4.3 Trajetória política de Michel Temer16 e o slogan “Ordem e Progresso” 

 

Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu no dia 23 de setembro de 1940 em 

Tiête, São Paulo. Temer é o mais novo de oito irmãos, é católico e sua família sempre 

foi seguidora dos preceitos cristãos. Formou-se em direito pela Universidade de São 

Paulo – USP em 1963. Exerceu o cargo de procurador do Estado de São Paulo em 1970.  

No ano de 1983 o governador do estado de São Paulo Franco Montoro (1983-

1987) designou Temer a ocupar a Procuradoria Geral do Estado. Já em 1984 ele se 

tornou secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas se exonerou para 

concorrer às eleições para deputado federal pelo PMDB. Foi eleito suplente e assumiu 

depois o mandato do titular. Na Assembleia Nacional Constituinte votou a favor da 

legalização do aborto, votou contra pena de morte e também a limitação do direito de 

propriedade privada. Em 1992 voltou a Secretária de Segurança Pública de São Paulo 

após o “Massacre do Carandiru”, onde reabriu o debate sobre os direitos humanos. 

Como deputado federal em 1995, tornou-se líder do PMDB na Câmara. No 

próximo ano, em 1996, foi indicado a relator da reforma da previdência do governo. 

Todavia, foi acusado de estar impedido de ser o relator, devido a irregularidades em seu 

pedido de aposentadoria como procurador do Estado. Neste mesmo ano, foi aprovada a 

proposta em primeiro turno, contudo apontada por denúncias de coação e promessas de 

benefícios a deputados.  

Em 1997, Michel Temer se tornou presidente da Câmara dos Deputados. No seu 

mandato permitiu que os deputados aumentassem os salários dos assessores e também 

triplicou a verba de despesa dos gabinetes. Em 1998, conseguiu se reeleger como 

deputado sendo o candidato mais votado do PMDB, e mais uma vez foi reeleito 

presidente da Câmara, em 1999, como único candidato ao cargo.  

No ano de 2004, Temer foi reeleito presidente do PMDB. No mesmo ano 

disputou as eleições municipais de São Paulo como vice-prefeito de Luísa Erundina 

                                                           
16 https://educacao.uol.com.br/biografias/michel-temer.htm; http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-

planalto 
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(PSB). Como sua chapa não passou para o segundo turno incentivou o PMDB a apoiar 

José Serra do PSDB em disputa com Marta Suplicy do PT. Temer queria que o PMDB 

lançasse candidatura própria para as eleições presidenciais em 2006. No entanto, foi 

voto vencido no seu partido, o qual decidiu apoiar Geraldo Alckmin (PSDB). 

Entretanto, com a reeleição de Lula como Presidente da República, Temer aderiu ao 

governo e negociou a entrada do PMDB para participar do governo petista.  

Em 2010 Temer foi confirmado como vice-presidente na chapa de Dilma 

Rousseff (PT). Com a vitória nas eleições presidenciais, Temer recebeu como principais 

atribuições a defesa do país em foros, encontros e negociações internacionais. Ele 

também presidiu dois fóruns de discussões internacionais com os governos da China e 

Rússia. Já em 2014 foi confirmado como vice-presidente novamente na chapa de Dilma, 

saudando-se vencedores em nova disputa presidencial. Em 2016 com o impeachment 

sofrido por Dilma, Temer assumiu a Presidência do Brasil e assumiu a Presidência da 

República no dia 31 de agosto de 2016, três horas após a queda de Dilma Rousseff (PT), 

sendo que o processo de impeachment tramitou por nove meses. O ex-vice-presidente 

tomou posse em cerimônia no Congresso Nacional.  

Em sua primeira fala ao assumir definitivamente o cargo, Temer disse que 

“Agora nós inauguramos uma nova fase em que nós temos um horizonte de dois anos e 

quatro meses. E espera-se que nesses dois anos e quatro meses nós façamos aquilo que 

temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos trilhos” (Portal Uol, 31 de agosto de 

2016). A cerimônia de posse durou apenas doze minutos e não houve discurso do novo 

presidente.  

Na noite do mesmo dia 31, Temer fez o primeiro pronunciamento em cadeia 

nacional após ser efetivado. O então Presidente do Brasil salientou que assumiu o cargo 

após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. Responsabilizou 

também a gestão de Dilma pela situação econômica do país.  

Tenho consciência do tamanho e do peso da responsabilidade que 

carrego nos ombros. E digo isso porque recebemos o país mergulhado 

em uma grave crise econômica: são quase 12 milhões de 

desempregados e mais de R$ 170 bilhões de déficit nas contas 

públicas. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa 

economia e recolocar o Brasil nos trilhos (Portal Uol, 31 de agosto de 

2016). 

 

Michel Temer destacou que é preciso diminuir as despesas e enxugar os gastos 

desnecessários para pagar as dívidas do país. Para isso, o novo governo encaminhou ao 

Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, promulgada em dezembro 
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de 2016, com o teto para as despesas públicas (PEC-241/PEC-55). A intenção de tal 

medida é limitar o crescimento do gasto federal à inflação do ano anterior. Outra 

medida polêmica adotada por Temer se refere à previdência social. O presidente 

justifica o fato de ter que reformar a previdência para garantir o pagamento das 

aposentadorias. O objetivo é garantir um sistema que pague em dia e sem calotes, sendo 

que, ao mesmo tempo, criar uma forma de proteger os idosos sem punir os mais jovens.  

Quanto aos programas sociais, Temer disse que já os ampliou, de acordo com o 

Portal Uol. Segundo o atual presidente, o ‘minha casa minha vida’ (programa que 

corresponde à habitação) já foi revitalizado e ainda neste setor dobrou o valor de 

financiamento para a classe média. Além disso, concluiu mais de mil e quinhentas obras 

federais que se encontravam inacabadas. Com esse discurso, o atual presidente tenta 

rebater seus adversários políticos que diziam que ele iria reduzir os gastos destinados 

aos programas sociais. Nas entrevistas dadas por Michel Temer, podem ser 

identificados elementos do discurso conservador por meio de metáforas, como por 

exemplo, “recolocar o Brasil nos trilhos” que no contexto apresentado difunde sentidos 

sobre gastos excessivos e também faz referência ao governo de Dilma como 

“bagunçado”. O papel que a mídia assume neste momento é de passar a esperança para 

o leitor, uma vez que após a “derrota” de Dilma antecipada pelas notícias veiculadas, o 

brasileiro pode ter a esperança de melhoras agora com um verdadeiro “gestor” frente à 

Presidência. 

No período que assumiu interinamente o cargo de presidente em exercício com o 

afastamento de Dilma Rousseff, Michel Temer parecia já dar como certo o 

impeachment da petista. Tanto é que, quando Dilma foi afastada provisoriamente de 

suas funções como presidente, o peemedebista anunciou o novo slogan “Ordem e 

Progresso”. Essa frase está na bandeira nacional, criada em 1889 com a Proclamação da 

República, apoiado nas ideias de Augusto Comte, filósofo francês que tinha ideias 

positivistas17. O positivismo teve grande influência na formação social brasileira. Vários 

slogans de governos anteriores tiveram como base nessas ideias, como por exemplo, 

“50 anos em 5” de Juscelino Kubitschek que governou o Brasil entre os anos de 1956 a 

1961 e promoveu uma política baseada no nacional desenvolvimentismo com grande 

abertura para o capital estrangeiro. Além disso, a mídia implantou a ideia de forma 

                                                           
17 O positivismo de Auguste Comte (1798-1857), defensor da adoção dessa linha filosófica por todas as 

ciências. Nessa linha, dá-se ênfase ao rigor metodológico, à padronização das condições de observação 

dos fenômenos e à necessidade de repetição verificada a partir de experimentos. O positivismo de Comte 

também ressalta a neutralidade científica, baseada na objetividade e no abandono da subjetividade. 
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natural, inevitável e dada como certa a mudança na Presidência, visto que a transição 

entre os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” não houve um 

interesse grande como foi no lançamento do slogan de Dilma. 

A onda conservadora imposta por Temer e seu slogan para a educação teve 

como norte a proposta para a reforma do ensino médio que causou polêmica entre a 

comunidade educacional. A lei nº 13.415 sancionada em 16 de fevereiro de 2017 tem 

origem na medida provisória do novo ensino médio, que visa a especialização com a 

flexibilização das disciplinas e o incentivo a expansão do ensino em tempo integral. A 

implantação da reforma depende da Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é o 

conjunto de orientações que deverá nortear os currículos. A BNCC foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE em dezembro de 2017, porém o documento não 

incluiu o ensino médio que terá sua própria base. A partir das mudanças anunciadas 

pelo governo fica em evidência o projeto de comunidade criada por meio do não diálogo 

e, principalmente sem a participação dos mais interessados: os próprios estudantes e as 

pessoas envolvidas na formação escolar.  

Para realizar o fechamento da discussão sobre a contextualização política no 

Brasil, é importante atualizar os dados até o fechamento desta pesquisa. O governo 

Temer no final de 2017, segundo notícia publicada no Portal Uol com o seguinte título 

“Aprovação ao governo Temer oscila de 3% para 6%, indica ibope”18, mostra o 

percentual de brasileiros que avaliam o governo do presidente Michel Temer (PMDB) 

como ruim ou péssimo é de 74%. De acordo com a notícia, a pesquisa divulga que 6% 

avaliam o governo como ótimo ou bom, sendo que há três meses esse percentual era de 

3%.  

                                                           
18 Link de acesso à notícia: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/12/20/aprovacao-ao-

governo-temer-sobe-para-6-indica-ibope.htm 
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Foto1: Gráfico retirado da notícia “Aprovação ao governo Temer oscila de 3% para 6%, indica 

ibope” 

 

Na mesma matéria, o Portal Uol justifica o motivo da mudança nos números da 

pesquisa com a observação do gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI 

(Confederação Nacional da Indústria). “A mudança no foco da campanha publicitária 

do governo federal sobre a reforma da Previdência foi um dos fatores que contribuíram 

para a “leve melhora” na aprovação da gestão do presidente” (Portal Uol, 20 de 

dezembro de 2017). Como podemos perceber, o cenário político ainda continua 

conturbado e há um clima de descontentamento e insatisfação com o atual governo.  
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5. A MÍDIA COMO MECANISMO DE (RE)SIGNIFICAÇÃO DOS SLOGANS 

  

Este capítulo se destina ao detalhamento e explicitação do corpus de análise, 

bem como as análises das notícias subdivididas em categorias temáticas. O próprio 

cenário político evidenciava certas discussões que, consequentemente, sobressaiam nas 

publicações da mídia e de forma que tais conteúdos eram trabalhados com maior 

visibilidade. Diante da instabilidade do cenário político brasileiro, a mídia ocupa uma 

importante função na conjuntura política com a difusão e divulgação de informações. 

Cada empresa jornalística tem seus interesses, seus anunciantes e enquadramentos 

noticiosos distintos que deixam a mostra os posicionamentos políticos que são sempre 

revestidos pela máscara da imparcialidade. Em razão disso, a mídia em questão tem 

intencionalidades distintas, visto que ela induz o pensamento e indica o modo de 

interpretar do leitor. Portanto, os veículos de comunicação não estão isentos da 

neutralidade, uma vez que o jornalismo não atua simplesmente na representação dos 

fatos, como também age diretamente na significação interferindo na interpretação. 

Nesse sentido, como dito no capítulo destinado à interface mídia e política, serão 

analisadas notícias do Portal Uol no ano de 2016 referentes ao campo da educação. 

Destaco novamente a justificativa da escolha pelo Portal Uol por se tratar de um dos 

portais online com mais visitações semanais, segundo o relatório digital de notícias de 

2016 da University of Oxford – Reuters Institute for the Study of Journalism19. Além 

disso, vale ressaltar que o relatório também aponta o Portal Uol como a principal fonte 

de pesquisa dos brasileiros. Dessa forma, podemos notar a grande credibilidade do 

portal em questão perante o público, ajudando a formular a opinião dos leitores. 

A seleção do corpus de análise se deu em duas etapas: a primeira foi o 

levantamento de praticamente20 todas as notícias sobre educação no ano de 2016 

veiculadas pelo Portal Uol e a segunda pela definição das categorias temáticas a partir 

do primeiro contato com as matérias. O primeiro movimento para levantamento do 

corpus de análise foi entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2017 somando um total de 

aproximadamente 210 notícias relativas à educação no ano de 2016.  

Este contato foi extremamente importante para que eu pudesse entender toda a 

trama política que perpassava o Brasil no ano de 2016. O país atravessava (e ainda 

atravessa) um cenário turbulento cuja conjuntura política era o principal ponto de tensão 

                                                           
19 http://www.digitalnewsreport.org/survey/2016/brazil-2016/ 
20 As colunas de opinião não entraram no processo de seleção. 
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de todo o meio. A coligação PT – PMDB lideradas por Dilma Rousseff e Michel Temer, 

que respectivamente representavam seus partidos e interesses, travaram uma disputa 

pelo poder cercados por interesses pessoais e políticos. Diante de tal problemática, o 

Brasil também se via atingido por uma crise econômica que afetou diversos setores da 

máquina pública. A educação foi um dos pilares mais atingidos pela redução de recursos 

e o discurso da redução de gastos e da qualidade da educação se tornaram parte 

integrante dos debates referentes ao campo educacional. Além disso, a situação de crise 

no Brasil revelou vários problemas presentes na educação brasileira, tais como: falta de 

recursos para as políticas educacionais do governo, sistema de alfabetização frágil, 

pouco incentivo para a base escolar e, sem contar que as grandes instituições privadas 

de ensino têm priorizado o lucro não se preocupando com uma educação de qualidade. 

As notícias publicadas na mídia pertencentes ao corpus de análise exemplificam como a 

crise econômica afeta o desenvolvimento educacional e como esta questão reflete 

diretamente na qualidade da educação. A falta de investimentos e planejamento 

educacional são algumas das deficiências que estão presentes no setor o que reverbera 

em um cenário ainda mais turbulento e sem expectativas de melhora.  

Perante esta conjuntura duas categorias temáticas se anunciaram para a 

composição da análise do corpus de pesquisa como assuntos mais visíveis nos meios de 

comunicação: a primeira é “Crise econômica e educação” e a segunda “Qualidade da 

educação”. Tais temas se complementavam nas notícias publicadas na mídia sobre o 

contexto educacional brasileiro, sendo que um dos principais questionamentos era como 

promover uma educação de qualidade sem recursos e incentivos financeiros destinados 

ao setor. O cenário educacional exibido pelo Portal Uol se sobressaia como uma 

educação problemática e imóvel perante às demandas. Neste sentido, serão analisadas 

dezoito notícias: nove referentes à primeira categoria e nove correspondentes à segunda 

que serão explicitadas detalhadamente nos próximos tópicos.  

 

5.1 Crise Econômica e Educação 

 

Para identificar como os slogans “Brasil, Pátria Educadora” de Dilma Rousseff e 

“Ordem e Progresso” são (re) significados no Portal Uol, elegi esta categoria temática 

para analisar os sentidos criados a partir das notícias publicadas pelo site no ano de 

2016. A categoria de análise será Crise Econômica e Educação que foi escolhida 

durante a seleção das notícias, em que constatei que tal temática estava em evidência, 
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uma vez que ela também afetava diretamente a educação segundo o Portal Uol e 

propiciava grande ênfase e visibilidade a tal temática.  

O levantamento lexical apresentou a ideia de uma educação sucateada que no 

momento de transição política não foi tratada como prioridade. Trago algumas palavras 

como exemplo para exibir o cenário educacional construído pelo Portal Uol: “crise 

econômica”, “redução”, “sem verba”, “corte”, “falta de incentivo”, “falta de recurso”, 

“falta de escolas”, “falta materiais em escolas”, “falta de pagamento”, “falta de 

dinheiro”, “falta de informação”, “falta de segurança”, “falta de bolsas de estudo”, 

“professores não têm formação”, “sem dinheiro”, dentre outras. Todas essas expressões 

estavam rodeadas de críticas e algumas proposições para solucionar com o problema da 

educação. Este foi o motivo para investir neste tema, uma vez que as questões 

educacionais apareciam com grande visibilidade na mídia ao tratar do momento de crise 

vivido pelo país.  

O termo “Crise Econômica” sugere a necessidade de mudança na contenção e 

distribuição de recursos para regular o funcionamento da máquina administrativa. No 

entanto, a restrição de recursos não pode interferir ao que a Constituição Federal de 

1988 determina no Art. 205 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Para isso, é necessário estabelecer uma 

gestão que tenha compromisso e consciência de seus atos para estabelecer o direito à 

educação, visando o desenvolvimento dos brasileiros na preparação do exercício da 

cidadania.  

A intenção é verificar como os slogans são (re)significados nas notícias com 

foco na crise econômica no campo educacional, visando à educação como um direito de 

todos e como um dever do Estado. Nesse caso, vale ressaltar a atuação da mídia como 

instrumento capaz de moldar a realidade. A partir dessa visão, os slogans político-

educacionais tomam dimensões que vão além das intencionalidades determinadas para 

tais propagandas, uma vez que todo este movimento de (re)interpretação e 

(re)significação integra o campo dos sentidos que podem ser constituídos das mais 

diversas maneiras possíveis. No total, são nove notícias que integram o corpus de 

análise desta categoria temática “Crise econômica e educação”: cinco equivalentes ao 

período do slogan “Brasil, Pátria Educadora” e quatro referentes ao período do slogan 
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“Ordem e Progresso”, selecionadas entre 1º de janeiro 2016 e 31 de dezembro de 2016 e 

que abrangem o momento de transição política no Brasil. 

A partir deste ponto, darei início às análises das matérias com as categorias 

analíticas fundamentadas pela ACD que permitem a identificação dos modos de entrada 

no texto, para que possamos entender como os elementos discursivos nos ajudam a 

compreender a (re) significação dos slogans na mídia. É importante salientar que a 

leitura prévia das notícias que constam dos anexos desta dissertação é imprescindível 

para identificar quais as categorias (modos de entrada) estão presentes no texto, dentre 

as quais foram utilizadas nesta análise: democratização discursiva, transitividade, 

intertextualidade e ethos.  

Abaixo, estão listados os títulos das notícias analisadas correspondentes à 

categoria temática “Crise econômica e educação”.  

Categoria temática: “Crise econômica e educação” 

“Vitrine de Dilma, Pronatec terá orçamento 65% menor em 2016” 27/01/2016 

“Mais universitários trancam curso do que concluem graduação” 07/03/2016 

“Governo Temer suspende programa nacional de combate ao 

analfabetismo” 
26/08/2016 

“Quase metade dos devedores atrasa pagamento do Fies” 08/01/2016 

“Fies amplia bolsa para cursos considerados não prioritários” 27/04/2016 

“Mesmo sem orçamento, MEC nega suspensão do Pronatec em 2016” 23/05/2016 

“Para atrair universitários, instituições oferecem descontos e crédito 

privado” 
07/03/2016 

“Sem bolsa do Pronatec, alunos deixam rede particular de ensino 

técnico” 
31/08/2016 

“PEC do teto aumentará gastos com saúde e educação, afirma Maia” 26/09/2016 

Quadro 2: Título das notícias analisadas na categoria temática “Crise econômica e educação”. 

 

5.1.1 DEMOCRATIZAÇÃO DISCURSIVA 

 

Por democratização do discurso, Fairclough entende como “a retirada de 

desigualdades e assimetria de direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e 

linguístico dos grupos de pessoas” (FAIRCLOUGH, 2016, p.258). Por meio desse 

recurso é possível identificar as artimanhas usadas pela mídia para eliminar os 

marcadores hierárquicos em discursos que possuem relações de poder desproporcionais. 
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A democratização discursiva investiga também como pontos de assimetria de poder se 

tornam mais diluídos e dão a impressão de não existirem.  

As análises das notícias publicadas na mídia apresentam uma mescla de 

elementos textuais com princípios sociais, cuja relação entre essas esferas contribui para 

a difusão de sentidos no campo da interpretação sobre o slogan “Brasil, Pátria 

Educadora”. Na primeira notícia analisada publicada no dia 27 de janeiro de 2016, com 

o título “Vitrine de Dilma, Pronatec terá orçamento 65% menor em 2016” (Anexo I), a 

mídia utiliza a informalidade para intervir nos campos semânticos. Isso permite a 

ocultação das relações de poder e também cria uma espécie de “fantasia” com a 

intenção do ato de “informar”. Todo esse movimento pode ser identificado na notícia 

que é introduzida da seguinte maneira,  

Em compasso de espera, o baiano Leonardo Souza, 27, se vira como 

pode. Atualmente, vive de uma vaga temporária de vigilante perto da 

Basílica do Bonfim, em Salvador, onde reza para alcançar seu 

principal objetivo: fazer um curso de pintor industrial (Portal Uol, 27 

de janeiro de 2016). 

 

O campo da conversação introduzido na mídia permite o manuseio das ordens 

do discurso. Nota-se o tom apelativo da introdução que ao mesmo tempo cria um 

ambiente de compaixão e piedade ao sujeito que “se vira como pode”, e recorre à 

religiosidade para alcançar a “graça” de fazer o curso de pintor industrial. Fairclough 

(2016) salienta que a linha seguida para a eliminação dos marcadores explícitos de 

poder está ligada à informalidade, uma vez que é nas situações mais formais que as 

desproporcionalidades de poder são mais visíveis. O autor destaca o discurso 

conversacional como instrumento projetado do domínio privado para o domínio 

público. A própria mídia usa a conversação como recurso para reestruturar esses 

domínios (ordens do discurso), em que diversos tipos de discurso estão assumindo esse 

meio. No parágrafo seguinte da notícia o recurso é ainda mais agudo, munido da 

entrevista de Leonardo Souza, jovem negro do estado da Bahia. “Mas Leonardo 

enfrenta dificuldades para obter uma vaga: ‘Desde o ano passado que procurei saber 

dos cursos e optei por pintor industrial pelas possibilidades de emprego. Mas ainda 

não consegui uma oportunidade’, diz” (Portal Uol, 27 de janeiro de 2016). A opinião 

do sujeito, exatamente no segundo parágrafo simula de forma mais veemente a conversa 

com o leitor. Atua também, ao mesmo tempo, como uma legitimação ao que foi dito 

pelo portal anteriormente no primeiro parágrafo.  
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Na segunda notícia “Mais universitários trancam curso do que concluem 

graduação” (Anexo II) publicada no dia 07 de março de 2016, a democratização do 

discurso acontece a partir do subtítulo “Crise na Graduação”. Como na primeira 

matéria, apresentam-se três participantes do diálogo: Portal Uol, leitor e Rafael Tavares, 

que é entrevistado pelo site e apresentado da seguinte forma pelo jornal. “O auxiliar de 

segurança do trabalho Rafael Tavares, 33, deixou em 2013 a graduação à distância em 

Serviço Social em uma faculdade de São Paulo. Ele não gostou da metodologia, 

embora a mensalidade de R$ 600 tenha pesado na decisão” (Portal Uol, 07 de março 

de 2016). Neste ponto, há uma desvalorização do slogan “Brasil, Pátria Educadora”, no 

que diz respeito a investimento financeiro para a capacitação do sujeito e ao mesmo 

tempo um questionamento sobre a qualidade da educação. Esse fato se justifica na fala 

de Rafael. "Nas aulas presenciais, assistíamos a videoaulas. O tutor nem era da área” 

(Portal Uol, 07 de março de 2016). 

Neste caso, os domínios referentes ao campo da conversação foram transpostos 

para a linguagem escrita. Essa separação não é mais tomada como uma compreensão do 

mundo resultante de experiências acumuladas de grupos sociais. A mudança referente à 

conversação não se atém apenas à mídia, mas também a outros domínios da vida social. 

Segundo Fairclough (2016), as mudanças da fala para a escrita podem ter tido seu ápice 

nos valores culturais contemporâneos que atribuem uma importância maior à 

informalidade, e a mudança está ligada a formas que lembram a fala na escrita.  

A mídia usa desses artefatos para se aproximar dos leitores. O discurso falado 

está entranhado em várias dimensões nos meios de comunicação, seja ele impresso, 

televisivo, rádio e até plataformas eletrônicas, que envolvem desde sites de notícias até 

as redes sociais. A intenção é se apropriar da conversação como meio para eliminar os 

marcadores de assimetria, em que o meio em questão ‘bate um papo’ com as pessoas, 

mesmo que a interação não seja presencial. Essa informalidade pode se configurar como 

uma máscara para encobrir as intencionalidades estratégicas para reestruturar as ordens 

do discurso, em que a linguagem é um instrumento vital para a manutenção ou 

reestruturação das hegemonias existentes. Este artifício utilizado pela mídia permite 

refletir sobre uma passagem de Freire (1987) em que ele diz que pensar é 

autenticamente perigoso. Os veículos de comunicação entregam o “conhecimento” 

pronto para o leitor, sem que este possa ao menos pensar sobre a informação 

apresentada. Diante disso, o conceito de educação bancária discutido pelo autor se 

expande aos domínios da mídia, uma vez que os indivíduos recebem um dilúvio de 



97 
 

 
 

mensagens que não oferecem oportunidade para a reflexão sobre os fatos. Para que as 

relações de poder permaneçam estáveis, a mídia se apropria de um anti-diálogo a partir 

de um simulacro da informalidade. Por meio deste ambiente, os meios de comunicação 

verticalizam as ideologias como armas para dominar. Nesse sentido, o conceito de 

Freire (1987) sobre educação bancária se apresenta como um recurso para que a mídia 

desenvolva uma imersão sobre a consciência dos indivíduos. “Narração de conteúdos 

que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer algo quase morto, sejam valores 

ou dimensões concretas da realidade” (FREIRE, 1987, p. 33). Esta passagem nos faz 

refletir o quanto as narrativas que circulam nos meios comunicacionais contribuem para 

a consolidações de ideologias e visões de mundo que a elite dominadora impõe aos 

indivíduos.  

Para esconder as relações de poder presentes no campo da comunicação, o 

Portal Uol cria uma simulação de um ambiente de discussão que mais se parece com 

uma roda de conversa. No entanto, a mídia controla quais os tópicos (perguntas e 

respostas) que serão discutidos na ordem social, como apresenta Wolf (1999) na teoria 

da agenda settings e as pessoas passam a reproduzir tais questões como se fossem 

verdades absolutas. Nesse sentido, as intencionalidades do site são ocultadas, mas ao 

mesmo tempo, pelos depoimentos dos entrevistados, o leitor é induzido a concordar 

com as conclusões da matéria. O slogan “Brasil, Pária Educadora” é exibido nesse 

espaço como contraditório e mentiroso, uma vez que a própria escola pública sofre uma 

culpabilidade pelos abandonos e trancamentos nos cursos de ensino superior. A 

democratização do discurso atua nesse ponto e desempenha um importante papel para 

diluir os marcadores assimétricos de poder em matérias divulgadas na mídia. Nos dois 

trechos analisados nas notícias este artifício é evidente. Os marcadores explícitos de 

poder são “escondidos” por meio da informalidade e pela aproximação da realidade 

criada pelo site.  

No período correspondente ao slogan “Ordem e Progresso” o recurso utilizado 

pela mídia para caracterizar a democratização discursiva tem uma abordagem diferente 

do tratamento aplicado ao slogan “Brasil, Pátria Educadora”, uma vez que os níveis 

institucionais estão mais aparentes nas matérias. Na notícia cujo título é “Governo 

Temer suspende programa nacional de combate ao analfabetismo” (Anexo III) 

publicada no dia 28 de agosto de 2016, a mídia utiliza recursos para diluir os 

marcadores hierárquicos em discursos com relações de poder.  
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O terceiro parágrafo contém a seguinte informação: “O Ministério da Educação 

afirma que o programa está em execução, mas prefeituras e governos estaduais relatam 

um bloqueio no sistema da pasta que impede o cadastro de alunos o que inviabiliza o 

início de novas turmas” (Portal Uol, 28 de agosto de 2016). Neste caso, há uma 

contradição que marca a democratização entre os discursos das instituições que lutam 

entre si, em termos discursivos, e exibem estratégias e valores diferentes no discurso. 

“Os detentores de poder podem apropriar-se da democratização, mas o processo de 

apropriação pode por si mesmo possibilitar mais um campo de luta em que os 

detentores de poder podem sofrer derrotas” (FAIRCLOUGH, 2016, p.282). Nota-se 

uma desmoralização do discurso do Ministério da Educação, que é questionado pelos 

governos estaduais e prefeituras e uma culpabilização de ambas as partes como motivo 

dos problemas do programa. 

O subtítulo “Nordeste” exibe os discursos de vários estados da região que 

correspondem a 54% dos analfabetos do país. A democratização discursiva atua a nível 

estadual, uma vez que alguns estados do nordeste são fontes que comprovam a falta de 

recursos para o programa de combate ao analfabetismo.  

"Começamos a inserir os nomes dos alunos em maio, mas, no início de junho, o 

MEC avisou que o sistema tinha sido fechado", diz Tereza Neuma, diretora de políticas 

de Educação de Alagoas (Portal Uol, 28 de agosto de 2016). 

"As aulas começariam em setembro, mas suspendemos o processo após o 

bloqueio, em junho", afirma Janyze Feitosa, gestora local do programa em 

Pernambuco (Portal Uol, 28 de agosto de 2016). 

"Em 2016, devido à suspensão do Programa Brasil Alfabetizado pelo MEC, as 

atividades letivas ainda não tiveram início", disse a secretaria de Educação do Ceará 

(Portal Uol, 28 de agosto de 2016). 

O subtítulo “Outro Lado” exibe o posicionamento institucional do Ministério da 

Educação, o qual afirma que o Brasil Alfabetizado estaria mantido e encontra-se em 

execução. “Por meio da assessoria, a pasta declarou ainda que as turmas atuais do 

programa foram abertas em outubro de 2015 e têm duração de oito meses. No atual 

ciclo, informa, são 17.445 turmas com 167.971 alfabetizandos” (Portal Uol, 28 de 

agosto de 2016). Neste tópico, continua a culpabilização entre a gestão antiga e nova 

para denominar o responsável pelas dificuldades do programa.  

O enquadramento noticioso persiste com a temática do analfabetismo na 

educação brasileira. O processo de seleção da temática pelos jornalistas indica o que vai 
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ser debatido na ordem social, sendo assim podemos notar que tanto o enquadramento 

noticioso, quanto o agenda settings são teorias que esclarecem para onde são levados os 

sujeitos no momento da interpretação da notícia. Nota-se uma democratização 

discursiva em nível institucional, em que vários estados do nordeste são depoentes e 

vítimas da falta de recursos para a manutenção do programa de combate ao 

analfabetismo. A região é a que detém os estados mais carentes de recursos para o setor. 

Diante da discussão apresentada por meio da categoria temática democratização 

discursiva, nota-se abordagens diferentes nas notícias analisadas correspondentes ao 

período dos slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso”. As marcas 

deixadas para a (re)significação do primeiro são enquadramentos individuais, em que a 

mídia gera um ambiente de conversação para ocultar seu posicionamento quanto às 

dificuldades dos entrevistados. Este domínio criado pela mídia permite a identificação 

do leitor com os obstáculos presentes para ingressar em um curso e seguir uma carreira 

profissional. Estes artifícios são comumente utilizados pelos veículos de comunicação, 

uma vez que por meio da informalidade os recursos ideológicos têm mais probabilidade 

de inserção. Com relação às notícias referentes ao segundo slogan, o enquadramento 

noticioso do Portal Uol, questiona o posicionamento do MEC por meio dos 

depoimentos de estados do Nordeste quanto à operacionalização do programa Brasil 

Alfabetizado e a democratização discursiva perpassa em nível institucional, sendo que a 

intenção é interpelar o MEC quanto à manutenção do programa. Nesse sentido, a 

democratização discursiva se apresenta como uma categoria que permite captar os 

sentidos contruídos pelos textos jornalísticos por meio da informalidade, identificando 

as investidas ideológicas e intencionalidades presentes nas publicações da mídia. 

5.1.2 TRANSITIVIDADE 
 

A transitividade recebe muita atenção em análises por parte da linguística crítica, 

de acordo com Fairclough (2016). Diferentes trechos nas notícias veiculadas pelo Portal 

Uol que exibem este recurso em constante uso na mídia como meio de gerar sentidos 

sobre o slogan “Brasil, Pátria Educadora”.  

Principal vitrine da presidente Dilma Rousseff (PT) na área da 

educação, o Pronatec (programa de ensino técnico e qualificação 

profissional) terá orçamento 65% menor neste ano. Será o segundo 

ano consecutivo, desde que o governo adotou o lema "Pátria 

Educadora", que o programa terá o orçamento reduzido (Portal Uol, 

27 de janeiro de 2017). (Grifo meu) 
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Na primeira notícia com o título “Vitrine de Dilma, Pronatec terá orçamento 

65% menor em 2016” (Anexo I) publicada no dia 27 de janeiro de 2016, nota-se marcas 

do recurso discursivo denominado transitividade. Os verbos terá e será grifados no 

trecho do jornal e também no título transmitem a ideia de um governo responsável pela 

dificuldade do estudante e condições de não acesso ao estudos estabelecidas a ele. Os 

sentidos lançados pela mídia em questão formulam processos que sugerem uma gestão 

descompromissada com a educação. Segundo Fairclough (2016), “Dois tipos de 

processos são processos relacionais, nos quais o verbo marca uma relação (ser, ter, 

tornar-se) entre os participantes, e processos de ação, em que um agente age em direção 

a um objetivo” (p.230). O próprio título da matéria exibe um processo de ação, “Vitrine 

de Dilma, Pronatec terá orçamento 65% menor em 2016”, em que pode-se identificar a 

presença de um processo de ação dirigida. “Ele geralmente se concretiza – ou se 

manifesta na superfície do texto – como uma oração transitiva (sujeito – verbo – 

objeto), [...]” (FAIRCLOUGH, 2016, p.232). 

Na segunda notícia, o slogan “Brasil, Pátria Educadora” também se torna 

responsável pelo abandono de universitários nos cursos de graduação. Em matéria 

divulgada no dia 07 de março de 2016, com o título “Mais universitários trancam curso 

do que concluem graduação” (Anexo II), cria-se um ambiente de crise em torno dos 

cursos superiores. Além disso, percebe-se o processo de ação dirigida marcada pela 

formação frasal sujeito – verbo – objeto, em que os universitários vão em direção ao 

objetivo que é o trancamento dos cursos de graduação.  

Uma motivação social para analisar a transitividade é tentar formular 

que fatores sociais, culturais, ideológicos, políticos ou teóricos 

determinam como um processo é significado num tipo particular de 

discurso (e em diferentes discursos), ou num texto particular 

(FAIRCLOUGH, 2016, p.232).  

 

Os aspectos políticos e ideológicos disseminados pelo site apresentam a escolha 

de uma formação frasal impactante na ordem direta para que a mensagem se torne mais 

clara e objetiva para o leitor. Entretanto, o enquadramento noticioso utilizado pelo 

jornal pode interferir diretamente na interpretação dos fatos. A transitividade é um 

recurso que permite a análise dos elementos que interferem na significação do processo. 

Por meio dela, podemos identificar os motivos pelos quais a mídia age para se inserir na 

cultura das pessoas.  

Na quarta notícia intitulada “Quase metade dos devedores atrasa o pagamento 

do Fies” (Anexo IV), a oração do terceiro parágrafo “Bandeira da presidente Dilma 
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Rousseff (PT), o Fies garante empréstimo para o aluno cursar o ensino superior em 

uma instituição privada” (Portal Uol, 08 de janeiro de 2016) é marcada por um 

processo de ação dirigida (sujeito – verbo – objeto), em que o agente vai em direção a 

um objetivo. Em primeiro plano se destaca na oração o uso metafórico do termo 

bandeira que quer dizer uma ideia defendida pela ex-presidenta. Com o complemento da 

frase, nota-se um grau de comprometimento que soa um sentido de promessa. O verbo 

garantir reforça ainda mais o compromisso do Fies com os estudantes, mesmo segundo 

o site o programa passando por problemas de inadimplência dos usuários. 

Na quinta notícia o título também apresenta aspectos da transitividade: “Fies 

amplia bolsa para os cursos considerados não prioritários” (Anexo V). Esta oração se 

trata de uma ação dirigida e se caracteriza por ser transitiva direta (sujeito – verbo – 

objeto). Exibe o programa de financiamento estudantil agindo para ampliar o número de 

bolsas para os cursos. Porém, o que me chama atenção para esse título é a ampliação de 

bolsas para apenas os cursos considerados não prioritários. O que o Portal Uol quer 

dizer com cursos não prioritários? 

No primeiro parágrafo da mesma matéria, há também uma oração do processo 

de ação dirigida. “O governo federal diminuiu a reserva de bolsas do Fies (programa 

de financiamento estudantil) para cursos nas áreas de saúde, engenharia e, sobretudo, 

formação de professores” (Portal Uol, 27 de abril de 2016). Nota-se por meio da 

oração afirmativa que o governo federal age de forma contraditória quando 

relembramos o slogan “Brasil, Pátria Educadora”, havendo uma escolha entre cursos 

prioritários e não prioritários. 

Nas notícias referentes ao período do slogan “Brasil, Pátria Educadora”, pode-se 

perceber a presença maciça da transitividade representada pelo processo de ação 

dirigida. Por meio dos recursos da linguagem, como por exemplo os verbos, identifica-

se as motivações para o uso de tais recursos que indicam o governo como o principal 

responsável pela má gestão dos recursos para a educação. Este processo cria uma 

moldura sobre a realidade, uma vez que a mídia publica a informação de forma objetiva 

e os sentidos presentes na frase sugerem que determinado fato é dado como certo. Dessa 

forma, as afirmações demasiadas no campo da mídia podem gerar uma série de mitos 

enraizados na sociedade. Segundo Freire (1987), é por meio da manipulação que as 

elites dominadores silenciam as massas populares para fortalecer e manter a ordem 

social de forma excludente e desigual. A transitividade discursiva é um recurso que nos 

auxilia compreender os motivos pelos quais certos tabus estão presentes na sociedade.  
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Quanto ao slogan “Ordem e Progresso”, separamos alguns trechos que nos 

mostram a presença de elementos transitivos nas orações que contribuem para a 

identificação das relações sociais. Portanto, a transitividade nos exibe os processos e 

participantes da realidade significados linguisticamente. 

A matéria publicada no dia 23 de maio de 2016 com o título “Mesmo sem 

orçamento, MEC nega suspensão do Pronatec em 2016” (Anexo VI), contém recursos 

discursivos que ajudam a perceber os sentidos construídos. Trata-se de um processo de 

ação dirigida que é um recurso muito utilizado pela mídia e cuja presença já detectamos 

em outras análises. Neste caso, o MEC age para que um boato não abale as estruturas do 

governo. Por meio de uma nota do Ministério, pode-se perceber a presença de uma voz 

ativa por um enunciado transitivo. Vejamos nos trechos a seguir: 

“O ministro confirma que o governo de Dilma Rousseff [presidente afastada] 

deixou o programa sem orçamento para 2016” (Portal Uol, 23 de maio de 2016).  

“O MEC busca outra solução com o Sistema S, que vai assegurar as vagas, 

informou o MEC em nota” (Portal Uol, 23 de maio de 2016). 

A primeira oração responsabiliza o governo Dilma pela escassez de recursos 

financeiros para a educação e consequentemente pelos danos gerados ao Pronatec, e esta 

construção acontece por um enunciado transitivo. Percebe-se que o poder do autor está 

em destaque, apontando que o programa se encontra em estado de dificuldade única e 

exclusivamente por culpa do governo petista. Na segunda oração, nota-se a presença de 

um enunciado transitivo que “busca” uma alternativa para garantir as vagas no 

programa. Fica claro o poder do agente que neste caso se concentra no MEC. Os 

sentidos difundidos por esta oração exibem um ministério que “lutará” para que a falta 

de competência do governo anterior não se torne um agravante para a distribuição de 

vagas para o ensino técnico.  

No campo político moderno, tornou-se comum culpabilizar a gestão anterior 

para justificar a falta de competência do próprio governo. Vale ressaltar que as 

propagandas sustentam condicionamentos. Segundo Freire (1987), a sloganização é um 

instrumento que assegura o anti-diálogo e também age na domesticação dos sujeitos 

pautados na verticalização das ações. A mídia como meio de difusão e divulgação de 

informações ajuda a manter essas observâncias, que são importante meio de manutenção 

das hegemonias. Logo, as construções discursivas veiculadas na mídia dificultam ou até 

mesmo inviabilizam o diálogo e a abertura para que os indivíduos tenham outra visão 

sobre os fatos. Isso se justifica pela presença dos enquadramentos midiáticos que se 
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apresenta pela seleção e exclusão dos fatos que os jornalistas organizam perante o 

acontecimento. 

Próximo da data do julgamento final de Dilma, o governo Temer demonstrava 

suas ideias para a educação. No dia 28 de agosto de 2016, o Portal Uol publicou uma 

notícia com o seguinte título “Governo Temer suspende programa nacional de combate 

ao analfabetismo” (Anexo III). O título da matéria chama a atenção pelo conceito de 

transitividade. A presença da voz ativa na oração exibe a concentração de poder nas 

mãos do governo que interrompe um programa importante para a educação da 

população brasileira.  

A publicação aponta o Brasil entre as piores taxas de analfabetismo da América 

do Sul. Além disso, o país não cumpre os compromissos internacionais no setor e 

mesmo assim interrompeu o programa que ensinam jovens e adultos a ler e escrever. 

Destaco aqui dois enunciados:  

“Os problemas deixam o Brasil ainda mais atrasado no compromisso assumido 

em conferência mundial, em 2000, de chegar a 2015 com uma taxa de analfabetismo de 

6,7%” (Portal Uol, 28 de agosto de 2016).  

“No atual ritmo, só chegará à meta em 2022” (Portal Uol, 28 de agosto de 

2016). 

Ao analisar estes enunciados vêm à tona algumas percepções. Na primeira 

oração, notamos a manifestação do jornal por um enunciado transitivo, que exibe os 

problemas com o programa de analfabetismo como o principal responsável pelo atraso 

nos índices. Na segunda oração a presença de um verbo no futuro torna a ação do 

governo como ator social mais limitado, uma vez que não se trata de alguma situação 

que está dentro do contexto atual. Segundo informações do Portal Uol, ao todo 13 

milhões no país não sabem decifrar um bilhete simples, o que corresponde a 8,3% da 

população com 15 anos ou mais.  

Neste tópico presenciamos o recurso da transitividade na construção de 

significados na mídia. A ação dirigida representada pela voz ativa é usada 

constantemente nos textos veiculados no Portal Uol. Notamos que o slogan “Ordem e 

Progresso” é apresentado pela análise das notícias com duas faces: na primeira notícia 

referente ao slogan, o mesmo culpabiliza o governo Dilma pelas dificuldades de 

recursos para a educação e se apresenta como vítima pela situação. Na segunda notícia, 

o slogan “Ordem e Progresso” aparece como principal agente que impede o 

desenvolvimento da educação por meio da restrição de recursos para o setor. A 
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consequência deste descaso se materializa nos índices sobre a taxa de analfabetismo no 

país. Segundo Porto (2002 apud Martins 2016), no processo de produção de notícias, 

pesquisadores estão identificando vários tipos de enquadramentos utilizados por 

jornalistas. Por exemplo, no próprio campo da educação os jornalistas podem optar pelo 

enquadramento sobre investimentos e déficits no ensino superior, como também podem 

mostrar o sucateamento do ensino público, pois tanto um quanto o outro enquadramento 

fará o leitor interpretar a situação atual da educação.  

A impressão percebida a partir da análise das notícias é de um slogan “Ordem e 

Progresso” que colhe os frutos da má gestão da educação do governo anterior, mas que 

ao mesmo tempo não está isento do mal desempenho do setor educativo. Por meio das 

notícias referentes ao “Ordem e Progresso”, em seus diferentes enquadramentos, é 

possível problematizar os sentidos sobre a mensagem que o Portal Uol difunde do 

slogan.  

 

5.1.3 INTERTEXTUALIDADE  

 

A intertextualidade é um conceito importante da ACD. Por meio deste recurso, é 

possível perceber a estruturação e a reestruturação das ordens do discurso. Fairclough 

(2016) tem como objetivo tornar o conceito de intertextualidade mais concreto, para ser 

usado como forma para analisar textos, bem como, evidenciar o seu potencial para a 

análise do discurso. 

Nas matérias publicadas pelo Portal Uol, podemos perceber a presença de 

elementos intertextuais. Referente ao período do slogan “Brasil, Pátria Educadora”, a 

notícia intitulada “Para atrair universitários, instituições oferecem descontos e crédito 

privado” (Anexo VII) publicada no dia 07 de março de 2016, chama a atenção as 

marcas da intertextualidade sendo que o site utiliza o recurso do hipertexto21 usando a 

matéria anterior como base do argumento.  

Nesta segunda (7), a Folha revelou que o número de universitários 

que abandonam o curso superou o de matriculados em 2014, o último 

dado disponível. A crise econômica, a má qualidade de cursos 

universitários e da formação na educação básica estão entre as 

explicações (Portal Uol, 07 de março de 2016). 

 

                                                           
21Coscarelli apud Gualberto (2008) afirma que hipertexto é um texto que traz conexões, chamadas link, 

com outros textos, que por sua vez, se conectam a outros, e assim por diante, formando uma grande rede 

de textos. 
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O trecho em negrito corresponde a um hipertexto marcado pela própria mídia. 

Para retomar o assunto anterior e reforçar o argumento, o site recorre a outro texto 

divulgado no mesmo dia. “Por ‘a inserção do texto na história’, ela quer dizer que o 

texto responde, reacentua e retrabalha textos passados e, assim fazendo, ajuda a fazer 

história e contribui para processos de mudança mais amplos, antecipando e tentando 

moldar textos subsequentes (FAIRCLOUGH, 2016, p. 140-141). O que acontece é uma 

grande rede textual que se expandiu com o desenvolvimento da internet. Thompson 

(1998) destaca que as mutações realizadas com a ascensão de novas tecnologias 

permitiram um tráfego informativo de forma rápida e instantânea, fato que pode ser 

comprovado com a presença dos hipertextos nas notícias jornalísticas. Todo este jogo 

torna a informação mais completa para o leitor, a partir do enquadramento usado pela 

mídia para construir um significado. Diante disso, o Portal Uol como um dos principais 

sites de notícias do Brasil contribui para que haja mudança ou manutenção da 

hegemonia no discurso.  

Na mesma notícia, no subtítulo “Crise”, há um hipertexto que permite que o 

leitor tenha acesso a outra matéria intitulada “Faculdades particulares terão 500 mil 

calouros a menos em dois anos”. A publicação feita no dia 07 de março de 2016 

apresenta dados sobre a queda nas matrículas das instituições particulares que 

representa uma baixa de 20% no período. A relação entre os textos jornalísticos está na 

intenção de complementar os sentidos sobre a crise que atinge o setor educativo. 

Segundo a notícia, a estimativa do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior é 

que tenha uma queda de 170 mil matrículas somente em 2016. 

O setor privado passa por dificuldades. A redução de incentivos do 

governo e a crise econômica farão as instituições de ensino superior 

perderem 500 mil alunos em 2015 e 2016, segundo cálculos da Hoper 

Educação (Portal Uol, 07 de março de 2016). 

 

A notícia com o título “Vitrine de Dilma, Pronatec terá orçamento 65% menor 

em 2016” (Anexo I) contém a presença de intertextualidade por meio de citações diretas 

e indiretas e não pelo hipertexto como a matéria anterior. No subtítulo “O outro lado” 

(espaço dado para a parte “acusada”), o Ministério da Educação informou por meio de 

nota que o número de matrículas em 2016 será superior ao de 2015. “Em nota, o 

Ministério da Educação informou que ‘graças à parceria com o Sistema S, o número de 

matrículas do Pronatec neste ano será superior ao de 2015” (Portal Uol, 27 de janeiro 

de 2016). O Portal Uol informa por meio da nota do ministério que, “o orçamento do 

ano passado foi praticamente mantido neste ano ‘mesmo sob impacto do necessário 
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reajuste’” (Portal Uol, 27 de janeiro de 2016). Com uma citação indireta o site 

prossegue com a explicação do Ministério da Educação. “Além disso, afirma a nota, o 

orçamento custeou, fora os novos estudantes matriculados, outros 1,2 milhão de alunos 

de cursos profissionalizantes iniciados em anos anteriores” (Portal Uol, 27 de janeiro 

de 2016). Por fim, o Portal Uol encerra a notícia da seguinte maneira: “Também de 

acordo com a nota emitida pela pasta da Educação, esse gasto com anos passados 

ocorre já que ‘o pagamento das matrículas é realizado em parcelas, de acordo com a 

duração do curso’” (Portal Uol, 27 de janeiro de 2016). Diante de construções 

intertextuais distintas, percebe-se que os sentidos têm a possibilidade de ser construídos 

de várias maneiras, como por exemplo seja por hipertextos ou citações diretas e 

indiretas, sendo que cada um desses recursos contém determinada característica 

dependendo do lugar e do contexto em que serão empregados. Perante tais argumentos, 

nota-se que as composições discursivas do Portal Uol evidenciam o panorama de uma 

educação sucateada, sendo esta a principal mensagem difundida sobre o slogan “Brasil, 

Pátria Educadora".   

O período que corresponde ao slogan “Ordem e Progresso” apresenta alto índice 

de intertextualidade identificada nos textos publicados na mídia. Os veículos de 

comunicação estão passando por uma fase de recrutamento de leitores e tendem a 

expandir seus negócios, uma vez que a venda do material é vital para sua existência. O 

número de assinantes exibe um fator importante, em que é possível perceber os níveis 

de aceitação e credibilidade dos jornais.  

Os eventos dignos de se tornar notícia originam-se de limitado grupo 

de pessoas que tem acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos 

jornalistas como fontes confiáveis, e cujas vozes são mais largamente 

representadas no discurso da mídia (FAIRCLOUGH, 2016, p. 149-

150).  

 

Nesse sentido, as notícias veiculadas na mídia trazem muitas dessas vozes que 

podem ser identificadas e analisadas. Na notícia publicada no dia 23 de maio de 2016, 

com o título “Mesmo sem orçamento, MEC nega suspensão de Pronatec em 2016” 

(Anexo VI), nota-se a presença da intertextualidade manifesta. Os sinais desse recurso 

aparecem na imagem que integra a matéria. O então Ministro da Educação Mendonça 

Filho aparece em uma fotografia segurando um boneco do personagem Pinóquio com a 

sigla do PT colada no peito, de forma que é possível notar a presença da 

intertextualidade manifesta pela ironia.  
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Foto 2: Fotografia que integra a notícia “Mesmo sem orçamento, MEC nega suspensão de 

Pronatec em 2016” publicada pelo Portal Uol. 

 

Segundo Fairclough (2016) os estudos tradicionais sobre ironia a descrevem em 

termos de “dizer uma coisa e significar outra”. No entanto, para o autor essa explicação 

é limitada por não considerar a natureza intertextual da ironia: o fato de que um 

enunciado irônico ‘ecoa’ o enunciado de outro (SPERVER; WILSON, 1986, p.237-243 

apud FAIRCLOUGH, 2016, p.165). O ministro utiliza de um personagem de história 

infantil que é caracterizado por falar mentira e o nariz crescer. É criado um significado a 

partir do contexto político da época com uma conotação negativa sobre o Partido dos 

Trabalhadores. Fairclough (2016) salienta que a ironia depende que os intérpretes sejam 

capazes de reconhecer que o significado de um texto ecoado não é significado do 

produtor do texto. Para isso, o produtor do texto utiliza a democratização do discurso 

para parecer um diálogo informal com o leitor, espaço em que o as ideologias têm mais 

facilidade de transitar. 

O subtítulo “Continuidade” abre espaço para o ex-ministro da educação Aloizio 

Mercadante, que faz críticas abertamente à nova gestão. “Repactuamos os dois 

programas (alfabetização e educação integral) para priorizar as escolas com mais 

dificuldade, mais pobres. São programas fundamentais” (Portal Uol, 23 de maio de 

2016). Há uma culpabilização entre a nova e antiga gestão do MEC sobre as 

responsabilidades que envolvem o campo da educação. 
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O campo da educação sofria constantes cortes de orçamento que dificultavam as 

ações, atividades e planejamentos. Diante deste cenário, o Portal Uol publicou no dia 

31 de agosto de 2016 (data do impeachment de Dilma) uma notícia com o seguinte 

título “Sem bolsa do Pronatec, alunos deixam rede particular de ensino técnico” 

(Anexo VIII). O país presenciava uma crise que marcava um período de extrema 

instabilidade política. 

O primeiro parágrafo exibe marcas de textos que respondem a outros textos 

criando um elo na cadeia de comunicação. “O número de matrículas nas escolas 

particulares de ensino técnico caiu em 2015 depois de oito anos consecutivos de alta” 

(Portal Uol, 31 de agosto de 2016). O enunciado exibe como base para a comparação 

sobre a queda de matrículas os dados de pesquisas realizadas em anos anteriores. 

“Observe, entretanto, que um texto pode ‘incorporar’ outro texto sem que o último 

esteja explicitamente sugerido: pode-se responder a outro texto na forma como expressa 

o próprio texto, por exemplo” (FAIRCLOUGH, 2016, p.142). A pesquisa sobre os 

números dos outros oito anos não aparece de forma explícita na matéria, mas a 

configuração do texto apresenta-se como uma resposta aos textos anteriores.  

A notícia intitulada “Sem bolsa do Pronatec, alunos deixam rede particular de 

ensino técnico” (Anexo VIII) contém um elemento metafórico no segundo parágrafo. 

Na oração: “A queda teve impacto no total geral de alunos no segmento e deixou um 

clima de "ressaca" nas escolas, segundo representantes do setor” (Portal Uol, 31 de 

agosto de 2016) a palavra “ressaca” surge como metáfora e apresenta o posicionamento 

do site para a tal questão em meio às esferas intertextuais. 

As formas pelas quais os acontecimentos que perturbam o equilíbrio 

social relativo (guerras, epidemias, desastres ecológicos, etc.) são 

metaforizados na mídia e em outras situações permitem-nos uma boa 

percepção dos valores e das preocupações de uma cultura 

(FAIRCLOUGH, 2016, p.254). 

 

As relações intertextuais estão por toda parte na matéria. O site traz um histórico 

sobre o Pronatec e seus objetivos. O programa foi criado em 2011 com o objetivo de 

ampliar a formação profissional no país e tinha como prioridade distribuir bolsas para 

alunos da rede privada. Segundo a notícia, com o incentivo as escolas ampliaram as 

vagas, entretanto o cenário mudou. 

Isso afetou inclusive a demanda tradicional dos alunos que estudavam 

sem bolsa, segundo Claudio Filho, presidente da ANEET (Associação 

Nacional das Escolas de Ensino Técnico). "Os alunos não querem 

mais pagar o curso, querem aguardar o Pronatec. O setor virou 

refém do programa."(Portal Uol, 31 de agosto de 2016). (Grifo meu) 
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Bruno Eizerik, presidente do SinepeRS (Sindicato do Ensino Privado do Rio 

Grande do Sul), concorda. "A população se acostumou, pensou 'eu não vou pagar curso 

técnico, vou fazer o curso subsidiado pelo governo'", afirma (Grifo meu). Para ele, a 

iniciativa gerou uma "superdependência" no setor. "Diversas escolas fecharam as 

portas porque fizeram investimento, se prepararam para receber mais alunos e o 

programa foi abandonado", completa. 

Nestes trechos acima citados, percebe-se elementos relacionados à 

intertextualidade manifesta. Um deles é a representação de discurso22 marcada pelas 

declarações de Cláudio Filho e Bruno Eizerik. Os dois personagens afirmam que os 

alunos ficaram dependentes do programa e o que chama a atenção nessas declarações 

são algumas palavras usadas. Enquanto Cláudio usa a palavra refém (grifada na 

declaração) que mostra o recurso da metáfora para representar a realidade de forma 

particular, Bruno usa o verbo ‘acostumar’ para se referir ao grau de comprometimento 

da população, uma vez que ambos se referem à dependência do setor do Pronatec. 

Outro elemento da intertextualidade manifesta se destaca no texto. O subtítulo 

‘Artificial’ contém uma ironia, uma vez que o site usa o argumento de Bruno e para 

sustentá-lo anuncia números que comprovam o declínio do programa. Quanto ao 

subtítulo ‘Futuro’ continuam as discussões das antigas e novas gestões do Ministério da 

Educação. Mendonça Filho atual ministro diz que o programa será repaginado: "Vamos 

relança-lo com bases sólidas, sustentáveis, para que funcione sem altos e baixos, diz o 

ministro, ao responsabilizar a gestão Dilma Rousseff pela crise” (Portal Uol, 31 de 

agosto de 2016). Já Aloizio Mercadante ex-ministro da pasta acredita que "Michel 

Temer e Mendonça Filho tomaram a decisão de acabar com o Pronatec. Essa opção 

política representa um corte de 2 milhões de matrículas em 2016, afirma ele (Portal 

Uol, 31 de agosto de 2016). 

Consolidada a saída de Dilma, as Propostas de Emenda Constitucional (PEC) 

passaram a ser uma estratégia do governo Temer para limitar os gastos federais. 

Medidas como essa afetam setores como saúde e educação, que automaticamente teriam 

menos investimentos e recursos destinados as suas atividades. Exibindo uma ideia 

contrária a essa, o Portal Uol divulgou uma matéria no dia 28 de setembro de 2016 com 

                                                           
22Fairclough (2016) usa o termo representação de discurso em lugar do termo tradicional discurso 

relatado, pois ele capta melhor a ideia que quando se relata o discurso, necessariamente se escolhe 

representa-lo de um jeito e não de outro e o que está representado não é apenas a fala, mas também a 

escrita, organizações gramaticais e discursivas. 
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o seguinte título: “PEC do teto aumentará gastos com saúde e educação, afirma Maia” 

(Anexo IX).  

No primeiro parágrafo da notícia podemos perceber a presença da 

intertextualidade para retomar uma ideia passada como argumento da sua visão ou como 

resposta a aquele texto.  

Na linha do discurso adotado pelo Palácio do Planalto, o presidente 

da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta 

quarta-feira (28) que a proposta de limitar os gastos federais não 

reduzirá os recursos para a educação e saúde (Portal Uol, 28 de 

setembro de 2016). 

 

O nome de Rodrigo Maia aparece na cor azul pelo site, o que configura um 

hipertexto. Esse leva o leitor para a outra notícia veiculada também pelo Portal Uol que 

corresponde ao dia 19 de setembro de 2016 com o título “Maia diz que teto de gastos 

deverá ser aprovado no Congresso até novembro”. Estes elementos criam uma rede de 

textos interligados um ao outro relacionados por funções comunicativas da linguagem. 

O argumento usado pelo Presidente da Câmara é o de que é preciso que o governo saiba 

comunicar todo o procedimento para que não gere efeitos contrários na população.  

Pela regra atual, o valor de saúde e da educação vai cair. O que se 

vai garantir é que não caia. Se usar a regra atual, herdada pelo 

presidente Michel Temer, teria que se reduzir o valor de saúde e da 

educação. Em relação à regra de hoje vai ter ganho, é isso que o 

governo precisa comunicar bem, disse Maia (Portal Uol, 28 de 

setembro de 2016). 

 

No terceiro parágrafo outro hipertexto é adicionado à notícia. “A chamada PEC 

do teto de gastos é a prioridade legislativa do governo Michel Temer em 2016” (Portal 

Uol, 28 de setembro de 2016). O link registrado em negrito leva o leitor para uma 

publicação do dia 28 de setembro de 2016 com o título “Temer lidera ofensiva por teto 

e diz que medida protege saúde e educação”. A notícia também possui vários hiperlinks 

que levam para outros tipos de texto. A cadeia intertextual move o mundo dos sentidos 

e significados, os quais não param de ser (re) produzidos. Em outro parágrafo também é 

utilizado o recurso do hipertexto. “Por se tratar de uma emenda à Constituição, é 

preciso o apoio de pelo menos 60% dos deputados (308 de 513), em dois turnos de 

votação. Depois, a medida segue para o Senado” (Portal Uol, 28 de setembro de 2016). 

Mesmo com o argumento que a PEC não prejudicará o setor educativo, os sentidos do 

slogan “Ordem e Progresso” exibem uma forma de governar com a contenção de gastos 

públicos de forma mais rígida. O governo determina um modelo de enxugamento da 
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máquina pública, mas ao mesmo tempo nega que esteja afetando setores importantes 

como saúde e educação. 

Com a conjuntura política conturbada, a intertextualidade é um recurso 

importante para auxiliar a rememoração dos fatos. Por meio deste artifício, é possível 

observar as relações de poder e as construções de identidades sociais. Quanto ao slogan 

“Ordem e Progresso”, percebe-se pelas notícias publicadas na mídia que a intenção é 

reduzir os recursos financeiros para a educação, levando alguns programas educacionais 

ao desaparecimento. Mas, ao mesmo tempo, o atual governo se exime de qualquer 

atitude de redução de gastos e atribui este panorama à gestão anterior. Os elementos 

intertextuais ocupam um papel importante nas notícias, uma vez que os mesmos ajudam 

a sustentar os argumentos pela mídia. 

 

5.1.4 ETHOS  

 

Este recurso discursivo é usado frequentemente como um aparato para moldar 

ou desconstruir a imagem de personagens nas notícias veiculadas na mídia. Fairclough 

(2016) aponta o ethos como parte do processo mais amplo de ‘modelagem’ em que o 

lugar e o tempo de uma interação e seu conjunto de participantes, bem como o ethos dos 

participantes, são constituídos pela projeção de ligações em determinadas ligações 

intertextuais de preferência a outras. 

Na primeira notícia com o título “Vitrine de Dilma, Pronatec terá orçamento 

65% menor em 2016” (Anexo I) notamos a presença de três envolvidos na conversa: 

Leonardo Souza (entrevistado), o Portal Uol (por meio da notícia) e o leitor (que 

desempenha a função de interpretar os fatos na notícia e relacioná-la com a “realidade”). 

O ethos dos sujeitos começa a ser construído a partir do momento em que eles vão 

interagindo ao longo da conversa. A construção das identidades sociais dos 

participantes da interação vai muito além do próprio cenário criado pela mídia. Temos 

presente neste diálogo um jovem negro que por meio da experiência comum ou voz do 

mundo da vida contribui para que a conversa se torne mais próxima do leitor. O Portal 

Uol diz que Leonardo enfrenta dificuldades para obter uma vaga nos cursos do Pronatec 

e logo este enunciado, Leonardo concede seu depoimento. “Desde o ano passado que 

procurei saber dos cursos e optei por pintor industrial pelas possibilidades de emprego. 

Mas ainda não consegui uma oportunidade, diz” (Portal Uol, 27 de janeiro de 2016). O 
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Portal Uol faz a interlocução entre Leonardo e o leitor pela voz jornalística da 

informação dos dados, em que a mídia expõe o argumento sobre a queda do orçamento 

para o ensino técnico e constrói o perfil de jovens como o Leonardo que estão buscando 

uma capacitação profissional, mas o governo não disponibiliza recursos financeiros 

suficientes para a manutenção do programa. 

Na segunda notícia com o título “Mais universitários trancam curso do que 

concluem graduação” (Anexo II), o Portal Uol anuncia três participantes na conversa: a 

primeira é a especialista em ensino superior e professora da Universidade de São Paulo 

(USP) Elizabeth Balbachevsky, que reforça a tese de que a crise econômica é o 

principal fator no abandono nos cursos superiores da rede. Segundo ela, "isso mostra 

um estrangulamento das condições de vida das pessoas. Para os jovens, é catastrófico, 

vão ter que adiar sua qualificação” (Portal Uol, 07 de março de 2016). O segundo é 

Lucas Campos de 21 anos que cursou por três anos Ciência da Computação em uma 

faculdade particular em São Paulo, que atribui o abandono do ensino superior pela falta 

de base gerada pelo estudo em escola pública. "Quando começaram os cálculos, foi 

complicado. Estudei em escola pública e não lembrava muita coisa" (Portal Uol, 07 de 

março de 2016). O último é Sólon Caldas, diretor-executivo da Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes)23, que diz que ampliar formaturas é um 

desafio. "Nosso aluno paga mensalidade, vai para o trabalho cedo. Por termos a 

maioria dos alunos vindos de escola pública, a má formação na educação básica é 

relevante” (Portal Uol, 07 de março de 2016). Para finalizar a matéria, o site diz que 

nas universidades públicas o abandono é ainda maior. O mesmo ainda busca um 

representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior para fazer parte da conversa, mas a instituição não quis se pronunciar.  

Observa-se a inserção dos participantes no diálogo e a construção dos 

respectivos ethos. Rafael Tavares e Lucas Campos representam a voz do mundo da vida 

para que o leitor identifique uma relação com as fontes. O Portal Uol representa o 

discurso jornalístico com a incumbência de transmitir as informações. Elizabeth 

Balbachevsky e Sólon Caldas são representantes do discurso científico (especialistas) e 

sua voz tem como função a legitimação do discurso. “O ethos constitui um ponto no 

qual podemos unir diversas características, não apenas no discurso, mas também do 

                                                           
23 O significado da sigla não está presente na matéria. 
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comportamento em geral, que levam a construir uma versão particular do ‘eu’” 

(FAIRCLOUGH, 2016, p.217).  

A visão construída pelo Portal Uol nas duas notícias, leva a entender que o 

slogan “Brasil, Pátria Educadora” é apenas uma publicidade com a intenção de ludibriar 

as pessoas. O enquadramento noticioso exibe um governo inoperante que não se 

movimenta para sanar os problemas da educação, sendo que as duas notícias analisadas 

são exemplos da má gestão educativa. Tanto o ensino técnico (sem incentivos 

financeiros), quanto os cursos de graduação (com alto índice de abandono) padecem 

perante os obstáculos presentes na educação brasileira. A partir da análise do ethos dos 

participantes da notícia, nota-se a dificuldade dos jovens para conseguir a qualificação 

profissional para a entrada no mercado de trabalho. É importante ressaltar que esta 

imagem é uma visão particular da mídia que foi construída a partir de um determinado 

ponto de vista, uma vez que parte desses acontecimentos se torna notícia por meio da 

seleção feita pelo jornalista. Portanto, há a disseminação de uma ideia de que os jovens 

estão encontrando contratempos para se inserir na educação profissional devido aos 

cortes promovidos pelo governo federal.  

No período correspondente ao slogan “Ordem e Progresso”, o enquadramento 

noticioso permite a percepção de nova realidade construída pelo jornal. A notícia do dia 

23 de maio de 2016, com o título “Mesmo sem orçamento, MEC nega suspensão do 

Pronatec em 2016” (Anexo VI), exibe a construção do ethos do Ministro da Educação 

Mendonça Filho, por meio de uma nota do MEC como o mentor da não suspensão do 

Pronatec.  

“‘O ministro confirma que o governo Dilma Rousseff [presidente 

afastada] deixou o programa sem orçamento para 2016. Mas afirma 

que ele não será interrompido. O MEC busca outra solução com o 

Sistema S, o que vai assegurar as vagas’, informou o MEC em nota” 

(Portal Uol, 23 de maio de 2016). 

  

Além disso, o ministro não detalha o volume de vagas para o programa este ano.  
 

“Estamos realizando planejamento financeiro, tratando as 

prioridades com o Planejamento, que sinalizou positivamente para 

novas vagas para esses projetos. Haverá preservação do programa e 

novas vagas para o Fies e Pronatec (Portal Uol, 23 de maio de 2016).  
 

Em contrapartida, o ex-ministro da pasta Aloísio Mercadante, como parte 

atingida com a construção do ethos de Mendonça Filho também participa do diálogo 

criado pelo Portal Uol. Mercadante fez críticas aos novos gestores do ministério. “A 

restrição orçamentária não justifica deixar de formalizar o Sistema S, que já 
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pactuamos, afirmou” (Portal Uol, 23 de maio de 2016). O ex-ministro salienta o 

abandono dos programas de alfabetização e educação integral pela nova equipe. 

“Repactuamos os dois programas para priorizar as escolas com mais dificuldade, mais 

pobres. São programas fundamentais, completa” (Portal Uol, 23 de maio de 2015).  

O embate entre a (des) construção dos ethos do Ministro da Educação do 

governo Temer, Mendonça Filho, e do ex-ministro da pasta, Aloízio Mercadante, do 

governo Dilma, prosseguiu, de acordo com a notícia publicada em 31 de agosto de 2016 

com o seguinte título: “Sem bolsa do Pronatec, alunos deixam rede particular de 

ensino técnico” (Anexo VIII). Mendonça Filho promete uma nova versão do Pronatec: 

Vamos relança-lo com bases sólidas, sustentáveis, para que funcione sem altos e 

baixos, diz o ministro, ao responsabilizar a gestão Dilma Rousseff pela crise” (Portal 

Uol, 31 de agosto de 2016). O ex-ministro Aloízio Mercadante culpa o sucessor: 

“Michel Temer e Mendonça Filho tomaram a decisão de acabar com o Pronatec. Essa 

opção política representa um corte de 2 milhões de matrículas em 2016, afirma ele” 

(Portal Uol, 31 de agosto de 2016).  

Nas notícias analisadas, nota-se um jogo de construção e desconstrução dos 

ethos dos participantes da conversa. Enquanto o “atual” Ministro da Educação investe 

na difamação do ex-ministro, bem como na valorização do próprio trabalho de não 

deixar os programas educacionais se encerrarem, o ex-ministro combate o 

posicionamento do sucessor criticando a nova gestão e enfatizando as parcerias feitas 

durante sua administração. Em nível de slogans, há um confronto direto: “Brasil, Pátria 

Educadora” versus “Ordem e Progresso”. Portanto, nessas matérias, percebem-se os 

pontos de tensão nas construções do ‘eu’ e também a modelagem das imagens políticas 

e sociais dos personagens. Essa percepção se torna visível pela moldura que o Portal 

Uol tenta criar a partir das questões relativas à educação, por meio da tensão entre o 

ministro Mendonça Filho e o ex-ministro Aloízio Mercadante. 

 

5.1.5 CRISE ECONÔMICA E EDUCAÇÃO: ENQUADRAMENTO NOTICIOSO 

DO PORTAL UOL 

 

Diante da análise dos elementos linguísticos e sociais presentes nas notícias 

veiculadas pelo Portal Uol na composição do estudo das categorias analíticas da ACD, 

podemos indicar qual o enquadramento noticioso (frame) que desconstrói a ideia de 

veículos de comunicação imparciais. Park (2003) citado por Leal (2007) afirma que as 
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pessoas enxergam o mundo por uma moldura, portanto, a visão de mundo dessas 

pessoas varia de acordo com o que se passa nesta janela. Diante de tal reflexão, 

podemos olhar com uma criticidade maior para a construção das notícias do Portal Uol, 

questionando qual moldura querem criar perante determinado fato.  

As notícias analisadas criam uma imagem descompromissada do governo. A 

moldura construída pela mídia é totalmente contrária ao slogan “Brasil, Pátria 

Educadora”. A mídia mostra apenas uma parte dos fatos, a partir do ponto de vista de 

que o governo não investe na educação. No caso, os jornalistas focaram apenas as partes 

negativas e as matérias foram estruturadas com argumentos que dão suporte à tese que 

tornava públicas as deficiências de investimentos voltado para o campo da educação. 

Dessa forma, o Portal Uol publica um conteúdo que desempenha um papel político e 

ideológico por meio das notícias.  

Quanto aos sujeitos receptores das notícias, segundo Carvalho (2010), o 

enquadramento permite que eles próprios reflitam sobre a situação na qual se 

encontram. Se o Portal Uol gera a imagem de um governo desestabilizado e 

contraditório, a tendência é que os indivíduos tomem como certas as afirmações. A 

própria teoria do agenda settings de Wolf (1999) demonstra essa linha de que a mídia 

tem o poder de determinar o que ou não debatido nos círculos sociais. Nesse sentido, 

procede o argumento de que o Portal Uol cria uma imagem negativa do slogan “Brasil, 

Pátria Educadora” a partir do enquadramento noticioso negativo com as notícias no 

campo da educação. 

Em relação ao slogan “Ordem e Progresso”, após a análise das notícias baseadas 

nas categorias analíticas da ACD, bem como pelo referencial teórico adotado, 

destacamos algumas questões pontuais que influenciam diretamente na compreensão e 

interpretação dos leitores diante dos acontecimentos.  

Em primeiro lugar, o enquadramento noticioso tem como foco deixar os 

problemas a cargo da gestão de Dilma Rousseff, cujo slogan era “Brasil, Pátria 

Educadora”. As notícias analisadas revelam o paradigma de que o governo de Michel 

Temer com o slogan “Ordem e Progresso” procura colocar a educação nos trilhos, 

porém sempre esbarra em algum problema deixado pelo governo anterior. Diante de tal 

construção, vejo-me com a oportunidade de refletir sobre os dizeres de Carvalho (2010 

apud MARTINS, 2016, p.116): “Enquadrar, não é somente a estratégia de lançar mão 

de estruturas cognitivas, mas é também utilizar-se da interpretação como primeiro passo 
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para ações sobre a realidade interpretada”. Portanto, os sujeitos se apropriam das 

estruturas cognitivas como um primeiro passo para agir sobre a realidade interpretada.  

Em diálogo com o enquadramento noticioso, a hipótese do agenda-setting de 

Wolf (1999) nos permite o entendimento sobre quais são as prioridades de publicação 

do jornalista. Essa perspectiva interfere diretamente sobre a formação do 

posicionamento do indivíduo, que não tem ideia sobre os traços que constituem a 

realidade social. As notícias publicadas pelo Portal Uol no período correspondente ao 

slogan “Ordem e Progresso” pela agenda-setting exibem as escolhas do jornalista como 

prioridade para publicação. O que fica para o leitor é que o período do governo Michel 

Temer quer colocar a educação em ordem, entretanto os erros da gestão Dilma Rousseff 

dificultam os caminhos para que tal desejo seja concluído.  

Nesse sentido, a moldura criada pelo Portal Uol difunde a ideia de que o 

desenvolvimento do governo Michel Temer foi afetado pela má gestão do governo 

anterior de Dilma Rousseff. Há uma culpabilização da administração passada pelo mau 

planejamento dos caminhos traçados para a educação, os quais se refletem no novo 

governo que quer gerir a educação de maneira correta. Diante disso, procede o 

argumento de que o enquadramento midiático do slogan “Ordem e Progresso” reflete o 

momento histórico de um governo erigido para a correção dos erros deixados pelo 

governo anterior, governo este que mais teria alardeado do que efetivamente cumprido o 

slogan “Brasil, Pátria Educadora”. 

Para finalizar a análise das notícias, bem como os enquadramentos noticiosos 

sugeridos pelo Portal Uol, apresento um quadro com as molduras criadas sobre a 

realidade na ótica do site: 

 

Slogans 

Categorias analíticas ACD 
“Brasil, Pátria Educadora” “Ordem e Progresso” 

Democratização discursiva 

Para esconder as relações 

de poder presentes no 

campo da comunicação, o 

Portal Uol propõe uma 

simulação de um ambiente 

de discussão que mais se 

parece com uma roda de 

O enquadramento noticioso 

e a agenda settings 

persistem com a temática 

do combate ao 

analfabetismo na educação 

brasileira. As teorias 

esclarecem para onde são 
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conversa. O slogan “Brasil, 

Pátria Educadora” é 

apresentado pelo 

enquadramento noticioso 

do Portal Uol como 

contraditório e o leitor é 

induzido a concordar com 

os tópicos retratados. 

levados os sujeitos no 

momento da interpretação 

da notícia. Nota-se a 

democratização discursiva 

em nível institucional, em 

que vários estados do país 

do nordeste são fontes e 

vítimas da falta de recursos 

para a manutenção do 

programa. 

Transitividade 

Presença da transitividade 

representada pelo processo 

de ação dirigida. Por meio 

dos recursos da linguagem, 

como por exemplo, os 

verbos, identifica-se o 

enquadramento noticioso 

do Portal Uol, que indica o 

governo Dilma Rousseff 

como o principal 

responsável pela má gestão 

dos recursos para a 

educação e 

consequentemente o slogan 

“Brasil, Pátria Educadora” 

como contraditório. 

As notícias analisadas 

apresentam 

enquadramentos noticiosos 

diferentes. Enquanto a 

primeira sugere o 

enquadramento do governo 

Temer como vítima da má 

gestão anterior, a segunda 

exibe o governo como 

agente principal para a 

suspensão do programa de 

analfabetismo.  

Intertextualidade 

A ideia de educação 

sucateada é a principal 

mensagem passada pelo 

enquadramento noticioso 

do Portal Uol sobre o 

slogan “Brasil, Pátria 

Educadora, que é reforçada 

Quanto ao slogan “Ordem 

e Progresso”, percebe-se 

pelo enquadramento 

noticioso do Portal Uol 

que a intenção é reduzir os 

recursos financeiros para a 

educação, levando alguns 
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pelos elementos 

intertextuais, seja por 

hipertextos ou por citações 

diretas e indiretas. 

programas educacionais ao 

desaparecimento e 

responsabiliza-se a gestão 

anterior pela má 

administração. 

Ethos 

Leva ao entendimento que 

o slogan “Brasil, Pátria 

Educadora” é apenas uma 

publicidade com a intenção 

de ludibriar as pessoas. O 

enquadramento noticioso 

exibe um governo 

inoperante a partir da 

construção do ethos dos 

participantes da notícia. 

Tensão entre o ministro 

Mendonça Filho e o ex-

ministro Aloízio 

Mercadante quanto aos 

pontos de construção do 

‘eu’ e também modelagem 

das imagens políticas e 

sociais dos participantes. O 

Portal Uol propõe o 

embate na construção do 

ethos dos participantes. 

Quadro 3: Enquadramentos noticiosos gerados a partir da análise das notícias com a temática “Crise 

econômica e educação” veiculadas no Portal Uol. 

 

Fonte: Quadro produzido pelo pesquisador. 

5.2 Qualidade da educação 

 

O termo qualidade da educação se tornou praticamente um slogan que circula 

em diversas esferas sociais. Ramos (2012) alerta para uma educação que agoniza frente 

aos desafios dos novos tempos, que é divulgada por meio de resultados de avaliações 

que demonstram o insucesso escolar dos estudantes. Diante disso, o termo se torna 

popularmente difundido sem nenhuma reflexão sobre qual o tipo de qualidade que se 

procura para a educação e o que representa essa qualidade, que se replica 

constantemente de forma unânime em discursos políticos quando se fala sobre o tema. 

O caráter histórico da discussão sobre o termo no Brasil deve ser ressaltado. 

Segundo Ramos (2012) na década de 1980 se formou um “consenso” nacional em torno 

da necessidade de melhoria da qualidade da educação. “Até este período as demandas 

da sociedade evidenciaram uma ampliação quantitativa da escolarização em detrimento 

de uma reflexão sobre a forma que deveria assumir o processo educativo e as condições 

necessárias para a oferta de um ensino de qualidade” (RAMOS, 2012. p. 137). A autora 
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cita a Constituição Federal de 1988 e a alteração proposta na emenda constitucional 

n.14, de 1996, as quais determinam a educação como direito público subjetivo e 

também a garantia de padrão de qualidade como um dos princípios básicos da estrutura 

de ensino. Portanto, há uma tentativa da Constituição em criar um Estado de bem-estar 

social que antes nunca havia alcançado. 

No final do século XX, mais especificamente nas duas últimas décadas, ajustes 

econômicos foram submetidos a países por meio da onda neoliberal. Segundo Shiroma e 

Santos (2014) a gestão de alguns países estabeleceram como foco escolas, sujeitos e 

práticas. 

Com base na justificativa inapelável da melhoria da qualidade da 

educação, professores, equipes pedagógicas e comunidade escolar 

foram envolvidos pela cantilena da inclusão, justiça social, respeito à 

diversidade, sociedade do conhecimento e outros slogans que 

ornamentam os discursos e práticas educacionais no novo milênio 

(SHIROMA E SANTOS, 2014, p.22). 

 

Dessa forma, tanto a “qualidade da educação” quanto termos associados, tais 

como: “educação de qualidade”, “qualidade do ensino”, “formação de qualidade”, 

“qualidade social”, “material escolar de qualidade”, dentre outros se tornam 

naturalizados na busca pela excelência. Nesse sentido, a linguagem se apresenta como 

uma importante aliada para a repetição diária dessas expressões dotada de uma aura 

positiva. Contreras (apud SHIROMA e SANTOS, 2014) afirma que questões 

envolvendo a qualidade se tornaram slogans, cabíveis em qualquer projeto educacional. 

As propagandas e reformas que aderem ao termo “qualidade” conquistaram ampla 

visibilidade e consequentemente adesão popular. “A qualidade da educação guarda 

relação com a função social da escola na medida em que também é o resultado da 

construção e transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados” (SHIROMA 

E SANTOS, 2014, p.28). Enguita (apud RAMOS, 2012) aponta as realidades distintas 

que envolvem o conceito de educação. O primeiro foi na época do “Estado do Bem-

Estar” que tinha como visão que mais recurso seria igual a melhor qualidade. Segundo, 

visava à lógica da eficácia do processo que sintetizava a visão de mínimo custo e 

máximo resultado. E por fim, nos dias atuais, o conceito se liga à competição de 

mercado em que são medidos os resultados obtidos pelos estudantes, pelas avaliações 

internas e externas.  

Neste cenário, o termo “qualidade da educação” passou a circular 

indiscriminadamente com o desenvolvimento da comunicação, a qual se tornou um 

ponto vital para a difusão e divulgação de índices, que se tornaram parâmetros de 
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avaliação da qualidade da educação. Durante a seleção das notícias no Portal Uol, notei 

que grande parte das matérias questionavam a falta de qualidade na educação em sua 

grande maioria para o ensino público. O vocabulário presente nos textos chama a 

atenção do leitor e, principalmente, a realidade criada pelo site exibia uma educação 

com baixos índices em avaliações. Algumas matérias comparavam os números do 

Brasil com outros países, o que evidencia o abismo da educação oferecida aos 

brasileiros.  

O interesse em investir na “qualidade da educação” como categoria temática se 

concretizou a partir do contato com as notícias, em que tive a percepção de que tal 

expressão se apresentava com grande frequência no Portal Uol. Além disso, a ideia de 

excelência da educação está diretamente ligada aos recursos financeiros de incentivo à 

área. Portanto, tal categoria se tornou relevante por se tratar de um complemento da 

análise sobre a primeira categoria analisada. Dessa forma, serão analisadas quatro 

notícias referentes ao período correspondente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” e 

cinco notícias equivalentes ao slogan “Ordem e Progresso”.  

As notícias serão analisadas a partir da ótica das seguintes categorias analíticas 

da ACD: significação das palavras, ethos, metáfora, modalidade. A intenção é 

problematizar a partir dessas categorias da ACD como os slogans “Brasil, Pátria 

Educadora” e “Ordem e Progresso” são (re) significados nas notícias veiculadas pelo 

Portal Uol no que diz respeito à categoria temática “qualidade da educação”. 

Abaixo, os títulos das notícias analisadas na categoria temática “Qualidade da 

educação”: 

Categoria temática: “Qualidade da educação” 

“No Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se 

expressar” 
29/02/2016 

“Estagnado, Brasil fica entre os piores do mundo em avaliação de 

educação” 
06/12/2016 

“Quase 40% dos professores não têm formação para a matéria que 

ensinam” 
28/03/2016 

“Debate expõe visões ‘inconciliáveis’ sobre ideologia em sala de aula” 06/08/2016 

“Alunos questionam ‘falsa liberdade’ em reforma do ensino médio” 24/09/2016 

“Educadores defendem diversificação de conteúdo a ser ensinado” 28/04/2016 

“Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa 28/04/2016 
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qualidade” 

“Plano do ensino médio abre mão de artes e educação física e repete 

meta” 
22/09/2016 

“Aluno da rede pública nem tenta vestibular da USP” 27/11/2016 

 

Quadro 4: Título das notícias analisadas na categoria temática “Qualidade da educação”. 

 

5.2.1 SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS 

 

Nossa relação com as palavras é muito estreita. Este fato se realiza o tempo todo, 

pois somos diariamente desafiados a produzir e interpretar textos. Segundo Fairclough 

(2016) a relação das palavras com os significados é de muitos-para-um e não de um-

para-um, em ambas as direções: as palavras têm tipicamente vários significados, e eles 

são ‘lexicalizados’ tipicamente de várias maneiras. O Portal Uol como produtor de 

textos jornalísticos está diante de escolhas sobre como empregar determinada palavra 

para expressar os significados. Em contrapartida, nós como leitores e intérpretes de 

textos, somos desafiados diante de como interpretá-los.  

Essas escolhas e decisões não são de natureza individual: os 

significados das palavras e a lexicalização de significados são 

questões que são variáveis socialmente e socialmente contestadas, e 

facetas de processos sociais e culturais mais amplos (FAIRCLOUGH, 

2016, p. 239).  

 

Nesse sentido, esta categoria tem como objetivo problematizar os significados 

das palavras por meio de algumas palavras-chaves em destaque nas notícias publicadas 

no Portal Uol que alcançam diversos sentidos que vão além do seu significado-

potencial24. No período correspondente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” algumas 

palavras continham sentidos ambivalentes nos textos publicados. Na notícia do dia 29 

de fevereiro de 2016 com o título “No Brasil, apenas 8% têm plenas condições de 

compreender e se expressar” (Anexo X) a palavra “proficiente” exprime o significado 

em várias partes do texto. Além disso, a palavra surge entre aspas o que sugere que ela 

está deslocada do seu significado-potencial. Proficiente, no dicionário Michaelis, é 

significado como adjetivo que é uma variação da palavra proficiência e significa pleno 

conhecimento sobre determinado assunto e desempenho de atividades bem sucedidas. 

Na notícia em questão, a palavra aparece três vezes da seguinte maneira: 

                                                           
24 Fairclough (2016) usa o termo significado-potencial para uma gama de significados convencionalmente 

associados com a palavra, que um dicionário tentará representar. 
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“Eles estão no nível “proficiente”, o mais avançado de alfabetismo funcional 

em um índice chamado Inaf (Indicador de Alfabetismo funcional)” (Portal Uol, 29 de 

fevereiro de 2016). 

Um indivíduo “proficiente” é capaz de compreender e elaborar textos 

de diferentes tipos, como mensagem (um e-mail), descrição (como um 

verbete da Wikipedia) ou argumentação (como os editoriais de jornal 

ou artigos de opinião), além de conseguir opinar sobre o 

posicionamento ou estilo do autor do texto (Portal Uol, 29 de 

fevereiro de 2016). 

 

“Outra competência que o “proficiente” tem é resolver situações (de diferentes 

tipos) sendo capaz de desenvolver planejamento, controle e elaboração” (Portal Uol, 

29 de fevereiro de 2016). 

A palavra proficiente neste contexto apresenta um sentido diferente do 

significado-potencial estabelecido. Neste caso, a palavra carrega sentidos relacionados à 

competência e principalmente qualidade, em que apenas 8% da população são 

consideradas qualitativamente “educadas”, apresentando o slogan “Brasil, Pátria 

Educadora” como contraditório. “Nesses casos, a relação palavra-significado pode 

mudar rapidamente, e assim muitos significados potenciais são instáveis, e isso pode 

envolver disputa entre atribuições conflitantes de significados e significados potenciais 

das palavras” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 240). Por mais que os sentidos gerados e o 

significado-potencial da palavra sejam próximos, o contexto pode reduzir a 

ambivalência gerada pelo uso da palavra. No caso da palavra proficiente usada dentro 

do campo da educação, os sentidos gerados podem se aproximar semanticamente de 

qualidade, atributo e dependendo dos casos como propriedade. 

Quanto ao período que corresponde ao slogan “Ordem e Progresso”, a notícia do 

dia 06 de dezembro de 2016, cujo título é “Estagnado, Brasil fica ente os piores do 

mundo em avaliação de educação” (Anexo XI), conta com a palavra “estagnação” que 

adquire sentidos distintos. O significado-potencial da palavra padronizado pelo 

dicionário Michaelis, indica estagnação como um substantivo feminino e define como 

um estado do que estagnou, junto a outro significado que se refere ao estado das águas. 

O termo é utilizado pelo Portal Uol nos seguintes contextos: 

A principal avaliação da educação básica do mundo indica estagnação no 

desempenho escolar dos alunos brasileiros, com resultados ainda muito mais baixos 

(Portal Uol, 06 de dezembro de 2016). 
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Na área de Ciências, eleito como foco do Pisa deste ano, mais da metade dos 

alunos (56,6%) não conseguiu desempenho suficiente para passar do nível 2. A média 

passou de 405 para 401 – indicando estagnação (Portal Uol, 06 de dezembro de 2016). 

A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de 

Castro, disse que os resultados são preocupantes. “São 15 anos de estagnação em 

leitura. Estagnação em ciências desde 206 até agora, o que é muito grave”, disse 

(Portal Uol, 06 de dezembro de 2016). 

A palavra estagnação carrega dois sentidos nos períodos: o primeiro indica 

proximidade com ausência de progresso, desenvolvimento e qualidade da educação, 

enquanto o segundo se refere à área econômica voltada para o sentido de competição, 

tanto é que o termo está em ligado a palavras como desempenho e resultados, até porque 

a própria ideia de avaliação da educação sugere o campo de disputa. O slogan “Ordem e 

Progresso” se materializa pela significação das palavras como incapaz de impulsionar a 

ascensão do setor educativo.  

Pela ótica do enquadramento noticioso do Portal Uol, a intenção é questionar a 

qualidade da educação desenvolvida pelos respectivos governos. O site cria uma 

moldura a partir da análise das palavras-chave nas notícias de uma educação 

naufragada. Na primeira matéria, a palavra proficiente carrega o peso de apenas 8% da 

população brasileira que se apresenta como apta a interpretar, e na segunda 

indiretamente como uma resposta a primeira, carrega os outros 92% de brasileiros 

estagnados quanto às questões educativas. 

5.2.2 ETHOS 

 

O ethos é uma categoria analítica da ACD que está sempre evidenciada nos 

textos jornalísticos. Os personagens que são as fontes nas reportagens ajudam o leitor a 

perceber os argumentos utilizados pela mídia na construção da realidade social e 

também das identidades sociais dos participantes. Por esse motivo, penso ser pertinente 

reutilizar esta categoria analítica na análise da categoria temática “qualidade da 

educação” para que possamos problematizar qual o tipo de qualidade discutida e 

proposta pela mídia para as questões educacionais a partir da construção do ethos dos 

sujeitos. 

No período que corresponde ao slogan “Brasil, Pátria Educadora”, a notícia do 

dia 28 de março de 2016 com o título “Quase 40% dos professores não têm formação 
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para a matéria que ensinam” (Anexo XII) contêm elementos sobre a construção do 

ethos coletivo dos professores da rede pública de ensino. Segundo a publicação, cerca 

de 39% dos professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio não têm formação considerada adequada para uma ou mais disciplinas que 

lecionam. A pesquisa é parte do novo Censo da Educação Básica com dados de 2015, 

que aponta que de 518.313 professores, 200.816 dão aulas em disciplinas diferentes de 

sua formação. 

Segundo Charaudeau (2015) é preciso lembrar que a questão da identidade do 

sujeito passa por representações sociais: o sujeito falante não tem outra realidade além 

da permitida pelas representações que circulam em dado grupo social e que são 

configuradas como “imaginários sociodiscursivos”. “Na medida em que o ethos está 

realizado à percepção das representações sociais que tendem a essencializar essa visão, 

ele pode dizer respeito tanto a indivíduos quanto a grupos” (CHARAUDEAU, 2015, 

p.117). No caso da notícia em questão, é traçada uma identidade social ou uma 

característica de parte dos professores da rede pública de ensino, que não estão aptos a 

lecionar determinadas disciplinas. A impressão passada pelo site sugere o slogan 

“Brasil, Pátria Educadora” contraditório com sua própria proposta, uma vez que o corpo 

docente, principal responsável por lecionar as disciplinas na escola, não são 

adequadamente capacitados durante sua formação. Entretanto, o Ministro da Educação 

Aloízio Mercadante em entrevista publicada na matéria, afirma que o alto índice de 

professores com formação inadequada está relacionado ao que define como baixos 

salários e à falta de atratividade para a carreira. Perante o testemunho do Ministro, nota-

se que a construção do ethos dos participantes contribui para a afirmação de um slogan 

incoerente e incompatível com o que ele aparenta ser, visto que a categoria dos 

professores não é valorizada no processo de formação, além de não permitir que tal 

profissional tenha perspectiva de trabalho e de vida. A valorização corpo docente é 

essencial para a manutenção de uma classe estimulada para desempenhar o trabalho de 

aprendizagem dos alunos. “O ethos coletivo corresponde a uma visão global, mas à 

diferença do ethos singular, ele é construído apenas pela atribuição apriorística de uma 

identidade que emana de uma opinião coletiva em relação a um outro grupo” 

(CHARAUDEAU, 2015, p.117). Esta citação se aproxima dos dizeres de Mercadante 

quanto a uma pesquisa divulgada pela Fundação Carlos Chagas, que divulga que apenas 

12% dos alunos do ensino médio querem ser professores. “A grande maioria [dos 
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estudantes] não quer ir para a sala de aula. Estamos distante ainda de motivar os 

jovens para isso, afirma” (Portal Uol, 28 de março de 2016).  

O slogan “Brasil, Pátria Educadora” é sugerido por meio do enquadramento 

noticioso do Portal Uol como contraditório e falacioso, uma vez que a educação 

brasileira não torna a profissão de professor mais atraente e valorizada, e chega ao ponto 

de professores de outras áreas assumirem disciplinas que não são da sua formação. 

Diante de tal realidade apresentada pelo site, o ethos nos permite problematizar a 

situação presente na classe docente, que não tem perspectivas para o futuro tanto no 

trabalho quanto na vida. Fato este que se comprova pela pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas, que nos mostra que apenas 12% dos alunos querem se tornar professores, como 

afirmado na notícia veiculada em 28 de março de 2016: “A grande maioria [dos 

estudantes] não quer ir para a sala de aula. Estamos distante ainda de motivar os 

jovens para isso, afirma” (Portal Uol, 28 de março de 2016).  

O slogan “Brasil, Pátria Educadora” a partir deste cenário proposto pela mídia, 

não leva em consideração o contexto de trabalho da profissão e nem o papel importante 

que eles desempenham na formação dos alunos, sendo que muito pouco se faz para que 

sejam realizadas melhorias.   

Quanto ao slogan “Ordem e Progresso” a notícia intitulada “Debate expõe 

visões ‘inconciliáveis’ sobre ideologia em sala de aula” (Anexo XIII), do dia 04 de 

agosto de 2016 propõe a constituição do ethos dos participantes da notícia. O jornal 

Folha de São Paulo promoveu um debate sobre o movimento Escola sem Partido que 

refletiu em posições divergentes entre os participantes e praticamente “inconciliáveis” 

(termo usado pelo jornal). Segundo o Portal Uol, participaram do debate o procurador e 

presidente do movimento, Miguel Nagib, os professores Bráulio Matos da UnB – 

Universidade de Brasília, Marco Antônio Carvalho Teixeira da FGV e o diretor do 

colégio Bandeirantes, Mauro Aguiar. 

De um lado, seus defensores entendem que o projeto busca a 

neutralidade na sala de aula, em favor da qualidade da educação. 

Para os críticos, não passa de uma ideia autoritária que vai limitar a 

pluralidade de ideias nas escolas e constranger professores (Portal 

Uol, 04 de outubro de 2016). 

 

A construção do ethos dos participantes do debate acontece a partir do momento 

em que o Portal Uol confronta as “falas” do diálogo. Nagib defende os detalhes do 

texto do projeto Escola sem Partido: “O projeto não proíbe falar de política na escola, 

disse Nagib”. “A função é prevenir ameaças aos direitos das crianças, de liberdade de 
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consciência e crença” (Portal Uol, 04 de agosto de 2016). Por meio do pronunciamento 

de Nagib, nota-se o tom conservador o que remete construção de um ethos reacionário 

dos participantes do movimento, pautado na limitação de temas debatidos em sala de 

aula. A intenção do movimento Escola sem Partido, segundo a notícia, é combater uma 

suposta doutrinação de esquerda que os professores praticam na escola, sendo que ela 

prevê a neutralidade, limitando que os docentes exponham sua opinião durante as aulas. 

Braúlio Matos afirma que “o problema da doutrinação tem provocado a perda de foco 

na função da escola. Existe uma relação entre doutrinação e qualidade de ensino e os 

projetos têm a função de chamar à prudência” (Portal Uol, 04 de agosto de 2016). A 

característica apresentada nas entrevistas dos defensores do movimento propõe o ethos 

dos professores direcionando-os ao silenciamento quanto a liberdade de expressão dos 

docentes na sala de aula. Se levarmos em consideração os sentidos difundidos pelo 

slogan “Ordem e Progresso” a proposta caminha ao lado dos interesses do governo para 

o país em colocá-lo nos “trilhos”.  

Teixeira, da FGV, é contrário aos projetos de lei e afirma que o diagnóstico do 

movimento Escola sem Partido não é consensual e que essa suposta realidade precisa de 

uma pesquisa de comprovação.  

Se houver doutrinação, o que acho que não existe tenho dúvida se 

esse é um problema de lei”. “Isso pode ser resolvido dentro da 

escola, disse”. “Toda proposta que investe no controle, que limita, 

pode levar ao autoritarismo (Portal Uol, 04 de agosto de 2016).  

 

A postura adotada pelo participante Mauro Aguiar, diretor do colégio 

Bandeirantes que apresentou uma visão crítica sobre a proposta da Escola sem Partido, 

foi interrompida por parte da plateia que assistia ao debate, segundo o Portal Uol. “Não 

existe necessidade de constranger e controlar o professor. A educação brasileira tem 

problemas mais sérios que essa pseudoutrinação. É um projeto autoritário que vai 

contra a prática mais moderna de educação” (Portal Uol, 04 de agosto de 2016). Os 

participantes envolvidos na dimensão contrária à ideia do movimento Escola sem 

Partido se apresentam com ethos mais revolucionário em busca da liberdade de 

expressão na sala de aula, que compreende em um espaço não só de ensino de 

conteúdos, como também de construção de cidadania geralmente atribuído somente à 

família. Fato este, inclusive, anunciado e questionado por Teixeira da FGV, o qual 

afirma que: “A escola é o encontro de diferentes convicções e o projeto confunde a 

linha tênue entre público e privado” (Portal Uol, 04 de agosto de 2016). Esta vertente 

contrária à Escola sem Partido, em um sentido interconectado com o slogan “Ordem e 
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Progresso”, se anuncia como questionador sobre as reais intenções do movimento, as 

quais não se reduzem somente ao silenciamento do professor na sala de aula, como 

também atua na limitação da pluralidade de ideias e culturas que tem a escola como 

ponto de encontro. Nesta notícia, podemos nos deparar com a construção de ethos 

distintos e praticamente sem um diálogo consensual sobre a proposta de Escola sem 

Partido, pois anunciam-se ideologias distintas sobre determinadas visões de mundo que 

causam um conflito de opiniões.  

A notícia com o título “Alunos questionam ‘falsa liberdade’ em reforma do 

ensino médio” (Anexo XIV), do dia 24 de setembro de 2016, exibe a construção do 

ethos dos alunos do ensino médio. Nesta matéria há tanto a construção do ethos 

individual como coletivo por meio do discurso de vários alunos que cederam 

entrevistas. Os confrontos entre as opiniões acontecem por um debate entre os 

entrevistados como se fosse um ‘bate-papo’, que é o recurso da informalidade que foi 

identificado anteriormente em outras notícias pela categoria analítica da ACD a 

democratização discursiva. A notícia começa da seguinte maneira: “Sentada no jardim 

do colégio, a estudante Anna Romão, 16, diz: ‘Odeio educação física. Não gosto de 

fazer exercício’. Do lado, a amiga pensa diferente. ‘Quero fazer faculdade e ter uma 

academia’, fala Letícia Barbosa, 17” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). O diálogo 

continua. “Anna pondera: ‘Odeio, mas é a única atividade física que pratico. Muita 

gente da escola faz isso’. Anna gosta mais de artes: quer ser jornalista, e, quem sabe, 

também atriz – faz aula de teatro” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). Essa é uma 

das faces apresentada pela matéria apresentar o ethos dos alunos por meio de opiniões 

diferentes.  

O Portal Uol continua o confronto de opiniões sobre a reforma do ensino médio 

e começa a se evidenciar o ethos coletivo e individual dos alunos.  

“No banco ao lado, outras duas amiga, Amanda Barbosa, 16, e 

Amanda Albuquerque, 17, concordam: nem todo mundo gosta, nem 

todos querem fazer algum esporte entre aulas de matemática ou 

português, mas a tal educação física é importante” (Portal Uol, 24 de 

setembro de 2016).  

 

No subtítulo ‘Robotizar’, segundo o Portal Uol, as quatro alunas discordam do 

plano que conheceram na internet. “Tirar seria péssimo. Você pode não gostar de uma 

matéria, mas é importante conhecer as coisas que ela trata, até para saber que aquilo 

existe, afirma Amanda Albuquerque, que sonha ser médica (Portal Uol, 24 de setembro 

de 2016). Outra aluna também opina. “A filosofia é uma disciplina que abre sua cabeça 
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para o mundo, que faz você se questionar. Não tem como não ter, diz Amanda Barbosa, 

que quer ser psiquiatra” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). Por fim, a declaração da 

aluna Anna diz sobre robotização dos jovens. “Querem nos robotizar, dizendo ‘estude 

isso e seja um bom profissional’, diz Anna” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). 

Neste momento da matéria, o ethos coletivo e individual construído até então, não 

apresenta tanta precisão, pois ao mesmo tempo que há uma crítica quanto à disciplina de 

educação física, por exemplo, logo no próximo subtítulo ‘Robotizar’, as entrevistadas 

dizem sobre a robotização do ensino pela exclusão de algumas matérias.  

Em outra escola, dessa vez particular, outros entrevistados participam do 

“diálogo” criado pelo Portal Uol. Segundo o site, Lívia Menin, 16, ficaria com 

educação física e artes sempre. “São justamente as matérias que te tiram daquele 

quadrado da sala de aula, com professor na frente falando, e prova, diz ela, que está no 

segundo ano do ensino médio” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). No ponto a 

seguir, o Portal Uol, tenta atribuir valores ou tenta deixar clara a posição do jornal por 

meio da entrevista de Alex Delouya de 16 anos, que em uma citação indireta afirma que 

o aluno gosta de ter mais autonomia para escolher o que quer estudar. “Acho 

interessante [a proposta], diz” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). Logo após o 

aluno faz uma ressalva quando a essa escolha. “Com nossa idade, não sabemos o 

exatamente o que queremos fazer. Por isso, é bom ter uma panorama de cada coisa, 

argumenta o estudante” (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). Mesmo passando para 

outros subtítulos, o Portal Uol quer deixar pontos de interrogação na cabeça do leitor 

sobre a construção do ethos coletivo dos estudantes do ensino médio. O tempo todo a 

notícia apresenta um confronto sobre a opinião favorável ou não sobre a reforma do 

ensino médio. 

Por fim, no subtítulo ‘Falsa Liberdade’, o Portal Uol entrevista Laura Segurado, 

17, de um colégio particular em São Paulo. A estudante participa do movimento de 

secundaristas e diz ser totalmente contra o novo plano. 

A proposta parece sedutora, porque dá a entender que os alunos terão 

mais autonomia de escolha. Porém, é uma escolha dentro de um 

universo que eles [governo] propõem. A intenção é fazer com que o 

estudante cada vez mais cedo se prepare para a vida profissional, 

afirma (Portal Uol, 24 de setembro de 2016). 

 

Laura prossegue a entrevista com questionamentos sobre a nova proposta. 

Educação não é só isso, é uma falsa liberdade. Por que não podemos 

estudar cultura da América Latina, discutir feminismo, propostas 

políticas? Esse plano só pensa o sujeito como um profissional, e não 
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como um ser político que se questiona sobre a sociedade (Portal Uol, 

24 de setembro de 2016). 

 

Percebe-se com essas passagens que o Portal Uol abandona a construção do 

ethos coletivo, mesmo com todas as entrevistas anteriores que exibem um panorama 

confuso na visão dos alunos sobre a proposta de renovação do ensino médio. A 

estratégia do site se baseia na individualização do ethos, pois termina com uma opinião 

individualizada da aluna Laura. Em nenhum momento na conclusão da matéria, o site 

retoma os argumentos usados anteriormente para chegar a um consenso sobre a posição 

dos alunos quanto à reforma. O enquadramento noticioso está justamente no fato de 

causar essa confusão no raciocínio do leitor quanto à coletivização do ethos dos alunos e 

deixar clara a opinião individualizada de uma estudante que por sinal faz parte do 

movimento de estudantes secundaristas que ocuparam escolas estaduais paulistas em 

protesto contra o governo Geraldo Alckmin (PSDB).  

Nesta categoria temática, podemos perceber algumas das maneiras de construção 

e análise do ethos como forma de (re) significar os slogans “Brasil, Pátria Educadora” e 

“Ordem e Progresso”. Identificam-se a composição dos ethos dos participantes da 

notícia não somente como atores individuais, mas como entidades coletivas que 

contribuem para evidenciar as questões voltadas à educação. Diante de tal panorama, 

presenciamos um slogan “Brasil, Pátria Educadora” como um espaço paradoxal que 

anuncia a educação como prioridade, mas não valoriza o trabalho docente de acordo 

com as notícias publicadas na mídia. Enquanto isso, o slogan “Ordem e Progresso” é 

apresentado em um tom conservador e as próprias notícias analisadas oferecem 

subsídios para tal definição. O debate constate sobre o movimento Escola sem Partido e 

reforma do ensino médio entre os participantes da notícia, exibe a construção de ethos 

distintos que se divergem nos posicionamentos a partir de suas determinadas visões de 

mundo. A formação do ethos dos sujeitos e classes é essencial para problematizar o 

lugar que os slogans ocupam na mídia e como são (re) significados pelos textos 

jornalísticos. 

5.2.3 METÁFORA 

 

De acordo com Fairclough (2016), as metáforas penetram em todos os tipos de 

linguagem e em todos os tipos de discurso, mesmo nos casos menos promissores, como 

o discurso científico e técnico. O autor salienta que as metáforas não são apenas adornos 

estilísticos da linguagem. Quando determinado fato é significado por meio de uma 
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metáfora e não de outra, a realidade é construída de maneira específica. Esse 

movimento pode conduzir o uso de metáforas enraizadas em culturas particulares e as 

pessoas deixam de percebê-las com o passar do tempo. Dessa forma, mesmo sendo 

consideradas um recurso da linguagem literária, as metáforas invadem inúmeros 

discursos, como por exemplo, o próprio discurso da mídia, e quando estão naturalizadas 

é extremamente difícil escapar de seu uso.  

Diante da análise das notícias do Portal Uol, constatou-se grande inserção das 

metáforas nos textos jornalísticos. A notícia publicada no dia 28 de abril de 2016 com o 

título “Educadores defendem diversificação de conteúdo a ser ensinado” (Anexo X), 

que corresponde ao período referente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” o uso da 

metáfora se faz presente em dois momentos importantes da matéria. A primeira está 

presente logo no primeiro parágrafo do texto. 

O documento preliminar da Base Nacional Comum Curricular, em 

apreciação no MEC, trata do conteúdo básico que deve ser ensinado 

nas escolas, como português e matemática, mas não mergulha (grifo 

meu) em um ponto importante, de acordo com os educadores: o 

ensino integral (Portal Uol, 28 de abril de 2016). 

 

Nota-se que a palavra “mergulha” se trata de uma metáfora. No contexto da 

situação, “não mergulhar” significa que o documento da Base Nacional Comum 

Curricular não enfrenta a questão do ensino integral como essencial, de acordo com os 

educadores. A palavra enfatiza a importância do ensino integral no desenvolvimento do 

espaço escolar. “As metáforas estruturam o modo como pensamos e o modo como 

agimos, e nossos sistemas de conhecimento e crença, de uma forma penetrante e 

fundamental” (FAIRCLOUGH, 2016, p.250). A metáfora é um aspecto da mudança 

discursiva, que exibe circunstâncias culturais e sociais com os sentidos criados sobre os 

sentidos da realidade criada para o campo da educação.  

O segundo elemento metafórico está no penúltimo parágrafo da notícia embutida 

em uma citação indireta do presidente do Instituto Alfa e Beto, João Batista. “Para ele, 

é preciso repensar outros gargalos (grifo meu) da educação antes de se investir em 

ensino integral” (Portal Uol, 28 de abril de 2016). A palavra gargalo que se materializa 

por ser parte estreita da entrada de uma garrafa e semanticamente no contexto da 

notícia, promove o sentido que a educação tem outros problemas tão ou mais 

importantes que o ensino integral. “Quando nós significamos coisas por meio de uma 

metáfora e não de outra, estamos construindo nossa realidade de uma maneira e não de 

outra” (FAIRCLOUGH, 2016, p.250). A maneira que é a realidade é construída por 



131 
 

 
 

meio deste termo, mostra que o caminho a ser percorrido para sanar os problemas sobre 

a qualidade da educação não será fácil. 

Outra notícia publicada na mesma data da anterior com o título “Ignorado por 

políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade” (Anexo XVI), contém 

metáforas como as palavras “brusca” e “conflito” que ajudam no entendimento das 

questões debatidas pelo site. “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma 

brusca (grifo meu), sem que a criança seja preparada, afetando um aluno já impactado 

por conflitos (grifo meu) típicos da puberdade” (Portal Uol, 28 de abril de 2016). As 

duas palavras grifadas estão inseridas em um contexto que se discute o ensino 

fundamental 2, que corresponde a alunos com idade entre 11 e 14 anos, com baixo 

patamar de qualidade.  A palavra “brusca” se refere à alteração repentina no quadro de 

professores que os alunos têm durante essa fase e também a modificações 

comportamentais nos alunos nesta faixa etária. Além disso, segundo o site, não há 

políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase na educação 

básica. Nesse sentido, a metáfora “brusca” reforça tanto a mudança no quadro de 

professores, quanto a falta de programas educativos para apoiar alunos neste estágio. 

Quanto ao termo “conflito”, este está no contexto das alterações emocionais e 

hormonais comuns na idade entre 11 e 14 anos. Fairclough (2016) salienta que um 

aspecto da mudança discursiva com implicações culturais e sociais significativas é a 

mudança na metaforização da realidade, que pode ser percebida na notícia analisada. 

Portanto, a má qualidade do ensino fundamental 2 somada às mudanças 

comportamentais, emocionais, hormonais e até contextuais na própria escola, são 

utilizadas pelo site como argumento para a maior taxa de reprovação e abandono entre 

as nove séries do ensino fundamental.  

No subtítulo “Esforço e discussão” no oitavo parágrafo a palavra “onda” atribui 

sentido importante na notícia.  

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros 

anos do fundamental, esperava-se que, como numa onda (grifo meu), 

os alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor 

nas séries seguintes (Portal Uol, 28 de abril de 2016). 

 

A palavra “onda” atribui um sentido metafórico de ascensão à oração, quer dizer 

que os alunos dos primeiros anos do fundamental em 2005 fariam os números do ensino 

fundamental 2 melhorarem. Contudo, de acordo com a notícia, o fato não aconteceu.  

O uso das metáforas no texto jornalístico contribui para evidenciar o 

enquadramento noticioso utilizado pelo Portal Uol. O enquadramento noticioso 
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escolhido pelo site exibe uma educação de baixa qualidade e com vários problemas 

sejam eles nos próprios documentos (textos) como o da Base Nacional Comum 

Curricular ou na parte prática exemplificada pela situação do ensino fundamental 2. 

Referente ao período que corresponde ao slogan “Ordem e Progresso”, na 

notícia do dia 22 de setembro de 2016 com o título “Plano do ensino médio abre mão 

de artes e educação física e repete meta” (Anexo XVII), a matéria se inicia com o uso 

de uma metáfora logo no início, a palavra “gargalo”.  

O ensino médio, maior gargalo (grifo meu) da educação, com 

desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação, ganhou 

um plano federal focado em especialização, com a flexibilização de 

disciplinas e o incentivo à expansão do ensino em tempo integral 

(Portal Uol, 22 de setembro de 2016). 

 

Diante da palavra “gargalo” que foi usada novamente pelo Portal Uol, percebe-

se que a qualidade da educação não obteve nenhum evolução no enquadramento 

noticioso do site. “As metáforas estruturam o modo como pensamos e o modo como 

agimos, e nossos sistemas de conhecimento e crença, de uma forma penetrante e 

fundamental” (FAIRCLOUGH, 2016, p.250).  A palavra “grade” no segundo parágrafo 

se apresenta de forma metaforizada, o que ajuda na interpretação do texto. “Hoje, todos 

os alunos do ensino médio devem cursar 13 disciplinas em três anos. Com a mudança 

prevista, parte da grade (ao menos 1 dos 3 anos da etapa) será comum a todos” (Portal 

Uol, 22 de setembro de 2016). No caso deste termo em especial, se refere à grade 

curricular do curso sendo que esta palavra está enraizada no vocabulário do discurso 

educacional, que inclusive aparece em outros espaços na notícia. Por último, a 

metaforização da palavra falência que inclusive está entre aspas, é usada no texto 

referente ao subtítulo “Meta Repetida” que se trata do principal eixo da proposta como o 

incentivo à especialização e ao ensino integral. Perante o contexto, o uso da metáfora 

por meio da palavra “falência” nos ajuda a perceber a visão do Portal Uol sobre a 

situação em que se encontra o ensino médio, tanto em questão orçamentária quanto 

relacionado à qualidade. “Para o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), o 

plano é necessário diante da “falência” do ensino médio” (Portal Uol, 29 de setembro 

de 2016).  

Na notícia do dia 27 de novembro de 2016 com o título “Aluno da rede pública 

nem tenta vestibular da USP” (Anexo XVIII) há o uso da metáfora em uma das 

entrevistas que revela o motivo de não tentar vestibular na USP.  

Eu, que não tenho dinheiro, provavelmente vou ter de pagar 

faculdade, enquanto o filhinho de papai (grifo meu) vai fazer tudo de 
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graça, diz. Sarah vai tentar vaga pelo Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) na própria USP e em universidades federais (Portal 

Uol, 27 de novembro de 2016). 

 

A expressão “filhinho de papai” se trata de uma metáfora para representar a 

classe alta e consequentemente alunos da rede privada de ensino com mais chances de 

inserção na USP que um aluno formado na rede pública. Essa passagem nos faz refletir 

sobre a qualidade da educação nos ensinos públicos e privados não como uma questão 

definir qual o melhor, mas como os rótulos estão estampados no campo educacional 

quando se refere à qualidade do ensino. Segundo Fairclough (2016) algumas metáforas 

são tão profundamente naturalizadas no interior de uma cultura particular que as pessoas 

não apenas deixam de percebê-las na maior parte do tempo, como consideram 

extremamente difícil escapar delas no discurso, seja no pensamento ou na ação. O caso 

da expressão em destaque se enquadra como exemplo dessa reflexão, uma vez que ela 

está popularmente inserida no convívio diário no âmbito social. 

Nota-se que o enquadramento noticioso utilizado pelo Portal Uol praticamente 

se repete nos períodos correspondentes aos dois slogans. A análise que compreende o 

uso das metáforas nos textos jornalísticos exibe uma educação de má qualidade e com 

várias problemáticas não priorizadas por ambas as gestões para se promover um setor 

educativo forte e estruturado. A expressão “gargalo”, por exemplo, enfatiza o tamanho 

do problema enfrentado pela pasta devido à estagnação do ensino e as baixas 

perspectivas de melhora para o setor. Na notícia em que é usada a expressão “filhinho 

de papai” que enfatiza a disparidade social entre os alunos, percebe-se que além de uma 

educação que não evolui, a mesma se apresenta como desproporcional comparando o 

ensino público e o privado pelo contexto explicitado na matéria. Nesse sentido, a análise 

das metáforas em textos é essencial para se perceber os sentidos implícitos e explícitos 

nas amostras discursivas, indagando e problematizando os fatores em jogo nas escolhas 

que são feitas e seu efeito sobre o pensamento e a prática social.   

 

5.2.4 MODALIDADE 

 

A modalidade, segundo Fairclough (2016), é a dimensão da gramática que 

corresponde à função interpessoal da linguagem. Em qualquer enunciado proposicional, 

o produtor deve indicar um grau de afinidade com a proposição e qualquer enunciado 

desse tipo tem a propriedade da modalidade. 
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A modalidade na gramática era tradicionalmente associada com os 

‘verbos auxiliares modais’ (‘dever’ – obrigação moral; ‘poder’ – 

permissão, possibilidade; ‘poder’ – capacidade, ‘dever’, etc.), que são 

um meio importante de realizar a modalidade (FAIRCLOUGH, 2016, 

p.207). 

 

Os verbos modais exibem um comprometimento do escritor ou dos falantes com 

suas próprias pressuposições. A modalidade ocupa uma posição de encontro no 

discurso, entre a representação das relações sociais e a significação da realidade. Nota-

se a presença deste recurso em práticas constantes na mídia. “A mídia geralmente 

pretende tratar de fatos, da verdade e de questões de conhecimento. Ela 

sistematicamente transforma em ‘fatos’ o que frequentemente não passa de 

interpretações de conjunto de eventos complexos e confusos” (FAIRCLOUGH, 2016, 

p.210). Nesse sentido, os canais de comunicação trabalham modalidades de forma 

objetiva, o que faz com que pontos de vistas particulares sejam dados como certos. 

Além disso, as entrevistas nas notícias se apresentam como modalidades subjetivas pelo 

grau de afinidade apresentado pela proposição, como também objetiva em que a base do 

sujeito está implícita.  

Há uma semelhança entre esses verbos modais e a própria atuação dos slogans 

no campo da mídia. Enquanto os slogans surgem como um modo de ação sobre as 

pessoas, a modalidade no texto jornalístico deixa o entendimento de que determinado 

fato é certo. Mais uma equivalência entre essas duas categorias está no fato de 

transitarem nos veículos de comunicação. A presença dos dois já está tão entranhada nas 

notícias que muitas vezes passam despercebidos. A citação de Reboul (1975, p.2) no 

terceiro capítulo desta dissertação pode também ser atribuída aos verbos modais, que 

fazem as pessoas “irem na onda” fazê-las com que não possam refletir sobre 

determinada informação.  

No período correspondente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” a notícia do dia 

28 de abril de 2016, com o título “Educadores defendem a diversificação de conteúdo a 

ser ensinado” (Anexo XV) apresenta a presença da modalidade. Nota-se a partir do 

primeiro parágrafo o tempo verbal no presente do indicativo que remete à modalidade 

categórica e elementos modais de alta afinidade. 

O documento preliminar da Base Nacional Comum curricular, em 

apreciação no MEC, trata do conteúdo básico que deve ser (grifo 

meu) ensinado nas escolas, como português e matemática, mas não 

mergulha em um ponto importante, de acordo com educadores: o 

ensino integral (grifo meu) (Portal Uol, 28 de abril de 2016).  
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Um exemplo da modalidade no texto é a locução verbal “deve ser” logo no 

primeiro parágrafo. Além disso, a expressão “ensino integral” pressupõe alta afinidade 

entre o Portal Uol e o leitor que está ligada à modalidade objetiva. Fairclough (2016) 

entende que expressar alta afinidade pode ter pouca relação com o comprometimento de 

alguém com uma proposição, mas muita relação com um desejo de expressar 

solidariedade. “A modalidade é, então, um ponto de interseção no discurso, entre a 

significação da realidade e a representação das relações sociais” (FAIRCLOUGH, 2016, 

p.216). A interseção do discurso pela modalidade se apresenta mais visível nesta oração.  

Dados do censo escolar mostram (grifo meu) que o número de 

matrículas na modalidade integral em escolas públicas e privadas 

mais do que triplicou no país em quatro anos. Passou de 464.033 em 

2010 para 1.738.645 em 2014 (Portal Uol, 28 de abril de 2016). 
  

A apresentação dos dados do censo escolar “mostram” (verbo no presente do 

indicativo na terceira pessoa do plural grifado na oração) a importância e o crescimento 

do ensino integral. Os números, por meio da pesquisa, exibem a motivação pela qual tal 

modelo de ensino vem crescendo no país, entretanto os educadores afirmam que não 

adianta o aumento da carga horário dos alunos sem que haja uma diversificação no 

conteúdo. Diante da justificativa para a implantação do ensino integral, o verbo 

“defender” se apresenta para dar ênfase à importância do projeto tanto no título da 

notícia, quanto no oitavo parágrafo. “Especialistas defendem que o tempo extra seja 

usado também para desenvolver as chamadas ‘habilidades não cognitivas’ dos alunos, 

como a criatividade” (Portal Uol, 28 de abril de 2016). Esta oração exibe a justificativa 

dos especialistas por esse estilo de educação a ser adotada, enfatizada no título da 

matéria.  

Por fim, no penúltimo parágrafo, a expressão “pode piorar” na entrevista do 

presidente do Instituto Alfa e Beto cria um grau de comprometimento pela modalidade 

de alta afinidade sobre a ineficiência da gestão educacional. “Não é uma coisa que vá 

fazer mal, mas no Brasil, como andam as coisas, pode piorar pela ineficiência da 

gestão” (Portal Uol, 28 de abril de 2016). A questão do ensino integral que é vista por 

especialistas como uma alternativa para a diversificação do conteúdo escolar pode não 

surtir o efeito desejado conforme afirma o presidente do Instituto. Alguns pontos, como 

por exemplo adesão de todas as escolas a este modelo, implantação do sistema e 

aplicação do programa em todas as escolas são situações que devem ser consideradas.   

Quanto ao slogan “Ordem e Progresso” a notícia publicada no dia 27 de 

novembro de 2016, com o título “Aluno da rede púbica nem tenta (grifo meu) 
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vestibular da USP” (Anexo XVIII), exibe verbos no presente do indicativo como no 

próprio título, em que o verbo “tentar” no corpo do texto está atrelado ao sentido de 

poder. A hipótese se comprova diante das entrevistas que deixa entender uma aura de 

impotência dos alunos da rede pública. “Eu, que não tenho dinheiro, provavelmente 

(grifo meu) vou ter de pagar faculdade, enquanto o filhinho de papai vai fazer tudo de 

graça” (Portal Uol, 27 de novembro de 2016). A entrevistada é Sarah Jennifer de Souza 

de 17 anos que queria cursar ciências sociais na universidade. Nota-se pelo verbo 

grifado no presente de indicativo e na primeira pessoa do singular que se trata de uma 

modalidade subjetiva, que confirma a modalidade objetiva no título da matéria. “Trata-

se também de uma predileção por modalidades objetivas que permitem que perspectivas 

parciais sejam universalizadas” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 210). Além disso, o advérbio 

modal “provavelmente” atribui um sentido de indeterminação à sentença.  

Em outro trecho da notícia, no antepenúltimo parágrafo, Moisés Sakai é 

apresentado como morador do Capão Redondo que desconhecia a existência de 

universidade pública até ingressar no ensino técnico, onde passou a conviver com outros 

estudantes que prestariam o vestibular. Chama a atenção a entrevista de Sakai, após o 

Portal Uol anunciar que ele foi aprovado na USP sem fazer cursinho pré-vestibular. 

“Nunca me senti excluído socialmente lá, mas os professores não querem saber quem 

fez escola particular ou pública, parte do princípio que já sabemos as matérias [do 

colégio]” (Portal Uol, 27 de novembro de 2014). Este trecho apresenta o 

comprometimento do entrevistado com sua declaração, e ao mesmo tempo representa a 

assimetria de opiniões entre os jovens entrevistados na matéria. O pronome obliquo 

átono “me”, unido à locução verbal “senti excluído” e ao advérbio “socialmente” 

demonstram a disparidade entre os jovens ligada à questão do mérito. O enquadramento 

noticioso apresentado pelo site realiza um questionamento por meio de um contraponto 

nas entrevistas dos jovens, trazendo a ideia de que Sakai tem mais méritos do que Sarah. 

Contudo, a notícia omite questões ligadas à informação e oportunidades que foram 

elementos importantes no contexto desses jovens. 

Por meio dos elementos da modalidade no texto, pode-se perceber que o 

enquadramento noticioso utilizado pelo Portal Uol cria uma moldura de educação 

brasileira defasada. A primeira notícia referente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” 

anuncia a ideia de ensino integral defendida por especialistas como uma alternativa para 

a diversificação do ensino. Porém, o documento preliminar da Base Nacional Comum 

curricular trata apenas do conteúdo básico ensinado nas escolas, como português e 
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matemática. A segunda matéria que corresponde ao período do slogan “Ordem e 

Progresso” exibe a ideia de educação excludente, na qual a janela criada a partir da 

qualidade do ensino público fraco faz com que os próprios alunos se auto-excluam do 

processo seletivo de entrada no ensino público superior. Porém, na entrevista de Sakai, 

o site situa que a tarefa de entrar em um curso na USP é possível e principalmente 

ligada ao mérito de cada estudante.  

 

5.2.5 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: ENQUADRAMENTO NOTICIOSO DO 

PORTAL UOL  

 

A análise das notícias do Portal Uol revela olhares desta mídia sobre o termo 

“qualidade da educação” e sua incidência na educação brasileira. A união por meio dos 

textos dos elementos linguísticos e sociais permitiu a percepção sobre a realidade que o 

site gera a partir do enquadramento noticioso tomado como parâmetro para definições 

sobre a área.  Diante da análise das notícias por meio das categorias analíticas da ACD, 

bem como pelo enquadramento noticioso que estrutura os textos jornalísticos, podemos 

ter uma percepção mais apurada sobre a construção das matérias, questionando qual 

moldura querem criar sobre a “qualidade da educação”. 

Pela ótica do enquadramento noticioso do Portal Uol na categoria analítica da 

ACD significação das palavras, a intenção é questionar a qualidade da educação 

disponibilizada pelos respectivos governos. O site gera a moldura por meio de palavras-

chave nas notícias que dão o sentido de má qualidade da educação. Na análise pelo 

ethos, o slogan “Brasil, Pátria Educadora” é sugerido por meio do enquadramento 

noticioso do Portal Uol como ludibriador. A educação brasileira não torna a profissão 

de professor mais atraente e valorizada, o que é demonstrado pela construção do ethos 

coletivo da classe. Quanto ao slogan “Ordem e Progresso”, percebe-se com essas 

passagens que o Portal Uol investe na construção do ethos coletivo, as quais exibem 

uma visão confusa dos alunos sobre a proposta de renovação do ensino médio. Contudo, 

o enquadramento noticioso muda o foco para a individualização do ethos, por meio da 

entrevista de uma aluna que integra movimento de estudantes secundaristas. Isso 

representa um artifício utilizado pelo site para minimizar a luta dos estudantes 

secundaristas contra a reforma do ensino médio. A contradição apresentada pelo Portal 

Uol por uma visão confusa e dispersa dos alunos sobre tal temática indica que nem os 

próprios alunos como ethos coletivo e representando uma classe estão engajados com a 
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causa em que apenas uma personagem individualizada detém argumentos contrários à 

implantação da reforma. A mídia atua como ator político que direciona os debates sobre 

a reforma do ensino médio e os conceitos divergentes dos alunos por meio de um 

enquadramento noticioso que indica um paradoxo entre as próprias opiniões dos 

discentes. 

O enquadramento noticioso selecionado pelo Portal Uol incide sobre a escolhas 

das metáforas inseridas no texto jornalístico para representar um realidade. Um exemplo 

é a palavra “gargalo” que foi utilizada em notícias nos dois slogans “Brasil, Pátria 

Educadora” e “Ordem e Progresso”. A análise das metáforas utilizadas pelo Portal Uol 

nos textos divulgados apresentam a educação brasileira perante diversas problemáticas 

pendentes em ambos os slogans, bem como a falta de uma gestão eficiente para 

promover uma educação de qualidade. Por fim, a modalidade nos permitiu perceber por 

meio de verbos modais, advérbios e expressões o enquadramento noticioso utilizado 

pelo Portal Uol que gera uma ideia de educação de má qualidade tanto do slogan 

“Brasil, Pátria Educadora” quanto do slogan “Ordem e Progresso”.  

Nesse sentido, chama a atenção a partir do enquadramento noticioso utilizado 

pelo Portal Uol que no período correspondente a ambos os slogans, não houve nenhum 

movimento que possibilitasse ao menos uma expectativa de melhora. O site enfatiza 

justamente os “gargalos” vividos pela educação ao longo desses períodos e 

principalmente a falta de ação concreta dos governos na problematização das 

deficiências presentes no campo. 

Diante de tais argumentos, apresento o quadro que tem por objetivo exibir as 

janelas sugeridas pelo Portal Uol a partir do enquadramento noticioso sobre a temática 

“qualidade da educação”, bem como uma síntese das problematizações que as 

categorias analíticas da ACD nos proporcionaram.   

 

Slogans 

Categorias Analíticas 
“Brasil, Pátria Educadora” “Ordem e Progresso” 

Significação das palavras 

Questiona a “qualidade da 

educação” apresentada pelo 

governo Dilma Rousseff. 

Questiona a “qualidade da 

educação” apresentada pelo 

governo Michel Temer. 

Ethos 
O enquadramento noticioso 

disponibiliza o slogan 

Investe na construção de 

um ethos coletivo dos 
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como contraditório e 

falacioso, por meio da 

construção do ethos 

coletivo da classe de 

professores que questiona a 

qualidade da educação. 

alunos do ensino médio 

sobre a reforma do ensino. 

Porém, no final 

individualiza o ethos por 

meio da entrevista de uma 

aluna que faz parte do 

grupo de estudantes 

secundaristas. Trata-se de 

uma estratégia da mídia 

para minimizar a 

resistência dos estudantes 

que são contrários à 

reforma.  

Metáfora 

O enquadramento noticioso 

apresenta as metáforas 

como alusão à má 

qualidade do ensino e aos 

“gargalos” da educação 

não resolvidos pelo 

governo.  

O enquadramento noticioso 

apresenta as metáforas 

como alusão à má 

qualidade do ensino e aos 

“gargalos” da educação 

não resolvidos pelo 

governo. 

Modalidade 

A modalidade permitiu a 

percepção de uma 

educação defasada. 

A modalidade permitiu a 

percepção de uma 

educação defasada. 

Quadro 5: Enquadramentos noticiosos gerados a partir da análise das notícias com a temática “qualidade 

da educação” veiculadas no Portal Uol. 

 

Fonte: Quadro produzido pelo autor. 
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DESATAR OS NÓS DA PESQUISA: O TRABALHO DA MÍDIA SOBRE OS 

SLOGANS 

 

Chegar a este ponto na produção desta dissertação é o maior desafio que assumi 

na minha vida acadêmica. Quando me disponibilizei a realizar a tarefa de analisar, 

primeiramente, o slogan “Brasil, Pátria Educadora” já estava ciente de que passaria por 

muitas dificuldades, principalmente por ter que andar por um caminho que eu nunca 

tinha percorrido: o campo da pesquisa em educação. O percurso não foi fácil. Passei por 

vários obstáculos que insistiam em me derrubar, como o próprio cenário político do 

Brasil que trouxe um ingrediente a mais para a pesquisa com a queda do slogan “Brasil, 

Pátria Educadora” e a anunciação do slogan “Ordem e Progresso”. 

Por sinal, este foi um desafio pesado. De início não compreendi muito bem o 

quanto a queda de Dilma Rousseff e consequentemente do slogan “Brasil, Pátria 

Educadora” representaria em termos de relevância para esta dissertação. Com o passar 

dos dias me vi desafiado pelo destino e pelo próprio contexto que se anunciava, pensei: 

“não posso negligenciar todo este período conturbado que vive o país e vou encarar o 

slogan ‘Ordem e Progresso’ e o ‘Michel Temer’ também”. Fiquei assustado com o 

tamanho da responsabilidade que estava em minhas mãos, pois ao fazer a revisão de 

literatura não encontrava praticamente nada próximo a esta proposta. Seria isso bom ou 

ruim? Até este momento não sei responder e provavelmente daqui a alguns anos 

também não saberei. Pesquisar fatos atuais que estão acontecendo a todo o momento é 

um risco que o pesquisador deve assumir. Porém, a parte boa é que somos sempre 

surpreendidos por alguma coisa que nos faz repensar milhões de vezes sobre uma 

decisão tomada.  

Esta dissertação foi o ponto de encontro entre quatro grandes eixos que desafiei: 

Educação; Linguagem; Política; Mídia. Na educação tive a oportunidade de me 

encontrar com Paulo Freire que me fez refletir sobre a presença de slogans entranhados 

na sociedade brasileira agindo de forma antidemocrática, e também sobre a 

inexperiência democrática que o autor elege como o principal ponto de estrangulamento 

da nossa sociedade. Este encontro despertou meus olhos para a nossa educação, sobre 

como as propagandas e os slogans limitam o pensar e o agir libertador e revelam uma 

lógica que induz discursos e padrões globalizados de educação. Paulo Freire traz uma 

contribuição que busca caminhos muito além da “educação bancária” e da 

“conscientização” que são os conceitos mais estabilizados como senso comum sobre as 
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obras do autor. Antes de tudo, para Freire, a educação tem que levar em consideração o 

aspecto humano, propósito pelo qual viemos a este mundo pela humanização, vocação 

ontológica do homem, ou pela desumanização, distorção histórica desta mesma 

vocação.  

Nesse sentido, passei a ficar antenado sobre as intencionalidades dos slogans 

“Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso”. Diversos questionamentos vieram ao 

meu encontro, mas o principal deles foi: qual a intenção dos governos em estabelecer 

esses slogans? A partir daí passei a compreender o motivo pelo qual, Fairclough diz que 

a linguagem é elemento indissociável da vida humana. Por meio dos slogans que 

circulam em nossa sociedade, pode-se notar as escolhas das palavras na configuração 

das expressões e principalmente o cuidado na escolha do vocabulário com a finalidade 

de gerar um significado. Porém, na ACD estamos posicionados tanto na figura de 

produtores de discurso, quanto na função de personagens que interpretam esses 

discursos. Neste ponto, os significados não são os mesmos, uma vez que estamos 

totalmente envolvidos pelo campo da semântica, em que os textos podem ser 

interpretados de infinitas maneiras e por pessoas de culturas distintas. Dessa forma, 

compreendi quando Fairclough dizia que a ACD é muito mais teoria que um método, 

pois no processo de análise se leva em consideração diversos tipos de linguagem que 

fazem parte da constituição de uma sociedade, como por exemplo, linguagem visual, 

linguagem corporal, linguagem cultural, enfim, diversos elementos não ordenados 

contribuem para a interpretação dos sentidos no processo. 

Um grande campo de análise para a ACD é o domínio midiático, o qual oferece 

elementos para a aplicação da teoria. Mais especificamente se referindo à pesquisa em 

questão, a relação mídia e política proporciona um jogo entre a linguagem textual e os 

atributos sociais que insere reflexões mais amplas das representações e mudanças 

discursivas presentes no território da constituição do discurso. As sociedades 

contemporâneas são consideradas como centradas na mídia, uma vez que a mídia ocupa 

esta posição na construção de um conhecimento público e coletivo em particular do 

campo político. Lima (2006) cita como exemplo dessa centralidade o papel crescente da 

mídia no processo de socialização e, especialmente, na socialização política. O autor 

afirma que a socialização é um processo contínuo que vai da infância à velhice e é 

através dele que o indivíduo internaliza a cultura de seu grupo e interioriza as normas 

sociais. A mídia desempenha um papel importante por meio de sua centralidade na 

construção do significado simbólico sobre a política, visto que nos regimes 
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democráticos a política ocupa um espaço público e visível. Além disso, a construção de 

agendas e enquadramentos noticiosos utilizados pelos veículos de comunicação 

interfere diretamente na arquitetura dos textos que circulam nos meios sociais, sem 

contar que a mídia detém o poder de tornar pública determinada informação. Este fato 

exibe qual a intencionalidade veículo na publicação de determinado fato.  

Nesse sentido, os quatro eixos Educação; Linguagem; Política; Mídia são 

disciplinas amplas como partes integrantes deste estudo cada uma com sua característica 

e particularidade e realizam um ponto de encontro a convite da ACD que tem como 

atributo a transdisciplinalidade que pode ser usada na pesquisa social e científica na 

reunião dessas esferas.  

Além do mais, esta perspectiva tem uma relação dialógica com outras 

teorias e métodos sociais, com eles engajando-se não apenas de 

maneira interdisciplinar, mas transdisciplinar, entendendo que 

coengajamentos particulares sobre determinados aspectos do processo 

social devem suscitar avanços teóricos e metodológicos que 

perpassem as fronteiras das teorias e métodos (FAIRCLOUGH, 2012, 

p.308). 

 

Ao analisar as notícias pela ótica da ACD, pode-se notar a presença de vários 

gêneros discursivos nos textos jornalísticos. O próprio capítulo de contextualização 

política exibe essas marcas, que os textos políticos, educacionais, jurídicos, dentre 

outros são transpostos para a linguagem jornalística promovendo elementos que 

influenciam nos sentidos presentes na notícia. O desenrolar da história do impeachment 

de Dilma Rousseff (PT) foi narrada pela mídia que carimbava como certa e como a 

única saída plausível no momento a derrota de Dilma. Este foi o enquadramento 

noticioso optado pelo Portal Uol que gerou uma moldura da realidade de uma 

presidente incompetente, sem apoio político e com um alto índice de rejeição dos 

brasileiros. Além disso, há um trabalho de agendamento feito pela mídia para que esse 

assunto permaneça em constante debate na sociedade, sendo que a mídia utiliza este 

recurso para enfatizar determinado assunto. Os estudos tanto do enquadramento 

noticioso (frame) quanto sobre o agenda-setting (agendamento) são cada vez mais 

importantes, uma vez que os meios de comunicação de massa atualmente assumem 

papéis fundamentais na difusão e divulgação no mundo contemporâneo. A mídia 

distribui os acontecimentos de forma que um grande número de pessoas sejam 

atingidas. Dessa forma, para um fato ganhar proporção e visibilidade pela sociedade de 

forma rápida, é necessário que a informação trafegue pelos meios de comunicação, 

sejam eles de qualquer natureza. 
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As notícias analisadas foram publicadas pelo Portal Uol no ano de 2016 na 

editoria de educação, e tinham como foco duas categorias temáticas: “Crise econômica 

e educação” e “Qualidade da educação”. As categorias analíticas da ACD ajudaram a 

desvelar as intencionalidades da mídia no processo de construção das notícias. Ademais, 

por meio destas análises, tivemos a oportunidade de problematizar qual o tipo de 

educação está sendo divulgada nos veículos de comunicação, e principalmente, como os 

slogans “Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso” são (re) significados pelo 

Portal Uol. 

A primeira categoria temática analisada foi “Crise econômica e educação” e 

foram utilizadas as seguintes categorias analíticas da ACD: democratização discursiva, 

transitividade, intertextualidade e ethos. O conteúdo da análise no geral, levando em 

consideração os dois slogans (“Brasil, Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso”) exibiu 

uma educação sucateada e diretamente afetada pela crise econômica que atingia o país. 

Porém, o Portal Uol enfatizava que os poucos recursos destinados ao setor eram fruto, 

principalmente, da incompetência do governo, o qual não se preocupava com a forma de 

gerir as instituições educacionais. Porém, há algumas particularidades entre os slogans 

construídos ou desconstruídos no contexto de produção da notícia. As notícias 

analisadas no período referente ao slogan “Brasil, Pátria Educadora” propõem um 

enquadramento noticioso contrário à própria ideia do slogan em si, uma vez que a mídia 

gera uma moldura de um governo que não zela pelas questões educativas. Há um 

enfoque demasiado em setores carentes de atendimento do governo de forma que os 

argumentos dão legitimidade às deficiências quanto aos investimentos destinados à 

educação. Quanto ao slogan “Ordem e Progresso” as notícias apresentam a ideia de um 

governo que procura promover ações para a educação, porém o Portal Uol faz questão 

de enfatizar algum problema deixado pelo governo anterior que não permite o 

desenvolvimento de tal ação. Essas composições executam tarefas políticas e 

ideológicas na difusão e divulgação destas notícias, contribuindo para as construções de 

mundo que ajudam a sustentar condicionamentos presentes na sociedade. 

Em um segundo momento a categoria temática foi a “Qualidade da educação” 

que trouxe um total de nove notícias analisadas: quatro referentes ao slogan “Brasil, 

Pátria Educadora” e cinco correspondentes ao slogan “Ordem e Progresso”. Quanto às 

categorias analíticas da ACD foram utilizadas: Significação das palavras, Ethos, 

Metáfora e Modalidade. A análise das notícias por meio dessas categorias analíticas 

permitem o entendimento de como a mídia revela as (re)significações dos slogans a 
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partir do segmento “Qualidade da educação”. A combinação de elementos gramaticais e 

sociais são materializados em forma de textos, que possibilitam que os meios de 

comunicação definam o que será publicado sobre as questões educativas. A intenção do 

site é, justamente, questionar a má qualidade da educação para os alunos seja ela no 

ensino, superior, médio e outras instâncias. Pelas categorias analíticas da ACD foi 

possível captar os pontos chaves utilizados pela mídia como possibilidade de (re) 

significação dos slogans, sendo que o conjunto das ideias centrais, bem como o 

enquadramento noticioso geram vários sentidos no interior das notícias. Como foi dito 

no tópico do enquadramento noticioso da categoria temática “Qualidade da educação”, 

por meio das categorias analíticas da ACD e do enquadramento noticioso, temos a 

possibilidade de problematizar a construção das matérias e os objetivos que tais 

publicações querem atingir. Nessa lógica, a análise da categoria “Qualidade da 

educação” evidenciou um ensino defasado e de qualidade ruim. O enquadramento 

noticioso do Portal Uol tanto para o slogan “Brasil, Pátria Educadora”, quanto para o 

slogan “Ordem e Progresso”, não promoveu alternativas para que fosse feita uma 

educação adequada para os alunos. Mais uma vez, chamo a atenção para a palavra 

“gargalos” que foi utilizada nos textos jornalísticos nos períodos referentes aos dois 

“slogans”.  

Os quadros realizados a partir dos enquadramentos noticiosos identificados por 

meio da teoria do frame nas notícias publicadas na mídia tem por objetivo ilustrar a 

moldura da realidade originária dos textos jornalísticos publicados. A primeira categoria 

temática “Crise econômica e educação” se destaca pela diversidade de enquadramentos 

noticiosos nas matérias divulgadas em períodos correspondentes aos slogans “Brasil, 

Pátria Educadora” e “Ordem e Progresso”. Enquanto o primeiro slogan é modelado 

como contraditório por restringir recursos para educação, sendo que este setor foi 

definido como prioritário pelo governo Dilma, o slogan “Ordem e Progresso” é 

representado por notícias que reforçam o sucateamento da educação pela gestão 

anterior. Contudo, as matérias não isentam totalmente o governo de Michel Temer de 

suas responsabilidades de subsidiar recursos para a pasta. Além disso, há uma 

culpabilização excessiva entre os ministros do governo Dilma e Temer, os quais se 

acusam em grande parte das matérias como causadores das dificuldades financeiras 

enfrentadas por alguns programas educacionais. Quanto à segunda categoria temática 

“Qualidade da educação” ambos os enquadramentos apresentam convergências por 

parte das publicações. Nota-se como principal questionamento a má qualidade do ensino 
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que são disponibilizados para os alunos mesmo com uma mudança de governo no 

período de 2016. No enquadramento noticioso utilizado pelo Portal Uol é possível 

identificar que não houve nenhuma movimentação que ao menos apresentasse uma 

perspectiva esperançosa sobre o desenvolvimento da educação brasileira, pois não havia 

ação efetiva de tais governos para problematizar as deficiências do setor. A partir dessas 

constatações é possível problematizar alguns pontos da educação brasileira com relação 

a essas duas categorias temáticas. A educação foi prioridade dos governos Dilma e 

Temer mesmo com a definição dos slogans? Seria a má qualidade da educação um 

problema recorrente de outros governos? Em que medida os slogans contribuem para a 

ocultação dos problemas da educação? Como a mídia interfere no processo de difusão e 

divulgação de questionamentos direcionados ao setor educativo? Diante do cenário 

exposto neste trabalho, percebe-se uma educação brasileira que caminha a passos lentos 

sem rumo e principalmente sem um direcionamento sobre qual percurso prosseguir. 

Nesse sentido, este estudo reúne vários eixos importantes que integram os 

segmentos sociais. Educação, Linguagem, Slogans, Mídia foram as principais fontes de 

alimentação deste trabalho, uma vez que eles se relacionam ao longo do texto. Como 

dito no início deste tópico, fui desafiado pela tema desta dissertação e pelo contexto 

político que insistia cada vez mais em me provocar e a me mostrar situações novas que 

surgiam. Esses desafios são também oportunidades e possibilidades: oportunidades no 

sentido de possibilitar cada vez mais aprendizagem. Possibilidades no sentido de 

conhecimento das artimanhas e malícias que nos cercam. Portanto, este trabalho me 

possibilitou o crescimento acadêmico, porém minha evolução como ser humano 

também tem o seu espaço reservado. Espero que este trabalho contribua para o 

desenvolvimento de pesquisas na área e que contribua para o avanço e valorização dos 

trabalhos neste setor. 
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