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RESUMO 

 

 

Como se dá o funcionamento do discurso jornalístico, ao narrar sobre o 
professor (da) e a escola pública? Para responder a essa indagação, apresentamos como 
proposta, nesta dissertação, uma análise discursiva da série de reportagens Aprender 
para Ensinar, exibida no Jornal Nacional, principal noticiário da Rede Globo de 
Televisão. Composta por 5 reportagens, exibida no período de 2 a 7 de fevereiro de 
2015. A série de reportagens reúne dizeres sobre o professor (da) e a escola pública no 
Brasil, participando, assim, da produção de sentidos sobre a prática docente na esfera 
pública em condições de produção específicas: o início do segundo mandato da 
presidenta Dilma Rousseff, que havia elegido como lema de seu mandato “Brasil, Pátria 
Educadora”. A nossa pesquisa filia-se ao aparato teórico metodológico da Análise do 
Discurso de linha francesa, desenvolvida a partir da proposta do filósofo Michel 
Pêcheux, que considera, sobretudo as condições de produção do discurso e seu 
funcionamento imaginário, o que nos abre a possibilidade de pensar os processos de 
significação na relação com a exterioridade da língua. Nesse percurso de pesquisa 
mobilizamos noções importantes do quadro teórico-metodológico da Análise do 
Discurso, tais como: condições de produção, formações imaginárias, memória como 
interdiscurso e ideologia. Especificamente para tratarmos do funcionamento do discurso 
jornalístico, foram fundamentais as noções de narratividade e de discurso sobre, sendo 
esta uma modalidade discursiva, de caráter institucional, que nos possibilita refletir 
sobre a maneira da imprensa jornalística trabalhar a informação. Além disso, 
recorremos à noção de acontecimento jornalístico para desnaturalizar a ideia de “fato” 
sobre o qual o jornalismo tradicionalmente se sustenta, e mostramos o modo como se 
reproduz, em suas práticas, uma memória metálica, ao distribuir a variedade do mesmo 
em série. Ao final das análises, apontamos o modo como se constituem sentidos no 
dizer do telejornal para o professor (da) e a escola pública: por meio da compreensão do 
fazer jornalístico, as nossas análises contribuem para pensar na maneira pela qual a 
mídia, ao trabalhar o político pela língua, controla os efeitos de sentidos sobre a classe 
trabalhadora.  
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso; Telejornalismo; Professor; Escola Pública. 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

How is the journalistic discourse constructed, when narrating about the teacher 
and the public education? To answer this question, we present in this research a 
discursive analysis of a series of articles named Learn for Teaching, shown in Jornal 
Nacional, the main news broadcast of Rede Globo de Televisão. Composed of 5 reports, 
which were presented from February 2 to 7, 2015, the reports gathers comments about 
the teachers and public education in Brazil, thus taking part in the production of 
meanings about the teaching practice in the public sphere under specific conditions of 
production: the beginning of the second term of President Dilma Rousseff, who had 
chosen the motto of her mandate as "Brazil, Educating Country". Our research is based 
on the theoretical methodological apparatus of the Discourse Analysis of French Line, 
developed from the proposal of the philosopher Michel Pêcheux, which considers, 
above all, the conditions of production of discourse and its imaginary functioning, 
which opens the possibility of thinking of the processes of signification in relation to the 
externality of the language. In this research group, we mobilize important notions of 
Discourse Analysis theoretical-methodological framework, such as: conditions of 
production, imaginary formations, memory as interdiscourse and ideology. Especially 
concerning how the journalistic discourse operates, the notions of narrativity and 
discourse about played a fundamental role in the research, as  a discursive modality, of 
an institutional character, that allows us to reflect on the way the journalistic press 
manages information. Moreover, we deal with the notion of journalistic event to 
denaturalize the idea of "fact" in which journalism is traditionally supported, and we 
show how a metallic memory reproduces itself in its practices by distributing varieties 
of the same discourse in series. At the end of the analysis, we point out the way 
television news is told to the teacher and to the public school: through our 
understanding of journalistic work, our reflections contribute to the way in which the 
media, while working the political through the use of the language, controls the effects 
of meanings on the working class. 
 

 

KEYWORDS: Discourse analysis; TV broadcast; Teacher; Public school. 
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INTRODUÇÃO 

 

Filiada à Análise do Discurso (doravante AD), proposta por Michel Pêcheux na 

França e desenvolvida aqui no Brasil por Eni Orlandi, este trabalho de pesquisa tem 

como proposta analisar como o discurso jornalístico televisivo constitui efeitos de 

sentidos sobre os professores (da) e a escola pública, em dizeres formulados, 

constituídos e em circulação na atualidade.  

Vemos no dia-a-dia, a mídia e especialmente a TV, não somente circulando 

informações, mas constituindo discursos por meio de jornais e programas televisivos. 

Com isso, compreendemos que a televisão ao falar sobre o professor e a escola pública, 

produz efeitos de sentidos sobre o que significa ser um professor (da) escola pública na 

nossa época.  

Venho pensar nisso da posição de professora da escola pública, um lugar social 

que tenho experimentado desde o ano de 2008, embora meu contato com essa escola 

tenha ocorrido muito cedo, na minha infância, na posição de aluna da rede estadual de 

ensino. Com isso, dizemos que este trabalho de pesquisa vem responder a uma grande 

inquietação, que é a de compreender como é que o sentido sobre o professor pode ser 

outro quando produzido pela TV. 

Da posição de professora, não compartilho com os mesmos sentidos dados pelos 

jornais sobre o modo de ser professor. É nessa perspectiva, de pensar a possibilidade de 

sentido outro, que nos filiamos à AD. Como bem explica Orlandi (2011, p. 696) “a 

mesma palavra não significa a mesma coisa para o patrão e para o empregado.”. Vemos 

aí a questão do sentido sendo pensada na relação com o social, já que o sentido de uma 

palavra depende das posições de seus interlocutores no discurso. 

  Pensar a expressão “professor (da) escola pública” sob a ótica da AD significa 

levar em consideração uma linguagem que não é transparente, como lembra Orlandi:  

 
(...) não é, pois, transparente, assim como a história também não o é. 
Tampouco o sujeito. No entanto, vivemos na ilusão da evidência. 
Quando produzimos um sentido ele nos parece evidente. Mas não é. 
Tanto não é que pode significar diferentemente para diferentes 
posições sujeitos. É deste equívoco que se alimentam as relações 
sociais. Acreditamos estar produzindo os mesmos sentidos quando 
dizemos as mesmas palavras. (ORLANDI, 2011, p. 697).   
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Entender que os sentidos podem ser outros significa questionar a não 

transparência da linguagem, uma questão central na AD. A motivação dessa 

fundamentação teórico-metodológica de pesquisa surge justamente do fato da AD ter o 

discurso, e não a língua em si, como seu objeto teórico. A AD não apresenta uma visão 

teórica conteudística de linguagem, ou seja, de sua perspectiva, não se analisa o que está 

sendo dito sobre o professor da escola pública, mas como os dizeres acerca dele 

constituem efeitos de sentidos. Desse modo, levam-se em consideração o 

funcionamento linguístico e as condições de produção do discurso, o que permite 

compreender o processo discursivo em questão e o modo como se constituem efeitos de 

sentidos para esse professor. 

Sob essa concepção de linguagem, almejamos entender em nosso trabalho de 

pesquisa como se constituem sentidos sobre o professor (da) escola pública, em dizeres 

produzidos e em circulação na TV. Partindo desse questionamento, constituímos nosso 

corpus de análise de pesquisa por uma série1 de reportagens televisivas intitulada 

Aprender para Ensinar, exibida pela Rede Globo de Televisão, no Jornal Nacional, 

entre os dias 2 e 7 de fevereiro do ano de 2015.  

Como já afirmamos, o nosso suporte teórico está ancorado em Pêcheux e nas 

pesquisas desenvolvidas por Orlandi no Brasil. E desse modo, iniciamos na seção 2, em 

nossa fundamentação teórica, o momento em que abordamos os pressupostos teóricos 

da Análise do Discurso com ênfase em alguns conceitos da AD, apresentados sempre na 

correlação com o corpus analisado, dentre os quais estão discurso, ideologia, sujeito, 

formação imaginária, formação ideológica, formação discursiva, memória, 

narratividade, silêncio e não – dito.  

Para falar das condições de produção da série de reportagens, trazemos o lema 

Pátria Educadora, instituído pela presidenta Dilma Rousseff (PT), em seu discurso de 

posse2, um dizer que ganhou grande divulgação na mídia televisiva desde primeiro de 

janeiro de 2015, dia em que o texto de Dilma foi exposto a milhares de telespectadores 

em rede nacional. Esse destaque dado para a educação pelo Governo Federal, via PT, 

suscitou calorosas discussões e debates sobre o projeto em diversas esferas midiáticas, 

                                            
1 A série Especial Professores foi desenvolvida pelos repórteres Graziela Azevedo e Ronaldo de Souza. Disponível nos links: 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/aumenta-o-numero-de-professores-que-abandonam-salas-de-aula.html;  
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/professores-tem-o-desafio-de-tornar-aulas-mais-atraentes-para-os-alunos.html; 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/alunos-enfrentam-falta-de-preparo-de-professores-em-sala-de-aula.html; 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/estagio-em-sala-de-aula-e-fundamental-para-quem-quer-ser-professor.html; 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/professores-mostram-o-que-pode-ser-feito-para-melhorar-educacao.html 
2 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/480013-INTEGRA-DO-DISCURSO-DE-POSSE-
DA-PRESIDENTE-DILMA-ROUSSEFF-NO-CONGRESSO.html  
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como nas redes sociais, emissoras de rádios e televisão. A compreensão de como o 

discurso jornalístico produz sentidos outros sobre o professor (da) e a escola pública, 

renova a velha discussão de propostas públicas de valorização do magistério, que 

passam necessariamente pela luta de classes de um sistema capitalista. 

Destacamos que efeitos de sentidos são trabalhados nesta pesquisa por meio da 

relação da língua com a exterioridade. A nossa proposta não adota os pressupostos 

teóricos de uma linguística da língua, que concebe esse objeto como um mero 

instrumento de comunicação, fechada em si mesma. Entendemos que o entorno do dizer 

deve ser levado em conta ao se analisar efeitos de sentidos e que o projeto Pátria 

Educadora, naquele momento, repercute na esfera educacional. E por compreender que 

o discurso não está fora da história, pensamos na constituição de sentidos sobre o 

professor (da) e a escola pública, levando-se em consideração os sentidos pro (postos) 

no lema Pátria Educadora na relação com a série de reportagens. 

A proposta da seção 3 é trabalhar a caracterização do discurso jornalístico a 

partir das reflexões de Bethania Mariani (1996), ao abordar questões referentes à 

autoridade e aos jogos de poder que são por ela considerados como representativos nos 

jornais. Mariani (1996) também chama atenção para o uso da linguagem referencial e 

para o didatismo no discurso jornalístico. Suas ponderações fundamentam a discussão 

em torno do discurso sobre, que, por sua vez, em nosso corpus de análise norteia, 

sobretudo, a produção jornalística do discurso sobre a escola (pública). Além disso, a 

seção tem como proposta dialogar com autores do campo da Comunicação Social - 

Jornalismo, bem com o dizer do editor-chefe e apresentador do telejornal, considerado o 

jornal de maior audiência do país, Willian Bonner (2009), na obra em que descreve o 

modo de fazer do Jornal Nacional. Buscamos também discorrer sobre a relação 

estabelecida entre televisão e memória, visando-se compreender, principalmente, a ideia 

sustentada por Orlandi (2012a, p. 179) de que “a televisão – como outros instrumentos 

da mídia – produz uma homogeneização de seus fins” ao produzir a variedade do 

mesmo em série. Dessa perspectiva, buscamos sair do domínio exclusivo dos jornais 

quanto à formulação de sentidos e seguimos rumo ao domínio da constituição do 

discurso e de suas condições de produção e circulação3.  

                                            
3 Orlandi (2012a, p. 9) afirma que: “Os processos de produção do discurso implicam três momentos igualmente 
relevantes: 1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo intervir o contexto histórico-ideológico mais 
amplo; 2. Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias de enunciação específicas e 3. Sua circulação 
que se dá em certa conjuntura e segundo certas condições. 
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Entendemos que, ao dizer sobre o professor, o telejornal institui um discurso 

sobre. Conforme Mariani (1996, p. 63-64), o discurso jornalístico é caracterizado como 

uma modalidade de discurso sobre, pois aquilo que é falado torna-se objeto enunciado 

por um sujeito que imaginariamente não se envolve com a questão, projetando-se como 

um observador imparcial. Esse sujeito, na posição de jornalista não corresponde ao 

sujeito empírico, mas a sujeitos constituídos no dizer, atravessados por uma formação 

discursiva da equipe de jornalismo da Central Globo de Telecomunicação. 

 Além disso, na seção 3, compreendemos em Silva (2001) que os profissionais 

do jornalismo seguem sempre as mesmas recomendações dos manuais de imprensa, que 

podem ser entendidos como um conjunto de “respostas-prontas”, funcionando na 

empresa jornalística como referência para os profissionais a ela associados. Para se 

analisar, além de pensar a significação dada pelos jornalistas (da Globo) sobre o 

professor (da) escola pública, relacionamos esse dizer ao espaço no qual circula:  na TV. 

Para isso, mais uma vez , nosso ponto de partida é Orlandi, que ao destacar a capacidade 

de alcance da televisão, ressalta como impressionante “ a profusão de seus meios. O 

mais espetacular deles é o seu alcance, isto é, a possibilidade de atingir 

instantaneamente milhões de espectadores” (2012a, p. 179).  

Na seção 4, apresentamos o modo como constituímos nosso corpus de pesquisa, 

que sob um gesto de análise, possibilitou-nos compreender o funcionamento do discurso 

sobre o professor (da) e a escola pública no Jornal Nacional. Entendemos que ao 

desconstruir a evidência de sentido único em nossas análises, estamos resistindo ao mal-

estar social que tomou o estado brasileiro na atualidade. Questionando o primado 

ilusório da transparência da linguagem no discurso jornalístico, estamos lutando, nesse 

momento histórico de pós-golpe (de natureza midiática!?) contra a segregação que 

chega também à esfera educacional sob o nome de  Escola sem Partido, Novo Ensino 

Médio... E desse modo, entendemos que ao interrogarmos a lógica jornalística da 

reprodução de sentidos, resistimos mais uma vez aos ataques da classe trabalhadora. 

Quando pensamos sobre o pensamento político- ideológico no âmbito da 

linguagem, estamos retomando Pêcheux (1978) ao dizer que: “a luta ideológica de 

classes é uma luta pelos sentidos das palavras, expressões e frases, uma luta vital para 

cada uma das classes que se confrontam ao longo da história até o presente.”. 

(PECHEUX, 1978, p. 266 apud ZOPPI-FONTANA, 2005; p. 55). E é desejando compreender 

como se dá esse entrelaçamento da língua com a história para significar, que saímos em 

busca da teoria desenvolvida por Pêcheux na seção 2. 
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2 A ANÁLISE DO DISCURSO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-
METODOLÓGICA 
 

 

 A origem da Análise do Discurso (doravante AD), fundamentação teórico-

metodológica desta pesquisa, está ligada especialmente ao filósofo Michel Pêcheux na 

França, na década de 1960. Nesse momento, a Linguística4 apresenta um enorme 

crescimento e é repensada por Pêcheux por oferecer meios para abordar o político na 

língua.  

O texto de Fernanda Mussalim (2005), de caráter introdutório aos estudos do 

discurso, explicita muito bem o interesse de Michel Pêcheux e Jean Dubois, linguista e 

lexicólogo, no momento de gênese da AD: “O que há de comum no trabalho desses dois 

pesquisadores com preocupações distintas é que ambos são tomados pelo espaço do 

marxismo e da política, partilhando convicções sobre a luta de classes, a história e o 

movimento social.” (MUSSALIM, 2001, p. 101-102).  

Conforme afirma Denise Maldidier (1997, p. 18), Michel Pêcheux “desenvolve 

um questionamento crítico sobre a linguística e as extensões da ciência piloto”; a 

Análise de Discurso “é pensada como uma ruptura epistemológica com a ideologia que 

domina nas ciências humanas”, ao articular “a questão do discurso àquelas do sujeito e 

da ideologia”.  

A Linguística que se desenvolve a partir da leitura do Curso de Linguística Geral 

de Saussure (modelo estrutural), o materialismo histórico (considerando, sobretudo, a 

noção de ideologia), repensado por Althusser através da releitura dos escritos de Marx, 

e a psicanálise lacaniana (que contempla o sujeito do inconsciente) são três grandes 

áreas presentes no nascimento da Análise do Discurso, caracterizando, assim, a AD 

como uma disciplina de entremeio. A reflexão a partir de pontos de contato dessas áreas 

do conhecimento científico está na base da teoria proposta por Michel Pêcheux, que se 

constitui em um momento de reviravolta nos estudos de linguagem.  

Nesse período, a Linguística é promovida à ciência piloto das Ciências Humanas 

por estabelecer um método estrutural de análise. Michel Pêcheux, assim como outros 

pesquisadores de sua época, é fortemente influenciado pelo modelo estrutural. 

Entretanto, Pêcheux faz uma releitura dos escritos de Saussure e realiza vários 

                                            
4 Remetemos à publicação do Curso de Linguística Geral, publicado postumamente pelos discípulos de Ferdinand de Saussure 
Charles Bally e Albert Sechehaye, em 1916. O livro é tido como marco da fundação da Linguística Moderna.  
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deslocamentos teóricos. É relevante, neste momento, refletir um pouco sobre os 

deslocamentos realizados por Pêcheux, em relação à língua e mais adiante sobre o 

sujeito.    

Em seus estudos relatados no Curso de Linguística Geral, Ferdinand Saussure 

considera ser a língua o objeto de estudo da ciência da linguagem, com a justificativa de ela 

permanecer no âmbito do social, da homogeneidade, o que favorece sua sistematização para 

fins de estudo. Segundo ele, a língua (ao contrário da fala) é passível de análise. O linguista, 

ao recapitular os caracteres da língua, considera ser “a língua, distinta da fala, e por isso, 

um objeto que se pode estudar separadamente”, (SAUSSURE, 2012, p. 46). Por 

consequência, a fala não se permite analisar, pois é entendida como um ato individual do 

falante, ou seja, a fala é um desdobramento da língua e se marca por sua heterogeneidade.  

Pêcheux, por sua vez, propõe um deslocamento em relação a essa dicotomia 

(langue e parole) pensada por Saussure. O filósofo, ao publicar sua tese de doutorado 

no ano de 1969, com o nome de “Análise automática do discurso (AAD-69)”, funda a 

Análise do Discurso, criticando justamente a questão da língua como objeto de estudo, 

conforme vinha sendo tomada na linguística estruturalista. Nas palavras do autor: 

 

[...] tudo se passa como se a linguística científica (tendo por objeto a 
língua) liberasse um resíduo, que é o conceito filosófico de sujeito 
livre, pensado como o avesso indispensável, o correlato necessário do 
sistema. A fala, enquanto uso da língua, aparece como um caminho da 
liberdade humana (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 71). 
 
 

Diferentemente do que prioriza Saussure (o estudo da língua em oposição à 

fala), Pêcheux desloca o seu objeto de estudo ao propor a inter-relação língua e 

discurso. A especificidade de sua teoria ocorre ao adotar o discurso como objeto teórico, 

sendo o discurso concebido pelo teórico como “efeito de sentidos” entre os pontos A e 

B (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 82).  

A própria noção de língua também é deslocada por Pêcheux. Como diz Orlandi 

(2012b, p. 27), retomando o filósofo, ela é pensada “como sistema significante em sua 

relação com a História”. Com isso, o discurso é entendido sempre como efeitos de 

sentidos atravessados pela história, apresentando, assim, uma forma material. A AD, 

portanto, entende o discurso em sua materialidade linguística, mas que só produz 

sentido pela sua inscrição na história. 
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A ideia de que o discurso apresenta uma forma material vem do projeto 

desenvolvido por Althusser (a partir de uma releitura de Marx). Em “Ideologia e 

Aparelhos Ideológicos do Estado”, Althusser (1980) afirma que o homem, ao fazer 

história, não a faz com clareza, ou seja, a história não se revela com transparência para o 

homem. Isso porque comparece o mecanismo responsável pela “reprodução das 

relações de produção capitalista” (idem, ibidem), que pode ser entendido por ideologia. 

A ideologia é o mecanismo responsável pela naturalização dos sentidos e, ao se analisar 

o discurso, tem-se acesso ao componente ideológico que é materializado na língua 

através do discurso5.  

Retomando-se os deslocamentos realizados por Pêcheux (1997 [1969]) frente ao 

objeto teórico (língua) adotado por Saussure, observa-se que este, ao excluir a fala, corta por 

consequência o sujeito dos estudos de linguagem. Pêcheux, por sua vez, ao eleger o discurso 

como objeto de análise, inclui a questão do sujeito no seu quadro teórico. Inserir o sujeito 

nos estudos de linguagem representa, pois, um grande salto em termos de releitura da própria 

Linguística Moderna.  

Contudo, é importante ressaltar que a AD não é a única corrente teórica a tratar da 

subjetividade. A Teoria da Enunciação, por exemplo, é vista como uma teoria que também 

se propõe a analisar as questões relativas ao sujeito. Benveniste é considerado o primeiro 

linguista a teorizar sobre a subjetividade, ao evidenciar que o homem se constitui pela 

linguagem. É justamente a partir da relação estabelecida entre o sujeito e a linguagem 

que a questão da subjetividade será entendida, já que para o autor: 

 

É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 
sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua 
realidade que é a do ser, o conceito de “ego”. Encontramos aí o 
fundamento da “subjetividade” que se determina pelo status 
linguístico da “pessoa”. (BENVENISTE, 2005, p. 286). 
 
 

Assim, temos em Benveniste que sujeito e linguagem estão numa estreita relação 

de interdependência, pois a linguagem favorece a subjetividade por dispor de formas 

linguísticas vazias à espera de um sujeito que lhe dê significados. Dito de outra forma, é 

a linguagem que torna possível a subjetividade. Observamos ainda, na citação anterior, 

que a subjetividade se instaura por meio do preenchimento da categoria linguística de 

pessoa, marcada na reflexão de Benveniste pela noção de “ego”.  Todavia, para que se 
                                            
5 A respeito da noção de ideologia, mais adiante desenvolvemos mais profundamente a discussão em torno do 
conceito, ao tratarmos de mais um deslocamento realizado por Pêcheux, que é a noção de sujeito. 
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instaure de fato o processo da enunciação, é necessário que o sujeito, ao ser instituído 

como um “eu”, institua a segunda pessoa, aquela com quem se fala, um “tu”, conforme 

explica Benveniste (2005, p. 286): 

 

Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na 
minha alocução tu. Essa condição de diálogo é que é constitutiva da 
pessoa, pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na 
alocução daquele que por sua vez se designa por eu. A linguagem só é 
possível porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a 
ele mesmo como eu no seu discurso. Por isso, eu propõe outra pessoa, 
aquela que, sendo embora exterior a “mim”, torna-se o meu eco – ao 
qual digo tu e que me diz tu.   
 
 

O sujeito em Benveniste é considerado como aquele que proporciona o 

funcionamento da língua, ou seja, o sujeito é fundamental já que ocupa uma posição de 

destaque na enunciação, que ao designar um “tu” e preencher um signo vazio, constitui-

se como centro do seu dizer. O princípio teórico da AD, entretanto, rompe com o modo 

de se entender o sujeito como origem dos sentidos, com a ideia de um subjetivismo. 

A subjetividade é definida por Michel Pêcheux (1997 [1969]) “como um lugar 

determinado na estrutura social.”. Então, observa-se que desde o início, a definição de 

sujeito não é compreendida fora do social, ou seja, o sujeito na AD não se apresenta como 

um ser individual. E em 1975, o teórico amplia a questão do sujeito, ao repensar o 

conceito por meio do desenvolvimento de “uma teoria não-subjetiva da subjetividade”. 

O texto de Freda Indursky (2008, p. 10) é bastante esclarecedor nesse aspecto: 

 

(...) Pêcheux vai acrescentar algo muito importante às formulações 
sobre o sujeito, propondo o que chamou de “uma teoria não-subjetiva 
da subjetividade”( Pêcheux,1988, p.133). Com esta formulação, que 
pode parecer inicialmente contraditória, o autor dá início à articulação 
de duas noções – inconsciente e ideologia – essenciais para entender 
sua concepção de subjetividade.  
 
 

Com a formulação da “teoria não-subjetiva da subjetividade”, Pêcheux (1988 

[1975], p. 133) propõe repensar a concepção da constituição do sujeito por meio da 

reformulação das noções de ideologia e inconsciente. Com isso, Pêcheux afirma que o 

sujeito não constitui o centro do seu dizer, pois é interpelado pela ideologia, no que diz 

respeito a sua formação social, e atravessado pelo inconsciente em termos de 

constituição pessoal. Assim, o sujeito é duplamente afetado. Desse modo, faz-se 

necessário compreender como ideologia e inconsciente são reformulados por Pêcheux. 
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A articulação do sujeito com a ideologia vem da reformulação do conceito 

construído pelo filósofo Louis Althusser, pelo viés do Materialismo Histórico, no qual 

Althusser, fazendo uma releitura de Marx, considera que “as ideologias não se compõem de 

“ideias”, mas de práticas.” (PÊCHEUX, 1996, p. 143). O que interessa de fato a Pêcheux, 

ao relacionar sujeito e ideologia, é que ideologia é pensada como sendo a responsável por 

produzir no sujeito o efeito de evidência de sentido, por fazer com que o sujeito tenha a 

ilusão de ser fonte daquilo que diz. Nas palavras de Eni Orlandi, “É a ideologia que produz 

o efeito de evidência, e da unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos 

institucionalizados, admitidos como “naturais”. Há uma parte do dizer, inacessível ao 

sujeito, e que fala em sua fala.” (ORLANDI, 2012b, p. 31). Como resultado do efeito 

ideológico, o sujeito se esquece de que não tem domínio daquilo que diz. 

Dessa perspectiva, o sujeito é sempre pensado em termos discursivos, ou seja, o 

que interessa na AD é como acontece o funcionamento do sujeito no discurso. Assim, 

Pêcheux (1997 [1969]) conclui que é pelo entendimento do que vem a ser formação 

discursiva (FD) que se pode entender como o sujeito funciona discursivamente. Nas 

palavras do autor: “(...) diremos que os indivíduos são “interpelados” em sujeitos-

falantes (em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam “na 

linguagem” as formações ideológicas que lhes são correspondentes.” (PÊCHEUX, 1997 

[1969], p. 161). O conceito de FD, nas palavras de Orlandi, é definida como “aquilo que 

numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma 

conjuntura sócio histórica dada –  determina o que pode e o que deve ser dito.” 

(ORLANDI, 2002, p. 43). Com isso, entendemos que o sujeito fala sempre a partir de 

uma posição discursiva.  

Pêcheux esclarece que o indivíduo é interpelado em sujeito por meio do 

processo de identificação com uma formação discursiva dominante (PÊCHEUX, 1988 

[1975]). Após algumas reformulações, o teórico conclui que a interpelação ocorre por 

meio da noção de forma-sujeito, que é entendida como um modo de ser do sujeito em 

um determinado momento histórico. Assim, a forma-sujeito é decorrente de uma 

interpelação ideológica. Nas palavras de Orlandi: “é a forma de existência histórica de 

qualquer indivíduo, agente de práticas sociais” (ORLANDI, 2006, p. 18). Ainda é pela 

noção de forma-sujeito que se obtém a afirmação de o sujeito está numa condição de 

assujeitamento à língua, inscrito na história. Com isso, o sujeito assume uma forma 

histórica e ocupa determinadas posições sujeito no discurso. 
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Ao dizer, o sujeito ocupa posições que decorrem da forma sujeito histórica. Para 

Orlandi (2002, p. 49), “o sujeito discursivo é pensado como ‘posição’ entre outras. [...] é 

a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz”. Nessa 

citação, notamos que a AD não trabalha com o conceito de indivíduo, e sim, com a 

posição da forma sujeito a partir de uma determinada formação discursiva, que se marca 

no dizer. 

Com o propósito de exemplificação, de como o sujeito ocupa posições 

discursivas por identificação a uma formação discursiva, podemos nos remeter à fala da 

professora Marta Giovana, na reportagem “Aumenta o número de professores que 

abandonam salas de aula”, que constitui o corpus da presente pesquisa. Nela, a 

professora confidencia à repórter da Globo que não há folha para tirar cópia de provas. 

Na entrevista, encontra-se o seguinte dizer da professora:  

“A gente tem que pedir para os meninos, tem que ir comprar”.  

 O emprego da expressão “a gente” serve de exemplo para mostrar a posição em 

que Marta se encontra. Nota-se que ela fala sobre seu trabalho no coletivo (a gente). Por 

que não usar o pronome de primeira pessoa (Eu tenho que...)? Ao usar “a gente”, um 

efeito de sentido possível é a afirmação de que fala da posição de quem ensina, ou seja, 

“a gente” (a gente = professor). O uso da expressão pode ser pensada como marca do 

efeito ideológico porque produz uma evidência de sentido.    

Retomando a formulação de Pêcheux (1988 [1975], p.133) sobre “uma teoria 

não-subjetiva da subjetividade”, observamos que além da ideologia,  o autor lança mão 

do conceito de inconsciente para os estudos do sujeito.  A noção de inconsciente é 

pensada na AD a partir da concepção de sujeito em Lacan, que por sua vez, faz uma 

releitura da descoberta do inconsciente por Freud. Essa questão do inconsciente é 

tratada por Mariani (2006), ao trazer uma citação de Lacan:  
 

Logo, para se falar em sujeito, a partir de então, é necessário levar em 
conta a existência do inconsciente, parte constitutiva do sujeito, como 
mostravam os estudos psicanalíticos de Freud e Lacan. (LACAN, 
1982, p. 194 apud MARIANI, 2006, p. 7) 
 

 

O conceito de inconsciente lacaniano também está presente no modo como a AD 

compreende o sujeito. O sujeito é concebido por Lacan como sendo sempre atravessado 

pelo discurso do Outro, pois existe o entendimento que sob as palavras há outras 

palavras. O sujeito é constituído pela relação mantida com o inconsciente, pois, para 
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Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Vemos com Mariani (2011) 

como Lacan entende esse sujeito da linguagem: 

 

(...) É por isso que, de acordo com Lacan, o sujeito falante, o parlêtre 
(Lacan 1985) é um sujeito dividido pelo funcionamento da linguagem.  
Do ponto de vista do materialismo histórico, podemos dizer que o 
funcionamento da psique humana é um processo de transformações 
qualitativas integradas ao desenvolvimento histórico social (Lukács,  
1990, p. 95), que permitirá o processo de identificação e de identidade 
de cada sujeito que elabora um discurso, fazendo-o filiar-se a 
determinadas formações discursivas a partir de uma posição de classe 
que delimita a formação ideológica que domina o discurso. 
(MARIANI, 2011, p. 132)  
 

Em Mariani (2011), observamos uma relação estabelecida entre o sujeito 

lacaniano e o sujeito segundo o materialismo histórico. Contudo, é essencial destacar 

que tais conceitos são reformulados por Pêcheux, ou seja, a AD apresenta especificidade 

ao tratar da constituição do sujeito. Há uma passagem de Indursky (2008) que sintetiza 

muito bem a questão do sujeito. A autora explica que: “É a partir deste laço entre 

inconsciente e ideologia que o sujeito da análise do discurso se constitui. É sob o efeito 

desta articulação que o sujeito da AD produz seu discurso”. (INDURSKY, 2008, p. 10-

11). 

Pensar sobre a constituição do sujeito neste trabalho de pesquisa é fundamental 

para se analisar os dizeres produzidos pelo próprio professor sobre sua prática de 

trabalho, apresentados na série de reportagens que constitui o corpus de análise. É 

fundamental entender que além de o sujeito decorrer do laço entre o inconsciente e a 

ideologia, tem-se de levar em consideração também, ao se analisar o discurso sobre os 

professores, como Pêcheux concebe o discurso e que relações ele estabelece com suas 

condições de produção, pontos abordados na próxima subseção deste trabalho.   

   

2.1 O discurso e suas condições de produção 

 

Como já fora mencionado, o objeto de análise proposto pela teoria desenvolvida 

por Pêcheux é o discurso. Eni Orlandi traz a definição de discurso na AD, dizendo que 

ele está necessariamente atrelado às formas materiais: “O discurso, definido em sua 

materialidade simbólica é efeito de sentidos entre locutores, trazendo em si as marcas da 

articulação da língua com a história para significar” (ORLANDI, 2012a, p. 63). Com 
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essa concepção de discurso, tem-se a afirmação de uma premissa que associa discurso 

(efeito de sentidos) à língua e à história. Em decorrência dessa relação intrinsecamente 

(pré) estabelecida, compreende-se que história faz parte das condições de produção do 

discurso. 

Eni Orlandi (2012b, p. 32) afirma que “se se tira a história, a palavra vira 

imagem pura”. A autora faz essa observação ao ressaltar que a noção de imaginário, 

mais um elemento que faz parte das condições de produção do discurso, apresenta uma 

conotação diferente na AD, conforme será falado mais adiante. O que se pretende 

destacar, neste momento, é que há uma ligação entre a língua e a história. Nos termos de 

Orlandi: 

[...] efeitos de sentidos que são produzidos em condições determinadas 
e que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, 
deixando vestígios que o analista tem de apreender. São pistas que, ele 
aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, pondo 
em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. 
(ORLANDI, 2012b, p. 30). 
 
 

Pêcheux diz que o discurso vai além do que foi dito, e ao analisá-lo deve se levar 

em conta como foi possível “sua formulação e sua compreensão” (PÊCHEUX, 1997 

[1969], p. 75). O sentido está necessariamente entrelaçado com as condições históricas 

de produção dos discursos. Nessa perspectiva, podemos entender que o sentido não está 

na língua em si, mas na relação entre o linguístico e os sujeitos do discurso envolvidos 

numa dada condição de produção.  

A noção de condições de produção é apresentada por Pêcheux em “Análise 

automática do discurso”. O teórico considera que “[...] um discurso é sempre 

pronunciado a partir de condições de produção dadas [...]” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 

75), e isso deve ser levado em consideração no momento em que se busca compreender 

o processo de produção de sentidos. 

As condições de produção na AD estão ligadas à situação imediata de 

enunciação e ao contexto sócio histórico, que determinam o dizer. Orlandi (2002), ao 

apresentar as condições de produção do discurso, realiza uma divisão entre: 

a) as condições de produção consideradas em sentido estrito, que 
compreendem as circunstâncias da enunciação, o contexto imediato, o 
aqui-agora do dizer;  
b) e as condições de produção em sentido amplo, que são constituídas 
pelo contexto sócio-histórico. (ORLANDI, 2012b, p.12) 
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Além das circunstâncias imediatas de enunciação e do contexto sócio histórico, a 

memória do dizer também faz parte das condições de produção dos sentidos. O conceito 

de memória é entendido na AD, como: “o saber discursivo que torna possível todo o 

dizer” (ORLANDI, 2002, p. 31). Nesse sentido, entende-se que a memória não é 

compreendida somente pela noção de arquivo, mas como um saber que possibilita que 

as palavras façam sentido para o sujeito. A noção de memória é trabalhada por Orlandi 

(2002, p. 31) como interdiscurso. A analista explica que: 

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação 
ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é 
definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou 
seja, é o que chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna 
possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já dito que 
está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso 
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma 
situação discursiva dada. 

Pensando na citação de Orlandi (2002), observamos que a memória, ao ser 

pensada em termos discursivos, é tratada como interdiscurso, que se refere ao já-dito, à 

constituição dos sentidos. Nas palavras de Courtine (1984), o interdiscurso é entendido 

“como um eixo vertical onde teríamos todos os dizeres já ditos- e esquecidos- em uma 

estratificação de enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível”.  

Ainda como parte das condições de produção do discurso, tem-se a noção de 

formações imaginárias, conceito teórico essencial para este trabalho, que busca 

compreender as imagens projetadas para o professor que atua na escola pública. Orlandi 

(2001), retomando Pêcheux (1997 [1969]), explica que: 

As condições de produção implicam o que é material (a língua [...]), o 
que é institucional (a formação social [...]) e o mecanismo imaginário. 
Esse mecanismo produz imagens dos sujeitos, assim como do 
discurso, dentro de uma conjuntura sócio-histórica (ORLANDI, 2001, 
p. 40). 

Ainda pensando nas condições de produção do discurso, em termos de 

formações imaginárias, recorremos mais uma vez à citação de Pêcheux (1997 [1969], 

p.75) ao afirmar que “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de 

produção dadas”. Entretanto, vale destacar que tais condições de produção são sempre 
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fruto do esquecimento ideológico, de modo que o sujeito acredita ser o centro do seu 

dizer. E ainda, que ele sofre o apagamento da filiação à formação discursiva, a qual 

determina aquilo que pode ou não ser dito. Seguindo esse pensamento de Pêcheux & 

Fuchs (1975), entendemos que o sujeito se ilude duplamente. O primeiro esquecimento 

é da ordem do ideológico, pois para dizer, é necessário que o sujeito se esqueça de que 

ele não é o centro do dizer; o segundo esquecimento é da ordem da enunciação, porque 

fica apagado para o sujeito a formação discursa com a qual seu dizer se identifica, que 

determina aquilo que pode ou não ser dito.    

Em virtude desses dois esquecimentos, Pêcheux (1997 [1969]) afirma que o 

sujeito realiza uma representação imaginária daquilo o que vem a ser as condições de 

produção do seu discurso. Segundo o teórico, há um jogo de imagens que perpassam os 

interlocutores do discurso, como podemos observar no quadro organizado pelo próprio 

autor (1997 [1969]): 
Expressão que designa as 
formações imaginárias 

Significação da expressão Questão implícita cuja 
“resposta” subentende a 
formação imaginária 
correspondente 

A  I(A) 

    I(B) 

Imagem do lugar de A para o sujeito 
colocado em A 
 
Imagem do lugar de B para o sujeito 
colocado em A 

“Quem sou eu para lhe falar assim?” 
 
“Quem é ele para que eu lhe fale assim?” 
 

B  I(B) 

    I(A) 

Imagem do lugar de B para o sujeito 
colocado em B 
 
Imagem do lugar de A para o sujeito 
colocado em B 

“Quem sou eu para que ele me fale 
assim?” 
 
“Quem é ele para que me fale assim?” 

A   I(R)  

B   I(R)  

“Ponto de vista” de A sobre R 

“Ponto de vista” de B sobre R 

“De que lhe falo assim?” 

“De que ele me fala assim?” 

Quadro 01: Retomada do quadro das formações imaginárias em Pêcheux (1997 [1969]) 

  A explicação simplificada de Mussalim (2005), em sua retomada de Pêcheux 

(1997 [1969]), é bastante esclarecedora para mostrar o funcionamento dessas formações 

imaginárias: 

1.  A imagem que o sujeito, ao enunciar seu discurso, faz: 

a) do lugar que ocupa; 

b) do lugar que ocupa seu interlocutor; 

c) do próprio discurso ou do que é enunciado. 

2. A imagem que o sujeito, ao enunciar seu discurso, faz da imagem que seu 

interlocutor faz: 

a) do lugar que ocupa o sujeito do discurso; 

b) do lugar que ele (interlocutor)ocupa; 
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c) do discurso ou do que é enunciado. 

 

Entendemos que A e B são posições assumidas no discurso por sujeitos que não 

são concebidos como físico, mas como resultado de projeções imaginárias decorrentes de 

um processo de antecipação: processo por meio do qual, na posição discursiva de emissor, 

projeta uma representação imaginária do sujeito que o espera e estabelece suas estratégias 

discursivas. Nas palavras de Orlandi: 

 

[...] todos esses mecanismos de funcionamento do discurso repousam 
no que chamamos formações imaginárias. Assim não são os sujeitos 
físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, como estão 
inscritos na sociedade e que poderiam ser sociologicamente descritos, 
que funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de 
projeções. São essas projeções que permitem passar das situações 
empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no 
discurso. Essa é a distinção entre lugar e situação (ORLANDI, 2001, 
p. 39). 
 

 
Assim, entendemos que o sujeito, ao assumir uma posição no discurso, realiza 

projeções imaginárias. Portanto, compreender que imagens são (possivelmente) projetadas 

pelo sujeito, em suas diferentes posições na série Aprender Para Ensinar, são primordiais 

para se entender como se constituem os sentidos para o professor que dá aula na escola 

pública no Brasil, na atualidade, no discurso sobre, constituído e em circulação no telejornal.  

Observamos que o sujeito na posição (A) é o telejornalismo da rede Globo (Jornal Nacional), 

o qual se apresenta para o telespectador, que é o sujeito na posição (B). O Jornal Nacional, 

em nosso corpus de análise, fala sobre o professor da escola pública (R). Desse modo, nosso 

trabalho de pesquisa se propõe a pensar nessas posições que projetam efeitos de sentidos, e, 

que sobretudo, jogam com a ideia de aproximação entre discurso e silêncio sob o efeito de 

uma certa narratividade, sobre a qual pretendemos refletir na subseção seguinte.  

 

2.2 Narratividade, silêncio e não-dito 
 

Com a nossa proposta de análise discursiva, que trabalha os efeitos de sentidos 

postos sobre o professor (da) e a escola pública por meio de uma materialidade 

jornalística, tomamos com base em Mariani (1996), o termo narratividade, que é 

pensado pela autora, em sua tese de doutorado, para tratar das narrativas formuladas 

sobre os comunistas e o partido (PCB) constituídos nos jornais impressos de 1922 a 

1989. Sobre tais narrativas, Mariani (1996, p. 106) faz a seguinte colocação: 
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do nosso ponto de vista, há um elemento que atua junto à memória 
discursiva, institucionalizando esses dizeres possíveis: um fio que tece 
e conduz nos jornais o ecoar das repetições parafrásticas, impedindo o 
deslizar dos significantes e/ ou as resistências históricas, misturando 
passado, presente e futuro. Trata-se de um processo que estamos 
chamando de narratividade.  

  
Desse modo, vemos a narratividade sendo entendida como um processo 

simbólico, que atravessa o sujeito jornalista e o convoca para o trabalho de construção 

de um efeito de evidência sobre uma notícia. Uma questão que nos interessa em nosso 

trabalho de pesquisa, pois indagamos como o que é dito sobre o professor (da) e a 

escola pública no telejornal representa uma verdade.  

Como vimos por meio da citação anterior, estabelece-se uma relação entre 

narratividade e memória discursiva. Sobre essa questão, vemos mais uma vez nas 

palavras de Mariani (1996, p. 119): 

  

Estamos chamando de narratividade, ou memória como processo 
narrativo, um mecanismo discursivo que atuando junto à memória 
possibilita a reorganização imaginária do acontecer histórico em suas 
repetições, resistências e rupturas. A narratividade, tal como a estamos 
concebendo, com base na perspectiva da AD, coloca em movimento 
(no trabalho da memória) os agenciamentos de rituais enunciativos 
presentes no imaginário, permitindo o deslocamento, o retorno, a 
migração de cadeias de enunciados. A narratividade – e seu 'produto', 
os enunciados e textos narrativos - se encontra dispersa na 
verticalidade do interdiscurso. Ela é apreensível, portanto, após o 
trabalho de análise do discursivo. 

 

Vemos com isso que a narratividade, na ordem do discurso jornalístico, não 

comparece linearizada, mas dispersa no interdiscurso, na memória do dizer. Mas que ela 

pode ser recuperada pelo analista do discurso através de um trabalho de análise. Dentro 

dessa dispersão de sentidos, vemos com Mariani (1996), ao pensar a prática jornalística 

como “um falar sobre de natureza institucional – que os mecanismos de poder vão tanto 

distribuindo os espaços dos dizeres possíveis como silenciando, localmente, o que não 

pode e não deve ser dito.” (MARIANI, 1996, p. 106).  

No espaço daquilo que se pode ou deve dizer, ou seja, das possiblidades do 

dizer, vemos a atuação da política do silêncio, em que “ao dizer algo apagamos 

necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma situação 

discursiva dada.” (ORLANDI, 2007, p. 73).  Com isso, procuramos agora compreender 

como o silêncio e sentido se relacionam no discurso. 
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Segundo Orlandi (2007, p. 69), o silêncio “não é ausência de sons ou de 

palavras”, mas uma espécie de princípio fundante de toda significação. De modo que, “o 

silêncio é a própria condição do sentido (...) não é o vazio, ou o sem-sentido; ao 

contrário, ele é o indício de uma instância significativa.”. Com isso, a autora faz um 

deslocamento sobre o silêncio no campo de estudos da linguagem. 

Na AD, o silêncio é condição para a produção dos sentidos. Ele existe entre as 

palavras e as atravessa constituindo sentidos. A autora identifica o silêncio fundador ou 

fundante como um meio de proporcionar a significação.  

Além disso, Orlandi (2007) mostra que a política do silêncio, que remete ao não-

dito,  é mais um modo do silêncio se manifestar. Sob essa forma de silêncio decorrente 

do silêncio fundante, fala-se de um silêncio constitutivo e local. Nessa perspectiva, 

 

a política do silêncio se define pelo fato de que ao dizer algo 
apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas 
indesejáveis, em uma situação discursiva dada. 
A diferença entre o silêncio fundador e a política do silêncio, é que a 
política do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não 
se diz, enquanto silêncio fundador não estabelece nenhuma divisão: 
ele significa em (por) si mesmo. (ORLANDI, 2007, p. 73) 

 

Como vemos, fica por conta da política do silêncio a divisão que se estabelece 

na tensão dos efeitos de sentidos entre o dito e não-dito. O silêncio constitutivo é, 

portanto, da ordem do não dizer, que obrigatoriamente remete ao dito: 

 
um efeito de discurso que instala o anti-implícito: se diz “x” para não 
(deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar do dito. É o não 
– dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se 
quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de 
uma “outra” formação discursiva, uma “outra” região de sentidos. O 
silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, 
determinando consequentemente os limites do dizer. (ORLANDI, 
2007, p. 73-74) 
 
 

Por outro lado, o silêncio local representa aquilo que é naturalizado como 

proibição/interdição do dizer. A autora toma censura como exemplo dessa categorização 

de silêncio.  

 

A relação com o “dizível” é, pois, modificada quando a censura 
intervém: não se trata mais do dizível sócio historicamente definido 
pelas formações discursivas (o dizer possível): não se pode dizer o que 
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foi proibido (o dizer devido). Ou seja: não se pode dizer o que se pode 
dizer. (ORLANDI, 2007, p. 77) 
 

Pensando nessa interdição do dizer, retomamos o trabalho de Mariani (1996, p. 

238), que após analisar os sentidos postos pela imprensa brasileira sobre o partido 

comunista, conclui dizendo que “a prática discursiva jornalística permite a 

institucionalização social de certos sentidos, remetendo 'ao que todo mundo sabe' (uma 

verdade local) e ao silenciamento de outros sentidos, resultado de uma política do 

silêncio.”. Sendo assim, com a ideia de “comunismo no lugar do inimigo, silenciou 

possibilidade de outros sentidos; apagou, enfim, a possibilidade da discussão política no 

discurso.” (MARIANI, 1996, p. 239).  

A partir dessas reflexões, podemos compreender que “a significação não se 

desenvolve sobre uma linha reta, mensurável, calculável, segmentável. Os sentidos são 

dispersos, eles se desenvolvem em todas as direções e se fazem por diferentes matérias, 

entre as quais se encontra o silêncio.” (ORLANDI, 2007, p.46). 

Com isso, buscamos olhar o nosso material de análise não como um texto 

informativo, mas como um discurso que joga com uma memória única, eleita pela 

imprensa como verdadeira, atravessada por meio de uma política do silêncio.  

Caminhamos na busca por uma narratividade, como uma memória do dizer 

sobre o professor (da) e a escola pública no Brasil, num material de análise da esfera 

jornalística, que ao empregar uma palavra ou outra, joga com sentidos, já que as 

palavras “São presença e ausência. São o que parecem e o que não parecem, são o que 

dizem e o que não dizem.” (ORLANDI, 2012, p. 143). Numa produção que está 

submetida “ao jogo das relações de poder vigentes, (...) ao imaginário ocidental de 

liberdade e bons costumes.” (MARIANI, 1996, p. 67). 

 Partimos dessa relação estabelecida entre dito/não-dito para analisar como a 

série de reportagens produz uma história sobre esse professor e essa escola, por meio da 

narratividade jornalística que trabalha na divulgação de  dizeres possíveis e no 

silenciamento dos demais,  o que “permite o contar uma história coerente, sem falhas, 

com estruturação temporal, com encadeamento de causas e consequências, com 

personagens e cenários explicativos.”  (MARIANI, 1996, p. 243).  

Antes de darmos seguimento as nossas análises, trazemos a seção seguinte, que 

tem como proposta aprofundar-se um pouco mais no discurso jornalístico e no modo de 

fazer da imprensa ao trabalhar os efeitos de sentidos sobre o professor e a escola 

pública. 
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3 O DISCURSO JORNALÍSTICO E A PRODUÇÃO DE SENTIDOS  
 
 

Vimos no capítulo anterior que a imprensa jornalística institucionaliza discursos 

que fazem parte de uma memória discursiva. O discurso, com o qual trabalhamos nesta 

pesquisa, é entendido em sua modalidade de discurso sobre, como explicaremos nos 

parágrafos seguintes. Essa modalidade discursiva comparece em nossa pesquisa cuja 

proposta é apresentar o funcionamento do discurso sobre o professor que trabalha na 

escola pública, em dizeres formulados, constituídos e postos em circulação no 

telejornal. Destacamos que ao se dizer sobre o professor, no entanto, produzem-se 

também sentidos para a escola. Por isso, buscamos compreender o discurso sobre o 

professor na relação com a escola posto na série de reportagem Aprender para Ensinar 

exibida no Jornal Nacional.  

Recorremos à tese de doutorado defendida pela professora Bethania Mariani, 

cujo título é O comunismo imaginário. Práticas discursivas da imprensa sobre o PCB 

(1922 -1989), para compreender a constituição do discurso sobre, e, com isso analisar 

como os dizeres sobre o professor e a escola aparecem no telejornal. Na tese, 

encontramos apontamentos fundamentais para se analisar o discurso jornalístico, 

principalmente na sua forma de reportagem.  

Além disso, buscamos compreender com Dela-Silva (2008) o que vem a ser um 

acontecimento jornalístico enquanto prática discursiva e de que modo esse 

acontecimento rompe com o efeito de evidência de fatos que muitas vezes são 

considerados pelos jornalistas como empíricos.  

Para iniciar a nossa reflexão, vamos entender por que o discurso jornalístico é 

caracterizado por Mariani (1996) como uma modalidade de discurso sobre. Na 

definição da autora: 

Consideramos o discurso jornalístico como uma modalidade de 
discurso sobre. Um efeito imediato do falar sobre é tornar objeto 
aquilo sobre o que se fala. Por esse viés, o sujeito enunciador produz 
um efeito de distanciamento - o jornalista projeta a imagem de um 
observador imparcial e marca uma diferença com relação ao que é 
falado, podendo, desta forma, formular juízos de valor, emitir opiniões 
etc, justamente porque não se 'envolveu' com a questão. (MARIANI, 
1996, p.63-64) 
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Nessa citação percebemos que o jornalista, ao falar sobre, projeta-se numa 

posição de um sujeito observador imparcial dos fatos, de modo que busca não deixar no 

discurso marcas de seu dizer em particular.  Entretanto, apesar de projetar-se com 

distanciamento diante daquilo que narra, emite opiniões e formula juízos de valor.  

Ainda pensando nas características do discurso sobre, a autora diz que “fazendo 

crer que apresenta os fatos tais como são, com uma linguagem isenta de subjetividades, 

o discurso jornalístico atua à semelhança de um discurso pedagógico em sua forma mais 

autoritária” (MARIANI,1996, p. 65).  Nesse casso, comparecem, por exemplo, citações 

de autoridade e estatísticas utilizadas como um recurso estratégico para produzir o efeito 

de neutralidade aos fatos. Estabelece-se aí uma aproximação do discurso jornalístico 

com o trabalho docente no que se refere às explicações dadas pelo professor em sala de 

aula, ou seja, o jornalista atua de maneira didática, como um mediador entre os 

acontecimentos e o sujeito. 

O discurso pedagógico (DP) a que Mariani (1996, p. 65) faz referência é uma 

tipologia discursiva, que, segundo Orlandi (2003, p. 28) está ligada ao discurso 

autoritário, distinguindo-se do discurso em sua forma lúdica e polêmica. Orlandi (idem) 

define o DP da seguinte maneira:  

 

O que é, então, o DP? Eu o tenho definido como um discurso circular, 
isto é, um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que garante, 
garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: a 
escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma instituição, portanto, 
faz do DP aquilo que ele é, e o mostra (revela) em sua função.   

 

Sobre essa circularidade, uma peculiaridade do DP, a autora remete a Bourdieu 

(1974) ao dizer que a escola perpetua uma ordem social desigual. Há, nesse sentido, um 

fortalecimento da divisão das classes sociais por parte da escola, que atua fazendo crer 

na existência de grupos privilegiados de possuir os bens culturais. A escola, apesar de 

aparentar-se neutra, contribui então, de forma dissimulada, para a manutenção de um 

discurso a favor da meritocracia, do dom. A escola reproduz e legitima as hierarquias 

sociais. E ela o faz através do DP. Orlandi prossegue 

 

E como é este DP? Em sua definição seria um discurso neutro que 
transmite informação (teórico ou científico), isto é, caracterizar-se-ia 
pela ausência de problemas de enunciação: não teria sujeito na medida 
em que qualquer um (dentro das regras do jogo evidentemente)  
poderia ser seu sujeito (credibilidade da ciência) e onde existiria a 
existência máxima entre emissor e receptor (não haveria tensão 
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portanto), tendo como marca a nominalização e como frase de base a 
frase com o verbo ser (definições). Do ponto de vista de seu referente, 
o DP seria puramente cognitivo, informacional. (ORLANDI, 2003, p. 
28) 
 

Vimos com Orlandi (2003), que o DP trabalha anulando o espaço da 

interpretação, um trabalho que não ocorre fora de uma tensão, de uma disputa pelo 

controle dos sentidos da língua. Desse modo, tem-se a atuação de um discurso 

autoritário, que estaria trabalhando a favor de uma suposta neutralidade, de uma 

linguagem tipicamente informativa. Recuperamos o que já afirmamos (em outro 

momento, no capítulo teórico) em Pêcheux (1990, p. 53), que “todo enunciado é 

intrinsicamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar 

discursivamente de seu sentido para derivar para um outro...”. Vemos que o DP anula o 

trabalho da interpretação, reforçando a ilusão da existência de uma metalinguagem que 

estaria a serviço da informação.  

É nesse sentido de anulação do gesto interpretativo dos interlocutores que 

Mariani (1996, p. 65) faz uma aproximação do discurso jornalístico com o discurso 

pedagógico. Vemos um efeito de apagamento da interpretação nos discursos jornalístico 

e pedagógico. Aquilo que é falado numa reportagem, por exemplo, assume caráter de 

verdade inquestionável, como se para os fatos houvesse apenas um sentido, 

evidentemente aquele que o jornal atribuiu, ou seja, as reportagens atuam produzindo 

uma única direção para os sentidos. O discurso do jornal produz uma homogeneização 

dos sentidos. Em decorrência do didatismo jornalístico, o discurso sobre atua na 

determinação dos sentidos, pois, como defende Mariani (1996, p. 67), a imprensa anula 

a ambiguidade do mundo já que “a 'objetividade' dos fatos, ie, sua evidência de 

visibilidade, resulta inevitavelmente de um gesto interpretativo que se dá a partir de um 

imaginário já constituído.”.  

Mariani (1996) recorre a Pêcheux (1988, p. 168), no texto em que o teórico 

analisa uma frase do jornal Le Monde, para mostrar que os jornais adotam como 

estratégia discursiva, a modalidade do “como se”. Retomamos as palavras de Pêcheux 

(1988, p. 168) para entender como se dá a relação dessa modalidade com a forma-

sujeito sob a forma de reportagem. Já que para o autor: 

 

(...) o que significa dizer que a coincidência (que é também conivência 
– e mesmo, cumplicidade) do sujeito consigo mesmo se estabelece 
pelo mesmo movimento entre os sujeitos, segundo a modalidade do 
“como se”( como se eu que falo estivesse no lugar onde alguém me 
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escuta), modalidade na qual a “incorporação” dos elementos do 
interdiscurso (pré-construído  e articulação-sustentação) pode se dar 
até o ponto de confundi-los, de modo a não haver mais demarcação 
entre o que é dito e aquilo a propósito do que isso é dito. Essa 
modalidade, que é da ficção, representa, por assim dizer, a forma 
idealista pura da forma-sujeito sob suas diversas formas, da 
“reportagem”, à “literatura” e ao “pensamento criador”... 
 

 Nesse caso, entendemos que o sujeito jornalista ao realizar uma imagem do seu 

discurso e de seu interlocutor, projeta-se imaginariamente sob o ponto de vista dessa 

modalidade (“como se”). Desse modo, seria como se o leitor estivesse presenciando o 

mesmo acontecimento jornalístico. Ao ver com Mariani (1996) que o discurso 

jornalístico anula o trabalho da interpretação dos fatos, recorremos a outras pesquisas na 

AD que ampliam a discussão sobre a concepção de fatos. 

 Observamos que para a corrente teórica com a qual estamos trabalhando, um 

fato é entendido diferentemente daquilo que se costuma encontrar nos trabalhos na área 

da comunicação social, que costumeiramente associa fatos a um acontecimento 

empírico. Dela-Silva (2015, p. 220) exemplifica essa concepção em sua retomada de 

Bahia (2009, p. 68), que destaca o papel do repórter na produção de reportagens: “Ele se 

situa e se move na faixa que vai do acontecimento à audiência. Seu papel é essencial na 

busca da notícia e sem ele não há apuração correta, diligente e exaustiva do 

acontecimento.” Entendemos com a citação que aos olhos do jornalismo, um 

acontecimento apresenta-se como um fato preexistente ao relato do jornalista. Seria 

como se o repórter apenas trouxesse um acontecimento existente no mundo para o 

espaço midiático. No entanto, ao contrário desse pensamento, Dela-Silva (2015, p. 222) 

desloca essa ideia ao considerar a produção de reportagens como práticas discursivas, já 

que o “acontecimento jornalístico consiste em uma construção do jornalismo, enquanto 

uma prática discursiva da na mídia e, como sabemos, a existência discursiva não se 

confunde com a existência empírica dos acontecimentos, quaisquer que sejam eles.”.   

Pensar o acontecimento jornalístico como uma prática discursiva significa levar 

em consideração, dentre outros aspectos, que o sujeito (jornalista) está inscrito num 

dado momento da história. Vemos isso na própria discussão realizada sobre sujeito na 

seção 2 deste trabalho, quando afirmamos que sujeito é posição. E ao apresentar-se 

numa forma-sujeito, uma “forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente 

de práticas sociais” (ORLANDI, 2006, p. 18); entendemos que o sujeito não está fora de 

uma historicidade. Assim, a concepção de acontecimento jornalístico aproxima-se do 

entendimento do que vem a ser acontecimento histórico, que é entendido na AD como 
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resultado de uma interpretação. Queremos dizer com isso que os acontecimentos 

jornalísticos resultam de uma construção de um sujeito (jornalista) afetado por uma 

historicidade e atravessado pela opacidade de uma língua. Dela-Silva (2015, p. 223) 

esclarece essa ideia ao dizer que:  

 
Do mesmo modo, entendemos que o acontecimento jornalístico 
também só se constitui em condições de produção específicas das 
práticas discursivas midiáticas, como vimos afirmando, o que 
pressupõe a sua construção e a sua inscrição na história. Como afirma 
Mariani: “... o discurso jornalístico (assim como qualquer outra prática 
discursiva) integra uma sociedade, sua história. Mas ele também é 
história, ou melhor, ele está entranhado de historicidade.” (MARIANI, 
2003, p.33)6. Quando pensamos o acontecimento jornalístico 
discursivamente, ao lado da noção de acontecimento histórico, bem 
como do discurso como acontecimento, buscamos justamente 
considerá-lo enquanto um acontecimento em circulação na mídia que 
resulta de um gesto de interpretação (ORLANDI, 2007)7 e que se faz 
de uma posição ideológica e não de outra.   
 

Vimos na citação que a autora compreende o acontecimento jornalístico como 

um produto que resulta de um gesto interpretativo tomado sempre a partir de uma dada 

posição ideológica. Buscamos com isso entender em nosso trabalho de pesquisa o que 

representa falar da posição no discurso desse lugar social, que é o lugar do 

telejornalismo da Central Globo de Telecomunicação, responsável pela produção e 

circulação da série de reportagens Aprender para Ensinar, exibida no Jornal Nacional. 

Para iniciar a nossa proposta, desenvolvemos a subseção que se segue com o intuito de 

resgatar um pouco da história da televisão e sua atuação na produção e circulação de 

sentidos. 

 

3.1 Televisão: lugar de produção e circulação de sentidos 

 

Em nossa formação social, observamos que a televisão vem se destacando ao 

longo dos anos como uma mídia de grande alcance. Estima-se que cerca de 95% dos 

brasileiros assistem à TV com regularidade, enquanto que o percentual daqueles que a 

veem diariamente chega a 74%, de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia8. 

                                            
6 MARIANI, B. Os primórdios da imprensa no Brasil (ou: de como o discurso jornalístico constrói 
memória). In: ORLANDI, E.P. (Org.). Discurso fundador: a formação do país e a construção da 
identidade nacional. 3 ed. Campinas – SP: Pontes, 20003.p.31-42. 
7 ORLANDI, E. Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. 5. ed. Campinas: Pontes 
Editores, 2007. 
8 Portal Brasil, 2014. Acesso em 20 /10/2016. 
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Notamos com esse dado estatístico que apesar de vivermos na era do virtual, 

proporcionada pelo uso de computadores, a televisão ainda atinge a milhões de 

brasileiros.  

Resgatando um pouco da história da primeira transmissão de televisão no Brasil, 

observamos que a TV traz consigo uma grande novidade, que é o novo modo de 

comunicar-se, como observa Dela-Silva (2011, p. 15): “À televisão é atribuída, por 

exemplo, responsabilidade pela alteração nas formas de comunicação midiática, 

sobretudo por combinar som e imagens, uma das razões do interesse que esta nova 

tecnologia despertaria na sociedade brasileira (...)”.  

 Entendemos que a televisão, ao trazer a força da imagem, inova o próprio 

modelo de jornalismo, já que o público da época (1950) se informava 

predominantemente por meio da linguagem trabalhada em sua modalidade escrita 

(embora houvesse um pequeno espaço para o não verbal, com uso de impressões de 

fotografias em jornais, livros e revistas), e por meio da modalidade oral (sonora) dos 

meios radiofônicos. Tal inovação marcada pela presença da imagem afeta o modo de 

produção dos jornais impressos:  

No caso da imprensa, a necessidade de sobrevivência dos jornais e das 
revistas após a consolidação da TV resulta em alterações nos projetos 
gráficos e editoriais: as publicações passam a trazer mais fotos, a usar 
mais cores em suas páginas e mais espaços em branco, elementos que 
atribuiriam leveza à diagramação; os impressos também passam a 
priorizar textos mais curtos, e, conforme o caso, reportagens de 
aprofundamento dos assuntos já divulgados pela televisão. (DELA-
SILVA, 2011, p. 16) 

 

Vemos que a imagem mostra-se como elemento relevante dentro do universo 

midiático. Ao refletir sobre o poder da imagem, Bisttane e Bacellar (2010) mostram em 

sua obra sobre o jornalismo de TV que a “imagem é uma representação do real9. Ao 

transmiti-la, a televisão transforma o telespectador em testemunha. Sentados no sofá de 

casa, presenciamos ao vivo, um atentado terrorista em Nova York. Conhecemos lugares 

onde nunca vamos pisar e o que pensam pessoas que jamais encontraremos.” 

(BISTTANE e BACELLAR, 2010, p. 84). 

Destacamos mais uma vez, diferentemente de Bisttane e Bacellar (2010), autores 

da área da comunicação social, que a nosso ver, a televisão não produz os mesmos 

                                            
9 Os autores estão localizados na teoria da comunicação. Nesse caso, o que eles trazem como real não 
corresponde ao real como o impossível, pensado na AD, mas a uma representação da realidade sempre 
imaginária.  
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efeitos de sentidos para todos os telespectadores, pois um acontecimento jornalístico é 

um gesto de interpretação. Queremos dizer com isso que na AD não entendemos o 

telespectador como uma testemunha de fatos transmitidos na TV, como se ele estivesse 

presenciando um acontecimento que não fosse simbolizado por sujeitos.  

Vemos com Orlandi (2012a) como a TV cria essa ilusão testemunhal aos olhos 

do telespectador. A autora considera a televisão como um poderoso lugar de produção e 

circulação de sentidos. Interessa-nos, em nosso trabalho de pesquisa, entender o que 

significa falar desse lugar. Orlandi, ao associar “Televisão e Memória”, ressalta a 

capacidade de profusão da TV, reafirmando sua enorme capacidade de circulação entre 

sujeitos heterogêneos. Além disso, ao refletir sobre a etimologia da palavra televisão 

(tele-visão), estabelece uma relação entre o termo e a produção de um efeito 

documental, como uma espécie de testemunho por estar presente.  

A televisão quebra a relação estabelecida entre quantidade e tempo cronológico 

ao instaurar um tempo marcado pela instantaneidade. Entendemos que diante da 

televisão ocorre um entrecruzamento entre o olhar do instrumento (TV) e o olhar do 

telespectador, de modo que aquilo que é apresentado na TV assume um caráter 

testemunhal aos olhos do telespectador, pois este tem a ilusão de estar presente frente ao 

acontecimento televisivo. Em Orlandi (2012a), isso é tratado como um efeito de des-

historicização, que produz uma homogeneização de seus fins por estar ligado ao 

processo de produtividade.  

Diferentemente da criatividade, o processo produtivo não trabalha o diferente, 

mas a variedade do mesmo em série. Na televisão, não se tem deslizamento de sentidos, 

mas a quantidade do mesmo sendo trabalhada na ilusão do diferente. Podemos observar 

melhor como isso acontece pelo exemplo apresentado por Orlandi: 

 

Há anos assistimos a mesma novela (de um lado, os ricos, morando 
nos grandes prédios, condomínios, de outro, os pobres, vivendo nas 
vilas e que circulam uns entre os outros e que se enredam e acabam se 
desenvolvendo etc), em vários cenários (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Nordeste etc) representada por variados atores, construindo variadas 
personagens, em variados horários (das 6, das 7, das 8h...). 
(ORLANDI, 2012a, p. 180) 

 

Diante de toda essa produtividade, há fatos reclamando sentidos, que são 

anulados pela televisão por apresentar os sentidos já postos por ela. Orlandi (2012a, p. 

180) diz que: “É este reclamar sentido que permitiria a historicização, a inscrição do 
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acontecimento na história. A Tevê produz acontecimento sem história. A Tevê produz 

repetição sem memória.”.   

Destacamos que o conceito de memória, tal como tratado na fundamentação 

teórica desta pesquisa, é trabalhado como interdiscurso, por se referir ao saber 

discursivo sobre o qual não se tem controle, mas que comparece em nosso dizer, já que 

não inventamos nossas palavras, apesar de termos a ilusão da constituição dos sentidos. 

Em se tratando de televisão, Orlandi entende que: 

 

a Tevê trabalha para que a memória não trabalhe. Para que já esteja 
sempre já lá um “conteúdo” bloqueando o percurso dos sentidos, seu 
movimento, sua historicidade, seus deslocamento. Para que, quando 
titubeamos, à beira do sem-sentido, discursos disponíveis com seus 
“conteúdos” já lá, nos estejam à mão. E aí é muito importante a noção 
de rede. Justamente porque uma palavrinha pode ter muitos sentidos, 
mas como alguns acabam por ficar tão evidentes que nos fazem 
“esquecer” os outros. (ORLANDI, 2012a, p.181).  
 

A noção de rede, em destaque na citação, corresponde à ideia de que o nosso 

dizer está sempre em relação ao que já foi dito antes, em outro momento, ou seja, ao 

interdiscurso, ao eixo da constituição dos sentidos, denominado por eixo vertical. Na 

televisão, os dizeres não atingem o nível da constituição de sentidos. Nos termos de 

Orlandi (2012a, p. 182): “Uma formulação se transforma em várias outras sem que se 

toque no domínio da constituição, onde um sentido poderia vir a ser outro, na sua 

historicidade. Produz-se assim uma memória achatada, horizontal.”. Entendemos com 

isso, que a televisão se firma apenas no eixo da formulação do sentido, no intradiscurso, 

no eixo horizontal. E pelo fato dos sentidos postos pela televisão não se filiarem 

historicamente, tem-se o apagamento da memória histórica e a substituição por uma 

memória metálica, que multiplica versões. O conceito de memória metálica é trabalhado 

por Cristiane Dias10 em sua retomada de Orlandi (2006): 

a memória metálica é aquela “produzida por um construto técnico 
(televisão, computador, etc.). Sua particularidade é ser horizontal (...), 
não havendo assim estratificação em seu processo, mas distribuição 
em série, na forma de adição, acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais 
além vai se juntando como se formasse uma rede de filiação e não 
apenas uma soma. Quantidade e não historicidade”. A memória 
metálica produz, pois, um efeito de filiação.  
 

Vemos que a questão da significação no espaço televisivo ocorre no nível da 

circulação, da quantidade, da repetição do mesmo. Orlandi (2012a, p. 16) alerta para 

                                            
10 http://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete/view&id=119. Acesso em 19⁄09⁄2017. 
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que “não esqueçamos que a mídia é um lugar de interpretação e que funciona pelo 

“ibope”, que se rege pelo predomínio da audiência.”. Assim podemos entender que a 

série de reportagens Aprender para Ensinar, por ser produzida e posta a circular numa 

emissora de TV, líder em audiência no Brasil, é constituída de uma memória metálica, 

“a que não falha e que se apresenta como ilimitada em sua extensão, só produz o 

mesmo, em sua variação, em suas combinatórias.” (ORLANDI, 2012a, p.16).  

Compreendemos na AD que a produção de sentidos está necessariamente ligada, 

além do momento da constituição e da formulação, ao momento da circulação. A seção 

que se segue tem o propósito de mostrar, através de um gesto de interpretação, como a 

equipe do telejornal enxerga esse espaço de circulação – que é o Jornal Nacional – na 

busca pelo modo de como se dá a constituição de sentidos para a escola na série de 

reportagens Aprender para Ensinar.  

 

3.2 Telejornalismo no Brasil: O Jornal Nacional  
 
 

Antes de refletirmos sobre o lugar do Jornal Nacional frente à constituição e 

circulação dos mesmos sentidos em série na televisão, consideramos importante pensar 

um pouco na história do telejornalismo no Brasil, que a nosso ver, inscreve-se, no 

âmbito das condições de produção do discurso sobre do nosso trabalho de pesquisa. 

Concebemos a Rede Globo, via Jornal Nacional, como a representação do sujeito em A, 

pensando em termos de formações imaginárias. Com as considerações de Mariani 

(1996) sobre o discurso jornalístico e sua atuação na produção de sentidos, abordado 

nesta seção, e ainda, por meio da relação estabelecida por Orlandi (2012a) a respeito de 

televisão e memória, vamos construindo num jogo de antecipação do modo como se 

projeta esse sujeito em A.  

A produção de sentidos do Jornal Nacional não acontece fora de uma 

historicidade. Queremos dizer com isso, que precisamos entender como o telejornalismo 

se inscreve no discurso que estamos analisando.  Lembremos com Bisttane & Bacellar 

(2010) que a história do telejornalismo se confunde com a própria história da televisão 

no Brasil, pois é justamente no dia seguinte à inauguração da TV, em 19 de setembro de 

1950, que surge na TV Tupi, em São Paulo, o primeiro telejornal brasileiro, intitulado 

“Imagens do Dia”. Inicialmente o telejornal utilizava-se de uma linguagem, semelhante 

a adotada pelo rádio (veículo predominante na época).  Foi somente com o passar dos 
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anos que os profissionais da TV encontraram uma maneira mais apropriada de produção 

em termos de adequação à mídia televisiva. O Repórter Esso, noticiário de maior 

sucesso no país, lançado em 17 de junho de 1953, também na Tupi, em São Paulo, já 

apresentava uma linguagem que combinava mais aos moldes da TV. 

O surgimento da Rede Globo representa um marco na história da televisão e do 

telejornalismo. A Globo foi ao ar, pela primeira vez, em primeiro de setembro de 1969 e 

atualmente é considerada a maior emissora de telecomunicação no país e a terceira, no 

mundo. Além disso, é pioneira no telejornalismo brasileiro, pois foi o primeiro canal de 

TV a exibir um jornal para todos os estados: o Jornal Nacional (JN).  E é justamente 

esse telejornal que produz e exibe, em horário nobre, a série de reportagens, que 

constitui nosso corpus de análise. O JN está no ar desde o princípio da criação da 

própria emissora, em 1969, de modo que o aniversário do Jornal se confunde com a 

história da emissora. Recentemente, no ano de 2015, o JN foi prestigiado pelos 

deputados na celebração realizada na Câmara em comemoração pelo cinquentenário da 

Globo, conforme se vê no fragmento11: 

A sessão solene foi aberta pelo presidente, deputado Eduardo Cunha, do 
PMDB. Um vídeo relembrou alguns momentos dos 50 anos da Globo. A 
ideia de realizar a sessão foi dos deputados Rômulo Gouveia, do PSD, e 
Luiz Carlos Hauly, do PSDB. “Hoje estamos celebrando nesta sessão 
solene o talento, a criatividade, a capacidade de inovar e o requinte técnico 
presentes dia e noite na tela da TV Globo”, afirma o deputado Luiz Carlos 
Hauly, PSDB-PR. Gouveia lembrou um momento histórico do 
cinquentenário. “Em primeiro de setembro de 69 entrou no ar o Jornal 
Nacional. O primeiro telejornal em rede nacional, hoje transmitido pela 
emissora e líder de audiência no horário”, lembra o deputado Rômulo 
Gouveia, PSD-PB.  

 

Fátima Bernardes, apresentadora do Jornal Nacional no período de 1989 a 2012, 

conta-nos, em livro dedicado aos 40 anos do JN, um pouco mais sobre o dia 1º de 

setembro de 1969, data da estreia do jornal, dizendo que Armando Nogueira, diretor de 

Jornalismo da Globo na época da estreia, resumiu as inúmeras dificuldades para se 

colocar o jornal no ar, com a frase: “e o Boing decolou” (BONNER, 2009, p. 7). Era o 

primeiro telejornal brasileiro de abrangência nacional. A ex-apresentadora do Jornal 

Nacional acrescenta que o público brasileiro e o telejornal vivem desde sua inauguração 

numa relação de intimidade, ao ponto dela mesma ser abordada por pessoas que querem 

saber detalhes do Jornal. Fátima diz que as abordagens são como numa espécie de 

                                            
11 Disponível em g1.globo.comnotícia2015/04.   
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“consulta” informal, como acontece com um médico amigo da família: o público quer 

tirar suas dúvidas sobre o cotidiano do JN.  

O livro de Bonner tem como proposta “mostrar de maneira clara, mesmo para 

quem não seja profissional do jornalismo como é construído dia a dia, o telejornal de 

maior audiência do Brasil.”. (BONNER, 2009, p.9). De acordo com Bonner (2009, 

p.17), “O Jornal Nacional tem por objetivo mostrar aquilo que de mais importante 

aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, com isenção, pluralidade, clareza e 

correção.”. Segundo o autor, trata-se de uma proposta ambiciosa, embora possa parecer 

um objetivo um tanto quanto simplista para o meio acadêmico jornalístico, que no 

imaginário de Bonner, pensaria ser algo maior: “Eles imaginavam algo mais complexo e 

ambicioso para o principal veículo de informação do Brasil.” (BONNER, 2009, p.18).  

O autor explica que o objetivo do telejornal é complexo e ambicioso por causa da 

formação heterogênea dos telespectadores que assistem ao JN: “todas as idades, todos 

os níveis de escolaridade, todas as faixas socioeconômicas etc, etc.” (2009, p.17). 

Destacamos que o editor realiza aqui uma imagem do público do JN. Isso se dá num 

jogo imaginário no qual, nos termos de Pêcheux, o editor da Globo seria o sujeito em A 

e o telespectador, o sujeito em B.  

Retomemos o que dissemos na seção 2 deste trabalho de pesquisa, quando 

afirmamos com Pêcheux (1997 [1969] que o sujeito em A faz uma imagem do sujeito 

em B e também do próprio discurso ou do que é enunciado. Vemos que o sujeito em A 

imagina os seus interlocutores (B) como sujeitos heterogêneos em termos 

socioeconômicos. Ao mesmo tempo faz uma imagem daquilo que enuncia como sendo 

ambicioso e complexo, como produto final daquilo que o sujeito em A imagina ser o 

principal veículo de informação do Brasil. Além disso, o sujeito em A produz uma 

imagem de isenção para os “fatos” apresentados no Jornal Nacional. Questionamos mais 

uma vez com Mariani (1996, p. 63) essa ilusão de isenção, neutralidade presentes no 

discurso jornalístico: “ A produção de sentidos para os fatos se realiza a partir de um 

jogo de influências em que atuam impressões dos próprios jornalistas (eles também 

sujeitos históricos), dos leitores e da linha política dominante no jornal.”.  Vemos no 

texto de Bonner, ao dizer sobre isenção, que o sujeito em A estaria imaginando 

sustentar um discurso absolutamente desprovido de influências.  

Outro ponto exposto pelo autor para explicar a natureza do Jornal é a vocação 

por temas factuais (2009, p. 19). O JN buscaria equilibrar temas da atualidade com 
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temas factuais, que representariam aquelas notícias mais urgentes, e que, segundo 

Bonner, seria a “perna” do Jornal, o que confere qualidade ao produto jornalístico.  

Com relação à redação dos textos do Jornal, Bonner (2009) diz que o Jornal 

Nacional rompe com um ciclo histórico do texto jornalístico que se originou do 

jornalismo impresso, datado no início do século XIX; que, por sua vez, serviu de 

parâmetro para a linguagem radiofônica, e posteriormente influenciou o texto televisivo. 

Um exemplo da ruptura dessa herança de linguagem seria a flexão do verbo no presente 

do indicativo, como enfatiza o âncora do Jornal: “Ao iniciar os assuntos, eles falavam 

de forma estranha, como ninguém fala. No Jornal Nacional, nós procuramos acabar com 

isso. Nossos textos flexionam verbos no tempo real. Passado, presente, futuro.” 

(BONNER 2009, p. 228). Assim, o apresentador vai caracterizando o Jornal como um 

programa inovador, no sentido de romper com o legado comunicacional deixado pela 

era do rádio.  

Carlos Henrique Schroder, diretor da Central Globo de Jornalismo em 2009, e 

atualmente diretor da Rede Globo, ao falar sobre a complexidade de temas presentes no 

telejornal, diz, em referência ao trabalho dos jornalistas, que: “Quando você torna 

aquilo mais claro, mais dinâmico e inteligível para o telespectador, você atingiu o seu 

objetivo. Não é só levar a informação – mas fazer com que ele entenda. Esta é a nossa 

contribuição. (Memória Globo, 15⁄12⁄2003).” (BONNER, 2009, p. 23). Observamos 

aqui que o então diretor de jornalismo imagina o jornalista como um mediador entre os 

“fatos” e o telespectador. O jornalista teria então, o desafio de tornar as matérias 

inteligíveis para o público. Observamos com Mariani (1996, p. 65) que os jornalistas, ao 

realizar um apagamento da interpretação em nome dos fatos que falam por si, estariam 

retornando para o “leitor a imagem do aluno tábula- rasa, aquele que ‘sempre precisa de 

explicações’, como, por exemplo, um leitor-aluno que não ‘sabe’ votar.”. Ao mediar a 

“informação” os jornalistas estão trabalhando na institucionalização social dos sentidos. 

Mariani (1996, p. 64) acrescenta que: “A imprensa não é o ‘mundo’, mas deve falar 

sobre esse mundo, retratá-lo, torná-lo compreensível para os leitores.”.  

Entendemos que não é possível retratar o mundo sem lançar mão de um gesto de 

interpretação. Vimos isso com Dela-Silva (2015, p. 223), que ao tratar da constituição 

do acontecimento jornalístico discursivamente, considera-o “enquanto acontecimento 

em circulação na mídia que resulta de um gesto de interpretação (ORLANDI, 2007) e 

que se faz de uma posição ideológica e não de outra.”.  Pensando na proposta do nosso 

trabalho de pesquisa, que tem como objetivo mostrar o funcionamento do discurso do 
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Jornal Nacional que produz efeitos de sentidos sobre o professor e a escola (pública), 

recorremos mais uma vez ao livro comemorativo do JN com o intuito de refletir um 

pouco mais sobre a posição discursiva assumida pela equipe de jornalismo da Globo. 

Trazemos a seguir a fala do diretor da emissora: 

 
Nesses 40 anos, o JN foi sempre um agregador da família diante da 
TV. De uma certa forma, é como se o Jornal Nacional e seus 
integrantes fizessem parte das famílias ao frequentar suas casas. Por 
isso, aqueles profissionais que levam a notícia têm de ser... familiares. 
Têm de ser conhecidos e reconhecidos pelo telespectador. Se 
fizéssemos um jornal com pessoas desconhecidas a cada dia, seria 
muito mais difícil, para o público, identificar-se com o JN como 
ocorreu nessas quatro décadas. Famílias são assim mesmo: seletivas. 
Você leva algum tempo para convidar alguém a ir à sua casa. É 
preciso que este alguém conquiste antes a sua confiança. É desta 
forma que nós administramos a entrada de novos profissionais no 
Jornal Nacional. Sempre um ‘mix’ com os mais conhecidos. E a base 
dos profissionais do JN, o grupo que é familiar aos brasileiros está lá 
todas as noites, a começar pelos âncoras, William Bonner e Fátima 
Bernardes.  (BONNER 2009, p. 46).  

 

Para começar a nossa reflexão, retomamos Dela-Silva (2015, p. 223), que 

recorre a Orlandi (2007) ao sustentar que um gesto de interpretação no espaço midiático 

“se faz de uma posição ideológica e não de outra.”. Observamos na fala de Schroder, 

(em termos pecheutianos corresponderia à posição de onde A fala), uma referência à FD 

religiosa cristã, a qual se volta para um modelo imaginário de família, constituída por 

homem e mulher, representada no JN, à época de publicação da obra, pelo casal Fátima 

e Willian. O sujeito em A fala de uma posição atravessada por uma formação discursiva 

ligada à religião cristã ocidental. Vimos com Orlandi (2012b, p.43) que a formação 

discursiva determina o que pode e deve ser dito numa dada conjuntura sócio histórica.  

Recorremos à Mariani (1996) para pensar no discurso da Globo, no qual o JN 

desempenharia, desde sua inauguração, o papel social de “agregador da família”, que, a 

nosso ver, representa um sentido comum em circulação na mídia:  

 

O discurso jornalístico vai atender à disjunção Bem I Mal construída 
em torno dessa moralidade ocidental cristã, separando em dois campos 
antagônicos os sentidos possíveis (ou, como diz Pêcheux (1981), o 
sentido, o bom sentido, o sentido comum, o consenso) daquilo que não 
faz sentido. E o que não faz sentido, o non-sens. Proibido e impossível 
é o que não está adequado à esta ética, não compõe a moralidade 
judaico-cristã. A questão da informação é também uma questão de 
Estado, que vai produzir uma política de silenciamentos e anulação 
das diferenças: a alteridade política ou é negada, rejeitada ou é 
absorvida, i e, transformada em um possível. (MARIANI, 1996, p. 94) 
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Esse discurso de “agregador da família” projetado pela Globo produz um efeito 

de evidência de consenso. A emissora de TV estaria fazendo o bem para as famílias 

brasileiras, estaria zelando por elas.  Pela repetição de uma memória metálica, a Globo 

estaria reforçando a ideia de moralidade, de ética. Dizemos isso pelo uso da expressão 

“todas as noites”, referindo-se aos profissionais do JN: “... o grupo que é familiar está lá 

todas as noites, a começar pelos âncoras, Willian Bonner e Fátima Bernardes.” 

(BONNER, 2009, p. 46). Ao dizer “todas as noites”, retoma-se a ideia de uma memória 

construída, que não falha, de uma memória metálica, que produz o mesmo sentido 

sempre.  

 Entendemos que tal discurso produz efeito de naturalização de sentidos ligados 

ao bem em detrimento do mal. Como dissemos no capítulo teórico, a ideologia produz o 

efeito de evidência de sentidos tomados como naturais. Compreendemos que o discurso 

da Globo se inscreveria numa FD cristã, fruto de um estado que se diz zelar pelo bem da 

família.  

Vemos aqui a mídia, como uma espécie de porta-voz do governo, ao apelar para 

os laços da divina família como estratégia para atingir seus propósitos puramente 

mercadológicos. Frigotto (2017, p.22) chama atenção para o fato de “que mais de 90% 

dos parlamentares que votaram pela abertura do processo de impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff, em vez de justificarem a razão de seu voto, invocaram Deus, a família 

e a pátria.”.  O autor ainda relembra que a Globo   

reeditava, com pequenas nuances, o discurso moralista que justificou 
o golpe civil militar de 1964, sob o signo de “Deus, Pátria e Família”, 
contra o perigo do comunismo. Então, a mídia, máquina de moer 
cérebros, conseguiu transformar a vida do playboy Collor de Mello em 
exemplo de moral familiar; e, Lula da Silva, por ter uma filha antes do 
casamento, em mau exemplo e em obstinado líder que iria destruir a 
família, implantar o comunismo, abolir a propriedade privada e 
perseguir a religião. (FRIGOTTO, 2017, p. 21) 
 

Vimos que no discurso jornalístico não há espaço para interpretação, e, sim para 

a repetição dos mesmos sentidos. A família vem sendo usada pela Globo como uma 

estratégia de evocar-se o bem, silenciando aquilo que seria proibido dizer, que 

produzisse um “mal” sentido. Dizer, por exemplo, que o JN nesses 40 anos (retomando 

a fala de Schoroder) teria sido um excelente produto empresarial, uma grande 

ferramenta que gera lucro para um governo capitalista não seria exatamente o esperado, 

vindo desse lugar social que a emissora ocupa. Com a defesa da família, fica apagada a 
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ideia do telejornal ser um produto empresarial, que sua audiência alimenta, 

principalmente, as entidades do setor privado da economia.  Entendemos que na posição 

discursiva em que Schoroder se encontra não faria muito sentido dizer que o JN é um 

“agregador de riqueza”, essa ideia de o JN defender o acúmulo de riqueza não seria um 

bom sentido possível.  

Recuperemos a citação de Mariani (1996, p. 94) na qual diz que a “informação 

também é questão do estado”, que proíbe aquilo que não é adequado à ética. A 

informação é, portanto, regulada pelo estado. Ela é entendida por Althusser (2012, p. 

23) como Aparelho Ideológico do Estado, ao lado da religião, da escola, da família e 

etc. Vemos isso nas palavras do próprio autor: 

 

[...] o papel do Estado que, através de seus Aparelhos Repressores – 
ARE – (compreendendo o governo, a administração, o Exército, a 
polícia, os tribunais, as prisões etc.) e Aparelhos Ideológicos – AIE – 
(compreendendo instituições tais como: a religião, a escola, a família, 
o direito, a política, o sindicato, a cultura, a informação, intervém ou 
pela repressão ou pela ideologia, tentando forçar a classe dominada a 
submeter-se às relações e condições de exploração).  

 

  Essa ideia desenvolvida por Althusser (2012) de a informação funcionar 

enquanto aparelho ideológico do estado, que força a classe dominada a uma condição de 

exploração, leva-nos a pensar sobre a relação (seria de cumplicidade?!) existente entre o 

governo e o Jornal Nacional, ao produzir e circular informações sobre a escola (pública) 

ao longo de uma semana, nas cinco reportagens da série Aprender para Ensinar, como 

veremos na subseção 3.3. 

 

3.3 A educação no discurso sobre  
 
 

Iniciamos esta subseção resgatando um pouco do que mencionamos 

anteriormente sobre como Bonner (2009, p. 47) entende os pilares de sustentação do JN. 

O primeiro pilar é denominado por ele de “a perna factual”, que representaria os 

assuntos urgentes; ao lado da perna de “atualidades”, “que compreende aqueles temas 

não urgentes, mas atuais, que têm acontecido – e que tanto faz serem abordados nos 

telejornais de hoje como no de amanhã, ou na semana que vem.” Segundo o autor, em 

dias de volume menor de notícias urgentes, o JN recorre a uma espécie de “balaio” 

composto por temas da atualidade, como vemos na citação: 
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(...) aproveitamos o tempo disponível para apresentar temas 
importantes da atualidade que permitam ao espectador compreender 
melhor fenômenos contemporâneos de seu país e do mundo. Um 
universo muito amplo de assuntos cabe nesse balaio: educação, saúde, 
transportes, segurança pública, economia, política, meio ambiente, 
saneamento básico, abastecimento, energia, relações internacionais, 
movimentos sociais, voluntariado, cultura, comportamento, esportes, e 
por aí vai.  (BONNER, 2009, p.47) 
 
 

Vemos na relação apresentada pelo jornalista que a educação é considerada 

como um tema da atualidade, estando ao lado de outros assuntos dos quais o JN lança 

mão na ausência de notícias urgentes, factuais. Com isso, perguntamo-nos que critérios 

seriam adotados pelo jornal para levar ao ar uma reportagem sobre educação e não sobre 

a saúde, por exemplo. Questionamos isso porque a educação aparece como um ponto 

importante no nosso trabalho de pesquisa que tem como corpus de análise a série de 

reportagens Aprender para Ensinar.  

Vimos com Bonner (2009) que “atualidade” é um critério adotado pelos 

jornalistas para levar uma notícia ao ar, mas vemos que há diversos outros assuntos de 

igual modo também atuais. Recorremos à Dela-Silva (2008, p. 15) para entender em que 

se baseia a imprensa jornalística ao selecionar um acontecimento como fato jornalístico 

e não outro. A autora afirma que: 

 

Para a escolha dos acontecimentos que merecem ser notícia a 
imprensa se baseia em critérios como “ineditismo”, 
“improbabilidade”, “interesse”, “apelo”, “empatia” e “proximidade”, 
segundo definição da importância da notícia no Manual da Redação 
Folha de S. Paulo (MANUAL, 2001). A notícia, desta forma, é 
avaliada de acordo com a novidade que representa, a sua 
probabilidade de ocorrência, e o interesse que supostamente provocará 
nos leitores, seja em razão de seu apelo ou da sensibilidade que possa 
despertar no leitor, em razão da proximidade com que ocorre. 

 

Destacamos, através de um gesto de interpretação, que os critérios de interesse e 

proximidade salientados por Dela-Silva (2008) foram adotados para levar ao ar a série 

de reportagens Aprender para Ensinar, no dia 02 de fevereiro de 2015. Principalmente 

por ser uma data muito próxima ao dia 01 de janeiro de 2015, em que a Rede Globo 

transmitiu ao vivo o discurso de posse de reeleição da ex presidenta Dilma Rousseff 

(PT). Vemos no discurso o destaque para a educação como principal meta de seu 

governo:  
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(...) Gostaria de anunciar agora o novo lema do meu governo... Nosso 
lema será: BRASIL, PÁTRIA EDUCADORA!... estamos dizendo que 
a educação será a prioridade das prioridades, mas também devemos 
buscar, em todas as ações do governo, um sentido formador, uma 
prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento 
republicano. 
Se a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro 
próspero. Democratizar o conhecimento significa universalizar o 
acesso a um ensino de qualidade em todos os níveis – da creche à pós-
graduação; (...) 
 

Entendemos que o lema Brasil, Pátria Educadora, ao circular no espaço televisivo 

motiva a exibição da série de reportagens Aprender para Ensinar, que por sua vez, ao 

retratar a escola (pública) produz efeitos de sentidos, que por um gesto de interpretação 

entendemos estarem ligados à precariedade, à falência do sistema educacional, como 

veremos em nossas análises.  Observamos com Dela-Silva (2008, p.16) que: 

 

A perspectiva discursiva de estudos da linguagem, na qual se situa 
este trabalho, questiona o acontecimento jornalístico enquanto fato e o 
considera enquanto um acontecimento para o jornalismo ou um 
acontecimento para a grande mídia, considerados relevantes pela 
própria imprensa. Enquanto linguagem, o dizer jornalístico não traz 
consigo o fato, mas um gesto de interpretação do mesmo. A imprensa, 
mais que simplesmente narrar acontecimentos e servir de suporte para 
tais narrações, produz sentidos para os acontecimentos que elege 
como de destaque em um momento dado. 
 

Vimos na citação que a autora caracteriza o acontecimento jornalístico, 

produzido e posto em circulação no espaço midiático, como um produto que resulta de 

um gesto interpretativo. Para falar, é preciso tomar posição no discurso. Perguntamo-

nos que posições os jornalistas da Globo assumem ao produzir e circular sentidos sobre 

o professor. Entendemos que ao falar da escola (pública), a Globo retoma a principal 

prioridade do governo Dilma, que representaria, a nosso ver, a manifestação de uma 

prática partidária presente no discurso jornalístico.  

Refletindo sobre essa ideia da imprensa aliar-se a determinados partidos 

políticos, Mariani (1996, p. 63) se posiciona dizendo que “há eventos políticos 

produzidos para se imporem como notícia. Nesse caso, a imprensa torna-se um veículo 

usado por determinados grupos ⁄ partidos para ganhar visibilidade (ou notoriedade) 

política.”.  

Temos aí uma questão fundamental em nosso trabalho de pesquisa, que busca 

compreender o discurso sobre o professor posto no Jornal Nacional. Dizemos isso 
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porque sob a perspectiva da AD, como já afirmamos no capítulo teórico, a língua em si 

não produz sentido. Já que o discurso traz “em si as marcas da articulação da língua 

com a história para significar”, (ORLANDI, 2012b, p.63). Pensamos nessa relação 

partidária existente na imprensa como condição de produção do discurso produzido pela 

Rede Globo sobre a escola, em circulação na série de reportagens Aprender para 

Ensinar.   

Iniciamos nossa reflexão resgatando um pouco da conjuntura sócio histórica dos 

governos do PT em termos de educação. Como já dissemos, a primeira reportagem da 

série que analisamos retoma o que viria a ser a maior prioridade do governo Dilma: 

“Nosso lema será Brasil, pátria educadora” (Reportagem 01). 

Dissemos no capítulo teórico sobre a subjetividade ser definida por Michel Pêcheux 

(1997 [1969]) “como um lugar determinado na estrutura social”, para ressaltar que, ao 

analisar a série de reportagens Aprender para Ensinar e sua relação com o PT, estamos 

produzindo efeitos de sentidos do que representaria falar sobre a escola (pública), de 

uma posição diferente da posição da Globo. Estamos dentro de um lugar social 

representado pela posição sujeito-professor da escola pública. Dentro dessa perspectiva, 

entendemos que o PT vê a educação, e, consequentemente a escola (pública) como uma 

alternativa para retirar o povo da miséria. Vemos isso nas palavras de Dilma: “a 

educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próspero.”. Em seu discurso 

de posse, a presidenta convoca o Brasil a converter-se numa pátria educadora no sentido 

de democratizar o conhecimento. O governo petista adota uma posição discursiva, que a 

nosso ver, prioriza o acesso a uma escola (pública) que seja de qualidade. A defesa da 

universalização do ensino passa pela proposta petista de aumentar os investimentos na 

área da educação, como vemos na fala12 da senadora Ângela Portela (PT): “Mesmo os 

adversários do PT terão que reconhecer que nunca, em nossa história, tivemos ou 

vivemos um período com tantos investimentos em educação como nos últimos 13 

anos.”.  

Observando um pouco dessa história na relação com a educação, vemos que em 

2003, primeiro ano do governo Lula, iniciou-se uma nova política nacional de educação 

em todos os níveis de ensino. Com o desenvolvimento do novo projeto educacional, “o 

orçamento federal do setor cresceu 223%, sendo multiplicado de 18 bilhões, em 2002, 

                                            
12 Disponível em http: ⁄⁄apublica.org ⁄2016⁄07⁄truco-dilma-e-lula-elevaram –os-investimentos-em 
educação⁄. Acesso em 27 de julho de 2017. 
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para R$ 115,7 bilhões, em 201413.”.  A presidenta, em 2014, durante um programa de 

rádio14, ao realizar um balanço das ações do governo na educação, destaca que “em 

2013, tivemos uma vitória histórica da educação brasileira, que foi a aprovação, no 

congresso, da lei que nós enviamos e que destina recursos dos royalties do petróleo para 

investimentos em educação, 75% dos royalties.”.  

 Com a finalidade de expor as principais medidas tomadas pelo governo no 

âmbito educacional, organizamos o quadro a seguir com a síntese de alguns dados15 

daquilo que representariam as principais iniciativas do PT nas esferas da Educação 

Básica e do Ensino Superior:  
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

Aumento do número de 
matrículas de crianças 
de quatro anos de idade 
de 24%, de 2005 a 2014, 
atingindo uma cobertura 
de 61% da população 
nessa faixa-etária.  
Criação do programa 
Brasil Carinhoso, cuja 
proposta seria de suprir 
a demanda por creches e 
pré-escolas, com 
aumento de 66,7% do 
valor do repasse para a 
alimentação. 

Aumento da duração 
para 9 anos, com  quase 
100% das crianças de 6 
a 14 anos na escola.  
Criação do Pacto 
Nacional pela 
Alfabetização na Idade 
Certa. 
A criação do programa 
Brasil Alfabetizado 
reduziu a taxa de 
analfabetismo entre 
pessoas com mais de 15 
anos de 11,5% em 2004, 
para 8,3%,em 2013. 

Criação do Programa 

Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico 

(Pronatec), com o 

aumento do número de 

escolas técnicas de 

140, em 2002, para 562 

em 2014.  

Substituição do 

vestibular tradicional 

pelo Exame Nacional 

do Ensino Médio16 

(ENEM) em 2009. 

Democratização do ensino 

superior com instituição da Lei das 

Cotas em 2012, que garantiria 

maior acesso de estudantes negros, 

indígenas e oriundos de escolas 

públicas e instituições federais.  

Criação de 18 universidades 

federais. 

Atendimento a 1,27 milhão de 

estudantes de baixa renda por meio 

do Programa Universidade para 

Todos (Prouni).  

Com o Ciência sem Fronteiras, 

oferecia-se mais de 100 mil bolsas 

de estudo no exterior para áreas 

tecnológicas, de engenharia, exatas 

e biomédicas.  

Aumento de 187% na concessão 

de bolsas de pós-graduação. As 

bolsas de mestrado concedidas 

pela CAPES passaram de 13 mil, 

em 2002, para mais de 43 mil, em 

2012. Já a oferta de bolsas de 

doutorado passou de pouco mais 

de 10 mil para 27 mil em 2012.  

 

Quadro 02: propostas do PT para a educação 

                                            
13 Disponível em http: ⁄⁄www.pt.org.br⁄com-opt-educacao-virou-prioridade. Acesso em 28 de julho de 2017. 
14 Disponível em http: ⁄⁄g1.globo.com⁄politica⁄noticia⁄2014⁄01⁄dilma-faz-balanco-sobre-os-programas-educacionais-no-
pais.html. Acesso em 01 de agosto de 2017. 
15 Disponível em http: ⁄⁄www.pt.org.br⁄com-opt-educacao-virou-prioridade. Acesso em 28 de julho de 2017. 
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Além dessas mudanças significativas nas diversas etapas do ensino, os 

professores também foram valorizados nos governos Lula e Dilma, conforme vemos na 

citação a seguir, oriunda da página online17 do partido:  

 

Com o PT os professores também foram valorizados. Piso salarial da 
categoria passou de R$950, em 2009, R$1.024,67 em 2010, e R$ 
1.187,14 em 2011, para R$ 1.451, em 2012. No ano de 2013 chegou a 
R$ 1.567, até ser atualizado para R$1.697,39, em 2014. Neste ano, o 
valor foi reajustado em 13% e chegou a R$ 1.917,78.  

 

Ainda no site do PT, encontramos a proposta de aumento no investimento da 

educação brasileira, por meio da criação, em 2014, do Plano Nacional de Educação 

(PNE), com metas de elevar, até 2024, o investimento de 7% do PIB no quinto ano, e 

10% no final de dez anos. Entendemos tais propostas petistas como medidas que viriam 

romper com a ideia de exclusão sustentada pela classe dominante.  

O professor doutor Gaudêncio Frigoto (2017, p. 20), ao refletir sobre o governo 

Lula (PT), considera a eleição, em 2002, do ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva, 

como uma conquista na luta por uma sociedade mais justa. A eleição do presidente 

representaria uma conquista adquirida pelo povo à semelhança da própria Constituição 

de 1988, que ampliou significativamente, em termos de lei, direitos sociais, como por 

exemplo, o direito universal à educação básica (incluindo os ensinos fundamental e 

médio). O autor acrescenta que: “Num contexto de avanço da organização da classe 

trabalhadora e dos movimentos sociais, criavam-se condições de eleger o ex-operário 

Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República, o que sinalizava a 

possibilidade de consolidação das conquistas constitucionais.” (FRIGOTO, 2017, p. 

21).  

Vemos a consolidação de conquistas previstas, teoricamente, na Constituição de 

1988 se concretizarem no governo Lula. Sobre a esfera educacional, o autor destaca 

algumas medidas que, a seu ver, se tornaram insuportáveis para as classes dominantes. 

A saber: 

a criação de quase duas dezenas de universidades públicas e centenas 
de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; que negros, 
quilombolas, índios e pobres tenham políticas públicas que lhes 
permitam ter acesso ao ensino básico e, uma significativa parcela, à 
universidade; que haja políticas públicas para a educação do campo e 
cotas para negros, indígenas e grupos de baixa renda; que se mantenha 

                                            
17 Idem.  
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e amplie o Bolsa Família, que garante os filhos na escola pública e o 
complemento da parca comida de cada dia a 14 milhões de famílias 
etc..  
Insuportável também se tornou para as classes dominantes a ampla 
liberdade de organização de movimentos sociais e culturais que lutam 
por seus direitos negados sem o estigma da criminalização; que as 
escolas públicas não apenas adestrem e ensinem o que os organismos 
internacionais, sentinelas do mercado e do lucro, querem que 
aprendam, mas também as eduquem para uma leitura autônoma da 
realidade social, econômica, cultural e política do país. (FRIGOTO 
2017, p. 23). 
 

Segundo Frigoto (2017, p. 23), essas medidas seriam “algumas das razões que 

estão subjacentes ao golpe que se materializou juridicamente em 31/8/2016.” O golpe 

ao qual o autor se refere é o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016, golpe 

que, acima de tudo, pode ser considerado midiático devido à manifestação de uma alta 

dose de cumplicidade por parte da grande mídia frente aos interesses de uma classe 

dominante golpista.  

Vemos a participação da mídia no golpe quando observamos determinados 

discursos produzidos e em circulação na imprensa jornalística que estariam refutando a 

ideia de ampliação de direitos da classe trabalhadora no ramo educacional, tal como 

defendido pelos governos do PT. A ideia aqui seria justamente entender como a 

informação sobre a educação, mais especificamente sobre o professor e a escola 

(pública), estaria funcionando como um aparelho ideológico do estado, que como vimos 

em Althusser (2012), obriga a classe dominada a submeter-se a uma relação de 

exploração. Observamos, em especial no Jornal Nacional, uma boa quantidade de 

exibição de matérias, e até, mesmo de séries de reportagens sobre a educação durante os 

governos Lula e Dilma. Muitas delas trazem, já no título, sentidos que podem ser 

entendidos como contrários ao que o PT entendia por educação. 

Vemos isso, por exemplo, na reportagem18 do Jornal Nacional exibida em agosto 

de 2014, intitulada: “Educação seria o quarto assunto que mais preocuparia os 

brasileiros”. Nela observamos que a Globo não compartilha dos mesmos sentidos sobre 

a educação em relação ao PT. A reportagem, que integra a série “As maiores 

preocupações dos brasileiros”, apresenta um contraponto entre os brasileiros e o 

Partido dos Trabalhadores, que concebe a educação como prioritária. O Jornal coloca 

educação na quarta posição das preocupações dos brasileiros. O lide diz que: “a maior 

                                            
18 Disponível em http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/08/educacao-e-o-quarto-assunto-que-
mais-preocupa-os-brasileiros.htmlhttp://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/08/educacao-e-o-
quarto-assunto-que-mais-preocupa-os-brasileiros.html. Acesso em 12/08/2017.  
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preocupação dos brasileiros é com a saúde pública. Em seguida, estão a segurança pública e 

o medo de ficar sem trabalho - apesar do nível baixo das taxas de desemprego.” Com o uso 

da concessiva (apesar), o jornal está produzindo sentido de que ficar sem trabalho, seria uma 

preocupação mais relevante do que a própria educação. Reforçando a ideia de que mesmo 

com o nível de desemprego baixo, a preocupação com a educação não chegaria nem mesmo 

ao terceiro lugar do ranking.   

Podemos compreender, por essa linha de pensamento, que a educação não ocuparia o 

topo das preocupações dos brasileiros. Com isso, cria-se uma ilusão que os investimentos na 

educação são desnecessários, além do apagamento da relação intrínseca estabelecida entre 

trabalho e educação. E aí, caberia um questionamento... Será que a taxa de desemprego não 

teria caído justamente por causa do aumento em investimento na educação nesse período? 

Vemos a informação sendo usada para a manutenção de baixos investimentos na 

educação, como sempre aconteceu no Brasil até a eleição dos governos petistas.  Temos 

a informação sendo trabalhada como aparelho ideológico de um estado antagônico ao 

ideário do PT, que vê a educação como meta prioritária de governo por diminuir as 

desigualdades sociais.  

Vemos também esse descaso com relação ao investimento na educação em um 

dizer da série especial Educação no Brasil19, exibida em março de 2008, no Jornal 

Nacional:  

Na primeira reportagem, Cristina Serra foi ao Maranhão, e mostrou 
uma biblioteca itinerante inusitada: na garupa de um jegue, cestas de 
livros circulavam na cidade para incentivar a leitura. Em entrevista ao 
Memória Globo, a repórter contou que o Projeto Jegue Livro, criado 
pelo Secretário de Educação de Alto Alegre do Pindaré, melhorou o 
desempenho dos alunos (...) Para a jornalista, a série marcou sua 
trajetória por ensinar que é possível ensinar o próximo com muito 
pouco.    
 
 

Entendemos que a reportagem produz mais uma vez o sentido de que não são 

necessários altos investimentos na educação, pois seria “possível ajudar o próximo com 

muito pouco”. Esse “muito pouco”, diz respeito ao “projeto jegue”, que seria uma 

espécie de “biblioteca itinerante”. Tem-se aí, o retrato do que vem a ser o sucateamento 

da escola pública, no qual não se justificaria, por exemplo, a demanda de gastos dos 

cofres públicos para se providenciar um ambiente adequado para o armazenamento de 

livros, ou seja, a construção de uma biblioteca. Destacamos, ainda, o emprego do verbo 
                                            
19 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/jornal-
nacional/jornal-nacional-educacao-no-brasil.htm. Acesso em 01/08/2017. 
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“ajudar” que produz um efeito de que não seria dever do estado proporcionar acesso aos 

bens culturais.  

Vimos brevemente alguns trechos de reportagens que vão de encontro à proposta 

do PT no que diz respeito ao aumento do investimento na educação. Recuperamos o que 

vimos em Mariani (1996), ao dizer que a imprensa é usada como veículo partidário para 

ganhar notoriedade política. E com isso entendemos que o Jornal Nacional não estaria 

trabalhando a favor do Partido dos Trabalhadores. Assim, buscamos compreender, na 

próxima seção, através de um gesto de análise, como a série de reportagens Aprender 

para Ensinar constitui efeitos de sentidos sobre o professor (da) e a escola pública.  
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4 CORPUS E ANÁLISES  
 
 

Nesta seção, dedicamo-nos à apresentação do nosso corpus de pesquisa, seguida 

de nosso gesto de análise. Como dissemos desde o início, o corpus de nossa pesquisa é 

constituído por uma série de reportagens exibida pelo Jornal Nacional, considerado 

como principal telejornal da Rede Globo de Televisão. 

A série Aprender para Ensinar, ao trazer dizeres sobre o professor e suas 

práticas, constitui efeitos de sentidos sobre o que seria um professor na atualidade. Ela 

começa a ser exibida no dia 02 de fevereiro do ano de 2015, como vemos na fala20 do 

jornalista Willian Bonner, que realiza a apresentação da série da seguinte maneira: 

 

O Jornal Nacional começa a apresentar nesta segunda-feira (02), uma 
série especial de reportagens sobre a situação dos professores no 
Brasil. É uma profissão que todo mundo elogia, todo mundo concorda 
que é fundamental, mas que tem despertado o interesse de um número 
cada vez menor de brasileiros. (Reportagem 01) 
 

 

Ao dizer assim, desse modo, entendemos que o telejornal, já em sua fala de 

abertura, inicia um trabalho de constituição de sentidos que recaem sobre a escola e o 

professor. Com o uso da expressão “situação dos professores” no fragmento, 

entendemos que a Globo já estaria produzindo efeitos de sentidos tanto para a 

instituição quanto para a escola. Marcando o seu dizer por situação, o jornal associa 

problemas à profissão.  Com isso questionamos: o professor representa uma situação-

problema no país? Para quem? Onde? No espaço público? Privado? Que problema é 

esse dos professores? Que professor é esse? Entendemos que o jornalista ao trazer 

“situação” para o seu discurso dizendo sobre a profissão do professor, projeta um 

imaginário sobre o professor na atualidade. 

Dando prosseguimento ao nosso trabalho, apresentamos a série de reportagens 

Aprender para Ensinar, dizendo que ela é apresentada no Jornal Nacional ao longo de 

uma semana (de segunda a sábado, com exceção de quarta-feira), num bloco do 

programa destinado à exibição de séries especiais.  

Pensando na necessidade de se conhecer como se organizam as reportagens em 

termos de temática e data de circulação, apresentamos um panorama geral da série, no 

quadro 03, que busca sintetizar a série exibida pelo Jornal Nacional: 
                                            
20 Disponível no link: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/aumenta-o-numero-de-professores-que-
abandonam-salas-de-aula.html;   
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SÉRIE APRENDER PARA ENSINAR 

TÍTULO DA 
REPORTAGEM  
 
Aumenta o número de 
professores que 
abandonam salas de 
aula 

TÍTULO DA 
REPORTAGEM 

 
Alunos enfrentam  
falta de preparo de 
professores em sala de 
aula 
 

TÍTULO DA 
REPORTAGEM 

 
Professores têm o 
desafio de tornar aulas 
mais atraentes para os 
alunos 
 

TÍTULO DA 
REPORTAGEM 

 
Estágio em sala de 
aula é fundamental 
para quem quer ser 
professor 

TÍTULO DA 
REPORTAGEM 

 
Professores mostram o 
que pode ser feito para 
melhorar a educação 

ABORDAGEM 
Discute-se sobre a falta de 
professores em sala de 
aula, e ainda, sobre a 
desvalorização da 
profissão sofrida por 
aqueles que resolveram 
continuar lecionando, com 
destaque para a fala de 
autoridades no assunto, 
como o discurso da 
presidente Dilma, e do 
Ministro da Educação. 
Além de mostrar o 
cotidiano de alguns 
professores.    

 

ABORDAGEM 
A reportagem mostra que 
a qualidade de ensino 
estaria comprometida 
devido à falha na 
formação acadêmica do 
professor.  Isso 
representaria um grande 
problema para a escola,  já 
que 52% dos professores 
brasileiros não têm 
licenciatura e um quarto 
não tem nível superior. 
Além disso, mostra o 
percentual de 2% de 
professores que estariam 
na profissão porque não 
tiveram um bom 
desempenho no ensino 
médio. 

ABORDAGEM 
Mostra que o professor 
deve encontrar a melhor 
forma de passar o 
conhecimento. Então, em 
busca dessa melhor 
maneira de ensinar, alguns 
professores são tomados 
como exemplo de 
empenho, de rigor e 
criatividade. A série 
novamente discute a falha 
na formação do professor 
e mostra que os 
professores de vídeo aula 
seriam bons exemplos, 
pois conseguiam atrair a 
atenção do aluno.  

ABORDAGEM 
Destaca-se a importância 
do estágio e de programas 
de incentivo como 
medidas adotadas para se 
preparar melhor os 
professores. O estágio é 
considerado como um 
complemento fundamental 
na profissão e os 
programas são 
apresentados como 
suprimentos da 
licenciatura. Ambos 
estariam falhando. 

ABORDAGEM 
Constata-se que a baixa 
qualidade da educação 
prejudicaria o crescimento 
do Brasil. Algumas 
soluções são apresentadas 
para melhorar a educação. 
Tais como: adoção de 
currículo único para todos 
os estudantes, repensar a 
formação do professor, 
aumento salarial, 
participação dos pais e, 
principalmente o 
professor, considerado o 
grande agente de 
mudança. 

REPÓRTERES: 

Graziela Azevedo e 

Ronaldo de Souza 

REPÓRTERES: 

Graziela Azevedo e 

Ronaldo de Souza 

REPÓRTERES: 

Graziela Azevedo e 

Ronaldo de Souza 

REPÓRTERES: 

Graziela Azevedo e 

Ronaldo de Souza 

REPÓRTERES: 

Graziela Azevedo e 

Ronaldo de Souza 

DATA DE 

CIRCULAÇÃO: 

02⁄02⁄2015 

DATA DE 

CIRCULAÇÃO: 

030⁄02⁄2015 

DATA DE 

CIRCULAÇÃO: 

05⁄02⁄2015 

DATA DE 

CIRCULAÇÃO: 

06⁄02⁄2015 

DATA DE 

CIRCULAÇÃO: 

07⁄02⁄2015 

Reportagem 01 Reportagem 02 Reportagem 03 Reportagem 04 Reportagem 05 

Quadro 03: A série de reportagens Aprender para Ensinar 

 

Antes de analisarmos o corpus e suas condições de produção, explicamos que 

para constituí-lo, adotamos o conceito de sequência discursiva (SD), definida por 

Courtine (1981, p. 25) como "sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase". 

Nesse movimento de análise, retomamos parte das reflexões desenvolvidas em 

monografia de especialização (SANTOS, 2015), na qual também nos voltamos ao 

discurso sobre o professor no telejornal.  

As nossas sequências discursivas foram constituídas pelo recorte de enunciados 

verbais, que a nosso ver, representam-se como dizeres recorrentes, sobre o aluno, o 

professor e a escola pública. Reconhecemos que a série de reportagens Aprender para 

Ensinar, por apresentar-se como uma linguagem audiovisual, deve ser pensada, na ótica 

da AD, como uma materialidade significante também a partir do imagético, pois “Se 

entendemos o discurso como efeitos de sentidos, temos no áudio, entendido enquanto 

sonoridade, e no vídeo, enquanto o imagético, diferentes materialidades que, ao serem 
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combinadas, produzem efeitos de sentidos conjuntamente, o que não se dá fora da 

linguagem.” (DELA-SILVA, 2016, p.81). Nessa perspectiva, a significação da imagem 

não deve ser pensada como um efeito de complementaridade, como lembra Dela-Silva 

(ibdem, p. 81-82) em sua retomada a Lagazzi: 

é preciso considerar as especificidades de cada materialidade 
significante, o que não significa que a relação entre elas seja de 
complementaridade. (...) Lagazzi afirma que “não se trata de 
analisarmos a imagem e a fala e a musicalidade, por exemplo, como 
acréscimos uma da outra, mas de analisarmos o material no entremeio 
de seu conjunto” (LAGAZZI, 2011, p. 276)...”.   
 

No entanto, esclarecemos que nosso corpus de pesquisa se apoia na análise do 

verbal, e, que embora tenhamos até recortado algumas imagens de Aprender para 

Ensinar, estamos trabalhando com elas como uma possibilidade de pensar o discurso 

jornalístico, que faz crer que as imagens são a representação de um “fato”, ou seja, elas 

são tomadas em nosso corpus de pesquisa na relação com o verbal posto no dizer 

jornalístico, de modo que não nos voltamos a um trabalho exaustivo de análise de 

imagens da série de reportagens.  

 
Entretanto, como vimos afirmando, compreendemos que a linguagem imagética 

constitui-se como uma materialidade produtora de sentidos. Vemos o não-verbal 

significando já na abertura da série de reportagens Aprender para Ensinar. E para 

pensar nessa questão, organizamos no quadro 04, um recorte de três imagens que 

correspondem à cena da vinheta, que a nosso ver, remete ao discurso da inovação no 

ensino:  

 

           
 

 

 

Quadro 04: imagens da vinheta de Aprender para Ensinar 

 

No quadro 4, temos uma remissão ao discurso sobre a inovação no ensino, 

colocando-se através da figura do notebook do qual, num primeiro momento, vemos 

apenas um dos lados e sua parte inferior. Essa imagem vai se projetando aos poucos, até 

que conseguimos vê-lo mais completo, mas agora sob outro ângulo da câmera (de frente 

para o telespectador). Nesse movimento, a máquina aparece encobrindo a sala de aula 

de estilo tradicional: carteiras organizadas em fileiras e quadro-negro à frente. No 
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entanto, vemos a lousa reaparecer reconfigurada (na tela do computador), ao lado da 

imagem de uma mão (de um estudante?) que escreve no caderno, produzindo um efeito 

de sentido de que ensino e aprendizagem estão lado a lado.  Uma ideia que se concretiza 

no enunciado verbal, que corresponde ao título da série no quadro tradicional. Com isso, 

perguntamos: 

a) A quem pertence a mão ( ao aluno/ao professor) que escreve no caderno? 

b) Aprender com quê? Com a inovação?  

c) O professor precisa inovar? Que professor é esse? 

O uso das novas tecnologias no ensino se apresenta na vinheta de Aprender para 

Ensinar como o discurso do novo, da novidade. Na AD, pensar esse discurso “significa 

pensar esse discurso em relação à invenção e ao discurso sobre o novo, lembrando 

sempre que o discurso da inovação, que se coloca como atual, diferente, “novo”, 

atualiza redes de memória parecendo produzir uma memória outra.”( BRANCO, 2016, 

p. 46).   

O discurso da inovação comparece não apenas na abertura da série, mas vai 

deixando marcas ao longo das reportagens. No entanto, explicamos que não 

pretendemos abordá-lo em sua profundidade neste trabalho de pesquisa, por não haver 

tempo hábil para isso. Terminamos dizendo que os efeitos de sentidos dados pelo 

significante inovação estão ligados ao econômico: “é de investimento, retorno 

econômico, que se trata.” (BRANCO, 2016, p. 47), o que também apontaremos ao 

longo de nossas análises, com foco na materialidade verbal da série de reportagens. 

Na subseção que segue, apresentamos um primeiro gesto de análise que busca 

compreender como os sentidos, apesar de dispersos, organizam-se no/pelo sujeito-

jornalista de modo a fazer sentido sobre o professor ao falar sobre a escola pública.  

 

4.1 Aprender para Ensinar: um gesto de análise  
 

Quando as condições são favoráveis, os sujeitos têm sua página em 
branco, na Escola, no modo como o Estado os individualiza como 
sujeitos capitalistas de direitos e deveres, sujeitos do conhecimento, 
letrados. Na sua falta, esses sujeitos têm no muro recém pintado a 
página em branco onde inscrever-se simbolicamente, onde escrever, 
com seus sinais gráficos, elaborados, sentidos como produção 
simbólica, ligando-os – em sua necessidade de vínculo social (somos 
seres simbólicos e históricos que vivemos em sociedade) – à 
sociedade de que fazem parte, ainda que tentando um lugar, esse 
lugar, de fora para dentro. (ORLANDI, 2011, p. 701) 
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Iniciamos esta subseção com o recorte da série de reportagens Aprender para 

Ensinar, organizado, como falamos anteriormente, por sequências discursivas. Essas 

sequências foram organizadas seguindo uma ordem de análise, que se baseou, em 

primeiro lugar, em dizeres sobre a escola, pois pressupomos que ao se falar desse 

espaço, são produzidos também efeitos de sentidos sobre o professor (da) e a escola 

pública.  

Em seguida, apresentamos sequências discursivas cujos dizeres recaem sobre os 

alunos/estudantes, pois observamos, que ao mesmo tempo em que se diz sobre eles, diz-

se também sobre o que significa ser um professor (da) escola pública. E, por último, 

vemos que efeitos de sentidos estão sendo projetados nos dizeres que centralizam os 

professores em si. 

Desse modo, dando início a nossa pesquisa, que a todo o momento busca 

questionar a transparência da linguagem, começamos refletindo sobre o que viria a ser 

“uma escola” na ótica projetada pelo Jornal Nacional na atualidade. Entendemos que 

essa palavra, apesar de parecer transparente em seu significado, ou seja, todo mundo faz 

ideia do que seria uma escola, oculta uma prática social que é da ordem da naturalização 

dos sentidos. Será que escola na atualidade significa a mesma coisa para o professor e 

para uma emissora de TV? Vimos no capítulo teórico, a possibilidade de sentidos 

outros, dependendo das posições que se assumem no discurso.  

Dentro dessa perspectiva de sentido outro, remetemo-nos ao trabalho de Orlandi 

(2011), ao mostrar que até mesmo duas palavras costumeiras como casa e rua podem 

significar diferentemente21, dependendo de sua espacialização.  Assim, nosso trabalho 

parte de uma pressuposição na qual “a escola” é uma denominação da ordem da 

opacidade de sentidos.  

E procurando saber como a Central Globo de Telecomunicação significa escola, 

no discurso produzido na série de reportagens Aprender para Ensinar, iniciamos nosso 

gesto de interpretação trazendo um conjunto de sequências discursivas que tem em 

comum a presença da palavra escola. Iniciamos com a SD1: 

 

                                            
21 A autora mostra em seu trabalho de análise os pares casa/rua que, em razão dos espaços da favela e do condomínio, adquirem  
sentidos que podem ser outros. Como vemos no fragmento: “se pensamos a casa e a rua, essa indistinção não tem o mesmo sentido 
quando se trata de condomínio. Em um, a favela, essa indistinção vai na direção de elidir a propriedade, o espaço privado. E mesmo 
de de-significar o espaço público como espaço de convivência social regida pelo jurídico. Já no condomínio, a direção do sentido é 
outra: a indistinção vai no sentido de aumentar o poder da propriedade, alargando o sentido e o espaço do privado (em condomínio, 
há domínio), às expensas do espaço público, significado neste caso como espaço de ninguém, o da violência, da segregação, da 
hostilidade.” (ORLANDI, 2001, p.700).     
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SD1: A distância que separa a escola pública sem livros em 
Novo Gama de uma escola particular em São Paulo vai muito 
além dos quilômetros entre as duas cidades... (Reportagem 02)  
 

Vemos na SD1, a jornalista trabalhando o sentido de escola pública 

diferentemente da escola particular, tomando a pública pela falta de livros, “escola 

pública sem livros”.  Isso parece ser dito de um modo característico do próprio fazer 

jornalístico, que é o de significar ancorado na ideia de constatação de um “fato”. Nos 

termos de Mariani (1996, p. 65), o discurso jornalístico faz “crer que apresenta os fatos 

como são”.  

Retomamos aqui a caracterização dada por Dela-Silva (2015), que ao pensar o 

acontecimento jornalístico discursivamente, relaciona-o a um gesto de interpretação. Ou 

seja, dizer escola pública sem livros, nessa perspectiva, não se constituiria um fato 

desprovido de interpretação, como parece ser trabalhado na SD1. Significar a escola 

pública por não ter livros é um gesto de interpretação que se coloca pelo sujeito na 

posição de jornalista, mas que produz um apagamento tanto para esse sujeito quanto 

para telespectador comum que estão sob o efeito da ideologia.   

Diante disso, entendemos que a jornalista vai constituindo sentidos sobre escola 

sob a ilusão da constatação de fatos: Não há livros ou há livros. Com essa ideia de 

sustentação discursiva através de “fatos”, a escola pública de Novo Gama aparece 

sempre marcada pela falta. Como vemos na SD2: 

   

SD2: “Falta tudo. Igual folha para tirar cópia para a prova, por 
exemplo. A gente tem que pedir para os meninos, tem que ir 
comprar. Chove e a sala fica praticamente alagada”, conta a 
professora Marta Costa Alves. (Reportagem 01) 

 

Ao trazer a fala da professora (da) escola pública de Novo Gama, denunciando 

suas condições de trabalho e de infraestrutura, a reportagem vai direcionando sentidos 

para uma falta que parece associada à escola pública.  Um discurso que vai se 

constituindo na ilusão de uma complementaridade do verbal com o imagético, conforme 

vemos na SD3: 

 

SD3: As carências vão aparecendo. (Reportagem 01) 
 



 

 

 

evide

com 

inequ

infor

estab

envo

most

banh

jorna

“info

impa

 

parec

quer

mulh

 

 

 

 

 

A narrat

ente na esco

o verbal nu

uívoca esta

rmática, ou 

belecer um v

Entretan

olver-se qua

tra outra pe

heiro e da 

alista, fazen

ormar” aqui

arcialidade t

 

 

 

              

 

Além de

cer lógica 

em melhor

heres com p

 

tividade jo

ola pública

uma ilusão d

abelecida em

seja, o disc

vínculo de t

to, como a

ando usa a

essoa assum

sala de inf

ndo parecer

lo que estar

também na 

SD4
para
na 
aco
mel
 

              

e destacar m

a relação d

rar a educ

papéis nas m

ornalística s

 comparece

de complem

m “carênc

urso jornalí

transparênci

a jornalista 

a palavra “c

mindo uma 

formática. 

r que ela es

ria acontece

SD4: 

4: A audito
a o trabalho
sua comu

ompanhou. 
lhor as esco

mais uma v

da imagem 

ação”, o j

mãos, que v

sobre o dis

e na SD3 qu

mentaridade

cias” e nas

ístico parec

ia entre as d

não pode s

carências”,

posição d

Assim, pro

stá cumprin

endo nas esc

oria cívica é
o dos cidad

unidade. Um
Trazendo q

olas pública

vez a estra

com o ver

ornal direc

vemos na im

scurso da 

uando se te

e entre ambo

s imagens 

e estar traba

duas linguag

se envolver

, a imagem

e averiguar

oduz um ef

ndo seu pap

colas públic

é o nome qu
dãos que qu

Um trabalho
questionário

as, eles se es

atégia do di

rbal, em qu

ciona os se

magem fech

falta que s

em o não-v

os, numa es

do banheir

alhando aqu

gens.  

r com a qu

m que acom

r a suposta

feito de di

pel, que ser

cas. Vemos 

ue o Minist
uerem melho
o que o J
os e vonta
spalham. (R

iscurso jorn

ue ao dizer

entidos par

hada no âng

se coloca 

erbal  articu

spécie de re

ro e da sa

ui na tentati

uestão, apes

mpanha o v

a desativaçã

stanciament

ria o de som

essa tentati

tério Público
orar a educ
Jornal Nac
ade de con
Reportagem 0

nalístico qu

r “cidadãos

ra os home

gulo em torn

58 

como 

ulado 

elação 

la de 

iva de 

sar de 

verbal 

ão do 

to da 

mente 

iva de 

o deu 
cação 
cional 
hecer 

01) 

ue faz 

s que 

ens e 

no do 



59 
 

 

gestual (um abraço), o jornal estaria assim representando a (boa) vontade de alguns 

“cidadãos”, que estariam metaforicamente “abraçando” a causa da educação.  

A presença da restritiva: “cidadãos que querem melhorar a educação”, remete-

nos a uma análise realizada por Pêcheux (2014 [1981]) sobre o funcionamento das 

relativas em francês, em que o autor, ao analisar o enunciado “O homem que é racional 

é livre”, expõe-nos a problemática que se dá em torno da ambiguidade pensada em 

termos de restrição e explicação; refutando a proposta neopositivista a qual se prende a 

uma semântica universal não-ambígua. Seguindo o pensamento pecheutiano, 

compreendemos que: 

 

Para o sujeito falante que produz esse enunciado filosófico, não há, 
em princípio, ambiguidade: em geral “a gente sabe o que diz”, 
falamos na evidência do ideológico. Mas para aquele que entende essa 
frase “fora do contexto”, o problema se coloca de outro modo, mesmo 
que ele não suponha explicitamente que tal relativa possa funcionar 
sob a modalidade da explicação, ou da restrição. (Pêcheux, 2014 
[1981], p. 134).  

 

Retomando a relativa que apresentamos na SD4, entendemos com Pêcheux que 

de fato, não há qualquer possibilidade de optar por uma ideia de restrição ou de 

explicação apenas com base no linguístico. Desse modo, trabalhamos com um gesto de 

interpretação que nos aparece sempre como uma ambiguidade. O que nos faz pensar 

sobre a possibilidade de que nem todos os cidadãos querem melhorar a educação de sua 

comunidade, ou seja, há aqueles que querem e aqueles que não querem. Com isso, 

legitima-se o trabalho da auditoria realizada em Novo Gama (GO). No entanto, esse 

dizer da Globo sobre a existência de cidadãos que não querem melhorar a educação, 

dilui-se diante da busca pela isenção jornalística em não emitir opiniões, uma estratégia 

marcada também no não-verbal, no enquadramento da câmera que traz um espaço 

devidamente demarcado entre a jornalista, à direita da imagem, e, as outras pessoas que 

aparecem na SD4. Com essa ideia de distanciamento, o Jornal Nacional estaria somente 

informando sobre a escola e a comunidade de Novo Gama (GO). O sentido de 

imparcialidade ganha força na complementaridade com o verbal quando se diz que foi: 

“Um trabalho que o Jornal Nacional acompanhou /eles se espalham”.   

A imagem dessas pessoas na escola pública, apesar de remeter ao sentido de 

fiscalização, que se sustenta em “auditoria cívica”, é ressignificada no dizer da 

jornalista ao mencionar que o termo é uma denominação dada não por ela, mas pelo 
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Ministério Público. E para não se comprometer com o sentido de auditoria, diz que é um 

trabalho ligado à “vontade de conhecer melhor as escolas públicas”. Essa estratégia 

parece estar ligada ao que Orlandi (2007, p. 73) fala sobre a política do silenciamento, 

em que “se diz “X” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o sentido a se descartar do 

dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se quer 

evitar”. Nessa SD4, vemos então marcas da imparcialidade imaginária jornalística, 

procurando-se isentar de qualquer envolvimento político-partidário.  Manter-se neutro 

perante a “informação” é uma recomendação dos manuais da imprensa, que regula a 

prática da reportagem, em que “o discurso jornalístico constitui uma legislação sobre as 

palavras, em função de um saber autorizado sobre os efeitos delas.” (SILVA, 2001, p. 

303).  

Nos Princípios Editoriais das Organizações Globo22, vemos uma recomendação 

da empresa para que o trabalho jornalístico seja feito com isenção. Isentar-se, nesse 

contexto, significa, por exemplo, afastar-se de quaisquer ligações políticas, já que 

segundo o manual, “As Organizações Globo são apartidárias, e os seus veículos devem 

se esforçar para assim ser percebidos.” (p. 7).  

Estamos reafirmando esse esforço pela isenção partidária porque, ao 

considerarmos as condições sócio históricas de Aprender para Ensinar, remetemos ao 

discurso da imprensa jornalística, que, no período muito próximo à exibição da série, 

vem produzindo sentidos, que recaem sobre a administração Municipal de Novo Gama 

(GO). Encontramos uma série de reportagens 23 apontando supostas irregularidades, 

detectadas pelo Ministério Público nas unidades de saúde e educação, por meio da 

Semana do Fortalecimento do Controle Social, em 2014-2015, momento que antecede 

às eleições municipais de 2016. Na SD4, compreendemos que a jornalista, não poderia 

de maneira alguma deixar escapar a palavra fiscalização, porque poderia comprometer o 

apartidarismo recomendado pelo manual de imprensa. O sentido de fiscalização, no 

entanto insurge na reportagem, mesmo dizendo “que o Jornal Nacional acompanhou.”.  

                                            
22 Disponível em http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/Principios-Editoriais-das-
Organizacoes-Globo.pdf. Acesso em 20/10/17. 
23 As reportagens a que nos referimos encontram-se disponíveis em:  
1- http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/auditorias-civicas-detectam-irregularidades-em-unidades-de-
saude-em-novo-gama#.WiK1n9KnF0w Acesso em 20/09/2017. 
2- http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/controle-social-auditoria-civica-e-realizada-em-10-escolas-
municipais-de-novo-gama--3#.WiK1x9KnF0w Acesso em 20/09/2017. 
3- http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/controle-social-auditoria-civica-e-realizada-em-mais-22-
escolas-municipais-de-novo-gama#.WiKsktKnF0w Acesso em 20/09/2017. 
4- http://l1news.net/noticias/2015/03/auditoria-civica-da-educacao-e-realizada-em-mais-22-escolas-de-
novo-gama/  Acesso em 20/09/2017. 
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E, com isso, vemos a jornalista silenciando sentidos ao esconder, ilusoriamente, a 

imparcialidade da emissora com a questão político-administrativa da cidade. O prefeito, 

Everaldo Vidal (PP), considerado inelegível à reeleição em 201624, em nota publicada à 

imprensa após a exibição da série de reportagens do Jornal Nacional questiona a 

influência política da emissora: 

 

 

(...) Em outra oportunidade, a mesma Rede Globo, no ano de 2011, 
publicou uma matéria  sobre a merenda escolar,  e mais uma vez um 
dos municípios  escolhidos foi o Novo Gama, onde foram encontradas 
várias falhas.  
(...) não concordamos, é que talvez a coincidência dos entrevistados, 
pesaram negativamente na avaliação do município, haja vista que pela 
filmagens, detectamos como pesquisadores, membros da oposição 
declarada e componentes dos governos anteriores, que tiveram  
decisiva para que a situação da educação e dos professores possam ter 
chegado onde chegou, como é o caso da pesquisadora entrevistada, 
que não informou a rede globo que é vereadora, e que participou dos 
governos anteriores, dessa forma a avaliação final, pode sofrer 
influência política...25 
 
 

Seguimos com as nossas análises trazendo sequências discursivas ainda com 

dizeres que remetem à escola pública, mas agora, com outra localização geográfica.  

Comecemos com a cidade do Rio de Janeiro, que diferentemente de Novo Gama, têm-se 

duas escolas públicas municipais, ao invés de uma só. Elas estão representadas a seguir, 

no quadro 05: 

 

  

 

 

 

 
 

Quadro 05: As imagens das escolas públicas do Rio de Janeiro – Reportagem 02 

 

                                            
24 Em 2016, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás considerou inelegível o então 
prefeito de Novo Gama. Disponível em http://l1news.net/noticias/2016/08/everaldo-vidal-anuncia-que-
não-sera-candidato-a -reeleicao/. Acesso em 20/09/2017. 
25 A Nota à Imprensa- Prefeitura de Novo Gama está disponível em: http://novogama.go.gov.br/nota-
oficial-com-relacao-a-materia-do-jornal-nacional-com-relacao-a-situacao-do-magisterio-no-novo-gama/  
Acesso em 20/11/2017. 
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Observamos que devido a sua localização em termos de bairro da cidade do Rio, 

as escolas públicas são significadas de modos outros mesmo serem da mesma rede de 

ensino. Desse modo, trazemos a SD5 para pensar nos efeitos de sentidos postos sobre a 

escola que aparece à esquerda no quadro 05, e a SD6 para pensar nos sentidos que se 

projetam sobre a escola à direita, no quadro 05:  

SD5: - Ah, professor, posso fazer na calculadora? - Não. (Fala 
do professor Pitágoras – Reportagem 02) 
 
SD6: O Pitágoras carioca chega à terceira escola onde ensina 
matemática para jovens e adultos. (Reportagem 02) 
 

A SD5 aparece logo depois que a imagem da Escola Municipal Rosa da Fonseca 

surge na reportagem. E com esse enunciado no qual o professor de matemática 

estabelece as regras aos alunos do ensino regular quanto ao uso da calculadora, a escola 

marca-se pelo ensino tradicional/rigoroso. A remissão ao estilo tradicional comparece 

no próprio nome do bairro (Deodoro/Vila Militar) e da escola, a qual faz remissão à 

figura histórica do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. A 

escola foi assim nomeada como uma forma de homenagear26 a mãe do militar, a senhora 

Rosa da Fonseca.  

Em termos de estrutura do prédio, não encontramos nenhuma palavra 

relacionada à carência ou à falta. Pelo contrário, o fechamento da câmera nas nuances 

de cores produz um sentido de um bom acabamento estético. A escola aparece pintada 

de branco, com detalhes em verde e amarelo fazendo alusão às cores da pátria. Seu 

nome aparece destacado no letreiro em preto, uma cor que expressa nitidez e realce, 

possibilitando o telespectador identificar com muita facilidade o nome da instituição. 

Por outro lado, vemos a escola pública da mesma rede municipal sendo 

significada por sentidos outros. Na SD6, observamos que a escola com pichações atende 

na modalidade de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Com isso, o discurso 

jornalístico parece jogar com a falta de rigor que parece estar presente na escola de Vila 

Militar. 

 Temos um funcionamento da ordem do ideológico trabalhando na evidência de 

um sentido que leva a pensar que rigor é sinônimo de qualidade. Isso porque os sentidos 

produzidos sobre as pichações, na atualidade, em nossa formação social, muitas vezes é 

                                            
26 Baseamo-nos no dizer dos próprios alunos da escola Municipal Rosa da Fonseca, no documentário 
disponível em http://www.marechaldeodoro.al.gov.br/... 



63 
 

 

associada à rebeldia, e, não como um modo de denúncia de que alguma coisa está 

faltando.   

Ao analisar o sujeito em seu gesto de pichação, Orlandi (2011, p. 701) fala sobre 

a pichação não como 
algum conteúdo transmitido por uma mensagem que contém a reivindicação. 
É sua própria forma de estabelecer-se, como letra diferente, outra (metáfora 
da letra). O pichador se esmera em inventar (são as palavras que eles usam) 
sua letra, sua escrita. O pichador significa e se significa na criação de sua 
letra, em seu grafismo. Não reconhece/não se reconhece no regime da 
alfabetização, das letras distribuídas pela escola, na ortografia do certo/errado 
(Orlandi, 2004)27. Ele elabora seu sistema gráfico e não se submete ao 
certo/errado de que foi segregado. Ele resiste com sua letra dita indecifrável 
(para alguns), fazendo deslizar a escritura, produzindo um efeito metafórico 
da letra, um sistema de escrita urbano, onde ele se diz: eu sou, eu existo, eu 
estou aqui, onde ele se socializa apesar de tudo, apesar do Estado. 
 

 Não vemos pichações na escola rigorosa da Vila Militar. Ela é branca. E aí, 

pensando mais uma vez na cor dessa escola, remetemos à metáfora da página em branco 

trazida por Orlandi (2011, p. 701) na epígrafe desta subseção, na qual se destaca o modo 

de individualização do Estado, via escola, em sujeitos capitalistas se dentro de uma 

condição favorável, na qual os sujeitos teriam “sua página em branco, (...) como sujeitos 

capitalistas de direitos e deveres, sujeitos do conhecimento, letrados. Na sua falta, esses 

sujeitos têm no muro recém pintado a página em branco onde inscrever-se 

simbolicamente”.   

O discurso da falta parece recair também sobre a escola pública quando a Globo 

não traz enunciados que remetem à estrutura da escola particular especificamente. Mas, 

como vemos na SD7, a escola paga seria de fato uma escola, ou seja, a pública é 

justamente aquilo que o privado não é:  

 

SD7: “Nós oferecemos a eles uma escola”. (Fala do professor na 
posição de sujeito que trabalha no particular – Reportagem 02)  

 
Nessa perspectiva, a escola “de verdade” é aquela que é paga. Ao trazer um 

sujeito plural marcado no discurso pelo uso do “nós” (professores da escola particular 

de São Paulo), a SD,  leva-nos a pensar  que a escola pública não seria escola de fato. 

Além disso, vemos o jornal produzindo um efeito de imparcialidade, ao trazer um 

discurso marcado pelo uso das aspas, ou seja, não é a Globo que define o que seria ou 

não escola, mas o próprio professor. E assim, a jornalista se isenta de qualquer posição 

pessoal, resguardando-se de seu envolvimento com a questão. Pensando em termos de 

                                            
27 ORLANDI, Eni P. Cidade dos Sentidos. Campinas: Pontes, 2004. 
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formação imaginária, temos um sujeito em A se colocando mais uma vez distante 

daquilo que é falado sobre escola. 

Desde a primeira reportagem de Aprender para Ensinar, observamos essa estratégia 

jornalística em trazer a fala de personagens para falar sobre a escola. Até mesmo a ex-

presidenta Dilma Rousseff é convocada a produzir efeitos de sentidos quando a 

reportagem faz alusão ao discurso de sua posse (janeiro/2015), em que institui metas 

para a educação, conforme vemos na SD8: 

SD8: O Brasil tem uma necessidade urgente na escola. O país tem 
uma promessa: "Nosso lema será: Brasil pátria educadora”, afirmou 
a presidente Dilma Rousseff no discurso de posse. E um grande 
desafio: “O apagão já começou há muito tempo. O déficit de 
professores nas áreas de química, física, matemática e biologia é da 
ordem de 150 mil professores” conta o diretor do Instituto Ayrton 
Senna, Mozart Neves Ramos. (Reportagem 01)  

 

 A SD8 corresponde ao vídeo de abertura da série de reportagens Aprender para 

Ensinar. A introdução apresenta determinadas marcas que atualizam a memória 

discursiva, visto que se retomam alguns já-ditos. Notamos que quando a jornalista 

utiliza a palavra promessa, em “O país tem uma promessa”, encaminha o telespectador 

para alguns efeitos de sentidos. É possível se estabelecer, por exemplo, uma relação entre a 

palavra e os períodos eleitorais, nos quais promessa costuma produzir o efeito de sentido 

de (des) comprometimento, o que recupera uma memória discursiva, um já-dito.  Nesse 

caso, promessa silencia o sentido de sagrado, de juramento, ligado à religiosidade. O sentido 

de promessa estaria sendo atrelada à fala de uma presidenta, ou seja, quem “promete” é 

alguém que ocupa um cargo político na esfera brasileira, que por sua vez, faz remissão ao 

engano, à falsidade e à demagogia.  

Entretanto, enquanto a repórter diz promessa, Dilma diz lema: "Nosso lema será: 

Brasil pátria educadora”. Em seu proferimento, Dilma Rousseff usa a palavra lema, que 

retoma sentidos bastante positivos, pois remete a objetivos, ao alcance de metas, a avanço. 

Assim, parece que a construção do sentido para o slogan Pátria Educadora não ocorre do 

mesmo modo para a jornalista e para a presidenta.  

Além disso, destacamos a parte final da SD8, que traz a fala de um diretor dizendo 

que: “O apagão já começou há muito tempo.”. Chamamos atenção para o uso do termo 

apagão, que estaria qualificando o “grande desafio” do país em termos de escolarização.  

A propósito do termo apagão, Sargentini (2008, p. 131) ao refletir sobre “a relação 

existente entre o discurso midiático e a construção de um tecido da memória” analisa o 
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trajeto temático da expressão “apagão”. A autora explica que a palavra apagão foi usada pela 

imprensa em 2001 e 2002 para se referir à crise energética vivida durante o governo 

Fernando Henrique.  Mais posteriormente, apagão voltou a circular na mídia com a presença 

de alguns determinantes, como apagão aéreo, do trabalhador, etc. e, até mesmo, “apagão 

anunciado de professores”. Sobre essa última construção, Sargentini (2008, p. 138) diz que 

“A expressão apagão, devido à memória discursiva que atualiza, estabiliza esse conflito ao 

trazer na sua constituição uma discursividade da ausência de planejamento, de descaso com a 

infra-estrutura.” 

O uso de apagão, no dizer do professor (diretor) do instituto, recupera uma memória 

discursiva que remete a uma situação de descontrole, no qual podemos compreender que o 

déficit de professores é tão impossível de se solucionar quanto a crise de energia elétrica 

sofrida pelo país no início do século XXI.  Tal dizer, ao circular na imprensa, projeta um 

cenário um tanto quanto caótico para o sistema educacional brasileiro. 

O que parece estar em jogo, portanto, nesse discurso jornalístico é uma disputa pelo 

controle de efeitos de sentidos: de um lado a atualização de uma memória de caos na 

educação, retomada em apagão, e de outro, a desconstrução de um lema que aparece como 

sinônimo de promessa, ou seja, a possibilidade de futuro é confrontada e sufocada com a 

retomada interdiscursiva de promessa e apagão.  

Sobre esse efeito produzido pelo significante “apagão”,  Sargentini (2008) 

reflete e conclui, lembrando: 

a mídia, a quem genericamente atribui-se a circulação dos discursos, 
expõe os discursos que sustentam as identidades de uma nação, no 
caso da repetição da expressão ‘apagão X’ reforça a imagem de um 
país do desgoverno, da falência, da ausência de planejamento e 
medidas...”(SARGENTINI, 2008, p. 141). 
 

Essa abordagem da mídia, que segundo Sargentini (2008) expõe o desgoverno 

do nosso país, parece comparecer em nosso corpus de pesquisa, por meio das SDs9 e 

10, em que o jornal sustenta uma ideia de falência, ao estabelecer um comparativo da 

educação no Brasil em relação à Alemanha e Finlândia: 

SD9: Conhecer o país com as melhores escolas públicas do mundo 
foi só mais uma conquista na vida do professor de física. Ele se 
formou no Brasil, fez doutorado na Alemanha, em uma trajetória 
de grande transformação. (Reportagem 04)  
 
SD10: Na Finlândia, a qualidade do ensino é um orgulho 
nacional. (Reportagem 04) 
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O ensino nos países europeus é tomado na reportagem como parâmetro de 

qualidade, uma característica que, segundo o Jornal Nacional, não se vê no Brasil 

exclusivamente por causa da escola pública, a única que aparece desqualificada a 

ensinar, como vemos nas sequências a seguir:  

SD11: A escola que produz alunos que não aprendem voltou a 
constranger o Brasil nesse início de 2015. Mais de meio milhão 
de estudantes tiraram zero na prova de redação do ENEM. 
(Reportagem 03)  
 
SD12: E ainda pior que as notas ruins é ver que metade dos 
jovens brasileiros simplesmente acaba desistindo da escola. 
(Reportagem 02) 
 

Vemos com o emprego do artigo determinado a, em “a escola”, na SD11, o 

jornal trabalhando um efeito de evidência sobre a escola pública. Observamos que a 

palavra escola não apresenta um qualificador (pública/particular), mas compreendemos, 

pelo desencadeamento da narrativa do discurso jornalístico, uma naturalização de 

sentidos que faz crer que é da escola pública que se está falando.  Esse dizer vem logo 

depois de uma imagem relacionada à escola pública de Novo Gama. O jornal retoma um 

já-dito negativo sobre a escola pública e, assim com o emprego do determinante (“a”) 

faz crer que a essa escola constrangedora só pode ser a pública. Desse modo, projeta-se 

uma imagem vergonhosa, constrangedora sobre a escola pública. 

Na SD12, por sua vez, temos uma imagem de evasão, de desistência dos estudos 

por conta de uma suposta falta de qualidade do ensino público, que vem desde a SD11 

sendo associada à nota: zero/notas ruins. As sequências organizadas assim, dessa forma, 

produzem um efeito de que os números falam por si só, como se sobre eles não 

recaíssem também um gesto de interpretação.  

Dando prosseguimento às nossas análises, recortamos, nesse segundo momento 

de nosso gesto analítico, dizeres da série de reportagens sobre os alunos, que parecem 

sempre reverberar a falta ligada à escola pública. Iniciamos com as sequências, que 

remetem a problemas no ensino público: 

SD13: JN: Multiplicar, somar, essas coisas ele sabe? 
Adilva, mãe de aluno: Não. Mais ou menos. Não Sabe muito bem.  
(Fala de uma mãe de aluno da escola pública de Novo Gama -  
Reportagem 03) 
 
SD14: “A gente paga IPTU, paga impostos, para quê? Para gente 
botar um filho numa escola pública e não ter a satisfação de ver a 
aprendizado dos nossos filhos?”, questiona Viviane Cardoso, mãe 
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de um aluno. (Fala de uma mãe de aluno da escola pública de Novo 
Gama -  Reportagem 03)  

 

Nas SDs 13 e 14, ao trazer dizeres de duas mães de alunos da escola pública,  

por meio do discurso direto e com a técnica da entrevista, o discurso jornalístico vai 

produzindo um efeito de isenção de qualquer responsabilidade quanto à significação de 

escola pública. A presença dessas duas mulheres se configura como uma espécie de 

porta-voz selecionadas pelo jornal para representar outras mães, já que dizem “nossos 

filhos”, conforme lemos na parte final da SD14. Além disso, vemos um efeito de evidência 

estabelecendo que em nossa formação social, em sua grande maioria, cabe à mãe, não ao pai, 

zelar pela educação dos seus filhos.  

Ainda analisando a SD14, vemos um dizer em circulação no Brasil, 

especialmente nesse momento de “crise econômica” sobre a arrecadação de impostos, 

como o IPTU, por exemplo: paga-se “para quê?”. Nessa perspectiva, parece falta à 

comunidade escolar um esclarecimento sobre o que de fato se faz com o dinheiro 

público, que segundo a reportagem, não estaria retornando à escola municipal. Pensando 

na questão política de Novo Gama, que se coloca praticamente no mesmo período da 

produção da reportagem, parte das condições de produção desse discurso, vê-se o 

discurso jornalístico distante da neutralidade política.  

Com as SDs 13 e 14, projeta-se uma imagem de que os alunos da escola pública 

não sabem, têm dificuldades ou não leem, como vemos reafirmado a seguir nas SDs 15 

e 16: 

SD15: “na verdade eu nunca vi ela chegando com livro para ler 
dentro de casa não”, conta uma mãe de aluna.” (Reportagem 02) 
 
SD16: (...) até hoje eu tenho muita dificuldade”, conta a 
estudante Larissa Souza. (Reportagem 01) 

 

A SD15 destaca a falta de leitura de uma aluna da escola pública do município 

de Novo Gama, enquanto na SD16, vemos uma ex-aluna da escola pública de São Paulo 

lamentar suas dificuldades passadas na escola pública.  E na SD17, os alunos da escola 

pública parecem marcados pela pobreza: 

 

SD17: No caso de São Paulo, os alunos também são pobres, a 
maioria mora em região de favela, mas conseguiu bolsa e estuda 
em um dos colégios mais tradicionais da cidade. “Esses garotos 
chegam e conquistam um espaço pelo mérito...” (Reportagem 02)  
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Vemos aqui uma marca do capitalismo segregando sujeitos em função da divisão 

de classes sociais e de sua espacialização em termos de cidade com a menção à favela, 

que comparece nesse discurso sendo associada à pobreza. Com Orlandi (2011, p. 694) 

compreendemos que o “modo como se dispõe o espaço é uma maneira de configurar 

sujeitos em suas relações, em suma, de significá-los.”. Nesse contexto, a autora mostra 

que  

A diferença primeira entre a favela e o condomínio é econômica e 
social, a que existe, em uma sociedade capitalista, entre ricos e pobres. 
E, então, pelo modo como o Estado exerce seu poder articulador do 
simbólico com o político: como ele significa a divisão social entre 
pobres e ricos; para uns, o condomínio, para os outros, a favela. 
(ORLANDI, 2011, p. 699).    
 

Ao longo das análises, a pesquisadora vai mostrando que a favela, 

diferentemente do condomínio, constitui-se um espaço fechado, marcado pela falta do 

Estado em relação à prestação de serviços públicos.  Se a favela fosse um espaço aberto, 

“Dever-se-ia fazer, desses espaços, espaços social, política e culturalmente arejados, 

circuláveis. Seria necessário produzirem-se condições, infraestrutura, criar escolas, 

programas de cultura, de lazer, cuidar do espaço físico, iluminação, transporte.” 

(ORLANDI, 2011, p. 699). 

 É nessa perspectiva que pensamos a SD17, que ao trazer a adversativa mas, diz 

que aluno de favela não estuda num espaço de qualidade,  posto sob um apagamento, 

pelo não-dito que “colégios mais tradicionais da cidade” não estão na favela.  Vemos 

que, dito dessa forma, reforça-se a ideia de que a favela não faz parte da cidade.  

Observamos que a profissão do professor é muitas vezes significada de modo 

bem parecido com os alunos da escola pública tomados na série de reportagens.  Vemos 

isso na SD18, que retoma o discurso da meritocracia para significar o professor: 

 

SD18: “Eu nasci numa favela em São Paulo, tive várias 
dificuldades, mas sempre estudei em escola pública e eu aprendi 
através da educação a mudar a realidade que eu tinha”, ressalta 
Vicente. (Reportagem 04) 

 

Esse é um dizer do professor de Física que fez doutorado na Alemanha, como 

vimos na SD9. Temos o discurso da meritocracia comparecendo na SD18, quando se 

diz que ele aprendeu a mudar sua realidade. Diz que ele mudou via educação.  Com esse 

dizer, o discurso jornalístico vai negando a desigualdade social e sustentando que com 
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perseverança é possível mudar a realidade que se tem. Assim, apesar das dificuldades 

encontradas na escola pública (da) favela, produz-se um sentido de que o indivíduo 

independe de governo, de condições sócio históricas igualitárias em termos de 

infraestrutura, saúde e educação. O que importa nessa perspectiva seria a força de 

vontade. E como aluno de escola pública e morador de favela, esse professor reverbera 

um já-dito de sujeito com dificuldades. Vemos que a repetição desse dizer ressoa de 

diversos modos no discurso jornalístico sobre o professor: 

 

SD19: O aluno com dificuldades de ontem se torna o professor 
com dificuldades amanhã. (Reportagem 02) 
 
SD20: [os professores recém-formados] não tiveram um grande 
desempenho no ensino médio e vê nas licenciaturas o caminho 
mais fácil de ingressar em um curso superior”, explica o diretor 
do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos.(Reportagem 02) 
 
SD21: Um quarto dos docentes não têm nível superior e muitos 
dos que chegaram lá arrastam para a faculdade as deficiências 
do ensino médio. (Reportagem 02) 
 
SD22: Alunos enfrentam falta de preparo de professores em 
sala de aula (Reportagem 02) 
 
SD23: O diretor também reclama da qualidade dos cursos 
oferecidos aos professores. Nem todos são bons por falhas da 
própria pessoa que dá o curso. (Reportagem 04) 
 

Antes de analisarmos as SDs 19, 20, 21, 22 e 23, trazemos, no quadro 06, a 

imagem que antecede esses dizeres, na qual vemos a jornalista fazendo remissão ao 

professor Pitágoras, ao trazer o discurso da falha.  

 

 
               

 

 

 

 
                              Quadro 06: Referência jornalística ao professor da escola pública – Reportagem 02 

 

Com uma narrativa jornalística voltada sobre o professor Pitágoras, o mesmo 

professor que vimos nas SDs 5 e 6 trabalhando nas escolas municipais do Rio de 

Janeiro, temos o discurso jornalístico significando o professor da escola pública pelo o 
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que Pitágoras não é, ou seja, os dizeres sobre os professores da rede pública caminham 

na contra mão daquilo que é dito sobre esse professor, que dá aula nas duas esferas 

administrativas: particular e municipal. Sobre ele se projetam sentidos de 

excepcionalidade no tocante a falhas em sua formação. É dito que ele deu sorte quanto a 

isso porque aprendeu a profissão com o seu pai, “um apaixonado professor de 

Matemática”. (Reportagem 02).    

Nas SD 20 e 21, embora não encontremos marcas linguísticas dizendo que esse 

professor recém-formado esteja na escola pública, vemos pelo funcionamento de uma 

narrativa trabalhada por meio da ideologia que aproxima dificuldades ao espaço 

público, por meio da qual vai naturalizando-se os sentidos, levando-nos a crer que é 

sobre o professor da escola pública que se está falando.  

Igualmente, na SD22, que corresponde ao título da segunda reportagem, o 

sentido de falha recai sobre esse professor por meio da política de silenciamentos, ao 

trazer alunos elogiando o professor da escola particular como veremos mais adiante, em 

nossas análises, na SD31, na qual temos um dizer de uma ex-aluna da escola pública, a 

mesma que vimos na SD16, ela reaparece na segunda reportagem para destacar que o 

professor da escola particular dá uma boa aula. 

Na SD 23, com a fala desse sujeito na posição de diretor da escola pública, o 

discurso jornalístico reafirma a falha do professor vinculado ao espaço público.  De 

modo que esse professor está sempre associado na perspectiva dessa narratividade 

jornalística, como alguém: com dificuldades, que apresenta falhas em sua formação. E 

também à falta de leitura: 

 
SD23: A mistura de formação falha desde o ensino médio, da 
correria e das carências cria situações como a de professores 
que simplesmente não leem mais. (Reportagem 02)  
 
SD24: Ronaldo dos Santos, professor: (...) Como você não lê um 
livro e pede ao seu aluno para ler um livro? (Reportagem 02) 

 

Com isso nos perguntamos: que professor é esse? Ele não lê. Ele não sabe. Esse 

dizer da SD23 aparece como uma constatação jornalística, que ao falar sobre a questão 

da leitura dos professores de Novo Gama, produz efeitos de sentidos que os professores 

da escola pública não leem. Um sentido que se reafirma na SD 24, ao trazer, na voz do 

discurso direto, a comprovação dessa falta de leitura.  E aí começamos a observar que 
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os dizeres sobre falta de leitura não recaem sobre os professores da escola particular e 

nem sobre os vídeos-professores como vemos nas sequências: 

 
SD25: Marcelo Donatti, professor de português: Um professor 
de fato é aquele que estuda o assunto, estuda o conteúdo que ele 
procura disseminar por aí. 
Jornal Nacional: O sr. estuda ainda português? 
Marcelo Donatti: Muito. (Reportagem 02) 
 
SD26: eu leio pelo menos umas sete obras distintas para ver 
todas as variações possíveis, para fazer uma aula a mais 
perfeita possível”, conta César “Nerckie” Medeiros, professor 
de Matemática. (Dizer de um vídeo-professor - Reportagem 03) 
 
SD27: “Eu criei uma rotina. Isso é bem antigo, desde 
adolescência, eu leio pelo menos um livro por semana. Toda 
semana”, diz Yvis Urquiza, professor de física. (Dizer de um 
vídeo-professor - Reportagem 03) 
 
SD28: Os estilos são variados. Mas por trás do sucesso de cada 
um deles tem, além da boa formação, muita dedicação e 
trabalho. (Dizer de um vídeo-professor - Reportagem 03) 
 

Com a SD25, ao trazer o dizer de um sujeito na posição de professor da escola 

particular, o discurso jornalístico produz efeitos de sentidos outros para esse profissional e 

para a escola paga. Com a técnica da entrevista de um professor desse ramo, o jornal projeta 

uma imagem de bom nível de conhecimento.  

Nas SDs 26, 27 e 28, fala-se sobre os vídeo-professores, sobre eles se projetam uma 

imagem bastante positiva: leem muito, são dedicados, têm boa formação, dão uma aula 

perfeita. Com isso, o discurso jornalístico vai construindo um efeito de sentido ligado ao 

êxito no ensino privado, como vemos nas sequências a seguir:  

SD29: E é com as estrelas das vídeoaulas que muitos estudantes 
têm tirado aquelas dúvidas antigas e aprendido o que antes 
parecia puro mistério. (Reportagem 03)  
 
SD30: E é assim, misturando o velho e bom conteúdo com um 
jeito mais descolado de ensinar, que os vídeo-professores dão a 
sua contribuição para que a educação brasileira avance sem 
desafinar e sem deixar tanta gente para trás. (Reportagem 03)  
 

Vemos que ao dizer sobre a metodologia de ensino do vídeo-professor, “um jeito 

mais descolado de ensinar” na SD30, o discurso jornalístico mostra que isso tem 

representado um avanço na educação brasileira. Com isso, retoma-se mais uma vez o 
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discurso da inovação no ensino, que vem sendo disseminado desde a vinheta de abertura 

da série de reportagens Aprender para Ensinar.   

O uso de novas tecnologias na sala de aula é uma ferramenta também associada aos 

professores da escola particular. Vemos isso na reportagem 2,  quando a câmera focaliza no 

notebook e na tela de projeção de uma sala de aula da escola particular de São Paulo, como 

vemos a seguir, no quadro 07: 

 

 
            Quadro 07: Imagem do tecnológico na escola particular de São Paulo – Reportagem 02 
  

 Nesse ponto de nossas análises, voltamos à SD3, que traz a imagem de uma sala de 

aula desativada na escola pública para destacar como o discurso da inovação é associado 

àquilo que é bom.  Ao professor que lança mão de recursos tecnológicos, o professor da 

escola particular e o vídeo-professor, os efeitos de sentidos que se produzem são de uma boa 

aula e de exigência como sinônimo de qualidade, como se reafirma nas SDs 31,32 e 33: 

SD31: “A distância entre o aluno e o professor some. Parece que 
nós estamos todos juntos num diálogo comum. E esse que é o 
diferencial de uma boa aula”, elogia a aluna Larissa Sousa. 
(Reportagem 02)  
 
SD32: “Ele quer que a gente estude, que aprenda mesmo”, conta 
uma aluna. (Reportagem 02) 
 
SD33: JN: Vocês gostam de professor assim mais exigente? 
Alunos: Sim 
 

Esses dizeres são de alunos da escola particular dizendo sobre os seus professores, 

que, lançam mão dos recursos tecnológicos para ensinar, produzindo-se sobre eles efeitos de 

sentidos de uma boa aula e de exigência como sinônimo de qualidade.  

Por outro lado, os dizeres dos alunos da escola pública, ao falar sobre os seus 

professores, remetem à falta de rigor, de exigência:  
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SD34: “Se o professor não se interessa, ele não liga, você fica 
assim largado. Ah por que vou fazer? Ele não vai pedir mesmo 
aquele trabalho. Por que ir se ele nem nota minha presença na 
sala?”, diz uma outra aluna. (Fala de uma aluna da escola 
Municipal do Rio - Reportagem 03)  
 
SD35: E essa noção da importância da exigência, quase um 
pedido por mais rigor, ouvimos de outros alunos e também de 
seus pais em outras partes do Brasil.(Reportagem 02) 

 
O discurso jornalístico trabalha essa falta, que parece constituir o professor da escola 

pública, até mesmo na voz de quem não está no dia-a-dia da sala de aula, como vemos na 

SD36, uma promotora de justiça falando sobre o professor da rede pública: 

 
SD36: “Os professores que se destacam hoje nas suas áreas, digo na 
rede pública, especialmente, são os professores que conseguem 
criar. Sair da zona de conforto e trabalhar com o que se tem”, 
explica a promotora de Justiça Vanessa Goulart Barbosa. 
(Reportagem 05) 
 

Com esse dizer da SD36, vemos o apagamento de um social dividido e a defesa do 

papel do professor perante as dificuldades encontradas na escola pública. Nessa perspectiva, 

não ter uma ferramenta de trabalho adequada aos olhos do discurso da inovação, que exalta o 

tecnológico, não poderia ser uma justificativa do professor para dar uma boa aula. Com a 

SD36, além de observamos um sentido de que o professor da escola pública não é criativo, 

vemos o jornal reafirmando a meritocracia, a individualidade ao dizer que alguns professores 

se destacam na rede, ao trabalhar com o que não se tem, ou seja, o que interessa de fato é o 

empenho desse professor. Com esse dizer, o jornal apaga as propostas de investimentos na 

educação que deveriam ser de modo igualitário, essa ideia fica interditada quando se diz que 

alguns se destacam apesar de tudo. Esse sentido de esforço individual é reafirmado nas SDs 

37 e 38: 

 
 
SD37: Seca brava no inverno, muita chuva no verão. Para viver 
assim, entre a escassez e a fartura, as pequenas árvores do cerrado 
têm raízes bem profundas para buscar a água. A professora de 
Pipiripau descobriu que a busca de quem ensina precisa ser assim 
também. O conhecimento é riqueza profunda. Seiva que alimenta 
quem vai longe procurar. (Reportagem 05) 
 
SD38: A professora já ganhou prêmio pela criatividade e empenho. 
(Reportagem 05) 
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A SD 37, ao trazer elementos da natureza e da geografia rural, aponta um caminho 

que deve ser seguido pelo professor diante da escassez da escola pública. Essa professora de 

Pipiripau (GO) trabalha numa escola municipal da cidade e é tomada na reportagem como 

um exemplo de boa professora por aceitar a sua realidade precária. Com isso, vemos o 

discurso jornalístico produzindo sentidos que caminham na contramão de uma atitude 

revolucionária, por meio de mobilizações de greve, por exemplo. Com a metáfora das raízes 

profundas do cerrado, a falta de condições dignas ao trabalhador é silenciada. Naturalizaram-

se as dificuldades de tal modo, que a falta de investimento financeiro configura uma questão 

que pode ser justificada pela mesma lógica de escassez de recursos naturais.  

Desse modo, na SD38, a professora da escola pública é premiada pela criatividade de 

trabalhar com o pouco de recurso que se tem para ensinar. E assim, têm-se o sentido de que o 

professor que não questiona, que aceita deve ser parabenizado.  

Esse sentido de que o êxito no ensino independe de relações igualitárias, que no 

sistema capitalista está relacionada a investimentos, insurge mais uma vez na SD39: 

 

SD39: “Todas as crianças são capazes de aprender, independente 
do meio social, senão seria um determinismo mesmo. Nasceu ali, 
vai ser ali, nunca vai aprender”, ressalta Elieth Portilho, professora 
de ensino fundamental. (Professora de escola pública rural – 
Reportagem 05) 

 

O que parece estar em jogo é a iniciativa do professor em esforçar-se e dar o seu 

melhor, independente de qualquer circunstância. Assim, vemos o ofício do professor sendo 

significado como uma atividade que vai muito além da remuneração salarial. Essa profissão 

na série de reportagens aparece significada como uma maneira de resolver os problemas 

sociais. Isso aparece marcado nos dizeres das SDs 40,41,42,43,44 e 45:  

 

SD40: É uma profissão que todo mundo elogia, todo mundo 
concorda que é fundamental (...) (Fala de Willian Bonner – 
Reportagem 01) 
 
SD41: “O pessoal discorda de tudo, mas há um consenso: o 
professor faz a diferença”, diz Marcelino.  (Reportagem 01) 
 
SD42: “Enquanto eu tiver a certeza que quero fazer a diferença na 
educação, eu vou dar o meu melhor aqui dentro”, garante Bianca 
Cardoso, estudante de Pedagogia. (Reportagem 05) 
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SD43: (...) O país não pode perder o grande agente da mudança 
na educação: o professor. (Fala da jornalista - Reportagem 05) 
 
SD44: “Ele tem um papel crucial na sociedade (...) (Fala do 
vídeo-professor – Reportagem 05) 
 
SD45: “Há um sistema ruim? Há. Há leis que não são cumpridas? 
Mas qual é o nosso papel em sala de aula? (Fala do professor dos 
Santos - Reportagem 03) 
 

Com o discurso do professor como destinado a fazer a diferença, a série de 

reportagens vai reproduzindo sentidos que silenciam as desigualdades sociais no Brasil. 

Desse modo, o discurso jornalístico vai produzindo uma memória, que é metálica, 

marcada pela repetição sempre dos mesmos sentidos, que justificam a remuneração 

salarial injusta e as péssimas condições de trabalho que atravessam esse sujeito 

professor atravessado pelo modo de ser capitalista, que joga com a baixa remuneração 

do trabalhador, uma questão que se coloca na SD46: 

SD46: “(...) Enquanto um professor formado em nível superior 
ganhar metade do que ganha um advogado, do que ganha um 
jornalista, quer dizer, não tem como atrair a pessoa para a 
profissão”, afirma o pesquisador da USP Marcelino de Rezende 
Pinto. (Reportagem 01) 
 

Isso é dito na fala do pesquisador da Universidade de São Paulo, um dizer que 

vem entre aspas, marca do discurso direto, que confere credibilidade à reportagem. 

Além disso, tem-se o fato de o enunciador falar da posição da USP, ou seja, o dizer 

sobre o professor não vem de qualquer lugar, vem de uma instituição muito respeitada 

no país. Dito a partir desse lugar (USP), o que é dito ganha status de verdade. Pensando 

um pouco mais sobre esse dizer, mas agora, em termos de formação imaginária, mais 

especificamente sobre a imagem que se faz do referente, observa-se que a imagem que 

se faz do professor é de alguém que caminha em sentido contrário aos demais 

profissionais igualmente formados, por ele ganhar metade do que ganha um advogado, 

um jornalista. Além disso, há um já-dito de que a escolha e o exercício de uma profissão 

são determinados por questões financeiras, que é retomado em “Não tem como atrair a 

pessoa para a profissão”; dizer esse que vai ao encontro daqueles dizeres que associam 

a docência ao sacerdócio. Tal pensamento é fruto de uma memória do dizer, que 

sustenta que a profissão não é atraente (principalmente em termos financeiros), que só 

se permanece na profissão aquele que não espera ser remunerado devidamente, então é 
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como se o professor realizasse um trabalho sacerdotal, por amor. Essa ideia insurge em 

“vocações”, como vemos na SD47: 

 

SD47: “Se você não tiver salários com perspectiva de aumento 
de salário, você não vai ter as melhores vocações se dedicando 
ou escolhendo o magistério como sua profissão”, conclui o 
ministro da Educação Cid Gomes. (Reportagem 01)  
 

Essa sequência joga com a disputa pelos sentidos sobre a remuneração dos 

professores. Num dizer que aparentemente aparece para falar sobre “aumento de 

salários”, tem-se um efeito de sentido marcado pela contradição que insurge em 

vocação, dedicação. Na perspectiva da AD, o sentido nunca é fixo, ele está sempre em 

movimento dentro das formações discursivas. Nesse caso, vemos que ao dizer vocação, 

diz-se completamente o oposto do que se quer afirmar em salário. Temos assim, uma 

contradição discursiva, que ao trazer o sentido e seu oposto como indissociáveis joga 

com a questão de sentido único. Essa ideia está posta no termo objetos paradoxais. 

Sobre essa questão Pêcheux(1983) diz que  

A singularidade dessas lutas de deslocamento ideológico que ocorrem 
nos mais diversos movimentos populares consiste na apreensão de 
objetos [constantemente contraditórios e ambíguos] paradoxais, que 
são , simultaneamente idênticos em si mesmos e se comportam 
antagonicamente em relação a si mesmos [...] Esses objetos 
paradoxais [como nome de Povo, Direito, Trabalho, Gênero, Vida, 
Ciência, Natureza, Paz, Liberdade] funcionam em relações de força 
móveis, em transformações confusas, que levam a concordâncias e 
oposições extremamente instáveis" (PECHEUX, 1983, p.383 apud 
ZOPPI-FONTANA, 2005; p. 56) 
 

Nessa perspectiva, ser professor é receber um salário, mas é também dedicar-se 

a um trabalho social que não se paga com dinheiro. Desse modo, vemos que a baixa 

remuneração do professor se justifica em sua inclinação vocacional para o magistério.  

E parece que nessa disputa pelos sentidos, que se coloca na série de reportagens, o 

financeiro muitas vezes é silenciado. O sentido de vocação  vai ganhando força nos 

dizeres quando o financeiro não é considerado o mais importante, como vemos nas SDs 

48,49 e 50: 

 
SD48: Para o novo ministro da Educação a valorização do 
professor passa por aumento de salário. (Fala da jornalista - 
Reportagem 01) 
 
SD49: Mas salário não é tudo. (Fala da jornalista - Reportagem 05) 
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SD50: Então, fiz opção por continuar aqui. Por paixão mesmo”, diz 
Elieth. (Reportagem 05) 
 
 

Na SD48, vemos como o uso do verbo passar, em “passa por aumento de 

salário”, que o financeiro vai perdendo força nessa disputa pelos sentidos que se 

colocam em vocação X salário (justo). Esse dizer é mais uma vez reforçado na última 

reportagem, quando a jornalista da Globo diz que  “salário não é tudo.”, como vemos 

na SD49. E aí, observamos que a remuneração do professor não é tão importante. O que 

importa mesmo é a paixão pela educação, um dizer da SD50, que retoma o sentido de 

vocação defendida pelo Ministro, como vimos na análise da SD47.  

Finalizamos aqui o nosso gesto de análise e trazemos na próxima seção um 

esboço de algumas considerações com o propósito de finalizar esse trabalho, mas não a 

pesquisa sobre o que significa ser professor (da) escola pública na atualidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que aqui apresentamos analisou como o discurso sobre constitui o 

professor (da) e a escola pública na série de reportagens Aprender para Ensinar, 

apresentada numa emissora de televisão de grande audiência no Brasil. A partir das 

análises de sequências discursivas recortadas dessa série de reportagens, observamos 

como o discurso jornalístico faz para produzir sentidos, para significar. Com isso, 

esboçamos algumas considerações (não) conclusivas.  

Compreendemos que o discurso jornalístico não representa uma mera 

transmissão de informação, mas efeitos de sentidos. Entendemos que a prática 

jornalística é afetada por uma ideologia empresarial que atravessada os manuais de 

imprensa. Desse modo, o jornalista, no discurso, configura-se como porta-voz de uma 

emissora de TV, da Globo, embora se projete imaginariamente numa posição discursiva  

ilusória de neutralidade, imparcialidade e isenção. 

Vimos como a noção de acontecimento jornalístico desnaturaliza a ideia de fatos 

sustentada pela imprensa. Entendemos que o que se tem, em termos de linguagem 

jornalística, como em qualquer discurso, é sempre um gesto de interpretação. 

 Encontramos um conjunto de palavras que ao mesmo tempo produzem efeitos 

de sentidos sobre o aluno, o professor e a escola pública, tais como: falta (de livros, de 

folhas, de infraestrutura, de conhecimento, de empenho, de iniciativa, de mérito, de boa 

vontade, de interesse, de rigor, de exigência), déficit, carências, falhas. Além disso, 

entendemos que no processo de significação comparecem o dito e o não-dito, ou seja, 

muitos sentidos sobre o professor e a escola pública foram produzidos pelo efeito 

daquilo que não se disse.  

Vimos o discurso jornalístico trabalhando na valorização do empreendedorismo 

através do discurso da inovação que vem pelos vídeo-professores, que na série de 

reportagens analisada representam um avanço educação no Brasil. Sobre o sujeito na 

discursividade da inovação, Branco (2016, p. 47- 48) diz que “o sujeito se produz no 

efeito do sujeito empreendedor. (...) É pelo discurso da inovação que vamos ver esse 

sujeito afetado e interpelado como aquele que tem de estar (se) (re)(i)novando no ritmo 

(tempo/espaço) da inovação tecnológica (...)”.  

Com o discurso do empreendedorismo, mais uma vez a figura do professor fica 

exposta como alguém destinado a fazer a diferença na educação brasileira. Ao adotar 

uma nova iniciativa de negócio, o discurso jornalístico vai configurando um imaginário 
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tipicamente capitalista de que o conhecimento é só mais um produto mercadológico.  Os 

vídeo-professores possuem propostas criativas para o ensino. Eles usam a inovação a 

seu favor, e acima de tudo são independentes de tudo, até mesmo do governo. Nessa 

perspectiva, o vídeo-professor é aquele que quebra o velho modelo de produção e parte 

para o novo na direção do sucesso econômico.  

Em contrapartida, o discurso jornalístico analisado construiu uma imagem 

diferente sobre o professor da rede pública. De modo que, retomando a primeira parte 

do título do nosso trabalho: Que professor é esse? Respondemos que esse é o sujeito 

responsabilizado pelo discurso jornalístico pelo fracasso escolar. O sentido de insucesso 

do professor da escola pública foi reverberando na série de reportagens de diversas 

maneiras. Vimos uma narrativa amparada por vozes de autoridades e pela técnica de 

entrevista dizendo que esse professor é alguém que não sabe ensinar, não lê, não se 

dedica à profissão, não é criativo, não inova e que apresenta falhas em sua formação. 

Com o engessamento da interpretação, o sujeito comum é levado a simplesmente 

concluir que esse professor, por não “trabalhar com o que se tem”, é o grande 

responsável pelo “apagão” do país na esfera educacional.  

Nessa disputa pelos sentidos, vimos um trabalho rumo à tentativa de apagamento 

da desigualdade social brasileira e ao destaque para o papel do professor na sociedade 

como o agente de mudanças. Recuperando o que pensamos em nossas análises, sobre o 

discurso da meritocracia e do papel do professor diante dos problemas sociais, 

compreendemos que isso se repete como um eco em outros materiais da imprensa 

jornalística.  

Na reportagem da revista Época, Todo poder ao professor28, ao falar sobre o 

aprendizado de alunos pobres, afirma-se que a presença de um bom professor “pode 

neutralizar a influência negativa da pobreza no aprendizado.” (OSHIMA, 2016, p.65).  

E ainda, na página 66, diz que “o maior problema da educação brasileira está à frente do 

quadro-negro. E a solução também.”, ou seja, mais uma vez nos deparamos com o 

discurso sobre o professor como o grande agente da mudança. Com isso, 

compreendemos que os dizeres da série de reportagens Aprender para Ensinar 

configuram uma espécie de memória metálica, ao trabalhar na repetição sempre dos 

mesmos sentidos.   

                                            
28 OSHIMA, F. Y. Todo poder ao professor. Época. 31/10/2016. p. 64 - 68. 
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Nessa repetição do mesmo, entendida neste trabalho de pesquisa como uma 

memória metálica, vemos a proposta por uma remuneração adequada ao trabalho do 

professor sendo silenciada. Em outra materialidade da imprensa, encontramos um efeito 

de sentido sobre a questão da remuneração do professor que parece dialogar com o que 

vimos em Aprender para Ensinar. Já no momento de finalização deste trabalho, em 22 

de novembro, encontramos na página online do Gazeta do Povo o seguinte dizer: 

 

(...) Eis o que diz o documento [do Banco Mundial] sobre os salários 
dos professores: 
O piso salarial dos professores brasileiros está em linha com o que é 
pago em outros países com renda per capita similar. No entanto, os 
salários dos professores no Brasil aumentam rapidamente após o 
início da carreira. Devido às promoções automáticas baseadas nos 
anos de serviço e da participação em programas de formação, em 15 
anos de carreira os salários se tornam duas a três vezes superiores ao 
salário inicial, em termos reais. Essa evolução supera 
significativamente a maioria dos países no mundo.29.  

 

Com a apresentação dessas duas novas materialidades jornalísticas, lançamos 

como proposta de continuidade deste trabalho, seguir analisando como o discurso 

jornalístico constitui uma memória metálica, ao homogeneizar uma contradição 

discursiva que se coloca diante da remuneração e do trabalho do professor, 

principalmente nesse momento de retirada de direitos trabalhistas com a proposta da 

Reforma da Previdência.  

Entendemos que a nossa pesquisa contribui para pensar sobre a desvalorização 

do professor e o sucateamento das escolas públicas num momento de regressão social 

pelo qual passa o Brasil. Nosso trabalho contribui, principalmente por tocar na relação 

público e privado em termos de educação, via construção jornalística, ao estabelecer um 

cenário desolador para a escola pública, revalidando a atuação das instituições privadas 

e do trabalho dos vídeo-professores e das escolas particulares. Nesse contexto, vimos as 

propostas de valorização do professor, que muitas vezes é o mesmo da escola pública, 

sendo silenciadas pela mídia diante de uma força política aliada à elite empresarial 

brasileira cuja inspiração é a obtenção de lucros via terceirização da educação por que 

não dizer dos demais serviços públicos.   

 

                                            
29 Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/professores-brasileiros-tem-salario-
adequado-e-beneficios-acima-da-media-diz-banco mundial55q5psmovxd15fvbyru24rgwb. Acesso em 
22/11/2017 
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