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RESUMO 

 

O propósito da presente pesquisa foi analisar como o discurso midiático sobre a Reforma do 
Ensino Médio, proposta pelo Ministério da Educação – MEC, em 2016, estabelece 
regularidades e efeitos de evidência para o ensino, enquanto capacitação para o trabalho e 
adequação dos sujeitos às novas demandas do modo de produção capitalista. O corpus 
analisado compreende o conjunto de textos noticiosos (artigos, reportagens, entrevistas e 
pronunciamentos do governo) produzidos e/ou divulgados pelo Portal G1 e a rede de coletivos 
Jornalistas Livres após a edição da Medida Provisória 746, em setembro de 2016, até a data 
marcada para o julgamento de inconstitucionalidade da MP no Supremo Tribunal Federal – 
STF, em 20 de agosto de 2018. Para pensar os efeitos de sentidos construídos pela imprensa 
sobre a reforma durante o período, mobilizamos noções desenvolvidas pela Análise de 
Discurso de linha francesa, fundada por Michel Pêcheux, e relacionamos os discursos sobre a 
reforma às condições sócio-históricas, nas quais ela foi proposta e aprovada, à memória 
discursiva, à interpelação ideológica que constitui os sujeitos e à heterogeneidade do dizer. Por 
meio desses postulados teóricos, as análises empreendidas ao longo da pesquisa sobre o 
discurso jornalístico indicaram que os efeitos de sentido produzidos pela imprensa tradicional 
colocam em circulação efeitos de evidência sobre a educação sob uma perspectiva ideológica 
neoliberal, regulariza uma memória em torno de uma concepção utilitarista para a educação 
básica e desconsidera aspectos sócio-históricos que dão forma ao ensino público no Brasil. 
Ademais, observou-se ainda que o discurso da imprensa alternativa, representada pela rede 
Jornalistas Livres, é marcado pelo embate entre formações discursivas antagônicas, uma FD 
progressista, que concebe a educação sob a perspectiva da transformação social, e outra FD 
neoliberal, que entende a educação como preparação do sujeito para o mercado de trabalho. 

 
Palavras-chave: Análise de Discurso; Discurso jornalístico; Educação; Reforma do Ensino 
Médio. 
 

 

  



ABSTRACT 
 

 
The purpose of the current research was to analyze how media discourse about the High 
School Reform, proposed by the Brazilian Ministry of Education – MEC, in 2016, establishes 
regularities and evidence effects to education, as preparation to labor market and adequacy of 
the subjects to the new demands of the capitalist mode of production. The corpus analyzed 
comprises a set of news text (articles, interviews and government pronouncements) produced 
and/or published by G1 and the Jornalistas Livres network websites after the submission of the 
Provisory Act 746, in September, 2016, until the date set for its judgment in the Supreme 
Federal Court – STF, on August 30, 2018. To consider the meaning effects built about the 
reform by the press during the period, it was necessary to mobilize notions developed by 
Discourse Analysis, founded by Michel Pêcheux, and relate the discourses about the reform to 
socio-historical conditions in which it was proposed and approved, to the notion of discursive 
memory, ideological interpellation, and heterogeneity of discursive materiality. Through these 
theoretical postulates, the analysis conducted throughout the research indicated that the 
meaning effects produced by established media puts evidence effects about education into 
circulation under a neoliberal ideological perspective, regularizes a memory around an utilitarian 
conception for basic education and disregards socio-historical aspects that shape public 
education in Brazil. Moreover, we observed that the discourse of alternative media, represented 
by the Jornalistas Livres network, is marked by the dispute between antagonist discursive 
formations, a progressive one, which conceives education under a social transformation 
perspective, and a neoliberal one, that understands education as a process to prepare the 
subjects to the labor market. 
 
Keywords: Discourse Analysis; Journalistic discourse; Education; High School Reform. 
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1 PRIMEIROS GESTOS DE INTERPRETAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 

OBJETO DA PESQUISA 

 

A temática da qualidade da educação básica no Brasil e a necessidade 

de implementar mudanças no sistema educacional do país estão presentes no 

discurso midiático com certa regularidade e costumam aparecer com mais 

frequência na imprensa quando resultados de instrumentos de aferição de 

qualidade nacionais (IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

ou internacionais (PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes)1 

são liberados. Além, certamente, quando da aproximação das eleições, durante 

a campanha eleitoral. 

Presente no plano de governo da maioria dos candidatos a cargos 

majoritários2, os discursos sobre os baixos índices que aferem a qualidade da 

educação ofertada no país, as condições estruturais das escolas e críticas à 

formação acadêmica do corpo docente também costumam estar na pauta de 

grande parte da imprensa. Na época da ascensão do vice-presidente Michel 

Temer ao cargo de chefe de estado, por decisão parlamentar, não foi diferente. 

Ao assumir a presidência da república, em 31 de agosto de 2016, após o 

impeachment da então presidente Dilma Rousseff, Michel Temer se alinha às 

forças políticas mais conservadoras e se compromete com setores econômicos 

para conduzir uma pauta de reformas, dentre as quais se encontra a Reforma 

do Ensino Médio, que altera a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (lei 9394) aprovada em 1996. O arranjo político que se desenha a 

partir de 2016 indica que sob a perspectiva neoliberal de redução de salários e 

direitos para, supostamente, gerar emprego, o governo do peemedebista 

buscou reduzir o papel exercido pelo Estado no fomento de políticas sociais, 

                                            
1
 Prova coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

aplicada em 2015 a, aproximadamente, 540.000 estudantes de 15 anos em 72 países e 
economias (acessado em 10 de fevereiro de 2019: http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-
in-focus.pdf). 
2
 Segundo matéria publicada em 14 de setembro de 2014, às vésperas das eleições 

presidenciais que reelegeram Dilma Rousseff, a “Educação é um dos temas que mais reúne 
propostas entre os programas dos candidatos à Presidência da República entregues à Justiça 
Eleitoral. As principais promessas são de melhoria da qualidade do ensino, ampliação de 
investimentos na área e implantação do sistema integral nas escolas brasileiras” (acessado em 
15 de dezembro de 2018: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-09/confira-
propostas-dos-candidatos-presidencia-para-educacao). 
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apoiando-se no discurso de tirar o país da crise que o jogo político teria 

produzido. 

Para pensar os efeitos de sentidos construídos sobre a Reforma do 

Ensino Médio proposta pelo Ministério da Educação – MEC, durante o governo 

Temer, é preciso relacioná-la às condições sócio-históricas em que a reforma 

foi proposta e aprovada. E considerar as relações interdiscursivas para analisar 

o funcionamento do dizer sobre essa política educacional que busca 

estabelecer regularidades e efeitos de evidência para o ensino, enquanto 

capacitação para o trabalho, em uma formação ideológica neoliberal 

(PFEIFFER & GRIGOLETTO, 2017).  

A proposta e implementação da Reforma do Ensino Médio está 

relacionada a um conjunto de ações e reformas (Reforma Trabalhista, Reforma 

da Previdência, Reforma Política etc.) apresentadas por um governo que 

assumia sem sustentação popular, cujo projeto político não passara pelo crivo 

do debate público durante as eleições. 

Enviada para o congresso em 22 de setembro de 2016 através de 

Medida provisória, a MP 746/2016 foi contestada por diversos segmentos 

ligados à educação devido à natureza autoritária do instrumento, marcada pela 

falta de diálogo com a comunidade científica e com aqueles que mais são 

afetados por suas mudanças: os alunos, seus responsáveis e os professores. 

Aprovada em 21 de fevereiro de 2017, convertida em lei 13.415, a reforma 

determina mudanças no currículo do ensino médio, que passa a ser 

referenciado pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que é dividida em 

cinco itinerários formativos.  

A divisão em itinerários formativos (1. linguagem e suas tecnologias; 2. 

matemática e suas tecnologias; 3. ciências da natureza e suas tecnologias, 4. 

ciências humanas e sociais aplicadas; 5. formação técnica e profissional), 

apresentada como flexibilização do currículo e possibilidade de escolha 

individual para melhor atender às perspectivas e talentos do aluno, naturaliza a 

contradição entre a oferta de escolhas e as condições estruturais das escolas, 

uma vez que muitas escolas, principalmente as localizadas em regiões 

periféricas, não terão recursos para oferecer mais de um itinerário, devido ao 

congelamento de gastos públicos pelos próximos 20 anos, estabelecido pela 

PEC 241/2016. 
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Segundo Ferretti (2018), a divisão curricular em itinerários formativos 

proposta na reforma se filia a uma concepção reducionista para a educação 

básica e desconsidera aspectos sócio-históricos que dão forma ao ensino 

público no Brasil, pois: 

 

Com isso a reforma alinha-se aos postulados da Teoria do Capital 
Humano, bem como do individualismo meritocrático e competitivo que 
deriva tanto dela quanto da concepção capitalista neoliberal. Daí a 
especialização precoce por áreas de conhecimento tendo em vista, 
também, sua continuidade no Ensino Superior, bem como a 
eliminação, como obrigatórias, das disciplinas Sociologia e Filosofia, 
que assumem papel mais questionador que adaptador. Cai por terra, 
nesse sentido, a proposta vigente até o momento, e mais igualitária, 
de oferta do mesmo currículo para todos os jovens em idade de 
frequentar o Ensino Médio, com o que se corre o risco de aumentar 
as desigualdades sociais já existentes (FERRETTI, 2018: p. 33). 

 

A reforma além de reduzir o número de disciplinas obrigatórias, 

permitindo que conteúdos relacionados a Artes, Educação Física, Filosofia e 

Sociologia possam ser oferecidos por outras disciplinas; diminui a carga horária 

para conteúdos comuns da BNCC e retira a obrigatoriedade de formação 

acadêmica em nível superior para professores que atuem na formação técnica 

e profissional, caso comprovem possuir notório saber na área de atuação. 

Ademais, a legislação permite o aproveitamento da carga horária obtida em 

cursos avulsos privados, possibilita que parte do conteúdo diferenciado do 

ensino médio seja oferecido pela modalidade de Ensino a Distância – EAD, e 

incentiva a expansão de escolas em tempo integral. 

O impacto de tais mudanças sobre a prática pedagógica e os efeitos de 

sentidos colocados em circulação pelos meios de comunicação sobre a 

educação no país motivaram o presente trabalho. O objeto de análise desta 

pesquisa abrange os discursos produzidos por dois veículos midiáticos: o portal 

de notícia online G1, do Grupo Globo, e a rede de coletivos Jornalistas Livres, 

na cobertura jornalística sobre a Reforma do Ensino Médio aprovada durante o 

mandato do então presidente Michel Temer. 

O corpus analisado compreende o conjunto de textos noticiosos 

produzidos pelo portal G1 e a rede Jornalistas Livres após a edição da Medida 

Provisória 746, em 22 de setembro de 2016. até a data marcada para o 

julgamento de (in)constitucionalidade da MP no Supremo Tribunal Federal – 

STF, em 30 de agosto de 2018. 
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Para realizar tal intento, fez-se necessário estabelecer um dispositivo de 

análise que articule o que é dito em relação à Reforma do Ensino Médio pela 

imprensa brasileira e o que é silenciado, o funcionamento do discurso 

jornalístico, o jogo de (des)estabilização da memória e os efeitos de sentidos 

produzidos por objetos paradoxais presentes no dizer. Em função do corpus 

analisado, procuramos construir um dispositivo de descrição/interpretação que 

considere o enunciado como um objeto linguístico-histórico e possibilite 

analisar seu funcionamento discursivo. 

A partir da mediação teórica desenvolvida na Análise de Discurso, 

doravante AD, buscou-se ir além dos efeitos de evidências construídos pelo 

discurso jornalístico e considerar a opacidade da linguagem, sua possibilidade 

polissêmica, a determinação dos sentidos pela história e como eles se 

(des)regularizam na memória. Ao analisar como a reforma foi discursivizada, 

acolhendo certos sentidos e rompendo com outros, procurou-se compreender 

como o discurso sobre a reforma mobiliza uma interdiscursividade sobre a 

educação brasileira, suas dificuldades e seus desafios, segundo formações 

discursivas que definem o que pode e deve ser dito. 

Dessa forma, os principais objetivos da pesquisa foram analisar: o 

funcionamento do discurso jornalístico sobre a reforma em relação as suas 

condições de produção; as relações interdiscursivas, que constituem o dizer 

sobre a reforma e constroem efeitos de sentido sobre a educação no Brasil, o 

professor e o aluno; as regularidades e efeitos de evidência presentes no 

discurso midiático sobre o ensino médio, enquanto capacitação para o mercado 

de trabalho; como o discurso da imprensa sobre a reforma mobiliza já-ditos que 

se regularizam na memória em redes de filiações discursivas, ao produzir e 

deslocar sentidos sobre a educação. 

A decisão por analisar discursos produzidos por veículos de 

comunicação distintos, o portal G1 e o coletivo Jornalistas Livres, busca 

examinar como a alteração das condições de produção pode determinar a 

produção de efeitos de sentidos divergentes afetados pelo jogo ideológico.  

O grupo Globo, maior conglomerado empresarial midiático brasileiro, 

entrou oficialmente na internet no ano 2000, com o surgimento do portal 

Globo.com, que, a princípio, buscava disponibilizar conteúdo da TV na internet. 

Todavia, já em 2001, segundo material publicitário à época, o portal sofre uma 
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grande transformação, o que o torna mais dinâmico e interativo. Lançado em 

2005, o portal de notícias online G1 substitui o GloboNews.com e passa a 

oferecer uma abordagem ainda mais integrada às práticas e dinâmicas de uma 

internet em expansão no país, produzindo diversos tipos de discursos – 

notícias, serviços, variedades e links para outras mídias do Grupo Globo.  

Ao examinar uma propaganda do G13 publicada no jornal O Globo, de 

12 de dezembro de 2006, que anunciava a criação do portal, Assumpção & 

Amaral (2009) destacam que o discurso publicitário sobre o portal, já de início, 

mobiliza conceitos como instantaneidade, convergência e interatividade como 

as principais características do jornalismo on-line. Apenas dois anos depois de 

seu lançamento, o portal G1 se torna o site de notícias de maior público na 

Internet brasileira com 3,5 milhões de visitantes por mês, de acordo com o 

instituto de pesquisa Ibope/Ratings (agosto de 2008, levantamento de dados no 

primeiro período do mesmo ano). Sua redação é sediada em São Paulo e o site 

também tem sucursais em Brasília e no Rio de Janeiro.  

Na seção Princípios Editoriais, a concepção de jornalismo discursivizada 

gira em torno do princípio de que “a objetividade total certamente não é 

poss vel  há técnicas que permitem ao homem  na busca pelo conhecimento  

minimi ar a graus aceitáveis o subjetivismo”  Conceito este que remete a 

dizeres anteriores sobre o jornalismo nos quais se construiu o imaginário de 

que a primazia da técnica sobre a posição ideológica e subjetiva do jornalista 

garante um relato relativamente fiel sobre a realidade. Vale destacar ainda que 

a seção abordada não diz respeito somente ao G1, mas a todo Grupo Globo 

(Princípios Editoriais do Grupo Globo4 é o título completo da seção). 

Assumpção e Amaral (2009) destacam que a relação entre o G1 e o 

jornalismo da TV Globo e a Globo News é muito próxima. Segundo as 

pesquisadoras: 

 
O G1 aproveita o conteúdo gerado pelas emissoras, complementando 
matérias de autoria de sua equipe com vídeos produzidos pela TV. As 
equipes compartilham ainda o acesso a um mesmo servidor que 
reúne informações como matérias, agenda de contatos, espelhos e 

                                            
3
 “Completo como jornal  Ágil como rádio  Envolvente como a TV  Interativo como a Internet  E 

rápido  muito rápido”  anúncio publicitário de página inteira publicado no jornal O Globo no dia 
12/12/2006.  
4
 Disponível em: <http://g1.globo.com/principios-editoriais-do-grupo-globo.html>. Acesso em 10 

de janeiro de 2019.  
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pautas de jornais da emissora. Além disso, as três empresas 
jornalísticas têm acesso comum a plantões de agências 
internacionais e ao trabalho do setor de apuração (escuta) da TV 
Globo. (ASSUMPÇÃO & AMARAL, 2009: p. 3) 

 
A rede de coletivos Jornalistas Livres, por sua vez, foi criada em 12 

março de 2015, em uma iniciativa de cobrir as manifestações de rua que 

aconteciam naquele mês e, segundo consta na seção Quem Somos5 do seu 

site, construir uma narrativa diferente daquela produzida pela mídia tradicional. 

Segundo Maria Carolina Trevisan, uma das fundadoras do coletivo, o objetivo 

era construir um discurso sobre os atos que partisse de uma perspectiva do 

chão, do meio das pessoas, para entender suas pautas e demandas. 

O veículo de mídia online se define como uma rede de coletivos 

“originada da diversidade”  “apaixonado pela democracia” e atenta à “defesa 

radical dos direitos humanos”. Em sua página na internet, o coletivo se declara 

oposição à mídia tradicional que defende interesses empresariais. Defende a 

democratização da informação, da comunicação, da liberdade de pensamento 

e opinião, contra a cultura do pensamento único que, segundo o coletivo, 

domina as redações convencionais. Como é afirmado no site do coletivo: 

 
[...] somos uma rede de coletivos originada na diversidade. Existimos 
em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo 
praticado pela mídia tradicional centralizada e centralizadora. 
Pensamos com nossas próprias cabeças, cada um(a) de nós com 
sua própria cabeça. Os valores que nos unem são o amor 
apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos humanos. 
[...] nos opomos aos estratagemas da tradicional indústria jornalística 
(multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, despreza o 
espírito jornalístico em favor de mal-disfarçados interesses 
empresariais e ideológicos, comerciais e privados, corporativos e 
corporativistas (JORNALISTAS LIVRES, 2019). 

 

Na seção Quem Somos do seu site na internet, a rede Jornalistas Livres 

se declara comprometida com a construção de narrativas independentes sobre 

a realidade a partir de diversos pontos de vista, com um jornalismo que seja 

fonte de transformação e contribua para superação das desigualdades. E diz 

reconhecer a interferência do sujeito jornalista sobre aquilo que é 

discursivizado nas reportagens, matérias e fotografias, no intuito de propiciar o 

diálogo e o debate. (JORNALISTAS LIVRES, 2019). 

                                            
5
 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/quem-somos/>. Acesso em: 10 de janeiro de 

2019. 



16 
 

Em julho de 2016, o coletivo buscou financiamento através de 

crowdfunding, arrecando R$ 132 730 com a campanha “Seja Jornalista Livre” 

criada pela plataforma de financiamento coletivo Catarse, atingindo 1.327 

apoiadores em um período de 45 dias. O valor arrecadado foi utilizado para 

custear uma sede em São Paulo, equipamentos, gastos com o site e 

reportagens. E, para ampliar seu alcance, o coletivo Jornalistas Livres publica 

conteúdo em diversas plataformas digitais com diferentes formatos 

(COUTINHO; MARINO, 2017). Seu canal no Youtube possui mais de 83 mil 

inscritos e mais de 13 milhões6 de visualizações. 

Considerando as especificidades do corpus e o dispositivo analítico 

mobilizado para analisar o funcionamento discursivo, na presente pesquisa, 

organizamos as seções da seguinte forma: após esta parte introdutória, 

buscamos, na segunda seção, delinear a fundamentação teórica desta 

pesquisa, que se sustenta na Análise de Discurso de linha francesa fundada 

por Michel Pêcheux. Em sua constituição, a AD articula três campos 

epistemológicos que se intercruzam: o materialismo histórico, a linguística e a 

teoria do discurso, atravessadas pela noção de descentramento do sujeito de 

cunho psicanalítico proposto por Lacan (1978). Nesta seção, também 

buscamos constituir o dispositivo analítico a partir das demandas apresentadas 

no contato e análise do corpus, empregando algumas noções desenvolvidas no 

campo da AD, como: condições de produção do discurso; formações 

discursivas; objetos paradoxais; memória; acontecimento discursivo; e a 

articulação entre silêncio e discurso. 

Na terceira seção, apresentamos o corpus da pesquisa e examinamos o 

funcionamento do discurso jornalístico, a partir da noção desenvolvida por 

Mariani (1996), em que a autora caracteriza o discurso jornalístico como um 

discurso sobre. Sob essa perspectiva, o sujeito jornalista constrói um efeito de 

distanciamento do objeto sobre o qual fala e se posiciona para o leitor sob a 

posição imaginária de um observador imparcial da realidade. Desse modo, o 

jornalismo busca estabelecer um efeito de isenção, como aquele que, 

simplesmente, faz a mediação entre os acontecimentos, o saber sobre os 

acontecimentos e aqueles que não sabem. Em seguida, consideramos o 

                                            
6
 13.283.438 visualizações até às 20:45 do dia 12 de janeiro de 2020. 
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discurso jornalístico sobre a reforma a partir da análise do funcionamento 

polêmico do discurso, caracterizado pela rejeição/refutação do discurso do 

outro, no qual os enunciados se constituem de forma dividida, na contradição 

que vincula processos discursivos pertencentes a FD antagônicas. 

Na quarta seção, buscamos desenvolver as análises das sequências 

discursivas destacadas do corpus analítico pela regularidade apresentada no 

conjunto de discursos que compõem o arquivo, e pela relação com os efeitos 

de sentidos produzidos nos discursos sobre a Reforma do Ensino Médio. 

A análise dos discursos produzidos sobre a Reforma do Ensino Médio e 

os efeitos de evidência que o discurso jornalístico fez circular, na conjuntura 

socioeconômica brasileira durante o período analisado, de setembro de 2016 a 

agosto de 2018, no qual se observa o incremento de medidas pró-mercado e o 

redirecionamento de políticas públicas nessa área social7, nos parece de vital 

importância. Seu propósito, na presente pesquisa, é descrever e compreender 

como os processos discursivos são mobilizados por parte da mídia para a 

construção de sentidos sobre a educação no Brasil sob uma perspectiva 

utilitarista, como formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, com o 

mínimo de qualificação, e reducionista, que entende a educação básica de 

nível médio como uma mera transmissão de conteúdos e informações. 

 

  

                                            
7
 Tal perspectiva tende a se prolongar com a eleição de um novo presidente em 2018 que 

promete manter a agenda de reformas, reduzir o papel social do Estado e atender aos 
interesses do mercado financeiro. 
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2 ANÁLISE DE DISCURSO: UMA ARTICULAÇÃO DE DIFERENTES 

CAMPOS EPISTEMOLÓGICOS8 

 

No contato com os discursos sobre a Reforma do Ensino Médio 

presentes na cobertura jornalística sobre as mudanças propostas pela MP 

746/2016, que após aprovada se converteu na lei 13.145/2017, e com a 

proposta de analisar os efeitos de evidência produzidos pelo discurso da 

imprensa sobre o tema, surge a presente proposta de pesquisa que busca, 

através do dispositivo de análise discursiva desenvolvido a partir de Michel 

Pêcheux, analisar o discurso midiático e sua vinculação a uma memória do 

dizer, inscrevendo a linguagem em uma historicidade para identificar seus 

laços políticos e ideológicos.   

Para constituir o quadro epistemológico da AD, Pêcheux recorre às 

contribuições: da teoria das formações sociais, em especial, no que tange a 

noção de ideologia e luta de classes sob a égide do materialismo histórico; da 

linguística, enquanto teoria do funcionamento da língua, a partir do corte 

saussuriano; e da teoria do discurso, que analisa os processos semânticos 

como resultados de determinações sócio-históricas.  

Ademais, os três campos teóricos que constituem a Análise de Discurso 

fundada por Pêcheux são atravessados pela noção de descentramento do 

sujeito de cunho psicanalítico proposta por Lacan a partir de Freud. 

Orlandi (2001) aponta três premissas fundamentais para a constituição 

da Análise de Discurso: a primeira se assenta no questionamento da 

autonomia da língua. Apesar de ter sua ordem própria, a língua se materializa 

no discurso, o que implica em considerar o papel dos sujeitos e da situação em 

sua análise. A segunda está relacionada à construção social da realidade. 

Segundo Orlandi, "A história tem seu real afetado pelo simbólico" (ORLANDI, 

                                            
8
 A concepção de campo epistemológico adotada na presente pesquisa a aproxima da noção 

de campo de conhecimento, mais abrangente do que a de campo acadêmico, abarcando 
gestos de interpretação, revisões e contradições que se estabelecem dentro do próprio campo. 
“O campo de conhecimento é uma proposição em que os paradigmas e as teorias fundantes, 
as práticas científicas normalizadas e institucionalizadas, as rotinas e as formas como os 
agentes em interação se articulam com um determinado conhecimento reconhecido como 
legítimo são lidas na perspectiva de como, através do discurso científico, de seus 
procedimentos, de suas formas de interações com outros, criam os objetos, os problemas e 
temas, compartilhando trilhas singulares de pensar o mundo, deslocando-se conforme os 
fluxos discursivos e concretos de produção de sentido ” (FERREIRA  2003: p  2) 
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2001: p. 19), pois os fatos passam a existir para o sujeito na medida em que 

ele atribui sentido a eles. A terceira se ampara na noção de que o sujeito é 

deslocado da sua posição de dono de seu discurso por ser afetado pelo real da 

língua e o real da história, o discurso é construído a partir de dizeres outros, 

anteriores a sua enunciação. 

A contribuição desses três campos epistemológicos foi articulada por 

Pêcheux e seu grupo da seguinte forma: da linguística, articulou-se a noção de 

língua a de discurso; do materialismo histórico, emergiu a teoria da ideologia; e 

finalmente, da Psicanálise, eduziu-se noções como de real, simbólico e 

imaginário e, principalmente, a de inconsciente que a AD trabalha como 

descentramento do sujeito. (CAREGNATO; MUTTI, 2006: p. 680). 

Ao apresentar as bases linguísticas da análise do discurso no texto de 

1969, Pêcheux destaca que até o advento da linguística, marcada pela 

publicação do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand Saussure, em 1916, 

estudar cientificamente uma língua se restringia ou ao estudo escolar em torno 

da compreensão de texto ou ao estudo das modalidades descritivas ou 

normativas desenvolvidas pelos gramáticos. 

Ao pensar a língua como um sistema, cuja função é a comunicação de 

sentidos, Saussure possibilita que a língua possa ser estudada por uma ciência 

que se proponha a analisar seu funcionamento.  

Dessa forma, a corrente estruturalista se alicerça na base conceitual 

desenvolvida por Saussure na qual a língua é descrita como uma estrutura 

articulada, em que todos seus elementos estão ligados por laços solidários e 

no qual cada um deles assume um valor, segundo sua posição estrutural. 

Dessa forma, as principais propriedades da língua, segundo Saussure ([1916] 

1999], decorrem de sua natureza social, exterior ao indivíduo, que, por sua vez, 

não pode nem criá-la nem modificá-la.  

Concebida como uma instituição social estruturada em um sistema de 

signos, a língua é compreendida como um sistema semiológico homogêneo9. 

Nas palavras de Sausurre: 

                                            

9 Em seu percurso sobre o desenvolvimento da linguística, Pêcheux ressalta ainda que o 

advento das gramáticas gerativas ampliou o campo de atuação da linguística para além das 
combinações e substituições elementares regidas pelo conjunto universal de regras instaurado 
pela comunidade linguística e passa a abarcar a frase.  
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A língua existe na coletividade sob a forma duma soma de sinais 
depositados em cada cérebro, mais ou menos como um dicionário 
cujos exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os 
indivíduos. Trata-se, pois, de algo que está em cada um deles, 
embora seja comum a todos e independa da vontade dos 
depositários. (SAUSSURE, [1916] 1999: p. 27) 

 

A partir desta definição de língua, Saussure suprime a fala como objeto 

de análise por compreendê-la como um ato individual produ ido pela “vontade 

e inteligência” de cada falante, no qual aspectos materiais e subjetivos 

específicos de cada situação comunicacional se impõem. Tal exclusão opõe a 

fala, enquanto atividade individual, à língua, como produto social construído por 

uma determinada comunidade linguística. Segundo Saussure: 

 

A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e inteligência, na 
qual convém distinguir: 1º, as combinações pelas quais o falante 
realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento 
pessoal; 2º, o mecanismo psico-físico que lhe permite exteriorizar 
essas combinações. (SAUSSURE, [1916] 1999: p. 22) 

 

A oposição entre língua e fala expõe, de forma não deliberada, a 

atuação de um sujeito falante munido de intenções que manifesta sua 

subjetividade através dos meios disponíveis e sob as condições definidas pelo 

contexto.  

As razões que levam Saussure a excluir a fala de seu campo de estudo 

indicam, ainda que de forma enviesada, que a questão da identidade, 

estabelecida em princípio entre o universal e o extraindividual, transita por um 

campo entre a singularidade individual e a recorrência universal, onde 

contratos linguísticos são celebrados de acordo com regras adotadas 

localmente que moderam as manifestações individuais e definem os atributos 

dos sujeitos, assim como as variações que os atributos sofrem no fluxo do 

dizer. (PÊCHEUX, [1969] 2014: p. 72-73) 

Distanciando-se da perspectiva linguística que examina a língua como 

uma estrutura homogênea, construída e compartilhada coletivamente, a 

Análise de Discurso parte do dizer enquanto estrutura e acontecimento no qual 

a relação linguagem/pensamento/mundo se materializa. Os estudos discursivos 
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interrogam o texto em sua multidimensionalidade de sentidos e impermanência 

construídos sob determinadas condições históricas de produção (ORLANDI, 

2001).  

Destarte, a linguagem não é delimitada pela dimensão do texto, ela se 

produz sob sentidos pré-construídos e resgatados de uma memória discursiva. 

Para Pêcheux e Fuchs ([1975] 2014), todo sujeito é porta-voz de uma 

construção coletiva anterior que reflete uma concepção da realidade 

estabelecida no cerne de um contexto sócio-histórico em que o conflito de 

classes e as relações de poder estão em jogo. 

Na articulação do linguístico, em sua dimensão discursiva, com a 

materialidade sócio-histórica, a AD entende a linguagem não apenas como 

forma linguística, mas como manifestação social da ideologia. Ao se filiar a um 

discurso, o sujeito adere a uma prática ideológica que se constrói subordinada 

a condições sociais, culturais e históricas experimentadas, e com as quais se 

identifica.  

Em Semântica e Discurso (1975), Pêcheux busca refletir sobre a 

contribuição da filosofia materialista sobre o campo epistemológico da 

Linguística. Desse modo, apresenta uma abordagem que consiste em propor 

novas análises que relacionam o domínio e os objetos da linguística com 

questões apresentadas pelas ciências das formações sociais. 

Ao entrecruzar esses dois campos epistemológicos, Pêcheux parte da 

noção de que a língua é dotada de uma autonomia apenas relativa para 

distinguir base linguística e processo discursivo. Desse modo, o autor destaca 

que o conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas que operam 

segundo leis internas é afetado por processos discursivos construídos 

por/através de processos sócio-históricos. 

 Para os estudos no campo da Análise de Discurso, o gesto de 

interpretação se estabelece na relação entre o interdiscurso e o intradiscurso. 

Pois os sentidos são construídos a partir de um conjunto de possibilidades 

discursivas em um determinado estado das condições de produção. A AD não 

se restringe ao conteúdo ou à forma como as marcas linguísticas se 

apresentam; seu objetivo é identificar na materialidade linguística as 

regularidades e relacioná-las às condições sócio-históricas em que o discurso 

foi produzido para analisar os efeitos de sentidos implicados no dizer. O que 
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significa também levar em consideração as posições ocupadas pelos sujeitos, 

marcadas no discurso, em um contexto sócio-histórico. 

Distinta da análise de conteúdo, que procura extrair sentidos apenas de 

elementos presentes nos textos, a Análise de Discurso não considera a 

linguagem como transparente. Ao conceber o texto em sua discursividade, a 

AD busca analisar os efeitos de sentido a partir do texto, relacionando o 

contexto sócio-histórico em que o texto foi produzido, o posicionamento 

ideológico do sujeito em diálogo com dizeres outros anteriores à enunciação, e 

os deslizamentos de sentido empreitados por um sujeito interpelado pela 

ideologia, que, mesmo na tentativa de controlar o sentido daquilo que diz, 

vacila e os sentidos lhe escapam.  

Dessa forma, a Análise de Discurso interroga os sentidos, e rompe com 

uma pretensa abordagem hermenêutica, ao analisar sentidos que não estão 

codificados apenas no texto, mas são produzidos nele e através dele por 

sujeitos históricos. 

Em resposta à abordagem estruturalista desenvolvida a partir da 

publicação do Curso de linguística geral de Saussure (1916), no qual o 

conceito de fala (parole) se inscreve em uma perspectiva abstrata e subjetivista 

de uso da língua, a noção de processo discursivo indica que não há uma 

separação absoluta entre a língua e as contradições sociais que constituem a 

materialidade histórica, pois, o discurso é construído sob o atravessamento de 

uma relação ideológica de classes.  

Segundo Pêcheux ([1975] 2014a), a natureza material do sentido é 

construída pelas contradições dos processos discursivos que se instauram 

através da língua em resposta às contradições ideológicas da luta de classes.  

 

O fato de que a língua, escreve E. Balibar
10

, seja indiferente à divisão 
de classes e a sua luta, não quer dizer que as classes sejam 
indiferentes à língua. Ao contrário, elas a utilizam, de modo 
determinado, no campo de seu antogonismo, especialmente de sua 
luta política. (PÊCHEUX, [1975] 2014a: p. 82). 

 

 
Apesar de não ter seu domínio epistemológico explicitamente 

desenvolvido no texto de 1975, a Psicanálise de escola lacaniana exerce um 

                                            
10

 BALIBAR, E. Marxisme et Linguistique. Cahiers marxistes-leninistes, 1966, n. 12-3, pp. 21-2. 
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ponto de inflexão fundamental da teoria da análise do discurso. Vale destacar 

que os esquecimentos, descritos por Pêcheux, a ilusão do sujeito de ser a 

origem de seu dizer, e a ilusão de ter a consciência e controle sobre tudo que 

diz, representam uma das mais importantes interseções da Análise de Discurso 

com outros campos epistemológicos, em especial o conceito de ideologia, 

desenvolvido por Althusser, e noção de sujeito, em Lacan.  

A noção de um sujeito descentrado, atravessado pelo inconsciente, que 

vacila, falha e não tem controle ou consciência plena de si, coloca em xeque o 

sujeito positivista cartesiano, que se percebe como uno, centrado e movido por 

relações racionais de causa e efeito, supostamente senhor de seus atos, do 

que diz e dos efeitos de sentidos que constrói no discurso. Contudo, como 

elemento simbólico, o sentido não é fixo ou único, ele é incompleto e 

cambiante, por isso, pode sempre escapar.  

A contribuição da Psicanálise para os estudos discursivos se estabelece 

no deslocamento da noção de homem para a de sujeito, o qual em processo 

permanente de construção na relação com o simbólico é incapaz de dominar e 

fixar totalmente o sentido do discurso, apesar de nutrir a ilusão de fazê-lo. A 

multiplicidade de sentidos afetados pela materialidade da linguagem e da 

história leva o sujeito a incorrer em deslizes e falhas provocadas pelo 

inconsciente e pela ideologia  Fica apagado para o sujeito que: “As palavras 

simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não 

sabemos como se constituíram e que no entanto significam em nós e para nós” 

(ORLANDI, 2001: p. 20). 

Segundo Lacan (1974-1975), o sujeito é marcado por uma falta que 

funda um lugar de busca para o sujeito desejante, lugar onde se tenta 

encontrar na ausência a possibilidade de completude. Nesse sentido, a falta é 

fundamental. Se pleno o sujeito o fosse, não haveria lugar para o deslizamento 

de sentidos e a construção de sentidos outros. A ausência de um significante 

primordial esquecido, a partir do qual o sujeito se constitui, possibilita a busca 

possível no lugar do impossível que passamos a chamar, a partir de Freud, de 

inconsciente (FERREIRA, 2010). 

O sujeito desejante e incompleto da Psicanálise, com a qual a AD 

dialoga, pode ser entendido como uma condição configurada pelo nó 

borromeano. Capanema e Vorcaro (2017) definem essa representação gráfica: 



24 
 

 

Nó borromeano de três círculos representativos do Real, do Simbólico 
e do Imaginário, interrogando a estruturação sincrônica da 
constituição subjetiva e apontando “cortes reais” da experiência 
psíquica que possibilitam novas condições de organização para o 
sujeito” (CAPANEMA; VORCARO, 2017: p.388). 

 

 Ao representar graficamente a condição humana, Lacan (1974-1975) 

faz uso da imagem do nó borromeano, composto por três círculos, para 

destacar que cada círculo se intercruza com os outros dois em um enodamento 

cujas principais marcas são a interdependência e a falta. Se um dois círculos 

se ausenta, o nó se desfaz. Milner (2006) acrescenta que: 

 

O Real é um lugar ao qual sempre se retorna como alguma coisa de 
estritamente impensável, da ordem de um impossível ao qual o 
sujeito não tem acesso. O Simbólico é o equívoco: à medida que o 
inconsciente se sustenta em alguma coisa que é estruturada como o 
Simbólico, há um equivoco fundamental entre o sujeito e a língua; 
para além do sentido das palavras, há um gozo no dizer. O 
Imaginário estabelece sentido ao Simbólico, aos significantes; é o 
efeito de escritura do Simbólico – ler diferente do que está escrito. 
(MILNER (2007) apud CAPANEMA; VORCARO, 2017: p.390). 

 

Assim como no nó borromeano apresentado por Lacan, a AD entrelaça 

três estruturas que, simultaneamente, afetam o sujeito: a linguagem, marcada 

pelo equívoco enquanto furo, falha que possibilita a deriva de sentidos; a 

ideologia, na qual a contradição abre espaço para resistência; e o inconsciente 

como o lugar do impossível que, paradoxalmente, possibilita a busca por um 

sentido outro no momento em que a linguagem vacila e o sentido escapa.  

Ao articular essas três estruturas, Pêcheux se afasta da concepção 

positivista de sujeito, completo e senhor de seu dizer, e elabora uma 

concepção de sujeito descentrado, afetado pelo inconsciente, interpelado pela 

ideologia e assujeitado pelas circunstâncias sócio-históricas. 

Para ilustrar esse desejo pelo impossível, recorremos a um chiste 

popular sobre as dificuldades da atuação do psicanalista, ironicamente, 

atravessado por uma questão de gênero: 

 

– Por que os psicanalistas são mais rápidos no tratamento dos 
homens do que nas mulheres? 
 
– Porque enquanto as mulheres têm que regredir até a infância, os 
homens já estão lá. 
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Para além da noção estereotipada de diferença entre gêneros, podemos 

perceber o reconhecimento de um problema insolúvel e um obstáculo na 

atuação do psicanalista: a impossibilidade de cura e a dificuldade de acessar a 

estrutura, inconsciente, através das falhas materializadas na linguagem.  

A análise de elementos simbólicos, lembranças e imagens da infância 

perdidas na memória tangenciadas no chiste, em referência à prática clínica, 

remete a uma falta sobre a qual o inconsciente se estrutura e constitui o sujeito. 

Ou seja, a busca por um significante primordial apagado para o sujeito e o 

desejo de reencontrar esse elemento ausente – o objeto a – é a busca por um 

impossível que abre caminho para outros sentidos. Tal impossibilidade de 

apreensão do real, ponto nodal do inconsciente, comparece no chiste na 

referência a um tempo distante (infância), origem da questão fundamental 

ausente para o sujeito do desejo. 

Com o intuito de articular formação social, língua e discurso, enquanto 

base de sua abordagem teórica para a AD, Michel Pêcheux parte do conceito 

de superestrutura ideológica do materialismo histórico, no qual o 

funcionamento da instância ideológica dever ser compreendido como instância 

determinada pelas condições econômicas em correlação com as relações de 

produção e conflitos de classe que as constituem.  

Sob essa perspectiva, o sujeito é interpelado pela ideologia, que 

reproduz as relações de produção e produz um determinado efeito de sentido 

sobre a realidade e sobre o lugar assumido pelos sujeitos na luta de classes, 

naturalizando ideias e valores. A materialização dos processos de formação 

ideológica também atravessa as instituições que atuam no sentido de 

reproduzir a prática ideológica elaborada a partir de relações de produção 

determinadas por condições econômicas historicamente construídas, as quais 

Althusser (1970) define como “aparelhos ideológicos do Estado”  

Em Semântica e Discurso, Pêcheux destaca um erro central cometido 

pelo empirismo lógico em relação à noção de ideologia: primeiro, tal 

abordagem falha ao considerar ideologia como ideias e não como forças 

materiais, e, segundo, ao considerar que a ideologia tem origem no próprio 

sujeito, ignora que a ideologia interpela o indivíduo em sujeito e o convida à 

existência. 
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No campo epistemológico articulado pela AD, compreende-se que todo 

discurso é marcado pela ideologia. Ao construir um discurso sobre o mundo, as 

pessoas, a situação política, a educação, etc., o sujeito o faz a partir de um 

posicionamento ideológico, apagado para o próprio sujeito. No convívio social, 

o sujeito tem sua individualidade afetada pelo coletivo. Há um assujeitamento 

do indivíduo na sua própria constituição enquanto sujeito, que se processa de 

forma inconsciente e produz consequência na sua forma de ver o mundo e 

apreender sentidos. Assim, na Análise de Discurso, ideologia não tem o 

mesmo sentido de falsa representação da realidade, enquanto aparato 

ideológico que dá suporte às relações de dominação e poder na sociedade 

burguesa, conforme proposto por Marx e Engels, em A ideologia Alemã: 

 

[...] toda nova classe que toma o lugar de outra que dominava 
anteriormente é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu 
interesse como o interesse comum de todos os membros da 
sociedade, quer dizer, expresso de forma ideal: é obrigada a dar às 
suas ideias a forma da universalidade, a apresentá-las como as 
únicas racionais, universalmente válidas. (MARX; ENGELS, 2007: p. 
48) 

  

Para a AD, diante de qualquer forma simbólica o sujeito é levado a 

interpretar, a se indagar sobre o sentido daquilo que se apresenta. A ideologia 

apaga esse efeito da interpretação gerando a ilusão de transparência do 

discurso. Orlandi (2001) ressalta que através da associação aos discursos 

anteriores, a ideologia faz a interpretação nos parecer evidente, como se um 

certo sentido sempre estivesse associado àquelas formas simbólicas.  

Percebida como evidência, a interpretação é apagada e a relação entre 

o histórico e o simbólico é naturalizada. Pêcheux ([1975] 2014a) caracteriza a 

ideologia e o inconsciente como estruturas-funcionamentos, cujo traço comum 

consiste em camuflar sua existência no interior de seus próprios processos de 

funcionamento. Tais estruturas produzem um conjunto de evidências 

relacionadas ao sentido do discurso e ao sujeito.  

A evidência de sentido apaga a dimensão material da palavra, e nos 

impele a acreditar que o sentido ligado ao discurso é fixo e natural. Em 

paralelo, a evidência do sujeito silencia que o indivíduo se constitui sujeito ao 

ser interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito não tem controle sobre 
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tudo que diz, pois se constitui dividido entre o sujeito que constrói seu discurso 

a partir de dizeres anteriores que produzem sentido no seu dizer ao serem 

apagados da memória, e o sujeito afetado pela língua e a história, determinado 

pela exterioridade que o constitui e possibilita a produção de sentidos. 

 

A noção de assujeitamento, relativizadas por outras linhas teóricas que 

colocam o sujeito no domínio do seu dizer, está relacionada a essa 

interpelação ideológica dos indivíduos em sujeitos que se apaga. Contudo, 

essa interpelação é o que torna o indivíduo sujeito do seu discurso e, na ilusão 

de autonomia, o submete às determinações das condições de produção. 

Destarte, os estudos discursivos interrogam o próprio ato de 

interpretação ao tentar compreender como as formas simbólicas produzem 

sentidos. A AD não busca um sentido único ou verdadeiro para o texto através 

de uma ferramenta de interpretação; seu propósito é a construção de um 

dispositivo teórico para a compreensão de como o discurso produz sentidos 

pelos e para os sujeitos, superando os efeitos de evidência, ao considerar a 

condição polissêmica da linguagem e a determinação histórica dos processos 

de produção de sentido (ORLANDI, 2001).  

 

2.1 O discurso em seu funcionamento: condições de produção, 

formações discursivas, objetos paradoxais 

 

 

O conjunto de discursos produzidos sobre a reforma do ensino médio 

ganha unidade, e passa a ser objeto de análise, através da relação que eles 

estabelecem com a historicidade. Há uma ligação entre a exterioridade e a 

trama de sentidos no dizer; entretanto, a noção de historicidade para a AD não 

deve ser entendida como a projeção da história sobre o dizer, mas, o 

"acontecimento do texto como discurso, o trabalho dos sentidos nele" 

(ORLANDI, 2001: p. 68). No processo de constituição do corpus de análise, 

busca-se estabelecer essa unidade através de um primeiro gesto de 

interpretação que relaciona os efeitos de sentidos construídos no discurso à 

situação.  
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É somente através da análise e da construção de um dispositivo que 

correlaciona o que é dito aos processos discursivos, que podemos investigar o 

funcionamento do discurso. Em termos de procedimentos, há um percurso que 

se desenvolve em duas etapas: partindo da superfície linguística para o objeto 

discursivo, e do objeto discursivo para o processo discursivo. Um dispositivo de 

descrição/interpretação que considere o enunciado como um objeto linguístico-

histórico e possibilite “explicitar como ele reali a a discursividade que o 

constitui” (id : p. 70). 

Dessa forma, cabe ao analista, através da mediação teórica 

desenvolvida na AD, desmontar as evidências e considerar a opacidade da 

linguagem, sua condição polissêmica, a determinação dos sentidos pela 

história e como eles se regularizam na memória. 

Entretanto, não se trata de uma aplicação de abordagens, conceitos e 

gestos de interpretação fixados a priori no campo epistemológico articulado 

pela AD, que possa ser utilizada a toda e qualquer pesquisa que se pretenda 

nesse campo. O dispositivo analítico é construído de acordo com as 

especificidades do corpus que o analista busca compreender. Ele se constitui a 

partir do contato com o conjunto de discursividades que compõe o corpus, que 

mobiliza os dispositivos teóricos desenvolvidos na AD, de acordo com os 

objetivos da análise e a filiação teórica da pesquisa.  

Destarte, o dispositivo analítico, construído de acordo com as 

características do corpus e demandas da análise na presente pesquisa, não 

pretende fazer uso de todos os conceitos e noções que povoam a AD de linha 

francesa. Mas lançar mão das noções que propiciem a compreensão do 

funcionamento do discurso midiático sobre a reforma, em especial a relação do 

discurso com suas condições de produção, as formações discursivas e os 

efeitos de sentidos que certos termos de natureza paradoxal acionam no 

discurso. 

Segundo Courtine ([1981] 2014), a origem da noção de condições de 

produção do discurso, especialmente importante para as pesquisas em AD, 

pode ser atribuída a três campos distintos. A primeira hipótese a relaciona com 

a análise de conteúdo desenvolvida por Berelson (1952), na qual o pesquisador 

define como um de seus objetos de análise as condições de produção dos 

textos. Entretanto, a restrição da análise de conteúdo aos aspectos 
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estritamente linguísticos da produção textual não permite a análise do modo 

como a língua funciona para produzir sentido em condições sócio-históricas 

determinadas.  

A segunda relaciona a noção de condições de produção a uma origem 

indireta no campo da sociolinguística, uma vez que a sociolinguística busca 

correlacionar as variações das estruturas linguísticas com as condições sociais 

implicadas. Essa tentativa busca estabelecer nexos de causalidade entre elas, 

considerando aspectos sociais do emissor e do destinatário, as condições 

sociais nas quais a situação de comunicação está inserida, a análise de 

elementos históricos pelo pesquisador etc. Tal abordagem leva Guespin (1971) 

a atribuir a origem do conceito às variáveis analisadas pela sociolinguística.  

A terceira origem da noção de condições de produção do discurso, 

entendida de forma implícita e não totalmente elaborada, remete ao texto 

Discourse Analysis, de Z. Harris (1952). Apesar da ausência do termo no artigo 

de Harris, o autor correlaciona as implicações que envolvem a situação ao 

discurso, na qual analisa a sequência de frases em um discurso contínuo, 

enunciadas por um ou mais indivíduos, em uma mesma situação. Nessa 

abordagem, Harris destaca a relação entre os traços da personalidade dos 

indivíduos e as experiências individuais que são socialmente condicionadas 

pelas relações interpessoais. Observa-se que, em Harris, a noção de 

condições de produção do discurso se limita à ideia de situação e à relação 

entre traços da personalidade e a experiência do indivíduo.  

Dessa forma, tanto na referência a uma origem indireta através da 

sociolinguística quanto nos escritos de Harris, e mesmo na menção direta 

encontrada na análise de conteúdo, há uma relação entre a noção de 

condições de produção do discurso e aspectos exteriores ao modelo 

emissão/recepção que interferem na comunicação.  

Percebe-se que a noção de condições de produção do discurso é 

atravessada por aspectos desenvolvidos tanto no campo das Ciências Sociais 

e Humanas quanto na Linguística. Segundo Courtine (2014), o estudo do 

discurso, e consequentemente, a análise de suas condições de produção, são 

constituídos pela articulação de duas faltas: na abordagem vinculada às 

características individuais e condicionamentos interacionais, o exame do 

enunciado carece de sustentação na base material da língua; por outro lado, a 
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análise linguística, que oferece um farto material de estudo das sequências 

linguísticas, necessitava de uma teoria do sujeito da enunciação. 

O desenvolvimento da noção de condições de produção do discurso 

apontam duas perspectivas: uma de ordem empírica, na qual as condições de 

produção tendem a se confundir com aspectos situacionais da enunciação; e 

outra de ordem teórica, na qual as condições de produção são associadas ao 

conceito de formação discursiva, proposto inicialmente por Foucault (1969). 

Segundo Courtine ([1981] 2014), a primeira definição empírica geral de 

condições de produção do discurso aparece no texto de Michel Pêcheux, AAD 

1969, a partir do quadro informacional de Jakobson (1963) no qual relaciona a 

noção de lugares definidos em uma formação social dada às formações 

imaginárias, que definem o lugar que o remetente e o destinatário se colocam e 

atribuem ao outro no processo comunicacional. 

Courtine destaca que a perspectiva empírica sobre as condições de 

produção que relaciona os lugares ocupados pelos interlocutores como 

objetivamente definidos em uma formação social determinada à representação 

imaginária desses lugares, inseridos em uma troca comunicacional concreta, 

tende a suprimir ou atenuar as “determinações objetivas que caracterizam um 

processo discursivo” (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2014: p.182) e dá relevo às 

representações imaginárias dos interagentes.  

O predomínio da concepção de formações imaginárias, relacionada à 

caracterização psicossociológica dos indivíduos em relação ao grupo, examina 

o processo de enunciação como fruto de relações interindividuais que se 

estabelecem em situações concretas de interação com o grupo e negligencia o 

efeito das determinações da conjuntura história sobre o discurso, apagando a 

materialidade das contradições de classe.  

Pêcheux e Fuchs abordam o referido distanciamento entre discurso e as 

determinações relacionadas às condições sócio-históricas, nas quais os 

sujeitos estão inseridos, na atualização da AAD proposta em 1975, na qual 

buscam refletir sobre a relação entre formação social, ideologia e discurso sob 

a égide dos estudos de Althusser (1970) sobre ideologia e os aparelhos 

ideológicos do Estado.  

A perspectiva pecheutiana, já de início, se distingue do modelo 

informacional proposto por Jakobson ([1963] 2008) que, apesar de relacionar 
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os lugares ocupados pelo emissor e aquele ocupado pelo destinatário da 

mensagem a formações imaginárias em uma determinada formação social, 

considera a mensagem apenas como transmissão de informação a ser 

decodificada, e não como efeito de sentido construído entre os sujeitos do 

discurso que configuram certas representações sociais.  

Segundo Pêcheux ([1969] 2014), o que opera nos processos discursivos 

são representações imaginárias que instituem o lugar que o destinador e o 

destinatário se atribuem e atribuem ao outro. E tais representações imaginárias 

dos sujeitos implicados no processo discursivo determinam as tomadas de 

posição e a criação de estratégias que antecipam a posição do interlocutor e 

asseguram a troca discursiva.  

Contudo, não se pode analisar um discurso como se este fosse apenas 

um texto, uma sequência linguística fechada e desconectada de sua 

historicidade a ser decodificada pelo interlocutor. Deve-se considerar ainda sua 

remissão a um conjunto de dizeres anteriores e possíveis, construído a partir 

de processos discursivos sedimentados que compõem as condições de 

produção. 

A noção de discurso, na abordagem preconizada por Pêcheux não se 

restringe aos limites da frase e abrange os elementos exteriores que atuam no 

dizer e produzem efeitos de sentidos, considerando o processo sócio-histórico, 

a reflexão sobre as posições dos sujeitos interpelados pela ideologia, e a 

situação. 

Todos esses elementos constituem as condições de produção do 

discurso  “tudo o que  fora a linguagem  fa  que um discurso seja o que é: o 

tecido histórico-social que o constitui” (MALDIDIER  2017: p. 23). Em 

consequência, Michel Pêcheux propõe uma análise que não se encerre no 

texto, pensando apenas a materialidade linguística como um construto 

hermético, mas a construção de um dispositivo que busque explicitar o 

funcionamento do discurso ao relacioná-lo a um conjunto de outros discursos 

possíveis sobre um mesmo objeto, a partir de um determinado estado das 

condições de produção. 

Ao pensar as posições dos sujeitos no discurso, Pêcheux se afasta da 

concepção subjetivista e as considera enquanto formações imaginárias 

determinadas por certa formação social. Ou seja, o locutor formula uma 



32 
 

imagem sobre o seu lugar, o lugar do outro e o referente ao se projetar 

discursivamente; por outro lado, seu interlocutor também formula uma imagem 

de seu lugar, do lugar daquele que lhe fala e do referente abordado. Essas 

imagens projetadas no discurso não são aleatórias, mas determinadas pelo 

processo histórico das formações sociais. Decorrem do funcionamento das 

formações sociais e suas forças que conduzem as projeções imaginárias. E 

articulam as condições de produção sócio-históricas às posições e 

representações que os sujeitos assumem para si, para outro e para o referente.  

O que nos leva a compreender que as posições dos sujeitos no discurso 

são resultantes da relação entre a língua e as formações sociais que se 

estabelecem no conjunto de projeções imaginárias construídas no processo 

histórico. 

Em relação ao funcionamento do discurso, Orlandi destaca que: 

 

Não se trata de pensar em conteúdos ideológicos mas em 
funcionamento, em modo de produção de sentidos (e de sujeitos): 
quando fazemos intervir a noção de discurso, resulta a compreensão 
de que a língua funciona ideologicamente. E esse funcionamento faz 
parte da própria natureza da relação da língua com o mundo. 
(ORLANDI, 1994: p.299) 

 

Na análise dos processos de construção de sentido, a AD propõe a 

compreensão material do sentido, a historicidade do discurso. E busca 

demonstrar a opacidade tanto do sujeito quanto do discurso, constituídos pela, 

e ao mesmo tempo, na linguagem, que precisam ser considerados dentro de 

processos materiais de produção. Dessa forma, o que se pode ou não dizer 

depende da posição em que esse sujeito se coloca em relação às 

representações acionadas nas formações sociais, e o que diz produz efeitos de 

sentidos de forma diferente dependendo da posição sustentada no discurso. 

Pêcheux ([1969] 2014) propõe o termo processos discursivos para 

designar o conjunto de mecanismos formais que produzem um discurso em 

circunstâncias determinadas. E indica que o estudo dos processos discursivos 

deve incidir sobre duas frentes de pesquisa: o estudo das variações 

específicas, no que tange à semântica, retórica e pragmática, relacionadas ao 

um plano invariável da língua (a sintaxe); e o estudo da relação entre as 

circunstâncias de um discurso, identificado por Pêcheux como condições de 
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produção, e os processos de produção mobilizados, aspectos contextuais, 

situacionais e interdiscursivos que influenciam na produção do discurso e o 

torna interpretável.  

Destarte, um discurso é sempre construído a partir de condições de 

produção dadas e atravessado por relações de forças que atuam no dizer de 

forma mais ou menos consciente.  

Se considerarmos a fala do ministro da Educação, Mendonça Filho11, 

concedida a um veículo midiático tradicional (Jornal Hoje - Grupo Globo) sobre 

a reforma do ensino médio, no qual destaca-se que um dos principais avanços 

da reforma será facilitar o “ingresso na vida profissional”, por exemplo, 

compreendemos que, segundo a inclinação política do governo a qual o 

ministro faz parte, a preocupação com a formação profissional está muito mais 

associada à formação de mão de obra barata para o mercado de trabalho, do 

que para uma concepção de educação básica voltada para a formação de um 

cidadão crítico capaz de transformar a realidade na qual está inserido. Em 

entrevista ao Jornal Hoje sobre o novo ensino médio, o ministro da Educação 

Mendonça Filho declarou que: 

 

SD1: A gente está enfatizando o protagonismo do jovem. Definindo 
aquilo que está mais próximo da sua vontade, dos seus sonhos 
e dos seus respectivos projetos de vida. E ao mesmo tempo 
facilitando o ingresso na vida profissional com estudos mais 
casados com aquilo que está mais relacionado com a sua 
própria vocação pessoal.12

 

  

A mesma fala poderia ser interpretada de forma diferente, caso o político 

a pronunciá-la representasse um movimento social, ativo na luta por justiça 

social e equidade de condições, que concebe a educação sob uma perspectiva 

transformadora.  

Avançando na análise dos processos discursivos, devemos procurar 

investigar as relações de sentidos presentes no discurso e relacionar a fala do 

ministro a outros já-ditos sobre o mesmo tema, para verificar se seu discurso 

                                            

 
12

 Acessado em 06/05/2018, às 18:30: (http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/02/novo-
ensino-medio-brasileiro-e-sancionado-pelo-presidente-temer.html). 
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filia-se à posição ideológica na qual a educação deveria se restringir a adequar 

o sujeito à lógica do capital. 

O discurso do ministro, aqui mobilizado para facilitar o entendimento e 

dar materialidade à teoria, demonstra, segundo Pêcheux ([1969] 2014), que um 

discurso não tem origem em si mesmo, mas remete a outros anteriores com os 

quais se alinha ou diverge, responde ou questiona. Ao atualizar dizeres 

anteriores, evoca-se no interlocutor o acontecimento para o qual o discurso foi 

construído, afetado pelas atualizações que a situação presente provoca. Pois, 

como afirma Pêcheux: 

 

Em outros termos, o processo discursivo não tem, de direito, início: o 
discurso se conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele 
atribui o papel de matéria-prima, e o orador sabe que quando evoca 
tal acontecimento, que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito 
dos ouvintes o discurso no qual este acontecimento era alegado, com 
as „deformações‟ que a situação presente introdu  e da qual pode 
tirar partido. (PÊCHEUX, [1969] 2014: p. 76) 

 

Por conseguinte, na ilusão de deter controle total sobre o que diz, o 

locutor tenta antecipar os possíveis caminhos interpretativos de seu interlocutor 

e já adaptar seu discurso às possíveis reações reguladas pelo contexto. A 

tentativa de antecipação da reação do interlocutor é elemento constituinte do 

processo de construção discursiva e influi na maneira como o discurso será 

construído de acordo com o público que se quer atingir e os efeitos de sentido 

que, ilusoriamente, o locutor busca controlar. 

Ao analisar o discurso midiático, deve-se considerar que a projeção das 

opiniões do público atravessa o processo discursivo. Logo, observar-se que o 

funcionamento do discurso não se restringe à estrutura linguística, no sentido 

restrito do termo, e que depende do mecanismo de identificação dos sujeitos e 

do objeto de discurso, pois, estes elementos atuam como parte das “condições 

de produção” do discurso e afetam a produção de sentido  

Pêcheux procura considerar as condições de produção discursivas a 

partir do entendimento que de os gestos ideológicos de produção de sentidos 

se marcam no momento em que a língua, atravessada pelas condições 

históricas, permite o deslizamento polissêmico, a ambiguidade, o equívoco. 

Retomando a fala do ministro da educação sobre a Reforma do Ensino 

Médio  a frase “A gente está enfati ando o protagonismo do jovem”  de certa 
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forma, antecipa o anseio por mudança na educação básica, assimila parte do 

léxico desse movimento e, supostamente, responde a uma demanda dos 

jovens por mais participação, observada nos movimentos de ocupação de 2015 

e 2016. 

Em 2015, um movimento de ocupações das escolas secundaristas em 

São Paulo contra o projeto do governador do estado Geraldo Alckmin de 

Reorganização Escolar, que pretendia separar os alunos em unidades de 

acordo com a faixa etária e ano de escolaridade, criando escolas de ciclo 

único, unidades para o ensino médio, fundamental I (1º ao 5º ano) e 

fundamental II (6º ao 9º ano), mobilizou um grande número de alunos e as 

ocupações das unidades escolares ganharam espaço na cobertura mdiática.   

Na prática, tal projeto forçaria o deslocamento dos estudantes para 

escolas mais distantes de suas casas, o que poderia impactar na evasão 

escolar e fecharia mais de 90 escolas públicas da rede estadual.  

Nas ocupações, o movimento estudantil lançou propostas para uma 

escola pública mais democrática (refletidas nas atividades culturais, aulões, 

debates e iniciativas de autogestão), fez uso intensivo das redes sociais para 

construir discursos outros sobre os problemas e soluções para a escola pública 

sob a perspectiva dos próprios estudantes, e conseguiu fazer com que o 

movimento alcançasse outros estados, o que forçou o governo de São Paulo 

recuar de sua iniciativa13. 

No Rio Grande do Sul, onde as ocupações atingiram mais de 150 

escolas públicas gaúchas em 2016, o movimento que se levantou contra 

projetos de lei sobre o gerenciamento de escolas públicas por organizações 

sociais e a “Escola sem Partido”  legislação que busca proibir posicionamentos 

políticos e ideológicos dos docentes nas instituições de ensino em favor de 

uma educação, supostamente, neutra, logrou outras conquistas. 

 

A voz de resistência dos estudantes, além dos múltiplos 
aprendizados, conquistou o adiamento da votação de tais projetos de 
lei e a liberação de recursos financeiros para a infraestrutura das 

                                            
13

 Os efeitos de sentido produzidos pela imprensa sobre as ocupações foram analisados por 
Fantin (2016): FANTIN, Minéya Gimenes. Folha de S. Paulo, educação e modelo 
neoliberal: uma análise de discurso da cobertura sobre ocupações nas escolas paulistas. 2016: 
Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Linguagem 
e Comunicação, Faculdade de Jornalismo. 
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escolas. Além disso, resultou na criação de um Fórum de Educação 
para cada região do estado ‒ com a proposta de que  mensalmente  
representantes estudantis, representantes do Ministério Público e 
representantes do governo reúnam-se para discutir as pautas da 
educação. Nesse sentido, é válido destacar aqui a voz propositiva 
que os/as estudantes conquistaram ao ter um espaço no qual 
discutem, de forma protagonista e sistemática, demandas da sua 
escola e do ensino público (KETZER; ROSA, 2018). 

 

No ano de 2016, um segundo movimento de ocupações mobilizou 

escolas e universidades em vários estados do país em resposta à Medida 

Provisória (MP) 746 – a Reforma do Ensino Médio, e a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 241, que estabelece o congelamento de investimento do 

governo federal na área social, como educação, saúde e segurança pública, 

por 20 anos. Não obstante a essa pauta mais abrangente, reivindicações locais 

surgiram em resposta a questões específicas de cada unidade de ensino 

ocupada. 

Na posição de ministro da educação, Mendonça Filho, ao estabelecer o 

que os jovens desejam e o que eles precisam, fala de um lugar de poder – a 

representação social de ministro – e se dirige a um público que ele entende 

como pessoas interessadas no assunto, mas com pouca informação para 

prever as consequências do que está sendo proposto na reforma. Por outro 

lado, o telespectador, possivelmente, reconhece nele a autoridade para falar 

sobre o assunto e considera que a relevância do tema deve ser tratada por 

alguém com reconhecimento social e autoridade.  

A formação imaginária do público, pessoas interessadas no tema, 

porém, supostamente despreparadas para debater com um ministro, permite 

que Mendonça Filho fale em nome dos jovens, e defina o que eles precisam, 

sem ouvir os principais sujeitos afetados pela mudança: professores e 

estudantes. Nesse contexto, um efeito de sentido unívoco sobre a suposta 

liberdade de escolha do estudante, que não explica como as mudanças 

ocorrerão em face do baixíssimo investimento em educação do governo, é 

promovido de modo a produzir um deslocamento de sentido para a formação 

básica como instrumento para atender às demandas do mercado de trabalho e 

os anseios pessoais do aluno. 

Dessa forma, quando o grupo político articulado no governo propõe uma 

reforma para o ensino médio voltada para atender ao interesse do mercado 
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produtivo em obter mão de obra barata, os efeitos de sentidos produzidos no 

discurso são atravessados pela posição que esses sujeitos sustentam no 

discurso. Há um deslocamento produzindo um efeito de sentido para o termo 

protagonismo que o reduz a ação dos alunos a apenas escolher entre as 

opções que são oferecidas pela nova legislação.  

Ademais, observa-se que a maneira pela qual a educação é 

discursivizada aciona dizeres anteriores sobre os objetivos do sistema 

educacional em uma sociedade capitalista, atualizados pela materialidade 

imposta pelas condições sócio-históricas e o contexto situacional vigente. 

A análise do discurso midiático sobre a reforma do ensino médio busca 

verificar se parte da imprensa, especialmente aquela historicamente vinculada 

aos interesses do capital, na presente pesquisa representada pelo portal G1 do 

grupo Globo, (re)produz efeitos de sentidos sobre a educação que também 

convergem para uma perspectiva utilitarista e mercadológica para a educação, 

que marca a reforma proposta pelo governo, e como veículos considerados 

como imprensa alternativa, representada pelo coletivo Jornalista Livres, 

produzem efeitos de sentidos antagônicos a essa formação ideológica. Esses 

funcionamentos do discurso midiático e a construção de efeitos de evidência 

sobre educação serão examinados com maior profundidade na seção na qual 

nos dedicamos à análise das sequências discursivas recortadas do discurso 

jornalístico. 

 

2.1.1 As formações discursivas e o discurso sobre a reforma do ensino 

médio 

 

A leitura atenta do material jornalísticos sobre a Reforma do Ensino 

Médio, que constitui o corpus da pesquisa, propiciou a observação de sentidos 

contraditórios acionados pelos termos reforma, educação, alunos ou 

estudantes. 

Pêcheux ([1975] 2014a) destaca que as palavras e enunciados 

produzem sentidos distintos a partir da posição discursiva dos sujeitos da qual 

são enunciadas. Ademais, ao (re)produzir discursos sobre a educação, seus 

objetivos e práticas, o sujeito se associa a discursos anteriores que refletem 

uma determinada formação ideológica, sustentando práticas em torno de 
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sentidos mais ou menos estabilizados em uma conjuntura dada. Tais efeitos de 

sentidos são sustentados por formações discursivas, assim definidas por 

Pêcheux: 

 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, 
determina o que pode e deve ser dito (PÊCHEUX, [1975] 2014a: p. 
147). 

 

A Formação Discursiva (deste momento em diante: FD) pode ser 

definida como aquilo que estabelece o que pode e deve ser verbalizado por um 

sujeito filiado a uma formação ideológica em uma conjuntura sócio-histórica 

específica. Desse modo, entendemos que as palavras não têm significados 

nelas mesmas, elas significam em relação a outras, e os sentidos do discurso 

são constituídos ao se inscreverem em uma FD dada e não em outra, pois que 

todos os dizeres têm filiações ideológicas relacionadas a outras linhas 

ideológicas com as quais convergem, se associam ou se refutam. 

Uma FD é composta por um conjunto de dizeres relacionados a uma 

formação ideológica que se realizam na materialidade linguística através de 

processos discursivos que incluem a substituição, a paráfrase, a metáfora etc., 

ao retomar e reformular o já-dito. Assim estabelecem o que pode e deve ser 

dito pelo sujeito “a partir de um lugar determinado e em uma conjuntura no 

interior de uma FD  sob a dependência do interdiscurso desta última” 

(COURTINE, [1981] 2014: p. 83).  

Contudo, uma dada FD não é um todo monolítico no qual fala uma única 

voz; há contradição entre a unidade e a diversidade, entre a repetição e a 

polissemia no interior das FD. Como destacam Pêcheux e Fuchs ([1975] 2014): 

 

[...] uma formação discursiva existe historicamente no interior de 
determinadas relações de classes; pode fornecer elementos que se 
integram em novas formações ideológicas, que colocam em jogo 
novas formações ideológicas. (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2014: p. 
165)  

 

Ao pensar a relação do sujeito com a linguagem, Lacan ([1966] 1978) 

destaca que as palavras significam através de um processo de transferência 

em que um significante é tomado em relação a outro. O psicanalista denomina 
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esse processo de transferência como metáfora. Em relação ao discurso, 

Pêcheux ([1975] 2014a) acrescenta que o sentido constituído em uma 

proposição se estabelece em relação a outra proposição ou expressão; 

somente através dessa transferência é que os significantes passam a se 

contrapor e significar. 

Dessa forma, somente ao relacionarmos os dizeres às formações 

discursivas podemos compreender os sentidos do discurso. As mesmas 

palavras podem significar diferentemente dependendo da posição ocupada 

pelo sujeito, sua filiação ideológica e sua identificação com formações 

discursivas distintas. O termo escola, por exemplo, significa coisas distintas, ou 

mesmo opostas, para um estudante de escola pública, um padre, um 

proprietário de um colégio e um ministro da educação de um governo 

conservador. É somente pela referência a uma formação discursiva que 

podemos compreender qual o efeito de sentido do termo escola no discurso. 

Quando utilizado por aqueles que compreendem a educação como 

instrumento de luta contra a desigualdade, o termo educação, por exemplo, 

aparece associado à transformação social e à emancipação do sujeito em face 

da exploração estabelecida pelo modo de produção capitalista. Há uma 

retomada de um interdiscurso sobre educação como instrumento de libertação 

e superação do assujeitamento ideológico produzido pelos modos de produção 

capitalistas. Como podemos observar na sequência discursiva a seguir, 

retirada de um artigo publicado no portal de notícias Jornalistas Livres: 

 
SD2: O objetivo das escolas deveria ser formar pessoas que 

soubessem e exercessem sua cidadania, mas para isso é 
necessário ter artes, educação física, filosofia. Somente o 
ensino de português e matemática é insuficiente para entender-
se como ser humano  Como diria Paulo Freire  „os homens se 
educam juntos  na transformação do mundo‟.14

 

 

Observa-se na SD2 que o efeito de sentido que prevalece para o termo 

educação a associa à transformação social, participação, formação de um 

sujeito capaz de intervir ativamente e transformar a formação social em que se 

encontra. Entretanto, a ambiguidade do termo cidadania, enquanto adequação 

às exigências da vida social ou luta por espaço, direitos e condições dignas de 
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vida, comparece no discurso como adaptação/atuação dos sujeitos em uma 

determinada conformação social. Há um pré-construído atravessando o dizer, 

considerando o funcionamento do interdiscurso, produzindo efeitos de sentido 

para o termo cidadania de forma ambígua, que associa a educação ora a 

adequação às exigências da vida social ora como condição para sua 

transformação. 

O conceito de pré-construído utilizado na AD foi abordado por Pêcheux 

em sua obra Semântica e Discurso: uma crítica a afirmação do óbvio, publicada 

em 1975, na qual o teórico retoma de Henry ([1975] 1990) a noção de pré-

construído como discursos exteriores à formulação do sujeito que comparecem 

em seu dizer, apagados para o sujeito sob a ilusão de ser a origem do que é 

dito. Entretanto, o pré-construído não é convocado no dizer livre de 

determinação, é próprio do funcionamento ideológico definir o que pode ou 

deve ser retomado no discurso e dissimular o assujeitamento sob a aparência 

da autonomia do sujeito. Esses elementos anteriores e exteriores retomados no 

dizer inscrevem o sujeito em uma determinada FD. 

O apagamento da origem exterior desses elementos que comparecem 

no discurso é descrito por Pêcheux como: 

 

[   ] relação dissimétrica por discrepância entre dois “dom nios de 
pensamento”  de modo que um elemento de um dom nio irrompe num 
elemento do outro sob a forma do que chamamos “pré-constru do”  
isto é, como se esse elemento já se encontrasse aí

15
. (PÊCHEUX, 

[1975] 2014a: p. 89) 

 

Desse modo, identificamos no discurso sobre a reforma, uma FD 

neoliberal que retoma pré-construídos sobre a educação como mera 

preparação para o mundo do trabalho e adaptação às condições sócio-

econômicas vigentes, produzindo o efeito de evidência sobre a educação 

básica como instrumento de especialização e inserção no mercado de trabalho. 

A partir desta compreensão, a educação deveria se restringir a fornecer ao 

estudante as ferramentas necessárias para ter êxito em sua carreira 

profissional. Como as desigualdades sociais são naturalizadas nesta formação 
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ideológica, o sentido de educação se restringe a uma perspectiva utilitarista. 

Como podemos observar na SD3 a seguir: 

 

SD3: Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a escola do 
setor produtivo à luz das novas demandas profissionais do 
mercado de trabalho.

16
 

 

Na SD3, retirada da nota à imprensa emitida pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência, reproduzida em uma matéria do G1 sobre as 

mudanças decorrentes da reforma, observa-se que o sentido de educação 

produzido no discurso jornalístico relaciona a formação do sujeito à preparação 

para o mercado de trabalho. As demandas mencionadas são aquelas 

valorizadas nos discursos sobre o mundo corporativo e a formação de mão de 

obra para atender às necessidades do mercado. O efeito de sentido produzido 

para escola, por um governo que propõe uma agenda neoliberal em favor das 

grandes corporações privadas, a restringe a um espaço de formação 

profissional, silenciando outros sentidos para a educação.  

Ao refletir sobre as condições ideológicas da reprodução/transformação 

das relações de produção, Pêcheux ([1975] 2014a) propõe uma leitura do 

artigo de Althusser, Aparelhos ideológicos do Estado, para além das 

interpretações funcionalistas sobre o texto althusseriano. E ressalta a 

contradição fundamental que constitui toda e qualquer relação de produção na 

sociedade capitalista (MALDIDIER, 2017). 

Em uma sociedade cujos modos de produção se assentam na divisão de 

classes, as relações de produção são atravessadas por forças antagônicas que 

buscam reproduzir ou transformar formações sociais estruturadas sobre a 

exploração de uma classe sobre a outra. A luta de classes, presente em todo 

conjunto dos modos de produção, também atua nas instituições modernas 

chamadas, a partir de Althusser, de aparelhos ideológicos do Estado (AIE). 

Segundo Pêcheux, a ideologia não é feita por ideias que se sobrepõem 

à realidade e são impostas ao sujeito, mas em práticas inscritas em 

determinada formação social. Dessa forma, a ideologia não pode ser 

considerada como um Zeitgeist, mentalidade de uma época, imposta de forma 
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homogênea a todos da mesma maneira e alheia a luta de classes. Nem um 

conjunto independente que reflete as concepções de mundo de cada classe 

separadamente formado a priori. 

Os aparelhos ideológicos do Estado são onde a prática de 

assujeitamento ideológico encontra seu lugar e meio, mas não são a pura 

expressão da ideologia dominante; são onde ela se estabelece e busca-se 

estabelecer. Longe de serem instrumentos isentos, os AIE são onde se 

estabelecem “as condições ideológicas da transformação das relações de 

produção” em uma sociedade atravessada pela luta de classes (PÊCHEUX  

[1975] 2014a: p.131). 

As contradições ideológicas presentes nos AIE também se marcam na 

língua. Elas são constituídas por processos discursivos de natureza 

contraditória, justamente, por estarem inseridas nas relações ideológicas de 

classe  pois estão “em relações de força móveis  em mudanças confusas  que 

levam a concordâncias e oposições extremamente instáveis” (PÊCHEUX  

[1982] 2015: p. 116). 

Para a AD, o sentido não é fixo, ele pode sempre ser outro, na medida 

em que é afetado pelas disputas ideológicas e as condições de produção. 

Assim, certos termos podem assumir sentidos opostos, de acordo com a 

formação discursiva na qual são utilizados. Ao analisar os discursos produzidos 

na cobertura jornalística sobre a Reforma do Ensino Médio na presente 

pesquisa, nos deparamos com termos que trazem para o discurso efeitos de 

sentido em contradição, como é o caso de termos como reforma, educação e 

ensino, que carregam efeitos de sentidos, paradoxalmente, opostos. 

A noção de objetos paradoxais comparece na AD através das reflexões 

sobre ideologia traçadas por Pêcheux em seu texto Ideologia - aprisionamento 

ou campo paradoxal?, apresentado na conferência “Problemas das pesquisas 

em ideologia”  em 1982.  

Ao apontar as contradições no discurso em relação ao desenvolvimento 

histórico do socialismo, Pêcheux analisa objetos paradoxais (povo, direito, 

trabalho, gênero, vida, paz, liberdade etc.) como termos que são 

simultaneamente "idênticos consigo mesmos e se comportam antagonicamente 

consigo mesmos" (id. ibid.). 
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A noção de objeto paradoxal no campo teórico definido pela AD se 

refere a termos que trazem de forma associada o sentido e seu oposto. Sob a 

égide da Análise de Discurso, o sentido nunca é fixo. O sentido pode sempre 

ser outro ao ser afetado pelas condições de produção e estar sujeito às 

disputas ideológicas atuantes nas formações discursivas a que o discurso se 

associa. Por isso, nos referimos a efeitos de sentidos no discurso. Todavia, 

como já pontuado, o que distingue a polissemia dos objetos paradoxais dos 

demais processos de construção de sentido é a contradição intrínseca entre 

sentidos opostos que se apresentam de forma concorrente. 

Os termos reforma, educação e ensino se enquadram na categoria de 

objetos paradoxais por produzirem efeitos de sentido contrários/em oposição 

que não permite a estabilização de um dos polos. Dessa maneira, ao dizer 

reforma, sempre fazemos circular efeitos de sentidos associados a melhoria, 

aprimoramento, alteração de algo anterior, mas, ao mesmo tempo, produzimos 

efeitos de sentidos relacionados à ruptura, transformação e a construção de 

algo novo. 

No excerto da nota à imprensa divulgada pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência, podemos identificar esses efeitos de sentidos 

contrários ligados ao termo reforma: 

 

SD4: A reforma do ensino médio é assim mais um passo decisivo no 
rumo da modernização do país por meio da agenda inadiável 
de reformas de que o Brasil tanto necessita e cuja execução é 
um compromisso central do Presidente Michel Temer.17

 

 

Ao falar reforma do ensino médio ou reformas de que o Brasil necessita, 

o objeto paradoxal reforma aciona efeitos de sentido antagônicos: o primeiro, 

ligado a pequenas mudanças da ordem do aprimoramento das instituições que 

funcionam a serviço de um Estado capitalista neoliberal; e o segundo 

remetendo às grandes transformações que o sistema de ensino e o país 

precisam implementar para superar o estado de desenvolvimento atual. 

O entendimento do termo reforma, em sua contradição, proporciona um 

aprofundamento da análise dos discursos sobre a Reforma do Ensino Médio no 
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jornalismo na presente pesquisa, e possibilita a relação de seus efeitos de 

sentido com as condições de produção do discurso sobre o tema, em um 

momento em que os interesses mercadológicos buscam intervir nas políticas 

públicas de ensino. 

 Como nos alerta Zoppi-Fontana (2005): 

 
É também pelo discurso que podemos compreender os efeitos 
contraditórios e paradoxais dessas evidências nos processos de 
identificação/subjetivação político-ideológica, porque a existência do 
invisível e da ausência que trabalha internamente as relações de 
dominação/resistência está estruturalmente inscrita nas formas 
linguísticas. (ZOPPI-FONTANA, 2005: p.55) 

 

Ademais, é preciso ressaltar que esses efeitos de sentido antagônicos, 

que comparecem no dizer sobre a reforma, são produzidos a partir da relação 

da linguagem com a história, ou seja, os efeitos de sentido mobilizados no 

discurso sobre a reforma, a educação, o professor e o aluno, são produzidos a 

partir de já-ditos estabelecidos historicamente. 

Desse modo, na subseção a seguir, buscaremos analisar a relação entre 

o que é dito sobre a Reforma do Ensino Médio pela imprensa em relação a já-

ditos retomados pela memória que possibilitam e afetam o dizer sobre 

educação. 

 

2.2 Memória e acontecimento discursivo 

 

A noção de memória que interessa à AD não é a memória individual 

investigada pela psicologia, das lembranças ou do acúmulo de experiências, 

mas a memória social construída coletivamente no processo histórico através 

da linguagem. Como alerta Pêcheux (2015): 

 
Sob essa perspectiva, a memória se reporta não aos traços corticais 
dentro de um organismo, nem aos traços cicatriciais sobre este 
organismo, nem mesmo aos traços comportamentais depositados por 
ela no mundo exterior ao organismo, mas sim a um conjunto 
complexo, preexistente e exterior ao organismo, construído por séries 
de tecidos de índices legíveis, constituindo um corpus sócio-histórico 
de traços (PÊCHEUX, 2015: p.142). 

 
Courtine (1994) destaca que a memória investigada pela AD é a 

memória social, construída coletivamente através da linguagem ao longo da 

história. Pois, é através da linguagem que representações e sentidos se 
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solidificam na memória. Consequentemente, se "a linguagem é a materialidade 

própria da memória histórica de uma sociedade, assumimos que os processos 

discursivos constituem o espaço simbólico onde é possível observar seu 

funcionamento" (ZOPPI-FONTANA, 2002: p. 177). 

Enquanto elemento constituinte da estruturação da materialidade do 

discurso, a memória discursiva deve ser compreendida como a “existência 

histórica do enunciado no interior de práticas discursivas regradas por 

aparelhos ideológicos” (COURTINE  [1981] 2014: p.106). Dessa forma, a 

memória se institui na relação da linguagem com a história, regida por relações 

de poder que atravessam os processos de produção discursivos. A memória 

discursiva também é a condição para tornar uma construção discursiva legível, 

pois, é ela que estabelece a relação com o pré-construído que a leitura 

necessita. 

Zoppi-Fontana (2002) acrescenta que a memória discursiva é composta 

por redes de filiações históricas que possibilitam a construção de sentido para 

o sujeito sobre a realidade e organizam o que pode ser dito: 

 
Utilizamos, então, o conceito de memória discursiva para designar as 
redes de filiação histórica que organizam o dizível, dando lugar aos 
processos de identificação a partir dos quais o sujeito encontra as 
evidências que sustentam/permitem seu dizer (ZOPPI-FONTANA, 
2002: p.178). 
 

Na impossibilidade de dominar o real histórico, o sujeito constrói efeitos 

de sentido para a realidade através de representações imaginárias do real, cuja 

origem é a memória discursiva. 

Achard (2010) destaca que a presença desse discurso pré-contruído não 

é encontrado de forma explícita na materialidade textual, mas é identificável 

sob a forma de repetição, reiterações e efeito de série. Essas retomadas e 

movimentos parafrásticos geram uma regularização discursiva e constituem o 

efeito da memória que possibilita que uma construção discursiva seja legível. 

Contudo, tal regularização pode ser rompida pela incidência de um 

acontecimento discursivo novo que desorganiza a memória. 

A memória não é um espaço de acumulação regular e homogêneo, mas 

espaço cambiante sujeito a disjunções e deslocamentos, retomadas e 

contradições, onde há desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos 

(PÊCHEUX, 2010). Na sequência discursiva a seguir, observa-se como o efeito 



46 
 

de sentido, produzido pelo discurso do governo, reproduzido pelo G1, sobre a 

educação remete a dizeres anteriores sobre determinada concepção do 

processo de ensino e as escolas: 

 

SD5: A reforma do ensino médio será instrumento fundamental para 
a melhoria do ensino no país. Ao propor a flexibilização da 
grade curricular, o novo modelo permitirá maior diálogo com os 
jovens, que poderão adaptar-se segundo inclinações e 
necessidades pessoais. Com isso, o ensino médio aproximará 
ainda mais a escola do setor produtivo à luz das novas 
demandas profissionais do mercado de trabalho. E, sobretudo, 
permitirá a cada aluna e aluno que siga o caminho de suas 
vocações e sonhos profissionais.

18
 

 

A nota da Secretaria de Comunicação da Presidência, divulgada após a 

aprovação no Senado da medida provisória que versa sobre a Reforma do 

Ensino Médio, faz circular formulações anteriores sobre a educação e o aluno. 

Na SD5, há uma associação entre a formação acadêmica e as demandas do 

mercado de trabalho. O discurso do governo sobre o papel da educação 

retoma, em certa medida, uma concepção tecnicista e produtivista propagada 

no Brasil durante a ditadura militar, como nos aponta Saviani (2005). 

A propaganda de Estado difundida durante o período tinha como lema o 

“Brasil Grande Potência”  objetivo esse que seria conquistado  segundo a 

propaganda do regime, através da eficiência técnica adotada na maneira de 

administrar o Estado e as empresas estatais. No campo da política 

educacional, tal formação ideológica ganha materialidade após a reforma 

universitária de 1968 e a reforma da educação de 1º e 2º graus de 1971. 

O projeto de educação que se implantou no Brasil durante a ditadura 

militar era fortemente influenciado pelos estudos da escola econômica da 

Universidade de Chicago, EUA, onde Theodore W. Schultz (1902-1998) 

desenvolveu sua teoria do capital humano. A teoria do capital humano 

propagada por Schultz instaura uma relação de causa/efeito entre educação e 

economia, uma vez que a primeira era entendida como instância capaz de 

impulsionar a produtividade e o desenvolvimento da segunda (FERREIRA 

JUNIOR; BITTAR, 2008). 

                                            
18

 Acessado em 20/02/2018: (https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-texto-base-
da-mp-da-reforma-do-ensino-medio.ghtml)  



47 
 

A análise da SD5 nos permite observar que há um pré-construído a 

respeito dos alunos e da educação que produz efeitos no discurso sobre a 

Reforma do Ensino Médio. De um lado, a repetição formal e as derivações 

parafrásticas estabilizam e homogenizam uma memória sobre os sujeitos, a 

estrutura e as necessidades da educação no Brasil. A regularização dessa 

memória sobre o papel do aluno, a função da educação e seus desafios se deu 

por meio de repetições e derivações no discurso institucional e na imprensa. 

Em contrapartida, a proposta de Reforma do Ensino Médio, que em parte 

propicia a estabilização dessa memória, também gera uma ruptura e sua 

desestabilização. 

Os discursos sobre educação não se apresentam de forma uniforme. A 

natureza contraditória desse objeto paradoxal revela-se sempre através do 

conflito e da ambiguidade, o que leva a uma dinâmica permanente de embates 

entre formações discursivas distintas que buscam, sem sucesso, conter os 

sentidos e acomodar a memória. As rupturas geradas por esses embates 

produzem um acontecimento discursivo que desorganiza a memória e institui 

sentidos outros. 

Os sentidos estabelecidos historicamente através do discurso 

constituem a memória discursiva. Suas contradições e possibilidades de 

descontinuidade decorrem das relações de força assimétricas que interpelam 

os sujeitos e determinam ideologicamente o discurso. 

Como produto da relação entre língua e história, a memória discursiva é 

afetada pelas falhas e ambiguidades que caracterizam a língua, e as 

contradições que constituem a história. Desse modo, a memória se instaura 

sob a marca da contradição, onde faltas, lacunas e silêncios se apresentam ao 

lado do excesso e da reiteração. 

Dessa forma, os sentidos mobilizados em um discurso são afetados 

pelas condições materiais e simbólicas presentes no dizer, assim como 

aquelas estabelecidas anteriormente. O que é dito pelo sujeito no momento da 

enunciação sempre nos remete a dizeres outros que são retomados através da 

memória, o interdiscurso.  

Ao formular o dizível, o sujeito parte do pré-construído que constitui a 

memória discursiva. Ou seja, o já-dito é a base de onde formulamos aquilo que 

somos capazes de dizer sobre um determinado assunto. Estes já-ditos 
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assentados na memória do dizer, e resgatados no acontecimento discursivo, 

integram a base do que é possível dizer e afetam o modo como os dizeres são 

produzidos. 

Ao serem retomados no discurso, campos do interdiscurso se instauram 

como regiões de estabilização da memória discursiva. Regiões organizadas por 

processos de reconstrução parafrásticos e repetições que delimitam as 

formações discursivas em uma determinada conjuntura sócio-histórica. Assim, 

as formações discursivas, como vimos na subseção anterior, devem ser 

compreendidas como movimentos ideológicos distintos que recortam o 

interdiscurso. Ao refletir as diferenças ideológicas, as formações discursivas 

representam o modo como os sujeitos se posicionam e constroem sentidos, 

determinados historicamente pelas relações de poder e de sentidos, a partir de 

certos lugares sociais. 

Ao longo da análise, buscaremos verificar se ao construir um discurso 

propondo que a educação básica se torne uma preparação para atender as 

“novas demandas profissionais do mercado de trabalho”  a nota oficial da 

presidência se filia a uma FD que concebe a educação como instrumento de 

formação de mão-de-obra e o trabalho como um fim. 

O discurso de submeter a educação básica às demandas do setor 

produtivo, ou seja, formar trabalhadores para atender ao mercado que, 

posteriormente, poderão consumir e realimentar a economia, instaura-se sob a 

interpelação ideológica capitalista de exploração do trabalho, consumo e 

aferição de lucro. Há um interdiscurso ao qual a concepção de educação como 

preparação para o trabalho se filia que possibilita que esses sentidos sejam 

postos em circulação. A filiação a esta perspectiva sobre educação e 

sociedade estabelece o que pode e deve ser dito a este respeito, ao mesmo 

tempo em que silencia sentidos outros que mobilizam concepções distintas.  

Segundo Pêcheux (2010), a ruptura com o conjunto de reformulações 

parafrásticas que estabilizam uma memória do dizer, o acontecimento 

discursivo, produz uma outra série de repetições e reformulações que também 

agem de forma retroativa. Dessa forma, o acontecimento discursivo, enquanto 

elemento histórico exterior, produz deslocamentos de sentidos antes 

estabilizados e afetam a memória.  



49 
 

Essas rupturas provocam uma projeção de uma outra série de 

repetições e um deslizamento dos processos discursivos de construção de 

sentidos, abrindo espaço para interpretações distintas e possibilitando novas 

configurações dos processos históricos e sociais afetados pelo discurso. Zoppi-

Fontana acrescenta que: 

 
O acontecimento discursivo produz efeito de retorno (de 
deslocamento e desregularização) não só sobre a memória discursiva 
e as materialidades discursivas que a configuram, mas também sobre 
os próprios processos históricos e sociais dos quais o discurso 
participa como prática, agindo eficazmente na reprodução/ 
transformação das relações sociais. É assim que o discurso, 
enquanto uma das formas materiais da ideologia, se inscreve como 
força material nas práticas históricas, produzindo (e não só refletindo) 
o real histórico (ZOPPI-FONTANA, 2002: p. 182). 

 
Destarte, a flexibilização tratada pelas diversas legislações que 

buscaram ajustar ou reformar o currículo escolar na educação básica, 

historicamente no Brasil, convergiram para uma adaptação ao contexto social, 

econômico e cultural vigente.  

Não há nada de novo no horizonte quando constatamos que, no Brasil, a 

desigualdade sócio-econômica tem efeitos sobre as instituições públicas e 

privadas de ensino. O que buscaremos analisar no discurso sobre a reforma é 

como a oferta de formações desiguais em uma mesma rede de ensino, ou em 

uma mesma escola, na hipótese que uma unidade de ensino consiga oferecer 

diferentes itinerários formativos, irrompe no discurso na forma de um 

acontecimento novo, que desestabiliza regularidades sobre a educação como 

direito de todos. 

Um outro aparecimento no discurso sobre educação que nos interessa 

analisar é o do termo profissionais com notório saber que comparece no 

discurso como uma irrupção na memória. Trata-se de um acontecimento 

discursivo que gera um efeito de desestabilização de um conjunto de 

movimentos de reiteração e derivações parafrásticas que se organizaram na 

memória ao longo da história. Isso porque havia um pré-construído estabilizado 

quando se falava da formação do professor. Os discursos sobre educação na 

imprensa tendiam a associar a qualidade da formação do profissional com a 

qualidade da educação oferecida nas escolas de ensino básico. Estatísticas 

sobre o número de professores com ou sem licenciatura plena atuando na 
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educação básica são, reiteradamente, utilizadas como indicativo de qualidade e 

preparo para o exercício da docência. Entretanto, a introdução do termo na MP 

746 de 2016 rompe com essa memória discursiva sobre o professor. Como 

podemos observar na SD6: 

 

SD6: A MP vai permitir que profissionais com notório saber, que seja 
reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, possam dar 
aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação.

19
 

 

A regularidade anterior que relaciona a qualidade do docente com sua 

formação acadêmica é desestruturada pela inclusão do termo profissionais de 

notório saber no texto legal. A posterior retomada do termo pelo discurso 

midiático faz circular uma outra série de remissões e movimentos parafrásticos 

que geram a regularização de uma memória discursiva nova sobre o pré-

construído a respeito do professor. 

A partir desse acontecimento discursivo, podemos estabelecer 

derivações parafrásticas que propiciam a análise dessa nova cadeia de 

sentidos. 

 

A MP vai permitir que profissionais com notório saber possam dar 

aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. 

 

A MP vai permitir que profissionais com experiência no mercado 

possam dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. 

 

A MP vai permitir que profissionais reconhecidos pelo mercado 

possam dar aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. 

 

Observa-se que há um deslizamento de sentido sobre o que legitima um 

professor a lecionar no ensino básico. Se antes era a formação acadêmica 

institucional que atestava a capacidade do docente para ensinar, agora, é o 

mercado o grande avaliador dessa capacidade.  

O acontecimento discursivo instaurado pela nova legislação desloca a 

memória sobre o professor, da representação de alguém que estudou 
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 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/temer-apresenta-medida-
provisoria-da-reforma-do-ensino-medio-veja-destaques.ghtml). 
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determinada área do conhecimento para poder ensinar, para a representação 

de alguém que atuou profissionalmente no mercado e acumulou saber advindo 

da prática laboral. 

Entretanto, o acontecimento discursivo instaurado pela nova legislação 

não deve ser considerado um começo do processo discursivo, como adverte 

Courtine (2014), mas possibilita ao analista delimitar o domínio das 

formulações-origem que deslocam o já-dito e estabelecem uma outra 

regularização sobre o que foi interrompido. A reestabilização instaura uma série 

nova de retomadas, além de afetar a construção de sentido sobre a 

regularidade anterior. 

Além de analisarmos as redes de filiações históricas que constituem os 

efeitos de sentidos produzidos no discurso sobre a reforma, precisamos nos 

questionar sobre quais elementos da memória discursiva sobre a educação 

foram silenciados. Nesse momento da pesquisa, uma pergunta se impõe e 

ganha centralidade: o que não é dito sobre a educação pública no Brasil no 

discurso da imprensa sobre a Reforma do Ensino Médio? 

 

2.3 O lugar onde os silêncios produzem efeitos de sentidos 

 

Em sua obra As formas do Silêncio, Eni Orlandi (2007) busca analisar o 

papel do silêncio como lugar da errância dos sentidos, do equívoco, da 

incompletude, se distanciando da dimensão passiva e negativa que nossa 

cultura lhe atribui, além de relacionar o não-dizer à história e à ideologia. Ao 

abordar o silêncio como uma dimensão essencial da condição de significar, a 

autora o diverge do conceito que costumamos atribuir ao silêncio, entendido 

como o sentido implícito, aquele que se apresenta sobreposto, subordinado a 

outro, seguindo a intenção do locutor. O silêncio que atravessa o discurso 

indica que o sentido do "dizer" pode sempre ser outro, ou mesmo que o mais 

importante a ser dito é sempre silenciado. 

Duas dimensões do silêncio nos interessam nesse estudo, a primeira dá 

conta que o silêncio é fundante no discurso e a segunda que ele é constitutivo 

do dizer. Pois, como a pesquisadora destaca, o silêncio é o campo onde os 

sentidos se deslocam, onde o atravessamento das muitas formações 

discursivas é amparado no discurso. 
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Segundo Pêcheux e Fuchs ([1975] 2014), o sentido não se encontra 

aprisionado em um ponto específico, mas se produz nas relações que 

constituem os sujeitos e os discursos, ao se inscrever no conjunto das 

formações discursivas que atravessam o dizer, estabelecem o que pode ou 

deve ser dito, assim como, o que não pode ou não deve ser dito. Ao refletir as 

diferenças ideológicas, as formações discursivas representam o modo como os 

sujeitos se posicionam e constroem sentidos, determinados historicamente 

pelas relações de poder e de sentidos, a partir de certos lugares sociais. 

Sob a égide da Análise de Discurso, o silêncio fundador se estabelece 

no recuo significante que produz as condições para a construção de sentidos 

múltiplos.  Entende-se como fundador porque sempre se diz a partir do silêncio. 

Nesse sentido, o silêncio é o pré-construído que se constitui historicamente do 

qual partimos para construirmos nossos discursos. É nele que o movimento de 

sentidos, o deslocamento e a (re)produção encontram lugar. O que dizemos 

não nasce do nada, ou em nós. Apesar de termos a ilusão que somos a origem 

do discurso, partimos sempre de sentidos anteriores construídos e 

determinados pela história. Nesse sentido que o silêncio é descrito como 

fundador, pois compreende o não-dito da história a partir da qual o dizer pode 

emergir. Ademais, Orlandi (2007) acrescenta: 

 

Signigica que o silêncio é garantia do movimento de sentidos. 
Sempre se diz a partir do silêncio. O silêncio não é pois, em nossa 
perspectiva, o "tudo" da linguagem. Nem o ideal do lugar do "outro", 
como não é tampouco o abismo dos sentidos. Ele é, sim, a 
possibilidade para o sujeito de trabalhar sua contradição constitutiva, 
a que o situa na relação do "um" com o "múltiplo", a que aceita a 
reduplicação e o deslocamento que nos deixam ver que todo discurso 
sempre se remete a outro discurso que lhe dá realidade significativa 
(ORLANDI, 2007: p. 23-24). 

 

Ao abordar a dimensão política do silêncio, Orlandi (2007) a subdivide 

em dois eixos: o silêncio constitutivo, ao dizer algo precisamos deixar de dizer, 

ou seja, ao construir sentido no discurso sobre alguma coisa, apagamos outros 

sentidos possíveis; e o silêncio local, a censura, aquilo que é proibido dizer em 

determinado  contexto sócio-histórico, que abarca "qualquer processo de 

silenciamento que limite o sujeito no percurso de sentidos” (ORLANDI  2007: p  

13). 
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Todavia, por estar contido em uma materialidade linguística, o silêncio 

só pode ser analisado pelo que produz, seus efeitos políticos, retóricos, 

discursivos. Dessa forma, uma análise de conteúdo não é capaz de tomar o 

silêncio como aspecto significativo. A ausência de marcas formais nos conduz 

pela senda das falhas e rupturas no discurso. 

Os sentidos não se constituem de forma linear e em uma única direção. 

Como já observamos, os sentidos são construídos de formas difusas, na 

relação com a memória, o interdiscurso, no diálogo com outros textos e entre 

sentidos, além de se produzir na falta. Enquanto elipse, o silêncio significa na 

possibilidade inaugurada pela incompletude. Se nem tudo pode ou deve ser 

dito, a ausência cria espaço para a polissemia, a possibilidade de sentidos 

outros, pois, "quanto mais falta, mais o silêncio se instala, mais possibilidades 

de sentidos se apresentam" (ORLANDI, 2007: p. 47) 

Sob a perspectiva da análise do discurso, toda construção de sentido 

através do discurso se articula com o silêncio. Primeiro, porque dizemos a 

partir do silêncio enquanto história, o não-dito a partir do qual construímos 

significado. E segundo, porque construímos sentidos desde um lugar, uma 

posição de sujeito que implica uma exclusão intrínseca, ao dizer, 

fundamentalmente, não dizemos ou damos voz a outros sentidos. Dessa forma, 

constata-se que dizer e silenciar estão sempre em articulação.  

Como o silenciar é elemento constituinte do processo de significação, 

em sua dimensão política, o processo de silenciamento está para além do 

"fazer calar". Também silencia-se o outro, ou discursos outros, ao "fazer dizer" 

algo para não "permitir dizer" outra coisa. 

Na análise dos discursos sobre a reforma do ensino médio, observamos 

silenciamentos nas matérias jornalísticas sobre os efeitos da reforma, os 

sujeitos, suas demandas e propostas. 

Ao retratar a reforma do ensino médio, o discurso jornalístico da mídia 

tradicional, neste trabalho representado pelo portal de notícias online G1, 

ressalta as alterações que serão implementadas pela legislação e silencia 

aspectos sócio-históricos relacionados ao ensino público no Brasil. 

Partiremos da regularidade presente em algumas sequências 

discursivas para compreender o que é silenciado quando se diz de alteração 
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curricular, flexibilização, possibilidade de escolha por itinerários formativos e 

ampliação da jornada escolar. 

Trago, neste ponto, quatro sequências discursivas nas quais o 

silenciamento constitutivo, como definido por Orlandi (ib.ibid), pode ser 

analisado: 

 

SD7: As escolas, pela reforma, não são obrigadas a oferecer aos 
alunos todas as cinco áreas, mas deverão oferecer ao menos 
um dos itinerários formativos.20 
 

SD8: Trata-se de uma grande e importante mudança no ensino 
médio, que tem apresentado indicadores negativos.21 
 

SD9: No conteúdo optativo, o aluno poderá, caso haja a oferta, se 
concentrar em uma das cinco áreas mencionadas acima.22 
 

SD10: A língua inglesa passará a ser a disciplina obrigatória no ensino 
de língua estrangeira, a partir do sexto ano do ensino 
fundamental.23 

 

Nas SD7 e SD9, o discurso sobre a possibilidade de oferta de cinco 

itinerários formativos, pelos quais o aluno poderá optar para se aprofundar, 

silencia a materialidade história na qual a maior parte das instituições de ensino 

público se insere. Ao dizer sobre a multiplicidade de escolhas e opções, é 

apagado do discurso que o baixo investimento em educação no Brasil impede 

a oferta de mais de uma opção de formação. A falta de estrutura para oferecer 

ensino em tempo integral, devido ao sucateamento do ensino público, e a 

dificuldade de contratação de profissionais para atender aos diversos itinerários 

formativos são silenciadas no discurso. Como se pode observar nessas SD, 

dizer que o aluno terá opções de escolha, contraditoriamente, silencia a falta de 

estrutura e recursos para ofertar tais escolhas. 

Na SD8, quando o Ministro da Educação Mendonça Filho fala sobre os 

indicadores negativos da educação púbica no Brasil, silenciam-se as razões 
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 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio-ghtml). 
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 Acessado em 02/03/2018: (http:g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/ensino-
medio-reforma-ou-ficcao.html 
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 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio-ghtml). 
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 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio-ghtml). 
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que levam aos baixos índices. Apaga-se, dessa forma, a redução de 

investimento em educação nos últimos anos, os baixos salários dos 

professores e carência de estrutura básica em muitas escolas públicas 

brasileiras. Cria-se um efeito de sentido que associa, diretamente, a baixa 

qualidade da educação ao modelo de ensino, e, ao mesmo tempo, silencia que 

as escolas com estruturas físicas adequadas, laboratórios, onde os professores 

são melhores remunerados, e, por conseguinte, não precisam trabalhar em 

várias unidades, e que atendem a um público com estrutura sociofamiliar 

adequadas, no geral, atingem índices mais altos nos exames de aferição de 

qualidade externos. 

Na SD10, por sua vez, ao (re)produzir a obrigatoriedade do ensino de 

língua inglesa como língua estrangeira, estabelecida pela reforma, o discurso 

jornalístico produz e coloca em circulação um efeito de sentido que atribui 

maior grau de importância para a língua inglesa em relação as outras línguas 

estrangeiras, produzindo um efeito de evidência24 sobre sua preponderância ao 

vincular sua oferta na educação básica à demanda do mercado de trabalho. Na 

prática, a reforma impõe o ensino da língua anglo-saxônica e silencia a falta de 

autonomia da escola para escolher, de acordo com suas especificidades, a 

língua estrangeira a ser ofertada. 

Ao dizer e fazer dizer sobre a importância do ensino da língua inglesa 

como língua estrangeira, reproduzindo, sem qualquer questionamento, a 

legislação, o discurso jornalístico produz efeitos de sentidos que tornam o 

ensino de uma língua estrangeira, e, não outra, evidente. O processo de 

silenciamento produzido no discurso está relacionado às filiações ideológicas 

do próprio jornal. Ao se filiar a uma FD, cuja concepção de educação restringe 

o ensino básico à preparação para o mercado de trabalho, o discurso 

jornalístico, produzido pelo G1, silencia o potencial transformador da educação 

e seu papel fundamental na construção de um sujeito crítico que possa 

questionar os sentidos sobre cidadania, educação e direitos que a própria 

imprensa faz circular. 

No percurso que aqui empreendemos, não buscamos esgotar os 

conceitos e noções teóricas desenvolvidas pela AD ao longo dessas cinco 
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 A relação entre a construção de efeitos de evidência e o discurso jornalístico será examinada 
no próximo capítulo. 
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décadas, visto que este campo epistemológico é marcado pela movência, 

ampliação, revisão e desenvolvimento constante de seu escopo teórico. Nesta 

seção, apresentamos algumas noções de que faremos uso durante a análise 

do corpus selecionado, às quais retomaremos, sempre que necessário, para 

atingirmos o objetivo pretendido pela presente pesquisa e reafirmar nossa 

posição teórico-política em relação ao desafio que nos propomos. 

 

3 DO CORPUS E DO FUNCIONAMENTO DO DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

No presente capítulo, buscaremos definir o corpus da pesquisa e 

apresentar os gestos de análise adotados na sua constituição. Em seguida, 

analisaremos o funcionamento do discurso jornalístico produzido pelo dois 

portais abordados: o G1 – portal de notícias digital do maior conglomerado 

midiático do país, que possui interesses relacionados à educação, pois produz 

conteúdo e ferramentas pedagógicas através da Fundação Roberto Marinho; e 

a rede de coletivos Jornalistas Livres – site de notícias que se descreve como 

espaço democrático para vozes dissonantes e perspectivas contra-

hegemônicas.  

Nosso principal objetivo nessa seção será analisar como cada portal de 

notícias produz efeitos de sentido para a Reforma do Ensino Médio por de um 

efeito de distanciamento/isenção, que marca o discurso do G1, e do 

funcionamento polêmico do discurso, construído a partir da refutação do dizer 

do outro, que caracteriza o discurso da rede Jornalistas Livres. Além de 

analisar a heterogeneidade do discurso jornalístico e buscar compreender os 

efeitos produzidos pelo seu funcionamento marcado no fio do discurso. 

 

3.1 Da constituição do corpus 

 

O objeto de análise desta pesquisa abarca os discursos produzidos por 

dois veículos midiáticos com filiação político-ideológica distintas: o portal de 

notícia online G1, do Grupo Globo, e a rede de coletivos Jornalistas Livres – na 

cobertura jornalística sobre a Reforma do Ensino Médio proposta pela Medida 

Provisória 746, em 22 de setembro de 2016, e aprovada como projeto de lei de 
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conversão (PLV 13.415) em meados de fevereiro de 2017, durante o mandato 

do então presidente Michel Temer. 

É importante destacar que, por se tratar de um portal de notícias de um 

grande conglomerado midiático e um coletivo de redes, os veículos abordados, 

além de produzir material por suas respectivas equipes de reportagem, 

redação e edição, também divulgam discursos produzidos por outros veículos 

de comunicação, tais discursos também foram integrados ao corpus por terem 

sido produzidos ou postos em circulação pelos portais de notícias analisados. 

O corpus analisado compreende o conjunto de textos noticiosos 

produzidos pelo portal G1 e a rede Jornalistas Livres25, após a edição da MP 

746 e a aprovação da lei no congresso até a data marcada para o julgamento 

de inconstitucionalidade da MP no Supremo Tribunal Federal – STF, em 30 de 

agosto de 201826. A natureza dos meios abordados nos propiciou analisar um 

corpus empírico composto por artigos, reportagens e notícias, além de vídeos 

com entrevistas e pronunciamentos oficiais do governo publicados nas páginas 

dos portais durante o período selecionado. 

Por meio da construção de um dispositivo de análise discursiva 

estruturado em relação às características do corpus pesquisado, à questão 

proposta na pesquisa (Como a imprensa produz efeitos de sentidos sobre a 

Reforma do Ensino Médio, a educação no Brasil e os sujeitos impactados pelas 

políticas públicas para a área?), a partir do dispositivo teórico desenvolvido 

pela AD, buscamos analisar o discurso midiático e sua vinculação a uma 

memória do dizer, inscrevendo a linguagem em uma historicidade para 

identificar seus laços políticos e ideológicos. 

Na construção do corpus, destacamos recortes textuais que 

propiciassem a análise do funcionamento do discurso jornalístico e a 

compreensão dos efeitos de sentidos sobre a reforma, produzidos nos veículos 

de comunicação selecionados. Para estabelecer um critério para a seleção dos 

recortes, recorremos à noção apresentada por Orlandi (1984), na qual o recorte 

é definido como uma unidade discursiva. Por unidade discursiva entendemos 

                                            
25

 Vide tabela em Anexo I. 
26

 Na referida data, o STF adiou a votação da ação de inconstitucionalidade da MP 746, de 
autoria do PSOL – Partido Socialismo e Liberdade. 
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“fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação. Assim, um recorte é um 

fragmento da situação discursiva” (ORLANDI  1984: p 14)  

O recorte das primeiras sequências discursivas indicou que a construção 

do objeto de análise se tratava de um corpus complexo, no qual as sequências 

discursivas recortadas funcionam de forma diacrônica e sincrônica 

(COURTINE, [1981] 2014). Os efeitos de sentidos produzidos sobre a reforma, 

a educação e os sujeitos pela imprensa estão relacionados à memória 

discursiva, constituída em sua historicidade. 

No que concerne os procedimentos de constituição do corpus, fizemos o 

levantamento do material noticioso publicado nos websites mencionados 

através das ferramentas de buscas dos próprios sites, inserindo palavras-chave 

e expressões-combinações relacionadas ao tema. Foram utilizadas as 

expressões e termos: reforma do ensino médio; novo ensino médio; MP 746; e 

Lei 13.415, para abranger o maior volume de resultados possível. 

O referido procedimento de levantamento nos leva a refletir sobre a 

influência das ferramentas de busca sobre a constituição do arquivo. Moreira e 

Romão (2010) apontam três características em comum dos diferentes tipos de 

buscadores encontrados na Internet. Segundo as autoras, todos executam as 

tarefas de: percorrer apenas parte da rede eletrônica (devido ao volume de 

dados existentes); manter um índice de palavras indexadas; e permitir que os 

usuários utilizem palavras e combinações para procurar as informações 

almejadas no índice de armazenamento de sua base de dados.  

Compreender a maneira como as ferramentas de busca funcionam e 

influem na constituição do arquivo é fundamental, pois, como destacam as 

autoras, os buscadores atuam como reguladores e ou mediadores do arquivo 

que operam na inserção ou exclusão de elementos e na hierarquização dos 

conteúdos elencados pela busca. 

Ao examinar o arquivo virtual, Romão, Ferreira e Dela-Silva (2011) 

destacam que a representação imaginária da Internet é construída como o 

lugar que tudo contém, onde todos têm voz e vez. Segundo as autoras: 

 
[...] ao mesmo tempo em que a internet, de fato, abre novos espaços, 
permite aos sujeitos sem voz um novo espaço de dizer, ela também 
se constitui como este lugar onde imaginariamente 'tudo cabe', 'tudo 
pode', onde 'qualquer um pode'." (ROMÃO, FERRREIRA; DELA-
SILVA, 2011: p.14) 
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Tais representações, regularizadas na memória social, ocultam a 

assimetria de forças entre os usuários e as grandes empresas de mídia online 

na produção e circulação de discursos, e apaga o funcionamento do arquivo 

digital e dos instrumentos de busca, na medida em que, ao exibir um grande 

número de sites e conteúdos nos resultados de uma pesquisa, silencia outros, 

criando efeito de evidência. 

No campo epistemológico articulado pela AD, costuma-se diferenciar 

corpus experimental de corpus de arquivo. O primeiro é definido por Courtine 

como "produção de sequências discursivas por locutores colocados em uma 

situação experimental definida" (COURTINE, [1981] 2014: p. 77), obtido 

através de instrumentos de levantamento e coleta de dados através de 

entrevistas, questionários, formulários etc.  

O corpus de arquivo, como é o caso na presente pesquisa, é constituído 

por documentos relacionados a uma mesma temática que se pretende analisar. 

Nas palavras de Pêcheux, o arquivo é comumente tomado como constituído 

por um "campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão" 

(PÊCHEUX [1982] In ORLANDI, 1994: p. 57). 

Posteriormente, no mesmo texto, intitulado Ler o arquivo hoje, escrito 

por Pêcheux em 1982, o teórico ressalta a importância de se pensar o arquivo 

como um discurso e construir um dispositivo de análise que possibilite ao 

analista compreender os processos e gestos de interpretação que constituem 

os arquivos informatizados. Segundo Pêcheux:  

 

É esta relação entre língua como sistema sintático intrinsecamente 
passível de jogo, e a discursividade como inscrição de efeitos 
lingüísticos materiais na história, que constitui o nó central de um 
trabalho de leitura de arquivo. (PÊCHEUX [1982] In ORLANDI, 1994: 
p. 64) 

 

Ademais, vale ressaltar ainda que a natureza do arquivo não é fixa ou 

neutra; ele vai se constituindo durante o processo de análise ao atender aos 

gestos de interpretação do analista. A referida noção de gesto de interpretação 

para a AD compreende um ato no nível do simbólico instaurado na 

incompletude dos sentidos. Orlandi (2004) pensa a interpretação como um 
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"vestígio do possível", no qual o funcionamento da ideologia se revela na 

materialidade da história.   

 Magalhães e Sobrinho (2014) acrescentam ainda que o arquivo é 

construído como o resultado de práticas sócio-históricas, submetido a 

silenciamentos conscientes e falhas da ordem do inconsciente cometidas pelos 

sujeitos que o produzem e o organizam.   

Dessa maneira, no que concerne a definição de um corpus de pesquisa 

em AD, não podemos considerar a passagem do arquivo ao corpus como um 

simples movimento metodológico. É preciso observar que tanto a constituição 

do arquivo como do corpus de análise mobilizam gestos de interpretação. 

A seleção e formação do arquivo é afetada por gestos de interpretação 

que propiciam sua constituição e determinam, por exemplo, a seleção de 

determinadas fontes de pesquisa e exclusão de outras, além de incidir sobre a 

materialidade linguística do arquivo e possibilitar a compreensão dos efeitos de 

sentidos determinados pela relação entre língua e história. 

Orlandi destaca que a análise deve ser entendida como "um processo 

que começa pelo próprio estabelecimento do corpus e que se organiza em face 

à natureza do material e à pergunta (ponto de vista) que o organiza" 

(ORLANDI, 2001: p. 64). Dessa forma, a construção de um dispositivo 

analítico, que deve ser considerado a partir das especificidades do corpus, é 

atravessado por gestos de interpretação que produzem efeitos de sentidos. 

Ao pensar a articulação entre o arquivo e a memória histórica, 

Schneiders (2014) destaca que: 

 

Por meio do „trabalho‟ do arquivo e da memória histórica, é possível, 
diante do conjunto de documentos com o qual nos deparamos, lançar 
gestos de interpretação em torno da discursividade que constitui o 
arquivo organizado referente à temática de pesquisa. Cada gesto de 
interpretação é sempre único, tornando-o inesgotável na medida em 
que todo gesto configura um novo tratamento ao arquivo, produzindo 
diferentes efeitos de sentido (SCHNEIDERS, 2014: p.3). 

 

Pierre Nora (1993 apud Scherer et al.,2013) considera o arquivo como 

lugares de memória. Memória essa que não deve ser concebida como algo da 

ordem do natural ou espontâneo, mas, instaurada sob a vigilância da história. 

Lugares onde a memória busca se estabilizar na "movência da história" 

(SCHERER et al., 2013: p. 120). 
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Na presente pesquisa, considerou-se ainda que a memória que constitui 

o corpus de arquivo analisado é da ordem do institucional, ou seja, é 

estabelecida sobre o domínio da instituição – portal de notícias online – que 

estabiliza e faz circular determinados sentidos. O arquivo tende a promover a 

imobilização de certos sentidos e produzir uma memória que "tem a forma da 

instituição que congela, que organiza, que distribui sentidos. O dizer nessa 

relação é datado. Reduz-se ao contexto, à situação de época, ao pragmático" 

(ORLANDI, 2003, p.15). 

 

3.2 O discurso sobre/didático e o efeito de evidência produzido pelo G1 

 

Ao examinar o funcionamento da prática discursiva jornalística, observa-

se que o processo de encadeamento na qual os eventos são construídos 

discursivamente produz uma perspectiva sobre a realidade que parece 

evidente, imparcial e objetiva. Entretanto, a produção de sentidos no discurso 

jornalístico não se constitui unilateralmente, mas através de um jogo de 

influências desigual entre os jornalistas, os leitores e a instituição, interpelados 

pela ideologia e atravessados pelas condições sócio-históricas.  

Na presente pesquisa, nos parece útil pensar o discurso jornalístico sob 

a perspectiva mobilizada por Mariani (1996), ao examinar o discurso produzido 

pela mídia sobre o PCB. A autora caracteriza o discurso jornalístico como um 

discurso sobre, no qual o sujeito jornalista constrói o efeito de distanciamento 

do objeto sobre o qual fala e se posiciona para o leitor sob a representação de 

um observador imparcial da realidade. Tal representação possibilitaria ao 

jornalista emitir julgamento, opinião, explicar os fatos etc., sem que sua 

credibilidade seja questionada, pois o profissional de imprensa simula falar do 

lugar da isenção, através de um efeito de distanciamento. 

Ao funcionar como um discurso sobre, o discurso jornalístico produz um 

efeito de linearidade e homogeneidade da memória que se efetiva devido ao 

lugar de autoridade que o jornalismo ocupa ao se posicionar como uma 

instância mediadora entre os acontecimentos a serem relatados, os discursos 

outros (testemunhais, de especialistas etc.) e o interlocutor.  

No ato de relatar um acontecimento que envolve muitas variáveis sobre 

o qual há diversidade de discursos em disputa, o discurso sobre do jornalismo 
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tende a funcionar como um discurso pedagógico. Não raramente, observa-se 

no discurso midiático, sobre a educação, por exemplo, o uso de fluxogramas, 

explicações, definições, estatísticas, comparações, hierarquizações, avaliações 

e citações de especialistas que instauram um dizer pedagógico/didático sobre 

um acontecimento, almejando inscrevê-lo em generalizações e/ou 

simplificações que através de um efeito de evidência apagam, ou melhor, 

buscam apagar a interpelação ideológica sobre os sujeitos e instituições.  

Observemos o uso do imperativo nas SD a seguir, destacadas do 

conjunto de matérias e artigos produzidos pelo G1 sobre a reforma do ensino 

médio: 

 

SD11: Veja abaixo os principais pontos (da reforma)27 
 

SD12: Entenda a reforma do ensino médio28 
 

O uso do imperativo nas SD destacadas produz um efeito de autoridade 

da posição-sujeito jornalista como aquele que pode guiar o leitor. Ao dar um 

comando para que seu interlocutor realize certo gesto ou ação, o jornalista 

assume o papel daquele que tem a autoridade de quem sabe e a isenção para 

dizer o sujeito, na posição leitor que precisa ser guiado para interpretar o 

mundo, deve fazer. Ademais, na SD12, o imperativo do verbo entender coloca 

o jornalista como aquele que pode explicar os acontecimentos, enquanto na 

SD11 o imperativo do verbo ver cria o efeito de isenção e imparcialidade do 

discurso jornalístico como aquele que, meramente, seleciona o que tem 

relevância para o leitor e apaga seu gesto de interpretação da realidade. 

Entretanto, o termo discurso pedagógico ou didático não deve ser 

entendido como o discurso do professor. Trata-se de um funcionamento do 

discurso midiático que ao construir uma narrativa para os acontecimentos 

cotidianos busca, sem sucesso, apagar as ambiguidades, criando o efeito de 

unicidade do sentido, e construir uma representação imaginária de si para o 

outro marcada por uma suposta imparcialidade.  Ou seja, o jornalismo faz uso 

de um discurso que busca construir o efeito de isenção, ao se apresentar como 

                                            
27

 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/temer-apresenta-medida-
provisoria-da-reforma-do-ensino-medio-veja-destaques.ghtml). 
28

 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio-ghtml). 
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mero mediador entre os fatos, o saber sobre os fatos e aqueles que não 

sabem, mas precisam saber como as coisas do mundo se processam.  

A construção discursiva objetiva e distanciada do objeto, a 

heterogeneidade de dizeres citados que comparecem no discurso, os recursos 

didáticos utilizados para explicar o acontecimento e o encadeamento causal 

entre os eventos que remetem a uma memória coletiva que ressoa no dizer, 

contribuem para construir um discurso sobre a verdade/realidade dos fatos 

enquanto efeito discursivo. Efeito esse que acentua o distanciamento entre 

aquele que pode interpretar corretamente o mundo e aquele que precisa que o 

mundo lhe seja explicado, ou seja, o leitor é colocado na posição-sujeito aluno 

cujo conhecimento prévio divergente sobre o acontecimento é anulado. 

Outro recurso do discurso pedagógico/didático encontrado no corpus foi 

o amplo uso de perguntas retóricas. 

 

SD13: O que é a reforma?29 
 

SD14: O que ficou definido na reforma?30 
 

SD15: A reforma muda quais leis que regulam a educação?31 

  

O uso de perguntas retóricas para introduzir explicações sobre a 

Reforma do Ensino Médio e seus efeitos também instala uma lugar para a 

posição-sujeito jornalista de superioridade hierárquica em relação a seu 

interlocutor. A pergunta retórica (SD15) sobre as mudanças que o projeto de lei 

impõe à legislação atual reforça o didatismo do discurso sobre do jornalismo 

sobre o tema, ao mostrar os nexos de causa e efeito entre a reforma e a LDB, 

assunto pouco presente na pauta midiática e distante da população. 

Em um movimento de derivação parafrástica para examinar os efeitos de 

sentido construídos na SD14, construídos a partir do atravessamento do 

interdiscurso no dizer, podemos deslizar o sentido do verbo em face às 

condições sócio-históricas em que o termo foi aplicado por: 

                                            
29

 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio.ghtml). 
30

 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio.ghtml). 
31

 Acessado em 02/03/2018: (http://g1.globo.com/educacao/noticia/entenda-a-reforma-do-
ensino-medio.ghtml). 
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O que ficou definido na reforma? 

O que ficou alterado com a reforma? 

O que ficou imposto pela reforma? 

 

A deriva (movimento parafrástico) do verbo definir para alterar e impor 

remete ao caráter antidemocrático da proposta. Em um primeiro momento, a 

alteração da legislação foi apresentada sob a forma de medida provisória, MP 

746, gerando grande polêmica e anulando as discussões travadas no CNE, 

Conselho Nacional de Educação, em audiências públicas com maior 

participação dos diversos segmentos envolvidos com a educação. 

Ao dizer sobre o que foi definido ou alterado com a reforma, apagam-se 

os interesses que movem um governo que não investe em educação e a 

plenitude das alterações. O efeito de imediatismo produzido no discurso 

silencia os efeitos de longo prazo que a lei 13.415/2017 produzirá, como a 

ampliação da desigualdade entre as unidades de ensino e o avanço de 

interesses privados na educação pública.  

Ademais, observou-se que não há regularidade de uso de perguntas 

retóricas e do imperativo no corpus de matérias produzidas pelo site Jornalistas 

Livres sobre o mesmo tema. Tais ausências diminuem o efeito de autoridade 

que o didatismo do discurso do G1 produz. 

 

3.3 Formas de refutação/rejeição no discurso do coletivo Jornalistas 

Livres: um embate entre FD antagônicas 

 

 Como demonstrado, o discurso do G1, em análise, é marcado por um 

didatismo, que através de seu funcionamento produz o efeito de isenção sobre 

seu dizer, ao se apresentar como mediador isento entre os acontecimentos, o 

saber sobre eles e aqueles que não sabem, busca-se suprimir as 

ambiguidades do dizer. De forma distinta, o discurso do coletivo Jornalistas 

Livres sobre a Reforma do Ensino Médio é marcado pelo uso de diversas 

formas de refutação ao discurso do governo, e, por consequência, ao discurso 

das grandes empresas midiáticas que o reproduzem. 
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 No conjunto de artigos e reportagens produzidos e/ou publicados no site 

do coletivo Jornalistas Livres sobre a reforma e seus efeitos sobre a educação 

pública brasileira observa-se que o jogo argumentativo se estabelece em 

contradição às propostas, justificativas e aos argumentos apresentados pelo 

discurso pró-reforma. Para examinarmos os discursos dessas posições-sujeito 

que se contrapõem, precisaremos partir da observação do fio do discurso, no 

qual os movimentos argumentativos ganham materialidade, para a análise das 

relações interdiscursivas no processo discursivo. 

A partir das reflexões desenvolvidas por diversas estudos no campo da 

AD sobre o discurso polêmico e o enunciado dividido, buscaremos analisar o 

funcionamento das formas de refutação presentes no discurso do coletivo 

Jornalistas Livres, enquanto marcas materiais da presença do discurso do 

outro  que identificam de forma contrastiva “elementos de saber antagônicos” 

(COURTINE, [1981] 2014: p. 193). 

 Antes de empreender a análise do funcionamento discursivo a partir de 

enunciados, produzidos em contradição ao discurso do outro, presentes no 

jogo argumentativo construído no discurso da rede de coletivos Jornalistas 

Livres sobre a Reforma do Ensino Médio, precisaremos traçar uma breve 

retomada de algumas noções desenvolvidas na AD. 

Inicialmente, faz-se necessário refletir sobre o conceito de enunciado 

empregado em nosso gesto de análise. A concepção de enunciado mobilizada 

nesta pesquisa precisará ser reelaborada, como propõem Courtine ([1981] 

2014) e Indursky (2003), para abarcar mais que apenas a materialidade do fio 

do discurso. A noção de enunciado, com a qual operamos, compreende o dizer 

enquanto discurso, abarcando o conjunto de formulações que o possibilitam e 

nele se inscrevem, como destaca Courtine “o enunciado pode  assim  ser 

definido como forma de articulação de elementos pré-constru dos do discurso” 

(COURTINE, [1981] 2014: p. 195). Dessa forma, o teórico entende o processo 

de produção dos sentidos como uma articulação entre o interdiscurso, lugar 

onde todos os dizeres já formulados e por formular se associam em FD, e o 

intradiscurso, o fio do discurso. 

Retomar o conceito de FD, tal qual ele é mobilizado na AD a partir de 

Pêcheux, tornar-se-á essencial para analisarmos discursos que 

retomam/partem do dizer do outro, com o qual se antagoniza, para construir 
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uma fronteira de refutação. Pêcheux ([1975] 2014a) define formação discursiva 

como aquilo que estabelece o que pode e deve ser dito por um sujeito filiado a 

uma formação ideológica em uma conjuntura sócio-histórica dada.  

Ademais, precisamos considerar que os dizeres buscam se organizar 

em redes discursivas de formulações no entorno de um campo de efeito de 

sentidos limitados pela FD. Ao se filiar a um discurso, sob os limites 

estabelecidos por uma FD, o sujeito se posiciona de forma ideológica e reflete 

um alinhamento que se constrói subordinado a condições sociais, culturais e 

históricas experimentadas, e com as quais se identifica.  

Por conseguinte, sua posição de sujeito se define, segundo Courtine 

([1981] 2014), como uma relação marcada pela identificação entre o sujeito 

enunciador e o sujeito universal de uma determinada formação discursiva.  

 

 [...] uma relação de identificação do sujeito enunciador com o sujeito 
universal de uma FD, a especificidade da posição sujeito no 
funcionamento polêmico de discurso deve-se ao fato de que essa 
identificação, pela qual um sujeito falante é interpelado/constituído em 
sujeito ideológico, efetua-se em um lugar dividido por uma 
contradição (COURTINE, [1981] 2014: p. 202). 

 

Pavan e Galvão (2019) ressaltam que a noção de FD sofreu 

transformações, no campo da AD, ao longo de seu percurso teórico. Os 

pesquisadores destacam que Pêcheux, a partir de 1975, em Semântica e 

Discurso: uma crítica a afirmação do óbvio, reconhece um desdobramento 

entre o sujeito e a forma-sujeito da FD que o interpela, identificando tomadas 

de posição distintas, como: identificação, contraidentificação e desidentificação. 

O desdobramento observado por Pêcheux, e, posteriormente, a fragmentação 

relacionada às diversas posições-sujeito propiciadas pela FD, apontadas por 

Courtine ([1981] 2014), possibilita a análise da posição sujeito no 

funcionamento do discurso polêmico, no qual a identificação que interpela o 

sujeito em sujeito ideológico se efetua em um lugar dividido por uma 

contradição entre duas FD antagônicas.  

 Ao desenvolver a noção de enunciado dividido, Courtine ([1981] 2014) 

destaca que sua constituição se realiza na contradição que vincula processos 

discursivos pertencentes a FD antagônicas. A constituição de sua forma de 

articulação é marcada por um embate entre domínios de saber que se 
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contrapõem. Pensando o discursivo como expressão dos efeitos da luta 

ideológica no interior do funcionamento da língua, o pesquisador define 

domínio de saber como o conjunto de asserções que configuram uma FD e 

demarcam o que pode ou não ser dito em remissão a um sujeito universal ao 

qual diferentes posições-sujeito se identificam. 

Embora domínios de saber que pertencem a FD antagônicas possam 

estar presentes no fio do discurso, uma das principais características do 

enunciado dividido é a impossibilidade de comutação entre elementos 

associados a posições que se opõem, posto que cada FD determina o que é 

aceitável ser dito pelo sujeito que a ela se filia. Na análise das relações 

interdiscursivas que operam no dizer, o linguista observa ainda que uma 

mesma materialidade linguística pode trazer discursos filiados a FD que se 

antagonizam de forma explícita ou absorvida pelo intradiscurso. Refletir sobre 

quais efeitos são produzidos por estes funcionamentos discursivos em relação 

à Reforma do Ensino Médio, no discurso midiático que constitui o corpus da 

presente pesquisa, assume posição central em nosso gesto de interpretação.  

 Após essa breve retomada de algumas noções desenvolvidas na AD, 

podemos concentrar esforços na análise da materialidade discursiva do 

discurso do coletivo Jornalistas Livres, marcado por uma série de elementos de 

refutação e rejeição que caracterizam o discurso polêmico. 

 A análise das sequências discursivas a seguir são representativas das 

diversas formas de refutação presentes no discurso do coletivo Jornalistas 

Livres sobre a reforma: 

 

SD16: O objetivo das escolas deveria ser formar pessoas que 
soubessem e exercessem sua cidadania, mas para isso é 
necessário ter artes, educação física, filosofia.32 

 

 A SD16, retirada de um artigo publicado no site do coletivo Jornalistas 

Livres  sob o t tulo “Reformas e cortes na educação: como acabar com futuro 

pensante”  reflete o posicionamento do coletivo contra a retirada das disciplinas 

Artes, Educação Física e Filosofia do currículo do ensino médio, como 

inicialmente proposto pela MP 746/2016. 

                                            
32

 Acessado em 02/03/2018: (https://jornalistaslivres.org/reformas-e-cortes-na-educacao/) 
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 Para analisar as FD que se antagonizam no discurso contrário à reforma 

e buscar compreender o funcionamento do interdiscurso na materialidade 

discursiva, precisaremos recorremos a construções parafrásticas como a 

seguinte: 

 

 formar pessoas para exercer sua cidadania
33

 
O objetivo das escolas deveria ser  _______________________________________ 

 capacitar pessoas para o mercado de trabalho 

 

 As paráfrases construídas a partir da SD16 mostram a contradição entre 

dois domínios de saber relacionados a FD antagônicas. Para um mesmo 

contexto de produção, condições de produção e interpretação comuns 

(COURTINE, [1981] 2014), discursos filiados a FD em contradição 

comparecem no dizer sobre a reforma, caracterizando o que o pesquisador 

define como enunciado dividido. 

A locução verbal “deveria ser”  no futuro do pretérito composto, se 

referindo a algo que poderia ter sido realizado, mas não se realizou, funciona 

como uma marca de refutação e traz o dizer do outro para o discurso. O 

discurso do coletivo Jornalista Livres sobre a reforma se produz na rejeição de 

um discurso filiado a uma FD antagônica que lhe é anterior.  

Embora as duas FD que se antagonizam não compareçam no fio do 

discurso, a refutação, característica do discurso polêmico, faz remissão ao 

domínio de saber de uma FD antagônica com a qual busca se contrapor. A 

partir deste ponto, podemos definir os dois domínios de saber que se 

antagonizam no discurso.  

Considerando as condições de produção, a constituição histórica do 

dizer e a determinação ideológica que operam no/pelo discurso, observamos o 

embate entre duas formações discursivas, uma FD progressista, que concebe 

a educação sob o prisma da transformação social, e outra FD neoliberal, que 

entende a educação sob uma perspectiva utilitária. 

 

FD progressista: formar sujeitos para exercer sua cidadania  

                                            
33

 Em Orlandi (2001a), a Escola é analisada como um lugar de produção de sentido para a 
cidadania, onde a construção de sentido para a transformação do sujeito social brasileiro em 
cidadão se estabelece através da aprendizagem. 
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(de forma crítica e transformadora) 

 

FD neoliberal: capacitar pessoal para o mercado de trabalho 

(para atender as demandas e necessidades do capital) 

 

Pertence ao domínio de saber da FD progressista todo um conjunto de 

saberes e discursos que associam a educação pública à busca por melhoria 

das condições de vida das camadas populares, justiça social, emancipação do 

sujeito em face da exploração do trabalho e transformação da sociedade. Tais 

elementos de saber estabelecem para o sujeito, interpelado ideologicamente, o 

que ele pode e dever dizer sobre educação pública. Em oposição, o sujeito 

identificado com a FD neoliberal produz seu discurso sobre a educação sob 

uma perspectiva utilitária, na qual o papel da educação pública é reduzido a um 

custo para o investimento público e deve se ater a capacitar as camadas 

populares para a entrada no mercado de trabalho, de acordo com as 

necessidades do capital. 

Ao refutar o discurso do outro, o funcionamento polêmico que marca o 

discurso da rede de coletivos Jornalistas Livres, identificado com uma FD 

progressista, se constitui como uma unidade dividida, pois precisa retomar o 

discurso do outro para construir uma fronteira entre dois campos de saber que 

se antagonizam na busca por construir efeitos de sentido para a educação. 

As SD a seguir podem nos ajudar a aprofundar a análise do 

funcionamento do discurso polêmico, marcada de forma explícita ou absorvida 

na materialidade discursiva, que tipifica o discurso produzido sobre a reforma 

do Ensino Médio por um portal de notícias que se declara oposição ao 

“jornalismo praticado pela m dia tradicional centrali ada e centrali adora”34. 

 

SD17: Abriu-se mão com a Reforma, do caráter público das políticas 
educacionais assumindo-se um viés privatista e tomando seus 
modos de gestão como modelo primordial.35 

 
SD18: A BNCC jamais deveria ter sido pensada e concretizada para 

chegar às escolas, mas sim ter saído delas.36 

                                            
34

 Acessado em 10/02/2018: (https://jornalistaslivres.org/quem-somos/). 
35

 Acessado em 20/03/2018: (https://jornalistaslivres.org/revogacao-da-reforma-do-ensino-

medio-e-rejeicao-da-base-curricular/). 
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A SD17 e SD18 trazem, de forma explícita, no fio do discurso, duas FD 

que se antagonizam. Ao construir sua argumentação contra a reforma através 

da refutação das justificativas e dos procedimentos adotados pelo governo e 

reproduzidos pelas grandes empresas de mídia, o coletivo Jornalistas Livres 

retoma no nível do intradiscurso elementos de saber exteriores a FD com a 

qual se identifica para, na contradição entre dois domínios de saber, 

estabelecer a fronteira entre eles.   

 A SD17  retirada do artigo “SP quer revogação da Reforma do Ensino 

Médio e rejeição da base curricular”  materiali a no intradiscurso duas FD em 

oposição em um enunciado dividido: 

 

Abriu-se mão com a Reforma, do caráter público das políticas 

educacionais 

 

Assumindo-se um viés privatista e tomando seus modos de 

gestão como modelo primordial 

  

Na SD em análise  a construção “Abriu-se mão com a Reforma” marca a 

fronteira entre dois campos de saber antagônicos. Essa fronteira define o que é 

formulável ou não formulável. A oposição entre as duas FD fica mais explícita 

por meio das denegações: 

 

  do caráter público das políticas educacionais  
Não se pode abrir mão  _____________________________________ com a Reforma 

  do modelo privado e de seus modos de gestão 

 

 Filiado a uma FD progressista que concebe a educação pública como 

responsabilidade do Estado para superar o fosso de desigualdade social que 

configura a sociedade brasileira, a posição-sujeito jornalista, em relação de 

identificação ao sujeito universal dessa FD, (re)produz discursivamente o que 

pode e deve ser dito, de acordo com a interpelação ideológica que o constitui. 

                                                                                                                               

36 Acessado em 20/03/2018: (https://jornalistaslivres.org/revogacao-da-reforma-do-ensino-

medio-e-rejeicao-da-base-curricular/). 
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E a possibilidade de enunciar elementos pertencentes a uma FD antagônica só 

se torna possível através do uso de marcas explícitas de refutação/rejeição. 

  A SD18, retirada da mesma matéria que a anterior, também é 

representativa desse tipo de funcionamento discursivo dividido. Nessa 

sequência discursiva, as marcas de refutação (jamais, mas) são os elementos 

que permitem perceber a presença de FD antagônicas em um mesmo 

enunciado. Essas formulações constituem formas completas de refutação, pois, 

conjuntos de elementos de domínios de saber contraditórios estão presentes 

no fio do discurso (COURTINE, [1981] 2014). 

 Espelhando a marca de refutação “jamais”  obtemos as seguintes 

construções parafrásticas: 

 

A BNCC jamais deveria ter sido pensada para chegar às escolas 
 
A BNCC jamais deveria ter sido pensada para sair das escolas 

 

 Ou 

 

 chegar às escolas 
A BNCC jamais deveria ter sido pensada para ________________ 

 sair das escolas 
 

O enunciado dividido em questão articula dois sujeitos de saber 

antagônicos  Ao di er que a “BNCC jamais deveria ter sido pensada para 

chegar às escolas”  a posição-sujeito jornalista se identifica com o sujeito 

universal de uma FD progressista que compreende o processo de elaboração e 

implantação de políticas públicas na educação como um processo democrático 

que precisa envolver todos na sociedade, em especial, os sujeitos mais 

afetados por elas, nesse caso, professores e alunos. O sujeito de saber 

antagônico, constituído em sujeito ideológico pela FD neoliberal, também 

comparece no dizer para estabelecer o referente para a refutação. 

Ao buscar examinar o discurso midiático, do tipo polêmico, sob a égide 

da AD e procurarmos relacionar o dizer a um processo discursivo, o sujeito 

historicamente determinado, na posição-sujeito jornalista, diz apenas o que sua 

filiação a uma FD permite dizer, refutando ou silenciando argumentos 
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antagônicos produzidos por outro sujeito histórico que se contrapõe à formação 

ideológica que o interpela.  

 

3.4 Da heterogeneidade do discurso sobre a Reforma do Ensino Médio 

 

No processo de construção do corpus empírico da presente pesquisa, 

composto por artigos, entrevistas e reportagens sobre a Reforma do Ensino 

Médio dos portais de notícias G1 e Jornalistas Livres, a reprodução de longos 

trechos na íntegra do texto legal (LDB: lei nº 9394/96, FUNDEB: lei nº 

11494/2007, MP nº 746/2016 e a Lei nº 13415/2017), e o uso reiterado do 

relato direto de discursos do governo e de especialistas em educação oferecem 

ao analista a possibilidade de analisar a heterogeneidade do discurso midiático 

e buscar compreender os efeitos produzidos pelo funcionamento de uma 

heterogeneidade marcada, no qual os limites do dizer do outro e do eu (na 

posição sujeito jornalista) podem ser identificados. 

Muitos estudos, a partir do escopo teórico desenvolvido pelo círculo de 

Bakhtin, buscam analisar o dizer como uma construção discursiva composta 

por diversas outras vozes que estão presentes no que dizemos (polifonia), 

relacionando o que é dito a discursos anteriores ou projetados no futuro com os 

quais dialogamos consciente ou inconscientemente (dialogismo). 

Ao desenvolver o conceito de polifonia, Bakhtin (2012) observa a 

presença de outras vozes na constituição da fala do sujeito, superando assim a 

perspectiva totalizante que concebia o sujeito e seu discurso como fonte 

autônoma do sentido, como elementos únicos, independentes e coesos. Para 

Bakhtin, os discursos outros não são apenas elementos que configuram um 

ambiente no qual a enunciação, enquanto acontecimento, pode irromper e 

ganhar sentido, mas eles formam um centro de produção exterior que constitui 

o discurso. 

Consequentemente, o discurso não pode ser entendido como uma 

enunciação isolada, mas como resultado do fenômeno social da interação 

verbal. Dessa forma, o discurso é entendido como produto da interação entre 

interlocutores, inseridos em situações concretas e determinados pelas 

condições socioeconômicas nas quais os sujeitos estão inseridos. 
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Entendida como a articulação de dois paradigmas, o fenômeno da 

dialogização, preconizado por Bakhtin, discerne entre o discurso como produto 

dialógico direcionado a outros dizeres presentes no diálogo social e 

construídos historicamente, e o discurso direcionado ao um certo destinatário, 

que assume o papel do outro na interlocução. 

Em Pêcheux, é da natureza do funcionamento do interdiscurso 

estabelecer as possibilidades do dizer. Enquanto memória do dizer, o 

interdiscurso exerce certa determinação e regulação do exterior sobre o 

discurso do sujeito, que na ilusão de ser a origem do dizer, não se percebe 

como suporte e efeito de já-ditos.  

Pois, como afirma Pêcheux: 

 

O próprio de toda formação discursiva é o de dissimular, na 
transparência do sentido que nela se forma, a objetividade material 
contraditória do interdiscurso determinante desta formação discursiva 
como tal, objetividade material que reside no fato de que "isso fala" 
(ça parle) sempre, "antes, alhures e independentemente" (PÊCHEUX, 
[1975] 2014a: p.149). 

  

Retomando a noção de discurso na AD e de sujeito sob a perspectiva 

psicanalítica fundada por Freud e relida por Lacan, o discurso é descrito sob 

uma concepção de fala heterogênea produzida por um sujeito dividido. Para a 

psicanálise, há sempre um outro dizer querendo emergir no discurso que a 

análise psicanalítica busca resgatar como indícios do inconsciente. Ademais, o 

sujeito para a psicanálise não é entendido como o sujeito senhor de si, 

plenamente consciente de seu discurso e comportamento, mas um sujeito 

constituído pela linguagem e atravessado pelo inconsciente. Como destaca 

Authier-Revuz (1990): 

 

Esta concepção do discurso atravessado pelo inconsciente se articula 
àquela do sujeito que não é uma entidade homogênea exterior à 
linguagem, mas o resultado de uma estrutura complexa, efeito da 
linguagem: sujeito descentrado, dividido, clivado, barrado. (AUTHIER-
REVUZ 1990: p. 28). 

 

Dessa forma, a concepção de subjetividade clássica de um sujeito 

interior, independente da exterioridade é colocada em suspensão. O sujeito 

descentrado pela linguagem e o inconsciente tem sua subjetividade constituída 

pelo Outro, na articulação entre discurso, inconsciente e ideologia. 
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Para a AD, o sujeito ocupa diversas posições no discurso. Há uma 

dispersão do sujeito, que assume diferentes posições no/pelo discurso na 

relação com uma ou diferentes formações discursivas. Em um enunciado 

divido, como examinamos na subseção anterior, há uma dupla presença de 

posições sujeito antagônicas dentro de uma mesma formação discursiva. 

A noção de heterogeneidade exerce um papel primordial para a AD, e foi 

desenvolvida ao longo de diversos trabalhos que buscaram explicitar como, em 

nosso dizer, ressoam palavras e vozes de outros, que resgatamos e 

(re)produzimos. Tal repetição é da ordem do já-dito, outros discursos, 

construídos por outros sujeitos ao longo da história, sob determinadas 

condições de produção. Esses dizeres anteriores podem pertencer a uma FD 

com a qual o sujeito se identifica ou se distancia. Desse modo, o estudo da 

heterogeneidade propicia a análise do confronto de Formações Discursivas 

distintas (re)produzidas por diferentes formas-sujeito que podem se articular 

em aliança, confronto, exclusão ou contradição. 

Authier-Revuz (1990) acrescenta que todo dizer é construído por uma 

heterogeneidade que lhe constitui, que se estabelece na relação entre o Real e 

o Simbólico, entre os dizeres outros e o discurso do sujeito. Embora essa 

relação seja apagada para o sujeito, é essa articulação que torna o dizer 

possível. 

Marcada no discurso pelas não-coincidências que afetam o dizer, como 

o ato falho, a ambiguidade, o mal entendido etc., a heterogeneidade 

constitutiva é detectável no fio do discurso através de todos os elementos 

presentes na materialidade discursiva que revelam um não-um do discurso, 

vestígios de discursos outros que irrompem a ilusória unicidade do dizer. 

Apesar de não aplicar a noção de heterogeneidade constitutiva para a 

análise da materialidade discursiva que compõe o corpus na presente 

pesquisa, distingui-la da heterogeneidade marcada trará mais objetividade ao 

tipo de análise que buscaremos realizar. Desse modo, ao refletir sobre a 

heterogeneidade constitutiva do discurso, nos referirmos aos processos de 

constituição de um discurso que estão apagados para o sujeito, trata-se de 

uma heterogeneidade constituinte não demarcada na materialidade discursiva, 

no qual operam o interdiscurso e o inconsciente.  



75 
 

De forma distinta, a noção de heterogeneidade mostrada, abordada por 

Authier-Revuz (1990), quando a representação da constituição discursiva 

ganha materialidade delimitada no fio do discurso, descreve o funcionamento 

de como a representação dos discursos outros que constituem o dizer operam 

segundo demarcações de fronteiras e limites, que, por relações de identificação 

ou diferenciação, constituem o discurso, e, concomitantemente, estabelecem 

uma posição do sujeito enunciador com o elemento exterior ao seu dizer. 

Authier-Revuz (1990) destaca que as formas de heterogeneidade 

mostrada também são constitutivas, pois, ao colocar o outro no discurso de 

forma delimitada e marcada, o sujeito reforça o discurso do eu enquanto sujeito 

enunciador. Busca-se, dessa maneira, trazer o discurso do outro como 

instância distinta do eu para delimitar, no discurso, os limites que esse outro 

propicia ao discurso do sujeito enunciador. 

Desse modo, a pesquisadora denomina heterogeneidade mostrada a 

presença delimitada de enunciados outros no discurso que são descritíveis na 

materialidade linguística, como o discurso relatado de forma direta ou indireta. 

Outras marcas que delimitam o dizer do outro, como as aspas, o itálico, o 

comentário e as glosas, também marcam o dizer do outro e funcionam como 

uma forma de regular o processo de produção de sentidos.  

Destarte, a heterogeneidade mostrada se opõe à noção de 

homogeneidade do discurso, pois, indica a irrupção de uma alteridade no 

próprio fio do discurso. Todavia, a forma pela qual essa alteridade é 

apresentada pode se configurar de forma explícita, na qual pode-se, facilmente, 

identificar o outro no discurso, ou não, quando não há referência direta ao outro 

enunciador.  

Ao marcar a presença de um dizer exterior ao discurso do sujeito, pode-

se produzir um efeito de posicionamento que desloca o sujeito em relação ao 

seu dizer e o coloca na posição de um observador outsider. No discurso 

jornalístico, esse funcionamento discursivo propicia ao sujeito na posição de 

jornalista construir um efeito de isenção, daquele que descreve e narra o que 

observa de fora. Seguem algumas SD extraídas do corpus, construído ao longo 

da pesquisa, para pensar esse funcionamento: 
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SD19: O ministro da Educação, Mendonça Filho, assistiu à votação do 
plenário do Senado e comemorou a aprovação. "Trata-se de 
uma grande e importante mudança no ensino médio, que tem 
apresentado indicadores negativos", afirmou à imprensa após a 
sessão.37 

 
SD20: "Estamos realmente com o ensino médio falido. E resultados 

muito ruins." - Rossieli Soares, ministro da Educação.38 

 

Observa-se nas SD19 e SD20, retiradas de dois artigos publicados pelo 

portal G1 sobre a educação no Brasil e a Reforma do Ensino Médio, uma 

heterogeneidade no discurso que delimitam os enunciados dos ministros da 

educação Mendonça Filho (de maio de 2016 a abril de 2018) e Rossieli Soares 

(de abril a dezembro de 2018) reportadas de forma direta no discurso 

jornalístico. As duas sequências discursivas se filiam a uma mesma FD, que 

entende a educação como um processo que leva a resultados quantitativos 

aferidos por avaliações externas. Tais avaliações (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – Ideb, e o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – Pisa) privilegiam determinados conhecimentos (leitura, 

matemática e ciências da natureza) em detrimento de outros (história, 

sociologia, filosofia, artes, etc.).  

Os indicadores e resultados a que os ministros se referem, obtidos por 

meio das avaliações mencionadas, desconsideram outras dimensões da 

formação educacional, como o desenvolvimento de um cidadão capaz de 

intervir na realidade que o cerca por meio de um olhar crítico sobre a 

desigualdade social que marca a realidade brasileira, e a maioria dos países 

em desenvolvimento. Privilegiam-se certos conhecimentos em detrimento de 

outros, de acordo com as demandas do mercado de trabalho, sob uma posição 

interpelada pela ideologia neoliberal de corte de custos e investimento mínimo 

para se atingir os resultados quantitativos almejados.  

O uso do adjetivo “falido” para descrever a situação atual do ensino 

médio público no Brasil pelo então ministro da educação Rossieli Soares marca 

                                            

37 Acessado em 10/06/2017: (https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-texto-base-

da-mp-da-reforma-do-ensino-medio.ghtml). 
 
38

 Acessado em 10/09/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/30/ensino-medio-
esta-falido-e-nao-agrega-conhecimento-diz-ministro-sobre-resultados-de-matematica-e-de-
portugues.ghtml). 
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a perspectiva mercadológica da FD dominante. Como uma empresa que abre 

falência e precisa ser fechada, reestruturada ou vendida, a reforma busca 

reduzir custos, otimizar mão-de-obra e atender às demandas do mercado. 

Entretanto, em ambos os artigos, há uma tentativa de construir uma 

divisão explícita entre a voz do jornalista e as vozes reportadas pelo recurso do 

discurso direto, marcadas por aspas e a citação de enunciadores outros 

inseridos no discurso. Dessa forma, o discurso direto funciona como uma 

marca de distinção entre a voz do jornalista e as vozes dos ministros. Tal 

distinção, explícita e demarcada, produz o efeito de sujeito pleno e 

independente. Pleno porque assume a posição de um sujeito que possui total 

controle sobre seu dizer e os efeitos que ele produz, ao buscar marcar no 

discurso onde começa e termina sua enunciação e a enunciação de outros, e 

independente porque a demarcação produzida pelo discurso relatado de forma 

direta o coloca como aquele que apresenta o dizer do outro sem se 

comprometer com o que é dito, em uma tentativa de anular a subjetividade do 

eu no discurso. 

 Vale destacar que a heterogeneidade marcada pela presença do 

discurso direto é configurada por uma ruptura sintática. Quando a marcação do 

discurso do outro, especialmente, no discurso relatado de forma direta, possui 

uma delimitação nítida, que rompe com o enunciativo do falar do eu e remete a 

um outro lugar, a um outro ato de enunciação, ela produz um efeito de 

distanciamento e isenção no discurso. Nesse caso, a alteridade é 

explicitamente especificada e remete para um outro ato de enunciação. Ao 

marcar, delimitar e apontar para a presença do discurso do outro, o eu cria um 

efeito de apagamento em relação à presença de seu próprio discurso na 

materialidade linguística (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

Ao examinar o discurso jornalístico, observa-se que um efeito de isenção 

se produz com o apagamento do discurso do eu do sujeito jornalista, se 

posicionando como se fosse apenas um mediador entre duas alteridades. 

Desse modo, apaga-se para o leitor que tanto a pauta quanto a escolha das 

fontes são resultado de práticas e rotinas profissionais institucionalizadas, que 

demarcam a adesão a uma determinada formação discursiva. A presença de 

marcas de discursos outros no texto jornalístico, no que Authier-Revuz (1990) 
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designa como heterogeneidade mostrada, possibilita a análise do efeito gerado 

por essas outras vozes na sequência do discurso. 

Agora, nos resta verificar se o funcionamento observado no uso do 

discurso direto, como uma forma de heterogeneidade enunciativa marcada, 

produz os mesmos efeitos no discurso sobre a Reforma do Ensino Médio em 

um portal de notícias que se define como uma rede “independente de coletivos 

comprometidos com a construção de narrativas independentes sobre a 

realidade”, com um “jornalismo que seja fonte de transformação e contribua 

para superação das desigualdades”39.  

 
SD21: Janot também argumenta que  “por seu próprio rito abreviado  

[a MP] não é instrumento adequado para reformas estruturais 
em políticas públicas, menos ainda em esfera crucial para o 
desenvolvimento do pa s  como é a educação” 40 

 
SD22: É um corte com prejuízo duplo: a universidade não recebe e 

não pode arrecadar ‟- Afirmou o estudante de educação física 
André João Costa (28), tesoureiro geral do DCE Honestino 
Guimarães, da UnB.41 

 

Nas sequências discursivas destacadas, SD21 e SD22, retiradas de 

matérias do site da rede de coletivos Jornalistas Livres, o uso do discurso 

direto para demarcar a voz do outro no discurso produz um efeito distinto 

daquele observado nas sequências retiradas do G1. Se no discurso do G1 

sobre a Reforma do Ensino Médio a demarcação de vozes de outros geram o 

efeito de isenção e independência do sujeito na posição discursiva de 

jornalista, no discurso sobre a reforma em circulação no portal Jornalistas 

Livres, no que consiste o corpus recortado na presente pesquisa, o efeito 

criado não é o de isenção, pois ao longo do texto o mesmo posicionamento 

crítico em relação à medida provisória (SD21) e aos cortes na educação (SD 

22) é abertamente combatido. Dessa forma, ao invés de se buscar construir um 

efeito de isenção e apagamento da subjetividade, as vozes outras presentes no 

texto reforçam o posicionamento ideológico assumido pelo sujeito na posição 
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 Seção Quem Somos do site do coletivo Jornalistas Livres. Acessado em 16/01/2016 : 
(https://jornalistaslivres.org/quem-somos/). 
40

 Acessado em 10/07/2017: (https://jornalistaslivres.org/reforma-do-ensino-medio-como-
primeira-pauta-do-senado/). 
41

 Acessado em 22/12/2017: (https://jornalistaslivres.org/reformas-e-cortes-na-educacao/). 
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de jornalista. O marcador de distinção entre os enunciadores funciona como 

um reforço da FD dominante assumida no discurso jornalístico. 

Desse modo, um efeito homogeneizante é produzido pela reiteração de 

diferentes vozes filiadas a uma mesma FD. As diferentes vozes de 

enunciadores outros marcadas no discurso reforçam um determinado efeito de 

um sentido para a realidade e favorece o apagamento de sentidos outros. 

Entretanto, os sentidos sempre escapam. Ao reproduzir o discurso do ex-

procurador geral da República Rodrigo Janot sobre a apresentação da reforma 

via medida provisória  Janot afirma a importância da educação como “esfera 

crucial para o desenvolvimento do pa s”  Em um movimento de deriva da fala 

inicial de Janot, podemos interpretar o que foi dito pelo ex-procurador geral da 

República, em relação ao papel da educação, como: 

 

Esfera crucial para o desenvolvimento do país. 

Esfera crucial para o avanço do país. 

Esfera crucial para a prosperidade do país. 

 

A deriva realizada a partir do discurso do ex-procurador desliza o sentido 

de desenvolvimento, em uma FD que concebe a educação como um 

instrumento de produção de riqueza na sociedade capitalista, para o sentido de 

prosperidade para o país, que, sob as bases econômicas e sociais atuais, 

significa exploração de mão-de-obra qualificada e concentração de capital na 

mão de uma pequena parcela da sociedade. 

A SD22, na qual o discurso de um discente, e tesoureiro do DCE da UnB 

à época, associa a dificuldade da universidade de se manter financeiramente 

devido aos cortes impostos pelo governo à proibição de uma universidade 

pública arrecadar seus próprios recursos, também indica que não há um 

sentido único e homogêneo sobre a educação que rege todo discurso. 

 Como discutiremos com mais detalhe ao longo dessa subseção, a 

negativa polêmica traz sempre dois dizeres associados ao enunciado. Ao dizer 

que um dos problemas do corte de investimento em educação decorre do fato 

de que a universidade “não pode arrecadar”  também se di   de forma 

subjacente  “ao contrário  a universidade é proibida de arrecadar” e que se 

contrapõe a enunciação “a universidade pode arrecadar”  Tal negativa remete a 
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uma suposta solução para o ensino superior público no Brasil, o direito das 

universidades arrecadarem recursos de forma direta, através de doações ou 

cobrando por parte dos cursos de formação oferecidos, discurso este que se 

filia a uma outra FD. Sob esta perspectiva neoliberal, a educação é um custo 

que deve ser equalizado por meio da cobrança por certos serviços, o que 

descaracterizaria o ensino público como direito de todos que deve ser 

universalizado, restringindo o acesso através da barreira econômica, mesmo 

que este seja financiado pelos impostos de toda população. 

Ademais, outro uso reiterado do discurso direto, observado nos artigos 

produzidos pelo G1, durante o recorte temporal definido nesta pesquisa, foi a 

reprodução recorrente de longos trechos da legislação e a publicação de 

vídeos com declarações do governo, além de uma longa nota da presidência 

sobre a Reforma do Ensino Médio. 

 

SD23: COMO ERA 
 

"III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de 
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)" 

 
COMO FICOU 

 
"III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de 
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; e  
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos 
respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de 
áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V 
do caput do art. 36."42 

 
SD24: A reforma do ensino médio é assim mais um passo decisivo no 

rumo da modernização do país por meio da agenda inadiável 
de reformas de que o Brasil tanto necessita e cuja execução é 
um compromisso central do Presidente Michel Temer. 
Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da 
República43 
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 Observou-se a reprodução ipsis litteris de trechos da legislação 

relacionada à reforma em vários artigos jornalísticos, que compõem o corpus 

de matérias produzidas e/ou publicadas pelo portal de notícias G1.  

Na seção que reproduz os artigos alterados na LDB (lei nº 9394/96) e na 

lei do Fundeb (lei nº 11.494/2007) pela MP 746, SD23, pode-se observar uma 

delimitação nítida do texto legal nas marcas gráficas das aspas. Os algarismos 

romanos utilizados para marcar os incisos, o número do artigo e a numeração 

da lei também representam marcações de que os trechos relatados de forma 

direta são reproduções de partes da legislação.  

Na longa seção (vide anexo II) que busca mostrar as alterações da 

legislação anterior, intitulada “Como era” e “Como Ficou”, não há qualquer 

comentário crítico sobre as mudanças. Ao apenas reproduzir o texto legal, o 

discurso jornalístico produz o efeito de mediação isenta, o sujeito se apresenta 

como um mediador desinteressado entre o sujeito leitor e a realidade. 

Enquanto um elemento externo, o jornalista se coloca como uma instância que 

apenas apresenta o acontecimento, mas não o modifica. O efeito de uma 

mediação isenta cria a ilusão de que os sentidos não são produzidos pelo 

discurso do jornalista, mas por outras vozes que são apresentadas pelo 

profissional de imprensa. 

Na SD24, o funcionamento e os efeitos da heterogeneidade marcada 

são essencialmente os mesmos. Contudo, a sequência discursiva destacada 

não reproduz um trecho de uma lei, mas uma nota oficial do governo federal, 

divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, publicada na 

íntegra após a aprovação da medida provisória pelo senado. 

O artigo publicado no portal do G1, no dia 08 de fevereiro de 2017, na 

seção Educação  intitulado “Senado aprova MP que reforma o ensino médio; 

texto vai à sanção presidencial”  se divide em três partes  A primeira detalha a 

aprovação da MP no senado, relata de forma direta trechos do pronunciamento 

do então presidente Michel Temer e do ministro da Educação à época, 

Mendonça Filho  A segunda  introdu ida pelo subt tulo “Entenda o novo texto 

da Reforma do Ensino Médio”  lista as mudança geradas pela nova legislação  

E a terceira parte recebe o subt tulo de “Nota do Planalto”  Nessa última 

(SD21), a nota da Secretaria de Comunicação da Presidência é reproduzida 

integralmente. Dessa forma, o artigo é composto por uma narração, na primeira 
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parte, seguida de uma exposição, que não discute as mudanças propostas, e 

por último, por uma reprodução.  

O silenciamento de vozes dissonantes e a não problematização das 

mudanças impostas pela nova legislação produzem um efeito de evidência 

sobre a reforma. Como já discutido no capítulo teórico, ao ser interpelado pela 

ideologia, o sujeito reproduz as relações de produção e produz um determinado 

efeito de sentido sobre a realidade e sobre o lugar assumido pelos sujeitos na 

luta de classes, naturalizando ideias e valores. Para a AD, diante de qualquer 

forma simbólica o sujeito é levado a interpretar, a se indagar sobre o sentido 

daquilo que se apresenta. A ideologia apaga esse efeito da interpretação 

gerando a ilusão de transparência do discurso, o que faz com que a 

interpretação nos pareça evidente, como se um certo sentido sempre estivesse 

associado àquelas formas simbólicas. 

Como apontado por Pêcheux ([1975] 2014a), é o jogo ideológico que 

produz o efeito de evidência e cria a ilusão da transparência da linguagem, pois 

o sentido de uma palavra: 

 

[   ] não existe “em si mesmo” (isto é, em relação transparente com a 
literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas 
posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico 
no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto 
é, reproduzidas). (PÊCHEUX, [1975] 2014a: p.146) 

 

Ao fa er uso dos termos “moderni ação” e “agenda inadiável”  a 

Reforma do Ensino Médio é apresentada como se esta fosse uma evolução 

natural das políticas públicas para educação, que busca atender às demandas 

e necessidades dos alunos. Ao dizer sobre as mudanças geradas pela reforma 

e omitir o caráter antidemocrático da medida, os aspectos sócio-históricos, que 

determinam as dificuldades e especificidades da educação pública no Brasil, e 

a carência de investimento na área, o discurso jornalístico faz dizer o que é 

proposto pelo governo para deixar de dizer como a reforma tende a aumentar a 

desigualdade entre as escolas e a formação oferecida por elas. 

Este apagamento é definido por Orlandi ([2007] 2015) como silêncio 

constitutivo, presente na subseção 2.3 da presente pesquisa, que se instaura 

no dizer como: 
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[...] 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] 2015: p. 73-74) 

 

Dessa maneira, o sujeito no lugar de jornalista se coloca na posição de 

assessor de imprensa do governo, (re)produzindo de forma acrítica o discurso 

e os interesses do governo, ao mesmo tempo em que apaga sentidos outros 

que não pertencem a região de sentidos da FD a qual o sujeito se filia. 

Da mesma forma que a assessoria de imprensa, área ligada ao 

jornalismo, exerce a função de divulgar a imagem de empresas, 

personalidades e instituições, buscando garantir um relacionamento positivo 

entre seus representados e o público, o jornalismo assume esse papel, ao se 

filiar a mesma FD do discurso oficial do governo e exercer a defesa de seus 

interesses. Como destaca Duarte (2001): 

 

A assessoria de imprensa é um instrumento estratégico fundamental, 
já que sua boa atuação aumenta a visibilidade pública da organização 
por meio dos veículos de comunicação de massa. Estes não apenas 
divulgam o que a organização deseja, mas agregam ao noticiário seu 
aval e credibilidade, mostrando aquilo em que acreditam e, num 
círculo vicioso, dando credibilidade à notícia que veiculam. (DUARTE, 
2001: p. 96) 

 

A demarcação de uma alteridade no discurso jornalístico por meio do 

discurso direto, sem qualquer tipo de ponderação sobre os efeitos de sentidos 

produzidos por este discurso do outro, constitui, por diferença e 

distanciamento, uma dupla afirmação do discurso do eu jornalista na posição 

de autenticador da verdade. Pois, ao demarcar, explicitamente, o discurso do 

outro, remetendo a um exterior específico, também demarca um interior por 

distinção. Cada marca específica de um discurso exterior funciona como um 

registro de distância que opera na identificação do sujeito jornalista a uma 

determinada FD.  

Ademais, Authier-Revuz (1990) ressalta ainda que essas marcas que 

delimitam e explicitam o dizer do outro, criando um efeito de distanciamento, 

são elementos que marcam no discurso o que se pretende limitar, delimitar, 
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estabelecer fronteiras e distinções, para, no jogo com discursos outros, 

constituir um discurso uno ilusório.  

Nessa articulação com a exterioridade que constitui o dizer, o sujeito se 

coloca na posição de observador, "juiz, comentador... de seu próprio dizer" 

(AUTHIER-REVUZ, 1990: p. 32). Há um tentativa de apresentar a alteridade 

como um objeto observável de um ponto de vista isento, colocando o sujeito na 

posição de observador e salvaguardando sua credibilidade em relação a outras 

possibilidades de dizer.  

O funcionamento do discurso direto no dizer jornalístico, como forma de 

uma heterogeneidade mostrada, opera um duplo funcionamento em relação ao 

discurso do sujeito jornalista: ao delimitar o discurso do outro, o discurso 

jornalístico apaga a subjetividade do eu ao retratar a realidade, ao mesmo 

tempo em que cria a ilusão de um sujeito pleno e independente, cujo discurso é 

produzido a partir das evidências geradas no hic et nunc dos acontecimentos, 

apagando sua remissão a um pré-construído que constitui seu dizer. 

Authier-Revuz (1990) descreve ainda formas menos evidentes de 

heterogeneidade enunciativas que não são delimitadas por marcas unívocas, 

nas quais não se explicita de forma clara e visível os limites entre o dizer do 

locutor e do outro. Em formas como o discurso indireto livre, a ironia, a 

antífrase, e a imitação, por exemplo, as vozes de outro estão presentes, mas 

se misturam e assumem a configuração de um discurso apropriado pelo dizer 

do eu. 

 Assim, sob a perspectiva da AD, as formas de heterogeneidade 

mostrada no discurso alteram a unicidade aparente do fio do discurso, ao 

inscrever o outro no dizer mesmo sem marcas explícitas de inserção de outras 

vozes no discurso; ela possibilita o desmonte de uma aparente unicidade e 

homogeneidade do dizer. 

O estudo das heterogeneidades do discurso possibilita identificar as 

relações do sujeito com a exterioridade, apreender as relações entre as 

enunciações e entre os enunciados, que podem se contradizer, reiterar e/ou 

levar a uma deslizamento de sentidos. Ademais, a heterogeneidade de vozes 

presentes em um discurso também pode ser apreendida pelo uso de 

marcadores de negação. No presente trabalho, analisaremos a 
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heterogeneidade no discurso através da presença da partícula de negação: 

não. 

Indursky (1990) propõe uma distinção entre dois funcionamentos 

discursivos da negação: a negação polêmica e a denegação. A pesquisadora 

discute a diferença entre esses dois tipos de construções negativas a partir dos 

estudos de Ducrot em 1980 e 1984 sobre o tema, ao construir sua teoria da 

polifonia. 

Ducrot descreve três tipos diferentes de negação: a descritiva, a 

metalinguística e a polêmica. A primeira ocorre quando busca-se representar 

um referente através de um enunciado, que apesar de conter a marca 

linguística da negação, funciona como uma afirmação sobre um estado ou 

aspecto do que se descreve. Enquanto na segunda, o locutor é refutado 

através da oposição "a seu enunciado e/ou pressupostos" (INDURSKY, 1990: 

p. 117).  

A natureza do corpus da presente pesquisa nos leva a concentrar 

esforços na identificação e análise do terceiro tipo de negação: a negação 

polêmica. 

Segundo Ducrot (1987), o locutor coloca em cena dois enunciadores ao 

fazer uso da marca de negação em atitudes antagônicas. Ao fazer uso da 

expressão "ao contrário", após o enunciado no qual ocorre a negação 

polêmica, pode-se identificar uma afirmação subjacente que não é oposta ao 

primeiro enunciado, mas antagônica a uma segunda afirmação subjacente, 

como na SD retirada de uma matéria do coletivo Jornalista Livres: 

 

SD25: A Reforma do Ensino Médio, materializada pela Lei 
13.415/2017 que perfaz mais de um ano de existência, foi 
ilegítima, aligeirada e não dialogou com a realidade da escola 
brasileira.44 

 

A partir dessa negação, pode-se encadear: “ao contrário  ignorou a 

realidade da escola brasileira”  Essa afirmação  como podemos constatar  se 

filia a mesma formação discursiva da negativa de origem, e antagoniza com "(a 

reforma do ensino médio) dialoga com a realidade da escola brasileira". Dessa 
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forma, ao mesmo tempo que nega, o discurso se vincula, e traz para o dizer, a 

voz de um outro que remete a um FD antagônica. 

Há uma encenação de um debate entre vozes distintas que vinculam 

posicionamentos antagônicos. A marca desse outro no discurso é definida pela 

AD como heterogeneidade discursiva, e remete o discurso do eu a uma 

exterioridade que atravessa seu dizer. 

Na negação do tipo polêmica, Ducrot identifica pontos de vista 

antagônicos de dois enunciadores. A um enunciador imputa-se o enunciado 

negativo, e ao outro, um enunciado afirmativo subjacente, com o qual o locutor 

se identifica para estabelecer uma oposição ao primeiro. Considerando o título 

de uma das matérias do portal G1 sobre a reforma do ensino médio, publicada 

em 22 de setembro de 2016: 

 

SD26: Reforma do ensino médio não deve ser feita 'na caneta', dizem 
especialistas.45 

 

Na sequência discursiva destacada, podemos depreender posições 

antagônicas. Na primeira, há no discurso a presença de uma voz que defende 

que a reforma do ensino médio pode ser feita na canetada, enquanto, para a 

segunda, a reforma do ensino médio não pode ser imposta na canetada. Desse 

modo, o discurso jornalístico mobiliza duas posições antagônicas: uma 

representada pela maior parte dos especialistas ouvidos na reportagem que 

sustentam que a reforma deveria ser produto de reflexão e debate que 

incluísse as partes afetadas pelas mudanças; e outra, defendida por uma 

minoria de especialistas, que entende que as mudanças no ensino médio são 

urgentes e que a reforma só sairia do papel por meio da atitude unilateral do 

governo. Dessa forma, o discurso jornalístico mobiliza duas posições que se 

antagonizam. Há duas vozes presentes no discurso que se refutam, 

característica da negação polêmica. 

  Segundo os preceitos teóricos da AD, o sujeito, além de fragmentado, 

descentrado e afetado pelo inconsciente, se constitui ao ser interpelado pela 

ideologia. Seu discurso se filia a uma FD com a qual ele se identifica que 
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estabelece o que o sujeito pode e deve dizer, conferindo certa coerência ao 

discurso. Destarte, ao trazer vozes de outros sujeitos para seu discurso, o 

sujeito estabelece relações de identificação, diferença, conflito, antagonismo, 

suspensão, etc. com outras posições ideológicas. 

Assim, as posições antagônicas identificadas remetem a posições de 

sujeitos filiados a FD antagônicas. Não se trata de antagonismo entre 

enunciadores, mas entre práticas sociais construídas na historicidade. Pois, 

segundo Indursky: "Dito em outras palavras: em AD, a relação polêmica não se 

estabelece diretamente entre dois sujeitos, mas entre duas posições de 

sujeitos que representam FD antagônicas" (INDURSKY, 1990: p. 119). 

O esforço que empreendemos nesta seção para compreender o 

funcionamento do discurso jornalístico nos mostrou como por meio do 

funcionamento do discurso sobre/didático, o G1 produz um efeito de isenção 

em seu dizer e busca apagar as ambiguidades criando a ilusão da unicidade do 

sentido. Ademais, observamos que o discurso produzido pela rede de coletivos 

Jornalistas Livres sobre a reforma se marca pela refutação do discurso da 

mídia hegemônica e se constitui de forma dividida, pois retoma o discurso do 

outro para produzir uma divisão entre dois campos de saber que se 

antagonizam. E ainda apontamos de que maneira a heterogeneidade 

mostrada, aquela que marca a presença do dizer do outro no discurso, produz 

no discurso jornalístico do G1 o efeito de distinção entre o dizer do outro e o 

dizer da posição sujeito jornalista, associado um efeito de apagamento da 

subjetividade do eu em seu próprio discurso, enquanto no discurso do coletivo 

Jornalistas Livres, reforça a FD a qual o sujeito na posição jornalista se filia e 

produz um efeito homogeneizante para os sentidos sobre a reforma, 

favorecendo o apagamento de efeitos de sentidos outros.  

Esses funcionamentos analisados nortearão nosso gesto de análise, na 

seção a seguir, que parte da materialidade linguística para buscar compreender 

os efeitos de sentido sobre a Reforma do Ensino Médio produzidos pelos 

portais de notícias examinados. 

 

4 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: UM GESTO DE ANÁLISE 
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A partir das sequências discursivas recortadas do corpus, buscaremos 

analisar os efeitos de sentido para a educação, as mudanças propostas pela 

reforma, o professor e o aluno em relação à FD, a qual o sujeito na posição 

jornalista filia seu dizer, e a memória discursiva, que possibilita e organiza o 

discurso. 

Na constituição do arquivo sobre o discurso da imprensa a respeito da 

Reforma do Ensino Médio, observamos, nas matérias e reportagens do portal 

de notícias online G1, a produção de efeitos de sentidos para o ensino sob uma 

perspectiva utilitarista, associada a uma formação ideológica neoliberal. Como 

discutido no capítulo teórico, a noção de FD na Análise de Discurso é definida 

como aquilo que estabelece o que pode e deve ser verbalizado por um sujeito 

filiado a uma formação ideológica em uma conjuntura sócio-histórica 

específica. 

Desse modo, ao se filiar a FD neoliberal, o sujeito, na posição-sujeito 

jornalista, (re)produz dizeres filiados a esse domínio de saber que restringem a 

educação a um instrumento para capacitar o sujeito aluno para o mercado de 

trabalho. Por conseguinte, todo e qualquer outro conhecimento, ou aspecto da 

formação básica, que não se alinhe a essa perspectiva é desvalorizado, 

reduzido, descartado ou silenciado.   

Outrossim, encontra-se presente na materialidade discursiva da lei e em 

suas relações interdiscursivas, a construção de um efeito de evidência sobre o 

ensino médio que o restringe à "preparação para o trabalho", e apaga sua 

finalidade de promover o "desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico" do aluno (LDB 9394/96, Art.35). 

Esse deslocamento de sentido materializado na legislação, e 

(re)produzido por veículos midiáticos hegemônicos sobre a Reforma do Ensino 

Médio, parte de processos de significação construídos historicamente que 

estabelecem uma memória discursiva sobre o papel da educação pública, além 

de produzir e fazer circular sentidos para o aluno e o professor. 

Conforme discutido em seção teórica, enquanto elemento constituinte da 

estruturação da materialidade do discurso, a memória discursiva deve ser 

compreendida como a “existência histórica do enunciado no interior de práticas 

discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (COURTINE  [1981] 2014: 

p.106). Dessa forma, a memória se institui na relação da linguagem com a 
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história, regida por relações de poder que atravessam os processos de 

produção discursivos. 

Ao se filiar a uma FD que concebe a educação como um processo 

individual, que busca preparar o sujeito para se adequar às oportunidades do 

mercado de trabalho e desenvolver as competências necessárias para atingir 

seus objetivos pessoais, o discurso jornalístico do Grupo Globo, representado 

na presente pesquisa pelo portal de notícias online G1, produz um efeito de 

evidência sobre a educação brasileira centrado na noção de formação 

especializada para sujeitos com diferentes perspectivas de vida, apagando a 

luta de classes e naturalizando as desigualdades geradas pelo capitalismo. 

De forma distinta, observamos que os discursos produzidos e postos em 

circulação pela rede de coletivos Jornalistas Livres são marcados por uma 

formação ideológica que produz sentido para a educação como prática 

emancipadora. Filiada a uma FD progressista, a educação é concebida como 

formação de sujeitos para exercer sua cidadania de forma transformadora, 

construindo sentido para a educação básica como formação, histórica e 

socialmente referenciada de um cidadão crítico. 

O papel transformador da educação é apontado por Borges (2008) ao 

discutir os paradigmas da Educação Popular e do ensino de jovens e adultos. 

Para a pesquisadora, a proposta pedagógica de uma educação 

transformadora: 

 

[...] se pauta no diálogo, no questionamento, na compreensão da 
realidade que nos cerca e na busca de novas propostas coletivas de 
mudança, pois o aprender é considerado como uma interação 
dialética entre o homem e o mundo, e o conhecimento é visto como 
uma construção social. Estes eixos acabam por imprimir a lógica da 
precedência da leitura do mundo sobre a leitura da palavra e têm a 
Educação como uma parceria de outras ciências na busca da 
transformação da realidade, a partir da ação de sujeitos epistêmicos e 
históricos. (Borges In Gadotti; Romão, 2008: p.99) 

 

O efeito de sentido construído pelo discurso contra-hegemônico do 

coletivo produz um discurso engajado, marcado pela denúncia ao retrocesso 

que a Reforma do Ensino Médio representa, e pela refutação de uma 

concepção utilitarista para educação, vinculada a uma FD neoliberal, 

estabelecendo no discurso um embate entre duas FD que se antagonizam. 
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Ao filiar seu discurso a uma FD progressista, o discurso produzido pela 

rede Jornalista Livres mobiliza efeitos de sentido para a educação pública 

como responsabilidade do Estado para superar a desigualdade social que 

marca a estrutura social brasileira, além de refutar a elaboração e implantação 

de políticas públicas para a educação que a restrinjam a uma educação 

elementar para as camadas populares e dificultem o acesso e a permanência 

do aluno na escola. 

A filiação a uma FD progressista estabelece o que pode e deve ser dito 

sobre a Reforma do Ensino Médio, mobilizando, no discurso do coletivo 

Jornalistas Livres, pré-construídos sobre a educação como formação de 

sujeitos conscientes de sua posição na estrutura social, da necessidade de 

exercer sua cidadania de forma crítica e lutar por justiça social. 

 Essa retomada introdutória das FD as quais os discursos dos portais se 

filiam, fez-se necessária para podermos analisar os efeitos de sentido 

construídos para a educação e entendermos como o jogo ideológico 

estabelece o que pode/deve ser dito sobre a reforma e o que precisa ser 

silenciado. 

  

4.1 Memória e discurso: a articulação entre educação e o modo de 

produção capitalista  

 

Há um efeito de evidência instaurado no discurso sobre educação para 

as exigências do mundo de trabalho, flexibilização curricular e possibilidades 

de escolha, que se constitui e se sustenta a partir de uma memória discursiva 

sobre educação que buscaremos compreender em diálogo com outras 

pesquisas do campo da AD e da História da Educação.  

Como já desenvolvemos na seção teórica, a memória discursiva se 

institui na/pela relação da linguagem com a história, regida por relações de 

poder que atravessam os processos de produção discursivos e interpelam o 

sujeito através da ideologia. Pois, é através da articulação entre linguagem e a 

materialidade sócio-histórica que formações imaginárias e efeitos de sentido 

sobre a educação, o professor e o aluno se solidificam na memória. Conforme 

Zoppi-Fontana (2002), a memória discursiva é composta por redes de filiações 

históricas que possibilitam a construção de sentido para o sujeito sobre a 
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realidade e organizam o que pode ser dito a partir de um conjunto de 

possibilidades discursivas em um determinado estado das condições de 

produção.  

Dessa forma, analisar o funcionamento do discurso jornalístico sobre a 

Reforma do Ensino Médio e buscar compreender os efeitos de sentido 

produzidos, superando a ilusão de que os sentidos teriam origem nos sujeitos 

que produzem os enunciados, implica em relacionar o dizer a uma memória 

discursiva que o institui e sustenta. 

O discurso sobre a Reforma do Ensino Médio, (re)produzido pela 

imprensa, mobiliza já-ditos sobre o papel da educação que se regularizaram na 

memória discursiva, e continuam a produzir e deslocar efeitos de sentidos que 

relacionam o propósito do modelo educacional às demandas do modelo 

econômico vigente. 

A construção de um efeito de evidência que associa educação à 

preparação para o mundo do trabalho sob uma perspectiva neoliberal se 

apresenta na materialidade discursiva como uma escola adequada às 

exigências do mundo contemporâneo. 

As sequências discursivas a seguir mostram como o efeito de evidência 

de uma escola adequada às exigências dos modos de produção 

contemporâneos comparece no discurso sobre a reforma. 

 

SD27: Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto 

Unibanco 

“A BNCC do Ensino Médio é um passo importante para 
enfrentar desafios relevantes desta etapa. Por um lado, no que 
se refere ao enfrentamento das altas taxas de evasão e 
abandono, na medida em que investe em torná-la mais 
adequada aos anseios dos jovens e às exigências do mundo 
contemporâneo. Por outro lado, ao se organizar por 
competências e habilidades priorizando olhares 
interdisciplinares para aumentar a qualidade do processo de 
ensino e, sobretudo, a aprendizagem dos estudantes."46 47 

 
SD28: Será preciso um esforço conjunto para oferecer modelos 

educacionais estruturados para esses ofícios que o jovem vai 

                                            
46

 Acessado em 10/07/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml) 
47

 Aspas do autor. 
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escolher com a finalidade de facilitar e ajudar no seu futuro e 
no mundo do trabalho e da cidadania global.48 

 
SD29: No entanto, embora este já seja um mecanismo intrínseco ao 

sistema educacional, sua operacionalização está vulnerável às 
mudanças de contextos econômicos e políticos que ditam, em 
última instância, as prioridades de investimento no setor; os 
mecanismos gerenciais e, em grande medida as políticas de 
médio e longo prazo, daí as reformas educacionais em 
tramitação no país.49 

 

Na SD27 e SD28, os efeitos de sentidos construídos para a educação, 

em relação à proposta de Reforma do Ensino Médio, produzem um efeito no 

discurso no qual a associação direta entre educação e adaptação para o 

modelo de produção contemporâneo parece evidente. 

Na SD27, ao falar sobre os desafios para a educação no Brasil da 

posição no discurso de representante do Instituto Unibanco, Ricardo 

Henriques, superintendente de uma instituição privada de um grande grupo 

financeiro que busca atuar na educação pública na área de gestão e projetos 

educacionais, produz um efeito homogeneizante sobre o objetivo da formação 

educacional como uma adequação ao modo de produção capitalista que 

avança no Brasil, e em grande parte do mundo, em sua versão neoliberal, que 

precariza as relações trabalhistas e sequestra os direitos do trabalhador. Ao 

propor um modelo de educação que consubstancia a formação acadêmica às 

exigências do mundo contemporâneo, o representante do Instituto Unibanco 

entrevistado pelo G1 produz o efeito de sentido que vincula educação às 

demandas imediatas do capital e apaga o potencial transformador que uma 

educação que estimule a reflexão crítica pode trazer.  

Na SD28, há uma associação direta entre os modelos educacionais 

estruturados e os ofícios que o jovem deverá desempenhar no futuro. O efeito 

de evidência criado sobre a educação enquanto capacitação para o mercado 

de trabalho cria a ilusão de um sentido literal sobre educação e recalca a 

inscrição do sujeito em uma FD. Dessa forma, a ambiguidade de sentidos para 

                                            
48

 Acessado em 10/07/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml) 
49

 Acessado em 20/01/2018: (https://jornalistaslivres.org/e-reforma-do-ensino-medio/) 
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a educação, no que concerne seu potencial de transformação da ordem social 

e/ou adequação dos sujeitos aos modos de produção vigentes, é anulada, 

prevalecendo um efeito de sentido homogeneizante para educação como 

formação para o trabalho.  

Observa-se, ao longo das entrevistas, uma disputa de discursos sobre a 

educação e a reforma que se contrapõem, convergem ou divergem. Conceber 

a educação como uma capacitação para o mercado de trabalho se opõe a 

concepção de educação como formação de um sujeito consciente de sua 

posição na estrutura social e capaz de transformar a realidade que o cerca. 

Educar para adaptar os sujeitos aos modos de produção capitalista ou educar 

para lutar contra a exploração do homem pelo homem são efeitos de sentido 

para a educação que se contradizem. Enquanto objetos paradoxais, termos 

como educação e cidadania, utilizados na SD28, carregam sentidos opostos e 

permitem um deslizamento de sentidos de maior amplitude. 

Como apontado em seção teórica, a noção de objeto paradoxal no 

campo teórico definido pela AD se refere a termos que trazem de forma 

associada o sentido e seu oposto. O sentido nunca é fixo, ele pode sempre ser 

outro ao ser afetado pelas condições de produção e estar sujeito às disputas 

ideológicas atuantes nas formações discursivas a que o discurso se filia. Por 

isso, nos referimos a efeitos de sentidos no discurso.  

Todavia, como já pontuado, o que distingue a polissemia dos objetos 

paradoxais dos demais processos de construção de sentido é a contradição 

intrínseca entre sentidos opostos que se apresentam de forma concorrente. Por 

conseguinte, dizer educação para o mundo do trabalho e para o exercício da 

cidadania, produz efeitos de sentido que se contradizem. Dizer educação para 

capacitar o sujeito aluno para entrar no mercado de trabalho, se opõem a dizer 

que a educação deve formar o sujeito aluno para exercer sua cidadania de 

forma crítica e transformadora. 

Na SD29, apesar de criticar o modelo meritocrático presente no sistema 

educacional e se filiar a uma FD que concebe a educação como um processo 

de formação que deve ser “laico  histórico e socialmente referenciado”  a 

relação entre o modelo educacional adotado e o contexto econômico e político 

vigente, também constrói um efeito de sentido para a educação que a 
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condiciona a formar sujeitos para atender às demandas econômicas e aos 

interesses políticos em uma determinada conjuntura histórica. 

A questão que se coloca nesse momento da pesquisa, no entendimento 

da ilusão do sujeito de ser a origem do discurso como um apagamento da 

história e das relações interdiscursivas, é buscar identificar e compreender 

como "a rede de memória que sustenta a relação entre Estado e escola" 

(PFEIFFER, 2018: p. 30) possibilita a construção de um sentido unívoco no 

discurso sobre educação, como formação de sujeitos para o mercado de 

trabalho e adequação aos modos de produção vigentes, no dizer sobre a 

Reforma do Ensino Médio. 

Ao longo dessa etapa da análise, buscaremos demonstrar como o 

discurso sobre educação, a partir de uma memória da formação da escola 

moderna no Brasil, é construído sobre uma base cujas filiações de sentido 

remontam à educação jesuítica no período colonial, e a influência desta sobre o 

discurso sobre educação colocado em circulação a partir da instauração dos 

colégios da Companhia de Jesus, na Bahia e em São Vicente50, que serviram 

de modelo para a chamada educação tradicional.  

Desembarcando em terras brasileiras no período colonial de 1549, os 

jesuítas implantaram os primeiros colégios apoiados pela Coroa Portuguesa, 

que cedia um décimo da receita obtida na colônia à manutenção dos colégios 

da Companhia de Jesus. O projeto de ensino jesuíta se estruturou no Brasil 

colônia em duas etapas: a primeira buscava se adequar às especificidades da 

colônia; e a segunda foi configurada através da aplicação do Ratio Studiorum, 

cujos métodos e orientações pedagógicas foram adotados pelos colégios 

jesuítas em todo o mundo.  

                                            

50 Em 1553 o padre Manuel da Nóbrega retirou-se para as capitanias do Sul e nomeou Vicente 

Rijo como superior interino do Colégio da Bahia. Em 1554 entregou provisoriamente a regência 
do Colégio da Bahia aos padres António Blasques e José de Anchieta e embarcou juntamente 
com onze jesuítas para São Vicente, com o objetivo de fundarem o novo colégio de São Paulo 
de Piratininga. 
Ainda em 1553, o padre Manuel da Nóbrega realizou visita ao recolhimento de São Vicente, 
trazendo quatro órfãos de Lisboa para auxiliarem no trabalho de catequização. Em fevereiro 
desse mesmo ano, o recolhimento passou a denominar-se Colégio dos Meninos de Jesus de 
São Vicente. O colégio oferecia aos seus alunos internos e externos (contava com 
aproximadamente cem alunos matriculados), além do ensino de grau primário e secundário, o 
ensino artístico (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008: p. 178). 
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Dessa forma, durante os primeiros dois séculos, de 1549 até 1759, data 

da expulsão dos jesuítas, a pedagogia jesuíta assumiu a hegemonia do 

sistema de ensino brasileiro e erigiu uma forte influência na escola moderna 

que nasceria mais tarde (SAVIANI, 2005). 

A educação jesuítica tinha como principal objetivo, no processo de 

colonização das terras brasileiras, converter o índio à fé católica através da 

catequese e do ensino da leitura e escrita da língua portuguesa. Entretanto, 

para além do objetivo religioso, a Ordem dos Jesuítas incorporava interesses 

em comum entre a Coroa de Portugal e Papado. Segundo Raymundo (1998), 

tanto o reino português quanto a igreja almejavam expandir suas fronteiras, 

somar forças, conjugar interesses leigos e cristãos, e organizar o trabalho nas 

colônias pela força da união lei-rei-fé. 

Segundo Shigunov Neto e Maciel (2008), a Companhia de Jesus foi 

fundada durante a conformação de uma estratégia da Igreja Católica para 

enfrentar a Reforma Protestante, e configurou-se como um dos instrumentos 

mais importantes mobilizados pela Contra-Reforma. Seu objetivo primordial era 

frear o avanço protestante, e para realizar tal intento, fez uso de duas 

estratégias bem definidas: educar através de organização, disciplina e espírito 

de obediência, em nome da maior glória de Deus (Omnia ad Majorem Dei 

Gloriam - A.M.D.G.); e por meio de viagens missionárias, buscar converter à fé 

católica os povos das regiões em processo de colonização. 

Seu projeto educacional, embora subordinado ao projeto português para 

o Brasil, gozava de certa autonomia e contribuiu para o sucesso da colonização 

portuguesa na implantação de uma nova estrutura social e educacional na 

colônia. Seus princípios básicos denotam seu caráter catequizador e a 

valorização dos atributos individuais: 

 

Os princípios básicos dessa ordem estavam pautados em: 1) a busca 
da perfeição humana por meio da palavra de Deus e a vontade dos 
homens; 2) a obediência absoluta e sem limites aos superiores; 3) a 
disciplina severa e rígida; 4) a hierarquia baseada na estrutura militar; 
5) a valorização da aptidão pessoal de seus membros. (SHIGUNOV 
NETO & MACIEL, 2008: p. 173) 
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Não se tratava apenas de catequizar os índios, mas de utilizar um 

projeto educacional para construir uma determinada configuração social que 

atendesse aos interesses do Estado e da Igreja.  

O projeto civilizatório integrado ao projeto educacional jesuítico, que 

buscava transformar o indígena em homem civilizado, atendia ao propósito de 

incorporar o índio aos novos modos de produção que avançavam na Europa, 

baseado no hábito do trabalho, na produção e acumulação. 

Em uma série de cartas escritas pelos jesuítas, temos acesso ao 

discurso construído pelos padres da Companhia de Jesus sobre as atividades 

desenvolvidas na colônia, as necessidades, preocupações e visão de mundo 

dos integrantes da companhia. 

Em um trecho da carta do padre Antônio Pires, datada do dia 5 de junho 

de 1552, o jesuíta constrói sentido para o indígena como aquele que deseja 

obter os recursos para sua sobrevivência sem trabalho, o que conflita com a 

visão de mundo do padre, que associa o trabalho à produtividade e ao 

acúmulo. Na carta, Antônio Pires retrata um encontro com um índio que lhe 

trouxe mantimentos: 

 

Quando vim para casa, já me estava aguardando um Principal de 
outra aldeia que vinha carregado com sete ou oito Negros de milho. O 
seu intento é que lhe demos muita vida e saúde e mantimento sem 
trabalho, como os seus feiticeiros lhe promettem. O que agora aqui 
falta, Irmãos, é a continua conversação, para os tirar deste caminho e 
os pôr no caminho do ceu (Cartas Jesuíticas, 1931: p. 123). 

 

A associação de interesses políticos e econômicos da Coroa Portuguesa 

com interesses religiosos da Igreja Católica caracterizava o Projeto 

Educacional Jesuítico no processo de colonização brasileiro e ampliava seus 

objetivos para além da catequização, incluindo a construção de uma 

determinada estrutura social baseado nos padrões socioculturais da Europa do 

século XVI. 

Em outra carta, escrita pelo padre Ruy Pereira à companhia da província 

de Portugal, datada de 15 de setembro de 1560, o jesuíta relaciona a oferta de 

alimentos produzidos nas terras férteis da colônia com a baixa necessidade de 

trabalho: 
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E além disto ha cá cousas em tanta abundância, que, além de se 
darem em todo o anno, dão-se tão facilmente e sem as plantarem 
que não ha pobre que não seja farto com mui pouco trabalho (Cartas 
Jesuíticas, 1931, p. 264). 

 

Em um documento epistolar redigido pelos jesuítas, relatando o 

desenvolvimento das atividades da Companhia de Jesus na Bahia para o padre 

Ignacio de Azevedo, chamado Lettras quadrimestres, os índios são descritos 

como preguiçosos, o que dificultaria a atuação dos jesuítas: 

 

Um bem tem em esta aldeia que, ainda que são poucos, açodem 
todos, mas, como já disse, com trabalho por causa de sua preguiça 
(Cartas Jesuítas, 1931: p. 162). 

 

A preocupação dos jesuítas em transmitir aos índios o valor do trabalho 

baseado em uma visão de mundo produtivista remete à ambivalência das 

finalidades das missões jesuíticas na colônia. Ao mesmo tempo em que a 

Companhia de Jesus busca catequisar o indígena e alfabetizá-lo em língua 

portuguesa para que ele tenha acesso às escrituras sagradas, a missão 

também almeja preparar o índio para os modos de produção em 

desenvolvimento na Europa.  

O primeiro período jesuítico na colônia brasileira é caracterizado pelo 

plano de instrução concebido pelo padre Manoel da Nóbrega, no qual buscou-

se implantar uma numerosa sequência de colégios ao longo da costa, tendo 

como pilares o colégio da Bahia ao norte e o de São Vicente ao sul, e atuar 

sobre as crianças, como forma de atrair os gentios. Para viabilizar esse 

objetivo, a Companhia de Jesus traz de Portugal meninos órfãos que ajudariam 

na educação das crianças na colônia, dando origem aos colégios dos Meninos 

de Jesus da Bahia e de São Vicente. 

Em 1553, chega à colônia o padre jesuíta José de Anchieta, que devido 

a sua habilidade com línguas vernáculas, aprende alguns idiomas indígenas e 

passa a utilizar o tupi para se comunicar com os nativos e colonos, que 

compreendiam a língua geral falada na costa. Anchieta constrói uma poesia e 

teatro sob um imaginário maniqueísta que associa Tupã-Deus, seus anjos e 

santos, como a representação da bondade, e Annhangá-Demônio, e sua horda 

de demônios, como a representação do mau. Concepções totalizantes estas 
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completamente alheias à cosmologia indígena e sua visão de mundo 

(SAVIANI, 2005). 

Contudo, a concepção pedagógica de Nóbrega encontrou oposição 

dentro da própria Companhia de Jesus e é formalmente suplantada pela 

adoção do Ratio Studiorum. Plano constituído por: 

 

[...]um conjunto de regras cobrindo todas as atividades dos agentes 
diretamente ligados ao ensino, indo desde as regras do Provincial, 
passando pelas do Reitor, do Prefeito de Estudos, dos professores de 
modo geral e de cada matéria de ensino, abrangendo as regras da 
prova escrita, da distribuição de prêmios, do bedel, chegando às 
regras dos alunos e concluindo com as regras das diversas 
Academias. (SAVIANI, 2004: p. 6). 

 

O Ratio Studiorum (Ratio Atque Institutio Studiorum Societatis Jesu, 

publicado em definitivo em 1599) era o método de ensino utilizado pelos padres 

jesuítas em suas atividades educacionais. Ele estabelecia o currículo, a 

orientação e a forma de administrar o sistema educacional. Instituído por Inácio 

de Loyola, o Ratio Studiorum direciona as atividades educacionais ministradas 

pela Companhia de Jesus tanto na colônia quanto na metrópole. 

A concepção mais apurada do Ratio Studiorum é elaborada pelo filósofo 

e teólogo Tomás de Aquino, que articula a filosofia de Aristóteles com a 

tradição cristã. Segundo Saviani (2005), as ideias pedagógicas reunidas no 

Radio Studiorum tornou-se, mais tarde, o que conhecemos por Pedagogia 

Tradicional.  

Na Europa, em virtude do desenvolvimento material que propiciou a 

ascensão da burguesia, o processo de urbanização e a Reforma Protestante, a 

igreja católica se vê forçada a responder a essas transformações e encontra na 

educação formal uma possibilidade de influenciar as consciências, manter o 

poder e expandir o número de fiéis. Essa conjuntura histórica propiciou a 

criação das escolas jesuíticas, que nasciam com uma proposta distinta do 

ensino religioso anterior. Os espaços de ensino jesuíticos, denominados 

colégios, tinham dois propósitos principais: funcionavam como seminários para 

a formação religiosa; e como colégios com forte inclinação humanística para 

jovens de origem burguesa e nobre. Como destaca Alves: 
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Suas escolas, denominadas colégios, carregavam uma ambivalência 
quanto à finalidade, pois eram, ao mesmo tempo, seminários, tal 
como os preconizara o Concílio de Trento, e colégios para a 
formação de jovens burgueses e nobres, que buscavam sólida 
formação humanística visando desenvolver as bases para a 
realização, com sucesso, no futuro, de estudos superiores (ALVES, 
2005: p. 626). 

 

Devido à procura por um grande número de jovens, os colégios foram 

projetados para atender a um vasto contingente de alunos que eram 

distribuídos em classes de acordo com o nível de adiantamento de cada um, 

como previa o modus parisiensis instituído nos colégios jesuítas. A divisão em 

classes, de acordo com o grau de adiantamento nos estudos dos alunos, 

propiciou uma divisão inicial do trabalho dentro dos colégios, no qual 

professores diferentes assumiam classes de níveis distintos. 

Apesar do plano de estudos nos colégios da Companhia de Jesus ser 

marcado pela uniformidade, os alunos mais talentosos podiam cursar anos 

adicionais de estudos como prêmio por seus desempenhos. Os excepcionais 

chegavam a defender teses e obter graus após três ou quatro anos extras, nos 

quais aprofundavam seus estudos. 

O modelo de educação meritocrático aplicado nos colégios jesuíticos 

mirava nos expoentes, e conforme fossem identificadas dificuldades de 

aprendizagem nos estudantes, eram traçadas destinações de menor relevância 

para esses discentes considerados menos capazes (Alves, 2005). 

Dessa forma, os efeitos de sentidos provocados pela maneira com que a 

materialidade discursiva constrói sentidos para a educação como meio para 

atender as “exigências do mundo contemporâneo”  para o “mundo do trabalho”  

para a “cidadania global” ou mais próxima do “setor produtivo”  retoma um 

interdiscurso sobre educação, produzido ao longo da história, que busca tornar 

transparente o sentido de adequação do ensino aos interesses dos donos dos 

meios de produção, e faz do ensino médio um instrumento para adaptar os 

sujeitos aos interesses do capital. 

O discurso das exigências do mundo contemporâneo relacionado à 

Reforma do Ensino Médio faz ressoar já-ditos resgatados na memória 

discursiva sobre educação e busca produzir o efeito de evidência que restringe 

o modelo de educação adotado a preparar o aluno para o mercado de trabalho. 

Seu efeito homogeneizante silencia a luta de classes, a história, os aspectos 
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políticos envolvidos, as condições materiais desiguais e uma concepção de 

educação voltada para as demandas dos modos de produção capitalistas em 

uma economia periférica e dependente. 

 

4.2 Educação tecnicista revisitada 

 

Para além de suas raízes históricas fincadas no ensino jesuítico, o 

discurso da imprensa sobre a Reforma do Ensino Médio produz e faz circular 

efeitos de sentido sobre a educação básica brasileira sob uma perspectiva 

positivista que reduz o ensino ao desenvolvimento de competências para 

atender às demandas do mercado produtivo. O efeito de sentido construído em 

torno de uma escola adaptada às necessidades do mercado de trabalho, que 

valoriza determinados campos do conhecimento e exclui outros, centrada no 

desenvolvimento de métodos e materiais didáticos, (re)produz pré-construídos 

sobre  um modelo de ensino que privilegia o conhecimento técnico e a 

capacitação dos sujeitos para desempenharem suas funções sociais no modelo 

econômico neoliberal vigente no país.  

O pensamento positivista exerceu grande influência na sociedade 

brasileira a partir dos séculos XIX e XX, afetando a estrutura, organização e o 

ideário sobre a educação. Segundo Iskandar e Leal (2002), o Positivismo 

marcou a concepção de educação no Brasil no início da República, 

principalmente, através da atuação de Benjamin Constant (1836-1891), e na 

década de 1970, quando a ditadura militar incentiva a escola tecnicista no país. 

Fundamentado na experiência, o Positivismo concebe a educação sob uma 

perspectiva tecnicista e utilitária, na qual o método científico sustenta um 

ensino multidisciplinar e fragmentado. 

A essência da escola positivista é o conhecimento objetivo, atingido 

através da verificação rigorosa por meio da observação e da experimentação. 

A escola tecnicista, com raízes fincadas no positivismo, coloca a organização 

racional dos meios e métodos educacionais como o centro do processo de 

ensino e aprendizagem, e relega professores e alunos à posição de executores 

de metodologias elaboradas previamente por especialistas e instituições, 

supostamente objetivos e imparciais, que tem na educação seu objeto de 

pesquisa. (SAVIANI, 1993 apud. ISKANDAR; LEAL, 2002). 
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A escola concebida pelo ideário positivista, inserido em um modelo 

econômico liberal, valoriza o conhecimento técnico para atender a uma 

necessidade imediata do mercado, em detrimento do desenvolvimento do 

pensamento crítico e da possibilidade de transformação social através da 

educação. 

Sob a égide do modelo liberal, a escola deve exercer a função de 

capacitar os sujeitos para desempenharem seus papéis sociais na estrutura 

econômica capitalista, de acordo com suas características individuais. Segundo 

Silva (2016), a vertente tecnicista da pedagogia liberal busca alinhar a 

formação escolar aos interesses do mercado produtivo. A pesquisadora 

ressalta ainda que a noção de competência, presente no discurso sobre a 

reforma e a BNCC - Base Nacional Comum Curricular, remete à condição do 

sujeito enquanto trabalhador em uma estrutura que busca diminuir custo e 

extrair o máximo de produção em um menor período de tempo possível. Tal 

perspectiva determina que o sujeito busque se adaptar e se tornar capaz de 

atender às exigências da produção, configurando uma concepção de educação 

centrada nos objetivos, capacitação dos sujeitos para o mercado de trabalho, e 

na suposição que todos podem desenvolver um conjunto de habilidades úteis à 

conformação social, através do treinamento institucionalizado. 

Nas sequências discursivas a seguir, podemos observar como o 

discurso sobre o desenvolvimento de competências no aluno se apresenta na 

materialidade do discurso midiático sobre a reforma: 

 

SD30: Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do 
MEC, lembrou que as competências gerais apresentadas nesta 
terça são as mesmas que regem o ensino fundamental.51 

 
SD31: A Base do Ensino Médio lista competências específicas das 

áreas de conhecimento, que também devem nortear para os 
itinerários.52 

 
SD32: A organização curricular por competências ignora as 

especificidades de cada ciência e não constrói 

                                            
51

 Acessado em 10/06/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml). 
52

 Acessado em 10/06/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml). 
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interdisciplinaridade efetiva, pois esta prevê, preliminarmente, a 
existência de disciplinas para se concretizar.53 

 

As SD30 e SD31 retiradas de matéria do G1, publicada em abril de 

2018, demonstram como o termo competências produz um efeito de evidência 

sobre a educação como um meio para desenvolver habilidades específicas nos 

alunos para torná-los capazes de executar certas tarefas e atividades. 

Na SD30, o discurso indireto sobre a fala da secretária executiva do 

MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, faz uso do termo competências, 

como objetivo principal para a formação básica, tanto no ensino fundamental 

quanto no ensino médio, apagando a opacidade do termo. Ao dizer 

competências gerais da educação, também se pressupõe a existência de 

competências específicas. Considerando as condições de produção do 

discurso, principalmente o momento sociopolítico da implantação da reforma, 

em que pese o drástico avanço do modelo neoliberal pelo governo Temer, o 

efeito de sentido produzido tanto remete ao sentido de ter a capacidade de 

quanto de assumir as atribuições para. 

No sentido mais amplo, ter a capacidade de produz sentido sobre o 

sujeito aluno como futuro candidato ao mercado de trabalho que deve possuir 

as aptidões necessárias para executar tarefas e atividades demandadas pelo 

sistema produtivo. Ademais, o efeito de sentido de assumir as atribuições para 

também comparece no dizer como possuir certos requisitos para se adequar e 

ocupar determinada posição no mercado de trabalho. A relativa também produz 

sentido sobre um pré-construído que se apresenta como evidência no discurso 

e coloca as competências como aquelas que determinam os objetivos 

fundamentais da educação, através do efeito de sentido produzido pelo uso do 

verbo reger. 

Na SD31, em entrevista ao G1, o gerente de Políticas Educacionais da 

ONG Todos Pela Educação54, Gabriel Corrêa, também faz referência às 

                                            
53 Acessado em 20/07/2017: (https://jornalistaslivres.org/revogacao-da-reforma-do-ensino-
medio-e-rejeicao-da-base-curricular/). 

 
54

 Organização da sociedade civil, que se declara sem fins lucrativos, plural e suprapartidária, e 
possui na sua lista de mantenedores a Fundação Bradesco, Itaú Social, Fundação Lemann, 
Flupp, Fundação Telefônica/Vivo, Instituto Natura, Instituto Península Instituto Unibanco, Itaú 
BBA, entre outros. Além de contar com o apoio da rede Burger King, Editora Moderna, 
Fundação Educar Dpaschoal, Gol, Fundação Roberto Marinho etc. 
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competências elencadas na BNCC, e na relativa, ao utilizar o verbo nortear, 

produz efeito de sentido sobre o termo como aquilo que deve direcionar tanto a 

BNCC quanto os itinerários formativos propostos pela reforma. O termo 

competências presente do discurso sobre a educação, a reforma e a BNCC, 

além de estabelecer como objetivo da educação básica o desenvolvimento de 

aptidões para o mercado de trabalho, também reduz o papel da educação a 

este único fim, silenciando a formação crítica e o potencial reflexivo que uma 

concepção de educação histórico-crítica, alinhada a uma FD distinta, poderia 

trazer.  

Na SD32, retirada de uma matéria publicada pela rede de coletivos 

Jornalistas Livres, em junho de 2016, o termo competências comparece no 

discurso midiático como algo que desrespeita as características de cada 

ciência que compõe o currículo da educação básica, produzindo o efeito de 

sentido para o termo como elemento que subtrai, reduz e aliena a organização 

curricular do ensino médio de seu potencial de formação integral e 

emancipatória. Ao se filiar a uma FD Progressista, cujo efeito de sentido 

dominante para educação a remete para a transformação das condições 

materiais construídas historicamente, o sentido para o termo competências 

deriva para padronização ao ser associada ao uma proposta reducionista para 

a educação que desconsidera o conhecimento sistematizado em disciplinas. 

Silva (2016) remonta os antecedentes históricos que influenciaram a 

proposta tecnicista para a educação ao método taylorista de trabalho, que 

estabelece etapas para a execução da atividade laboral e controle das etapas 

que envolvem a produção, e ao fordismo, desenvolvido por Henry Ford no 

início do século XX, que introduz a produção em série, especialização da mão-

de-obra e controle do tempo de execução das ações. 

O sistema Toyota de produção também exerceu grande influência na 

perspectiva tecnicista de ensino. Distinto do modelo taylorista/fordista, esse 

modelo desenvolvido nas montadoras de empresa japonesa Toyota introduziu 

métodos de organização e controle dos processos ao longo de toda cadeia 

produtiva na busca por diminuir custos desnecessários, reduzir o tempo de 

produção e garantir a satisfação do cliente/consumidor. Segundo a 

pesquisadora, conceitos como "competência, qualidade, motivação são 
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inerentes ao sistema Toyota de produção" e foram absorvidos pela perspectiva 

tecnicista da educação (SILVA, 2016: p. 201). 

Ao absorver a noção de competência do Sistema Toyota de produção, o 

paradigma tecnicista, presente na metodologia instrucional de ensino no 

Sistema S55, adotado como modelo educacional durante a ditadura militar no 

Brasil (1964-1985), busca vincular a formação educacional à qualificação e 

profissionalização do trabalhador para responder às demandas da produção. 

Para Ferreira Jr. e Bittar (2008), durante a ditadura, o regime militar 

institui um movimento político que atuou em duas frentes: de forma articulada, 

impuseram a supressão de liberdades democráticas e instituíram um aparatado 

jurídico autoritário e repressivo; e criaram as condições para a aceleração do 

processo de modernização do capitalismo brasileiro. Em essência, os governos 

militares apressuraram, de forma autoritária, "a criação de uma sociedade 

urbano-industrial na periferia do sistema capitalista mundial, pautada pela 

racionalidade técnica" (FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008: p.335). 

Com o intuito de criar as condições para o avanço do modo de produção 

capitalista, a ditadura militar instituiu reformas educacionais (reforma 

universitária, lei 5.540 de 1968, e a reforma do ensino básico, que instituiu o 

sistema nacional de 1º e 2º graus) que possibilitassem o incremento da 

produtividade industrial e o desenvolvimento do país através da modernização 

das relações capitalistas de produção. 

No fluxo autoritário dessas mudanças, as políticas educacionais do 

regime militar buscavam instrumentalizar a educação a serviço do modelo 

econômico adotado pelo governo, que pretendia abreviar o processo de 

transição de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial em 

sintonia com as novas demandas do sistema capitalista. 

                                            

55 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que 
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características 
organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). Retirado do site oficial de 
notícias do Senado Federal (https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-
s), acessado em 27/07/2019. 
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Desse modo, embalados pela "teoria do capital humano" defendida pela 

escola econômica de Chicago (EUA), a educação na ditadura militar passa a 

ser compreendida como um valor social de caráter econômico que serve de 

instrumento para o avanço das relações capitalistas de produção. 

Sobre a teoria do capital humano desenvolvido por Schultz (1961) e sua 

influência sobre a concepção tecnicista da educação, Silva (2016) destaca que: 

 

No campo da Educação, a teoria de capital humano gerou a 
concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da 
educação. Na concepção tecnicista, propagou-se a ideia de que a 
educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, 
chancelando a noção de que os investimentos em educação devem 
ser determinados pelos critérios do investimento capitalista. Nessa 
perspectiva, a teoria de capital humano deslocou para o âmbito 
individual os problemas da inserção social, do emprego e do 
desempenho profissional e fez da Educação um valor econômico. 
(SILVA, 2016: p. 203). 

 

Segundo Silva (2016), a influência da Teoria do Capital Humano sob as 

políticas públicas educacionais no Brasil está associada à criação do Instituto 

de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) em 1961, organização fundada com a 

participação de grandes grupos empresariais do Rio de Janeiro e São Paulo 

em associação à Escola Superior de Guerra (ESG), que tinha como objetivo 

principal alinhar a formação universitária aos interesses da indústria.  

A inter-relação entre educação e o modelo econômico-industrial adotado 

no regime militar no Brasil, é exposta pelo economista Mário Henrique 

Simonsen, ministro da fazenda no governo Geisel (1974-1979) e do 

Planejamento no governo Figueiredo (de março de 1979 a agosto do mesmo 

ano): 

 

Um dos maiores defeitos da chamada tradição cultural brasileira é o 
de quase sempre ter encarado a educação como um bem de 
consumo, muitas vezes até supérfluo, e não como matéria-prima 
básica de produção. A cultura, nesse sentido tradicional, constituía 
um complemento refinado ao lazer, e não um instrumento de 
trabalho. (SIMONSEN apud FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008: 
p.344). 

 

Após o golpe militar de 1964, houve uma maior aproximação entre o 

modelo educacional brasileiro e os interesses econômicos demandados pelos 

modos de produção capitalistas. A Reforma Universitária instituída pela lei nº 
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5.540 de 1968 (modificada pelo Decreto-Lei nº 464/1969), por exemplo, logrou 

atender aos interesses econômicos “que buscavam vincular mais fortemente o 

ensino superior aos mecanismos de mercado e ao projeto político de 

modernização em consonância com os requerimentos do capitalismo 

internacional”  além de responder a pressão por mais vagas na universidade e 

a abolição da cátedra (SAVIANI 2010 apud. SILVA, 2016: p. 204). 

A Lei nº 5.692/1971 também converge para a tendência de aproximar o 

ensino das exigências da produção, ao fixar as diretrizes e bases para o ensino 

de 1º e 2º graus. Ao concentrar atenção no desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e conteúdos prioritários para o processo produtivo, as políticas 

educacionais implementadas pelo governo militar, através da instituição de 

reformas de ensino, restringem a formação acadêmica aos imperativos do 

capital. Nessa conjuntura histórica, a lei 5.692/1971 divide o currículo por áreas 

de estudo e introduz o ensino profissionalizante, como consta no texto legal 

sobre a parte especial do currículo: "terá o objetivo de sondagem de aptidões e 

iniciação para o trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no 

ensino de 2º grau" e "será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação 

profissional, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho 

local ou regional, à vista de levantamentos periòdicamente renovados".56 

Na análise dos artigos e reportagens que constituem o corpus da 

presente pesquisa, identificou-se na materialidade linguística a produção de 

efeitos de sentido para formação técnica e profissional que se associam a um 

pré-construído sobre o modelo tecnicista de ensino adotado no Brasil durante o 

regime militar. As SD a seguir apresentam marcas dessa filiação: 

 

SD33: A formação técnica e profissional passa a ter peso semelhante 
às quatro áreas do conhecimento. A mudança também inclui a 
possibilidade de “experiência prática de trabalho no setor 
produtivo” ao aluno 57 

 

                                            

56  Legislação Informatizada - LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971 - Publicação 

Original. Retirada do site da Câmara dos Deputados, acessado em 29 de julho de 2019: 
(https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-
publicacaooriginal-1-pl.html). 

 
57

 Acessado em 20/07/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/reforma-do-ensino-medio-
permite-aulas-de-profissionais-sem-licenciatura.ghtml). 
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SD34: Ele também terá a opção de ter a formação técnica e 
profissional para logo ingressar no mercado de trabalho. Assim, 
serão estimulados a fazer suas próprias escolhas e a 
construírem seu projeto de vida, explicou o coordenador.58 

 

Tanto a SD33 quanto a SD34, retiradas de matérias do G1, produzem 

sentido para a educação no Brasil como qualificação para o mercado de 

trabalho e preparação para a inserção no setor produtivo, logo após o ensino 

médio. Filiados a uma noção de educação positivista que concebe o ensino 

básico como um meio (preparar o aluno para as necessidades dos modos de 

produção vigentes) para um fim (inserção no mercado de trabalho), as 

sequências discursivas articulam educação e racionalidade técnica para suprir 

as demandas do mercado.  

O modelo tecnicista, presente no discurso sobre a reforma, associa a 

educação às demandas do sistema de produção capitalista e propõe um ensino 

fragmentado e acrítico. Em seu fazer pedagógico, o tecnicismo privilegia os 

métodos, materiais e recursos audiovisuais para transmitir informações de 

forma homogeneizante e desenvolver competências no aluno que atendam às 

necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma, o papel do professor é 

relegado a um mero aplicador de métodos previamente elaborados por 

instituições especializadas, que não dão voz aos docentes e alunos ao planejar 

as atividades e desenvolver os materiais de uso pedagógicos. 

A ênfase nos métodos e recursos pedagógicos elaborados, na maioria 

das vezes, por instituições privadas59 que avançam sobre os recursos da 

educação pública, característica do modelo tecnicista, pode ser identificado na 

seguinte sequência discursiva: 

 

                                            

58 Acessado em 20/07/2017: (http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/mudancas-no-ensino-

medio-sao-apresentadas-para-profissionais-da-educacao-no-amapa.ghtml). 
59

 Instituições mantenedoras e apoiadoras da organização Todos pela Educação, uma das 
interessadas na reforma, ouvidas pelo G1: Associação Crescer Sempre, Daniel Goldberg, 
Família Kishimoto, Fundação Bradesco, Itaú Social, Fundação Lemann, FLUPP – Fundação 
Lucia e Pelerson Penido, Fundação Vale, Fundação Telefônica, Instituto Natura, Instituto 
Península, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Milú Villela, Prisma Capital, Scheffer, Fundação 
Educar, Moderna, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Gol, 
Instituto Cyrela, Instituto MRV, Instituto Votorantim, Arredondando, Patri, Shoulder, Suzano. 
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SD35: VI - educação a distância ou educação presencial mediada por 
tecnologias.60 

 

A SD35 consiste de um trecho da legislação reproduzida ipsis litteris 

pelo discurso jornalístico (MP 746/2016: art. 36, parágrafo 15, inciso VI), no 

qual há uma ênfase no uso de tecnologias que possibilitam a mediação entre o 

aluno e o conteúdo, na modalidade de EAD – Educação a distância. Ao dizer 

sobre métodos e recursos tecnológicos no ensino básico que prescindem da 

presença física do professor durante a aprendizagem, o texto legal, 

reproduzido pelo discurso jornalístico sem qualquer ponderação a respeito, 

mobiliza sentidos sobre a educação de viés tecnicista que privilegia os 

métodos, materiais e estratégias pedagógicas, ao mesmo tempo em que retira 

a interação direta e presencial entre professor e aluno como protagonista do 

processo de ensino/aprendizagem. 

Para além da preeminência dos métodos e recursos didáticos 

produzidos sem a participação do professor, o discurso jornalístico, filiado a 

uma FD neoliberal, também constrói um efeito de sentido para o uso de 

tecnologias em EAD no ensino médio como meio para reduzir custos com a 

escola pública. A inserção da EAD como ferramenta de ensino para até 40% da 

carga horária que constitui os itinerários formativos e a redução da carga 

horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular de 

2.400 horas para no máximo 1.800 horas61 evidenciam o que o discurso 

jornalístico sobre a reforma silencia: os efeitos de sentido produzidos sobre os 

professores o deslocam para o sentido de custos, recursos humanos que 

precisam ser reduzidos. 

Busca-se extrair o máximo de resultado com o mínimo de custo para o 

sistema, no menor período de tempo possível. Sob esta perspectiva, a 

formação acadêmica do docente passa a ser relativizada, e sua autonomia 

questionada, pois, o que interessa é a aplicação padrão das atividades 

propostas a priori. O avanço de propostas em EAD na abordagem reducionista 

e homogeneizante da pedagogia tecnicista tende a avançar em detrimento da 

reflexão e da dimensão transformadora que a educação pode assumir. 

                                            
60

 Acessado em 10/12/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/temer-apresenta-medida-
provisoria-da-reforma-do-ensino-medio-veja-destaques.ghtml) 
61

 Art.35, § 5º da Lei 13.415. 
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A antecipação da formação profissional propiciada pela inclusão da 

formação técnica como um dos itinerários formativos do ensino médio, com a 

consequente redução do currículo obrigatório, remete a um pré-construído 

sobre o ensino tecnicista incentivado pelos governos militares na ditadura 

militar, de 1964 a 1985, no Brasil. Em detrimento da formação humanista e 

científica, a formação tecnicista concebe a educação como uma transferência 

de informação e procedimentos para executar determinada atividade 

profissional. Dessa forma, ao dizer formação técnica e profissional, sob as 

condições de produção vigentes no governo Temer, o discurso produzido sobre 

a reforma recupera uma memória do dizer sobre o ensino tecnicista no Brasil 

que remonta à política educacional da ditadura. 

Ademais, o deslocamento de sentido produzido pelo discurso da reforma 

sobre o reconhecimento de outras formas de conhecimento e saberes, 

oferecidos por instituições privadas credenciadas pelos Conselhos Estaduais 

de Educação, constrói um efeito de sentido para a educação pública como 

lugar do atraso e carência, incapaz de oferecer uma aprendizagem que 

dialogue com a realidade contemporânea, efeito de sentido também observado 

por Santos (2017) em sua pesquisa sobre o discurso produzido pelos 

telejornais sobre o professor da rede pública. Em conjunto, a construção desse 

imaginário sobre a educação pública como o lugar do atraso propicia o 

apagamento do baixo investimento por aluno na educação básica no Brasil62 e 

o avanço de políticas que mercantilizam parte do ensino público. 

 

4.3 Efeitos de sentido sobre a flexibilização curricular 

  

Um dos pontos mais recorrentes no discurso midiático sobre a Reforma 

do Ensino Médio, originalmente proposta através de medida provisória, é a 

flexibilização do currículo. A mudança na legislação estabelece cinco itinerários 

formativos que comparecem no discurso jornalístico como possibilidades de 

escolha do aluno para aprofundar seus estudos. As SD a seguir mostram como 

a mudança foi apresentada na materialidade do discurso jornalístico do G1: 
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 Relatório da OCDE 2018, Education at a Glance 2018, acessado em 18/07/2019: 
(https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2018-21en.pdf?expires=1563469551&id= 
id&accnameguest&checksum=1C692608FAF07DCC9623AF7BD96FA985). 
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SD36: A reforma dá opção para que as escolas ofereçam aos alunos 
cinco possibilidades de áreas nas quais queiram empregar 
mais tempo.63 

SD37: [...] a possibilidade de o aluno eleger uma área de 
conhecimento para priorizar.64 

SD38: Entre as mudanças anunciadas estão o aumento do tempo de 
permanência dos estudantes na escola e a grade de disciplinas 
obrigatórias, que será reduzida para promover a "flexibilização" 
do currículo.65 

 

Nas SD36 e SD37 destacadas, comparece no discurso sobre as 

mudanças no currículo do ensino médio o termo: possibilidade(s). O discurso 

midiático produz um efeito de sentido unívoco para a escolha de parte do 

currículo como uma liberdade oferecida ao aluno para optar por aprofundar 

seus estudos, de acordo com seus interesses e aptidões.  

O uso reiterado dos substantivos escolhas e possibilidades faz dizer 

sobre opções individuais, ao mesmo tempo em que silencia questões 

estruturais na educação pública, como a desvalorização salarial dos 

professores, a precariedade física das unidades de ensino (ausência de 

bibliotecas, laboratórios, equipamentos esportivos, sistema de climatização 

etc.), o elevado número de alunos em sala de aula, o déficit de aprendizagem 

dos alunos que ingressam no ensino médio e a incapacidade de escolas 

públicas de regiões mais pobres e distantes dos grandes centros de ofertar 

mais de um itinerário formativo. Esse apagamento que observamos na 

materialidade discursiva, abordado na seção teórica, caracteriza o 

funcionamento do silêncio constitutivo de que nos fala Orlandi (2007) no qual 

se mobilizam determinados efeitos de sentido para deixar de dizer outros que 

extrapolam os limites imposoas pela FD.  
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 Acessado em 20/01/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/temer-apresenta-medida-
provisoria-da-reforma-do-ensino-medio-veja-destaques.ghtml) 
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  Acessado em 20/01/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/72-aprovam-proposta-de-
reforma-do-ensino-medio-diz-pesquisa-ibope.ghtml) 
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 Acessado em 20/01/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/reforma-do-ensino-medio-
nao-deve-ser-feita-na-caneta-dizem-especialistas.ghtml) 
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Na SD36  retirada de matéria publicada pelo G1 sob o t tulo “Reforma do 

ensino médio não deve ser feita „na caneta‟  di em especialistas”66, o portal 

entrevistou nove pessoas ligadas à pesquisa e gestão educacional no setor 

público e privado. A heterogeneidade enunciativa mostrada através do relato 

direto e indireto de outros sujeitos expõe diferentes dizeres sobre a reforma 

filiados a FD distintas que se refutam, divergem ou convergem sobre pontos 

específicos da proposta enviada ao congresso por medida provisória. 

Entretanto, em nenhum momento da parte introdutória da matéria, de onde 

recortamos a SD36, o discurso produzido da posição-sujeito jornalista 

problematiza a assimetria de recursos entre os estados para oferecer 

diferentes itinerários formativos. 

O termo flexibilização presente na materialidade linguística, SD38, sob 

as condições de produção já mencionadas, se associa à noção de liberdade de 

escolha, aumento da oferta baseado nas demandas do mercado e aspirações 

do aluno. Ao utilizar o termo flexibilização de forma reiterada e produzir um 

efeito de evidência sobre o papel do ensino como um meio para capacitar os 

alunos para o mercado de trabalho e atender às suas demandas pessoais, o 

discurso jornalístico se inscreve em uma FD que concebe a educação como 

um produto de uma campanha de marketing, cujo foco é identificar e atender 

às necessidades e aos desejos do cliente. Dessa maneira, o ensino médio 

passa o operar sob a lógica do mercado, que relaciona o aumento ou redução 

da oferta de acordo com a demanda, e silencia seu papel de formação de um 

sujeito capaz de refletir sobre sua condição, com autonomia intelectual e 

pensamento crítico. 

Ademais, fica silenciada no discurso jornalístico sobre a reforma a 

capacidade desigual entre os estados de ofertar os itinerários formativos por 

carência de recursos financeiros, que dificilmente será revertido pelo governo 

federal que teve sua capacidade de investimento congelada67 pela PEC 241 

por vinte anos, a partir de 2017; além da dificuldade de contratação de 

professores devido a desvalorização da carreira no magistério e a escassez de 
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 Acessado em 10/12/2016: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/reforma-do-ensino-medio-
nao-deve-ser-feita-na-caneta-dizem-especialistas.ghtml). 
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 A PEC 241 – Proposta de Emenda Constitucional – limita o crescimento de gastos públicos 
ao aumento da inflação. O que na prática resulta em aumento real zero para áreas como 
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oferta de profissionais qualificados, principalmente na área técnica e das 

ciências exatas, em diversos estados brasileiros. 

O efeito de sentido construído para a o termo possibilidade de escolha 

para todos também se apresenta no discurso sobre a reforma como um efeito 

de evidência que relaciona as escolhas acadêmicas e profissionais dos sujeitos 

a suas preferências pessoais. As SD a seguir mostram como essa associação 

se apresenta na materialidade do discurso: 

 

SD39: Ele também terá a opção de ter a formação técnica e 
profissional para logo ingressar no mercado de trabalho. Assim, 
serão estimulados a fazer suas próprias escolhas e a 
construírem seu projeto de vida, explicou o coordenador.68 

SD40: Para o Ministério da Educação (MEC), a proposta aumenta a 
possibilidade de escolhas dos alunos e dá um padrão nacional 
aos currículos.69 

SD41: É preciso lembrar que as escolhas dos jovens são feitas 
conforme a sua condição social, ou seja, de acordo com as 
oportunidades que tiveram ao longo da sua vida.70 

 

Nas SD 39 e 40, o termo escolhas é associado a questões subjetivas, 

que, supostamente, definem a opção do aluno por um itinerário formativo ou 

outro. Na SD39, retirada do relato indireto da apresentação da reforma pelo 

coordenador geral do ensino médio do Ministério da Educação (MEC), Wisley 

João Pereira, o substantivo escolhas é adjetivado pelo termo próprias para 

enfatizar a preponderância da escolha individual em oposição a uma oferta 

mais igualitária. Consideramos que os efeitos de sentidos mobilizados nas 

SD39 e SD40 se filiam a uma mesma FD com predomínio de uma formação 

ideológica neoliberal, que concebe a educação sob uma perspectiva da 

realização individual. Dizer que um aluno poderá escolher de acordo com seu 

projeto de vida é deixar de dizer que as opções acadêmicas e profissionais 

estão condicionadas à realidade material e histórica na qual estamos inseridos. 

                                            

68 Acessado em 30/06/2017: (http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/mudancas-no-ensino-
medio-sao-apresentadas-para-profissionais-da-educacao-no-amapa.ghtml). 
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 Acessado em 20/04/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-desigualdades-entre-estados-dizem-especialistas.ghtml). 
70

 Acessado em 20/01/2017: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/reforma-do-ensino-medio-
nao-deve-ser-feita-na-caneta-dizem-especialistas.ghtml) 
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Ao se filiar a uma FD cuja concepção de educação se associa a uma 

formação ideológica individualista, neoliberal, fica estabelecido para o discurso 

jornalístico das grandes corporações midiáticas o que deve ser dito sobre a 

educação: capacitação voltada para o indivíduo atender às demandas do 

mercado de trabalho, o que reproduz e reforça a desigualdade, ao mesmo 

tempo em que apaga a história e as condições socioeconômicas que definem o 

desenvolvimento da vida acadêmica do aluno e suas oportunidades 

profissionais. 

A SD41 expressa uma filiação a uma FD distinta daquela observada nas 

sequências discursivas anteriores. Ao ser entrevistado pelo G1, Antônio 

Augusto Gomes Batista, coordenador de desenvolvimento de pesquisas do 

Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária, relaciona as possibilidades de escolha acadêmica de um jovem a 

sua condição social, considerando as condições materiais objetivas como 

determinante na vida acadêmica do aluno. O discurso do coordenador do 

Cenpec produz um furo nas fronteiras estabelecidas pela FD neoliberal, que 

geralmente produz efeitos de sentidos para o aluno sob o prisma meritocrático 

– prática ideológica que considera apenas as características pessoais do 

sujeito e apaga aspectos sociais e históricos.  

Desse modo, relacionar as condições sociais às oportunidades de 

escolha que se apresentam ao sujeito durante a vida, ao mesmo tempo em que 

pode justificar um ensino público restrito à preparação para o mercado de 

trabalho, possibilita a construção de um efeito de sentido outro, no qual a 

necessidade de se considerar as condições materiais objetivas do aluno na 

construção de políticas públicas para educação, tanto em sua prática quanto 

em seu planejamento e investimento, é reconhecer a limitação do modelo 

excludente e homogeneizante imposto de forma autoritária pela media 

provisória. 

Os efeitos de sentido produzidos pela SD41 mostram que os sentidos 

não são fixos, estanques dentro de uma FD, eles podem sempre escapar, ao 

serem afetados pelas condições de produção e pelas disputas ideológicas e 

contradições que atuam nas formações discursivas. 

Dessa maneira, observa-se a presença de uma FD que se antagoniza 

com aquela analisada nas SD39 e SD40. Na posição no discurso de 
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coordenador de centro de estudos em educação, organização que em seu site 

se declara defensora da educação pública, gratuita e de qualidade para todos, 

o entrevistado filia seu discurso a uma FD que não descola as possibilidades 

acadêmicas dos educandos das condições sociais nas eles quais estão 

inseridos. Sob essa perspectiva, a ampliação das possibilidades ou escolhas 

acadêmicas está condicionada às condições materiais de existência, que em 

um país desigual como o Brasil, estão relacionados à classe social do 

discente71. 

Observa-se que o discurso sobre possibilidade de escolha, liberdade 

para desenvolver seus talentos individuais e flexibilização, através do 

oferecimento de itinerários formativos, materializado na Lei da Reforma do 

Ensino Médio, cria um efeito no discurso que busca naturalizar as diferenças e 

desigualdades, restringir o processo de aprendizagem institucionalizado às 

capacidades individuais, e produzir um imaginário de que os sujeitos, mesmos 

submetidos às limitações e opressões de classe, possuem as mesmas 

condições e oportunidades. 

Dessa forma, dizer possibilidade de escolha, sob estas condições de 

produção, é transferir para o sujeito a responsabilidade por possíveis 

fracassos  eximir o Estado de seu dever para com a garantia da “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” (LDB 9394: Art 3º  inciso I) 

e apagar as determinações sócio-econômicas e históricas que ampliam ou 

restringem, propiciam ou impedem, o desenvolvimento pleno do sujeito em 

uma sociedade marcada pela desigualdade. 

 

4.4 Reforma e construção de sentidos para o professor e o aluno 

 

Como temos observado, a rede de sentidos mobilizada pelo discurso 

sobre a reforma em torno do termo educação, colocada em circulação pelo 

discurso jornalístico, relaciona educação à adequação a lógica do capital, 

capacitação, especialização, e preparação para o mercado de trabalho.  

O deslizamento de sentidos para a educação no discurso da mídia 

hegemônica, nessa pesquisa representada pelo G1, apaga o potencial de 
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transformação da educação ao produzir sentido para a educação pública como 

adequação ao mundo contemporâneo, capacitação e treinamento para a 

inserção no setor produtivo. 

Interpelado por uma formação ideológica neoliberal, o profissional de 

imprensa na posição-sujeito jornalista, vinculado a uma grande corporação 

midiática, constrói sentidos para os referentes associados à educação pública, 

o aluno e o professor, como aqueles que estão aquém das exigências do 

mercado e precisam se adequar. 

Dessa forma, nosso gesto de interpretação sobre o discurso jornalístico 

deve considerar as posições ocupadas pelos sujeitos do discurso e às 

condições sócio-históricas as quais os sujeitos estão submetidos, pois, 

segundo Pêcheux, "um discurso é sempre pronunciado a partir de condições 

de produção dadas". (PÊCHEUX, [1969] 2014: p.76 ). 

Na presente subseção, buscar-se-á analisar os efeitos de evidência 

produzidos pelo discurso jornalístico sobre o aluno e o professor como sujeitos 

que carecem de capacitação para se adequarem às demandas da produção e 

do consumo. Apesar do termo educação não aparecer na materialidade 

linguística acompanhado do elemento qualificador pública, o efeito de sentido 

produzido remete a um pré-construído sobre educação pública com ampla 

circulação na mídia que a associa a carência, fracasso e inadequação. 

Nas sequências discursivas a seguir, pode-se observar como o discurso 

jornalístico produz sentidos para os professores: 

 

SD42: “O novo ensino médio trará benefícios para o ensino, material 
didático e também na capacitação dos professores, e será 
implantado de acordo com as condições e realidade do 
estado”  afirmou  durante a palestra 72 

 

SD43: O que tem nos faltado é capacidade de implementação do que 
está proposto nestes dois documentos, inclusive no que toca à 
formação universitária dos professores.73 
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Na SD42, além de produzir efeito de evidência sobre o papel central que 

os métodos e materiais didáticos assumem em um discurso que constrói 

sentidos para a educação como transmissão de informação e desenvolvimento 

de competências através de recursos técnicos, há uma remissão a uma 

memória discursiva sobre os professores como profissionais que precisam de 

capacitação. O discurso jornalístico sobre a reforma remete a pré-construídos 

sobre o professor de escola pública como profissional desatualizado e 

responsável pelo baixo desempenho dos alunos. O efeito de sentido sobre a 

necessidade de capacitação dos professores produz um deslizamento de 

sentidos para os professores como desatualizados, inaptos e incapazes de 

responder as necessidades dos alunos frente às novas tecnologias e 

demandas do mercado de trabalho. 

Na SD43, em entrevista ao portal G1, Sônia Magalhães, diretora-geral 

do Colégio São Luís74, em São Paulo, faz referência com um trecho da lei 

13.415, Art. 62, § 8º, que torna a BNCC referência para a formação docente. O 

discurso sobre a adequação da formação universitária dos professores às 

mudanças instituídas pela Reforma do Ensino Médio e a BNCC submete a 

formação acadêmica do docente a um fim específico. Dessa forma, ao 

restringir a atividade docente à preparação do aluno para o mercado de 

trabalho, também se constrói sentido para a formação do professor como uma 

capacitação amoldada aos interesses do capital, ou seja, produzir mão-de-obra 

barata para o mercado de trabalho. 

As redes de sentido produzidas e colocadas em circulação pelo discurso 

jornalístico dos grandes conglomerados de comunicação produzem um efeito 

de homogeneidade sobre o professor, no qual o discurso sobre a necessidade 

de capacitação aparece como efeito de evidência. Uma ilusão que o sentido 

sobre o que se diz é literal, e o que é dito sobre o professor é discursivizado 

como evidente, e não pode ser contestado.  

O efeito de evidência produzido sobre o professor, que deve ser 

capacitado para ajudar os alunos a desenvolver competências para o mercado 

de trabalho, rebaixa a formação acadêmica dos professores das escolas 

públicas e os coloca em uma posição subalterna aos métodos, técnicas, 
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materiais didáticos e a própria BNCC. Nesse contexto, o discurso jornalístico 

produz um deslizamento de sentidos, no qual desloca a relevância do 

aperfeiçoamento da formação docente para a capacitação desses profissionais 

segundo as novas exigências estabelecidas pela legislação e impostas pelo 

mercado produtivo. O efeito metafórico gerado pelo deslize entre formação e 

capacitação pavimenta o caminho para que a importância da formação 

acadêmica do professor seja desvalorizada. 

Orlandi (2016) destaca a relação entre educação e capacitação para o 

mercado de trabalho nos slogans de governo relacionados à educação: 

 

Por isso, no Brasil, temos slogans de governo que resultam em 
práticas que consideram que devemos ter um país rico em que os 
cidadãos, educados, são capacitados para o trabalho e circulam 
como consumidores de um mercado de trabalho qualificado. 
Consumo e cidadania aí se conjugam. (ORLANDI, 2016:p.72). 

 

Segundo Orlandi (2016), a capacitação oferecida por uma educação 

produzida no discurso sob a evidência de preparação para o mercado de 

trabalho mantém o sujeito como objeto na relação de trabalho, sem alterar as 

estruturas desiguais que conservam o aluno de escola pública na condição de 

instrumento para o desenvolvimento dos modos de produção capitalista. 

A reiteração do efeito de sentido sobre a educação como capacitação 

para o mercado de trabalho, observada ao longo da análise das matérias sobre 

a reforma que constituem o corpus, resgata e atualiza uma memória do dizer 

que se regulariza e produz efeito de evidência. Dela-Silva e Santos (2018) 

ressaltam que: 

 

A repetição discursivamente nos interessa na medida em que ela 
produz o efeito de naturalização de sentidos – trabalho da ideologia –, 
que faz com que os sentidos apareçam como óbvios, como se 
estivessem sempre lá, apagando para os sujeitos a sua construção 
histórica. (DELA-SILVA; SANTOS, 2018: p. 303). 

 

Sob estas condições de produção, o discurso sobre a capacitação dos 

sujeitos não tem como horizonte a transformação social ou a formação dos 

sujeitos para romperem com os laços de opressão, mas adequá-los ao modelo 

dominante de produção e cultura. 
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A partir das SD a seguir analisaremos os sentidos produzidos no 

discurso do portal de notícias G1 e da rede de coletivos Jornalistas Livres 

sobre a expressão qualificadora notório saber enquanto acontecimento 

jornalístico no discurso sobre a Reforma do Ensino Médio. Na análise do 

discuros sobre a reforma, buscaremos examinar como os efeitos de sentidos 

sobre o professor são produzidos no discurso jornalístico, pois, como destaca 

Dela-Silva (2015), os dizeres materializados pelo discurso midiático produzem 

sentido para e por sujeitos ao promover gestos de interpretação “que atuali am 

e retomam sentidos em curso, em um dado momento histórico” (DELA-SILVA, 

2015: p.224). 

 

SD44: A MP vai permitir que profissionais com notório saber, que seja 
reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, possam dar 
aulas de conteúdos de áreas afins à sua formação. 

 
SD45: O texto manteve a autorização para que profissionais com 

notório saber reconhecido pelo sistema de ensino possam dar 
aulas exclusivamente para cursos de formação técnica e 
professional, desde que ligada às suas áreas de atuação. 

 
SD46: “Notório saber”  e não mais formação específica, já basta para 

que se possa lecionar; 

 

Nas SD44 e SD45, a expressão profissionais com notório saber, 

presente tanto no texto da MP 746 quanto da lei 13.415, instaura e atualiza 

sentidos para o professor, sob condições de produção do discurso em um 

momento histórico de aprofundamento do modelo neoliberal, o governo do ex-

presidente Temer. Destarte, dizer profissionais de notório saber em 

substituição aos professores filia o discurso a uma concepção de educação 

como transmissão de informação e capacitação para o trabalho. O efeito de 

sentido produzido apaga o professor e a necessidade de sua formação 

acadêmica do discurso. 

A presença no discurso sobre a reforma em relação à substituição de 

professores, com formação acadêmica e licenciatura, por profissionais de 

notório saber para lecionar no ensino médio produz sentido para o professor 

como aquele que, distante do mercado, não compreende a dinâmica da 
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economia e não é capaz de preparar o sujeito-aluno para o ingresso na vida 

profissional e as demandas da contemporaneidade.  

Ao construir sentido para profissionais do mercado como aptos a 

atuarem no ensino médio, corroborados por suas experiências no mercado de 

trabalho, o discurso midiático (re)produz sentidos para a educação como um 

aprendizado através da experiência, na qual o desenvolvimento de 

competências para atender as exigências do mercado se torna um fim em si 

mesmo. 

A rede de sentidos em torno do aprendizado pela experiência, a 

preparação para o mundo do trabalho e a oferta de materiais e recursos 

didáticos produz sentido para o professor como sujeito despreparado para 

executar suas funções, que em uma perspectiva utilitarista para a educação se 

resume a tornar os alunos aptos para serem utilizados como instrumentos 

pelos modos de produção capitalista.  

Na SD46, retirada de matéria do site de notícias da rede de coletivos 

Jornalistas Livres, a inserção de profissionais com notório saber na 

materialidade linguística é contraposta a formação específica do professor. 

Apesar de filiar o discurso a uma FD que produz sentidos para a educação 

como formação do sujeito com consciência crítica, e não apenas capacitá-lo, o 

discurso da chamada mídia alternativa, nesta pesquisa representada pelo site 

Jornalistas Livres, faz circular sentidos sobre a formação do professor como 

específica, retomando um pré-construído sobre a educação especializada e 

fragmentada associada ao pensamento positivista.  

Ao mesmo tempo em que se contrapõe à desvalorização do professor e 

a destituição de seu lugar de saber, o discurso da mídia contra-hegemônica 

atualiza sentidos para a formação do professor, no que tange suas relações 

interdiscursivas, como formação específica, o que, em certa medida, se 

associa a rede de sentidos construídos a favor dos itinerários formativos 

propostos pela reforma, entendidos e discursivizados como formação 

especializada. 

Outrossim, o discurso sobre a reforma também reproduz e atualiza 

sentidos sobre o aluno. As SD a seguir mostram como os efeitos de sentidos 

para o aluno são construídos a partir da materialidade linguística: 
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SD47: Enquanto conceito, a proposta de mudança nos parece muito 
interessante. Traz flexibilidade curricular, atendendo diferentes 
perfis e projetos de alunos.75 

 
SD48: O texto flexibiliza o conteúdo e determina que 60% da carga 

horária de todo o ensino médio sejam obrigatórias. Nos 40% 
restantes, os alunos poderão escolher as disciplinas de acordo 
com seus interesses.76 

 

 Na SD47, a heterogeneidade enunciativa presente no discurso 

jornalístico sobre a Reforma do Ensino Médio constrói sentidos sobre os alunos 

através da inserção de relatos diretos nos quais se associa os sujeitos alunos a 

consumidores com possibilidade de escolha. Nas palavras da diretora-geral do 

Colégio Rio Branco77, em São Paulo, a flexibilização do currículo e a 

possibilidade de escolha dos alunos pelo itinerário formativo desejado 

atenderia aos diferentes perfis e projetos dos alunos. Ao dizer sobre a oferta de 

uma educação que atenda a diferentes perfis de aluno, o discurso sobre a 

reforma constrói efeitos de sentidos para os alunos como consumidores ou 

clientes.  

Na lógica do mercado e das estratégias de marketing desenvolvidas por 

empresas privadas, os produtos ou serviços oferecidos devem atender às 

necessidades e desejos do cliente. Sob essa perspectiva, pesquisas sobre o 

público alvo fornecem informações sobre as necessidades e interesses do 

público e para que a mercadoria possa ser desenvolvida de acordo com essas 

informações. O foco dessas estratégias de marketing deixa de ser o 

desenvolvimento do produto em si e passa para o cliente. 

Ao dizer, na SD47 e SD48, sobre um modelo de educação voltado para 

atender os perfis, projetos e interesses dos alunos, a construção de sentido 

sobre o aluno faz deslizar os sentidos sobre os sujeitos alunos para 

consumidores e a educação como relação comercial. A deriva a seguir sobre a 

                                            
75

 Acessado em 10/12/2016: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/reforma-do-ensino-medio-nao-
deve-ser-feita-na-caneta-dizem-especialistas.ghtml). 
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 Acessado em 22/022017: (http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/ensino-
medio-reforma-ou-ficcao.html). 
77

 Instituição particular de ensino com sedes em Higienópolis, na cidade de São Paulo e Cotia, 
SP. 
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flexibilização do currículo e a representação dos sujeitos alunos explicita esse 

jogo de sentidos. 

 

Traz flexibilidade curricular, atendendo diferentes perfis e 
projetos de alunos. 

 
Traz opções curriculares, atendendo aos diferentes perfis e 
projetos do público. 

 
Traz ofertas curriculares, atendendo aos desejos e 
necessidades do público alvo. 

 

O deslizamento de sentido sobre o termo flexibilidade curricular para 

opções e ofertas remete a uma concepção de escola que funciona como uma 

empresa privada, que busca aferir lucro oferecendo um produto que atenta às 

necessidades do cliente/consumidor. O efeito de sentido que faz deslizar a 

representação dos alunos para público alvo converge para esta mesma rede de 

sentidos que reduz a educação a uma relação comercial ou um meio para 

preparar o aluno para o mercado. Pois, ao dizer projetos dos alunos, o discurso 

sobre a educação filiada a uma FD neoliberal, que concebe a educação sob 

uma perspectiva utilitária, faz remissão a uma educação voltada para as 

demandas dos sujeitos em resposta às exigências do mundo contemporâneo, 

que no sistema capitalista se traduz como relações de exploração e consumo 

que se atualizam de acordo com as mudanças dos modos de produção 

vigentes.  

 

4.5 Mercantilização da educação 

 

O discurso midiático sobre a reforma silencia os baixos investimentos 

em educação no Brasil, a precariedade de grande parte das escolas públicas, a 

desvalorização salarial dos professores, e as condições socioeconômicas que 

impactam o rendimento dos alunos.  

Silenciam-se essas materialidades ao mesmo tempo em que faz circular 

discursos que constroem sentidos para a educação como instrumento de 

preparação para o mundo do trabalho e possibilidade de desenvolvimento de 
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talentos individuais. Sob este prisma, recorreremos à noção de silêncio 

constitutivo desenvolvida por Orlandi (2007), na qual, segundo a pesquisadora, 

ao construir sentido no discurso sobre alguma coisa, apagamos outros sentidos 

possíveis. Desse modo, quando o discurso jornalístico produz e faz circular 

sentidos sobre a educação sob uma perspectiva utilitarista, concepções outras 

para a educação como “processo de construção do saber  da construção do 

objeto de conhecimento  da sua compreensão  e interpretação” e seu potencial 

transformador através do estímulo à consciência crítica são silenciadas 

(ORLANDI, 2016: p.72). 

Para além da concepção reducionista que busca restringir a educação à 

preparação para o mercado de trabalho, o discurso jornalístico também produz 

sentido para o aumento da participação de empresas privadas no ensino 

público como evidência. Considerando as mudanças curriculares, o aumento 

da carga horária e o congelamento de investimento, a Reforma do Ensino 

Médio cria mais oportunidades para a iniciativa privada apoderar-se de uma 

fatia maior dos recursos destinados à educação através da proposta dos 

itinerários formativos. Analisar como essa ofensiva do setor empresarial ganha 

efeito de evidência no discurso jornalístico assume grande relevância neste 

ponto da pesquisa. 

A partir das SD a seguir podemos analisar como o efeito de evidência 

em relação ao avanço do setor privado sobre a educação pública no discurso 

sobre a Reforma do Ensino Médio foi se construindo: 

 

SD49: Os resultados da Prova Brasil indicam que 7 em cada 10 
alunos que concluem o ensino médio no país têm nível 
insuficiente em português e matemática78, e só 4% têm 
conhecimento adequado. Para o ministro da Educação, 
Rossieli Soares, o ensino médio "está falido", corre o risco de 
chegar ao "fundo do poço" e não está agregando conhecimento 
aos alunos.79 

 

                                            
78

 Grifo do autor. 
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 Acessado em 02/11/2018: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/30/ensino-medio-
esta-falido-e-nao-agrega-conhecimento-diz-ministro-sobre-resultados-de-matematica-e-de-
portugues.ghtml). 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/08/30/7-de-cada-10-alunos-do-ensino-medio-tem-nivel-insuficiente-em-portugues-e-matematica-diz-mec.ghtml
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SD50: A questão de reagendar os currículos ela é primária e 
descontinuada. O que a gente precisa parar e discutir é um 
modelo de escola que está falido", disse.80 

 

O uso do qualificador falido e a expressão fundo do poço usados para 

descrever a situação atual do ensino médio no Brasil pelo ministro da educação 

durante o governo do ex-presidente Michel Temer, Rossieli Soares, na SD49, 

constrói sentido para a educação brasileira como um processo esgotado e 

arruinado. O referido efeito de sentido se filia a uma rede de sentidos sobre os 

serviços e instituições públicas como de péssima qualidade e desperdício de 

dinheiro público. O discurso midiático reproduz esses sentidos para a coisa 

pública através de matérias que constroem sentido para os serviços públicos 

como oferta de baixa qualidade quase que diariamente, em uma comparação 

implícita com os serviços da rede privada. 

Esse efeito de sentido sobre a educação pública como o lugar da baixa 

qualidade, da falta e carência foi observado por Santos (2017), em sua 

pesquisa sobre como a mídia produz sentidos para o professor e a escola 

pública. A pesquisadora observa que: 

 

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. 
(SANTOS, 2017: p.78) 

Quando o discurso jornalístico faz circular o efeito de sentido de 

arruinado através do uso do qualificador falido para descrever o ensino médio, 

mesmo marcando a heterogeneidade enunciativa do dizer com elementos 

gráficos (aspas), o sentido de algo que foi a falência por questões financeiras 

está presente no discurso.  

Em associação a essa rede de sentido, a expressão no fundo do poço 

faz remissão a um lugar de onde não é possível mais sair, algo acabado, para 

                                            
80

 Acessado em 10/12/2016: (https://g1.globo.com/educacao/noticia/governo-nao-promoveu-debate-
sobre-reforma-do-ensino-diz-conselheiro-do-cne.ghtml). 
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o qual remediações não são mais possíveis. Produz-se um efeito de sentido 

para o ensino médio como o lugar da falência dos sujeitos e do setor público, 

que não é capaz de oferecer uma educação de qualidade. A evidência de uma 

educação falida apaga as realizações, experiências positivas e razões que 

levaram a educação pública no Brasil a enfrentar dificuldades. O efeito de 

sentido para a educação pública falida abre caminho para que outras redes de 

sentido se estabeleçam. 

Na SD 50, o sociólogo membro do Conselho Nacional de Educação, 

César Callegari81, apesar de crítico à reforma, também utiliza o qualificador 

falido para descrever o modelo de ensino público no Brasil como um todo. 

Mesmo discordando do ato antidemocrático instaurado pelo governo, no dizer 

do sociólogo, esse termo comparece para produzir sentido sobre a educação 

pública brasileira como algo arruinado, que não produz os resultados 

esperados, em um discurso que associa educação a desenvolvimento de 

competências para o mercado de trabalho. Podemos observar na SD50 como o 

sentidos escapam e o que é dito rompe as fronteiras estabelecidas pela FD 

progressista. Pois a (re)produção do sentido de falência para a educação 

pública filia o discurso sobre a atual situação da educação brasileira a uma FD 

neoliberal que concebe a educação por meio de uma perspectiva utilitária e 

mercadológica. 

Os efeitos de sentidos construídos e postos em circulação pelo discurso 

jornalístico sobre a educação pública como falência do serviço público e 

desperdício de recurso sem aferição de resultado quantitativo, 

progressivamente, regulariza uma rede de sentidos conectados por relações 

interdiscursivas que possibilita a produção de sentido para o avanço do setor 

privado na educação pública como evidência. Nesse contexto, a setor privado é 

discursivizado como instância capaz de suprir as carências do ensino público 

em troca de parte dos recursos financeiros destinados à educação.  

As SD a seguir explicitam como a evidência de uma educação pública 

mercantilizada se apresenta no discurso midiático: 

 

                                            
81

 Callegari renunciou em 2018 ao posto de presidente da comissão responsável por analisar a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por discordar da Reforma do Ensino Médio. 
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SD51: A MP também trata da diminuição de disciplinas (exclusão de 
Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia), contratação de 
profissionais do magistério sem formação pedagógica (notório 
saber), aproveitamento de créditos e saberes adquiridos em 
cursos avulsos e/ou organizações empresarias e a expansão 
da escola em tempo integral (de 800 horas/ano para 1.400 
horas/ano). Mais uma vez, Temer não menciona de onde sairá 
a verba para custear essas modificações82. 

 
SD52: § 15. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do 

ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, 
mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, 
habilidades e competências, mediante diferentes formas de 
comprovação, como: 

I - demonstração prática; 
II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência 
adquirida fora do ambiente escolar; 
III - atividades de educação técnica oferecidas em outras 
instituições de ensino; 
IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 
V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou 
estrangeiras; e 
VI - educação a distância ou educação presencial mediada por 
tecnologias.83” 
 

Na SD51, a reportagem da rede de coletivos Jornalistas Livres sobre a 

votação do projeto da Reforma do Ensino Médio no congresso destaca 

algumas das mudanças que geraram mais repercussão midiática, entre elas a 

possibilidade de complementação curricular através de cursos oferecidos pelo 

setor privado.  

Ao se filiar a uma FD que concebe a educação básica como uma 

formação emancipadora de um cidadão crítico, histórica e socialmente 

referenciada, o efeito de sentido construído pelo discurso contra-hegemônico 

do coletivo produz um discurso engajado marcado pela denúncia ao retrocesso 

que a Reforma do Ensino Médio representa. Dessa maneira, o qualificador 

empresariais, usado para descrever as organizações que oferecerão cursos 

extras para complementar o currículo do aluno do ensino médio, busca 

                                            
82 Acessado em 20/03/2017: (https://jornalistaslivres.org/reforma-do-ensino-medio-como-
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explicitar o que texto legal silencia: as carências produzidas pela reforma serão 

atendidas por instituições particulares. 

Ao ampliar a carga horária e dividir parte do currículo em itinerários 

formativos, a reforma cria novas demandas para a educação básica em um 

cenário de congelamento de investimento público, ao mesmo tempo em que 

possibilita que o setor privado, cuja relação com educação é baseada na 

aferição de lucro, ofereça cursos extras para complementar o currículo. 

A SD52 consiste de uma reprodução de parte da medida provisória 

apresentada em 2016, no qual se estabelece a possibilidade de 

reconhecimento de aprendizados por diferentes formas de comprovação. Os 

termos: outras instituições de ensino, centros ou programas educacionais, 

instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, e organizações que ofereçam 

educação a distância ou presencial mediada por tecnologias, constroem uma 

rede de sentidos que discursiviza a privatização de parte da carga horária do 

ensino médio público como evidência. Observa-se que os tipos de instituições 

que poderão ser autorizadas a oferecer cursos extras relacionados ao mundo 

do trabalho e complementação das novas exigências curriculares são 

silenciados. O não-dito sobre a natureza das instituições que serão 

credenciadas pelas redes de ensino público também produz sentidos sobre o 

que o discurso já tornou evidente: a concessão de parte do ensino público ao 

setor privado. Uma educação voltada para a capacitação para o mercado de 

trabalho será vendida ao próprio mercado para treinar os sujeitos de acordo 

com os interesses do setor privado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde os primeiros contatos com os artigos, reportagens e entrevistas 

sobre a proposta de Reforma do Ensino Médio, com os quais nos deparamos 

nos portais de notícia, TV, rádio e redes sociais, os efeitos de sentidos 

produzidos pelo discurso jornalístico sobre a reforma se mostravam 

profundamente ligados a uma perspectiva neoliberal sobre a educação. Optar 

por analisar discursos produzidos por sujeitos filiados a formações discursivas 

antagônicas, nos pareceu a forma mais apropriada para verificar se o discurso 

sobre a reforma produziria efeitos de sentidos similares, distintos ou 

contraditórios frente a diferentes condições de produção e a determinação do 

jogo ideológico. 

Entretanto, uma primeira dificuldade se apresentou durante a 

constituição do corpus da pesquisa, a capacidade de produção de conteúdo 

dos dois portais de notícias selecionados. O portal do G1, pertencente ao maior 

conglomerado empresarial midiático brasileiro, produzia e fazia circular, através 

de seu portal, um número de artigos e reportagens relacionadas à reforma 

muito maior que a rede de coletivos Jornalistas Livres. Dessa forma, uma 

pergunta nos inquietava: A discrepância no volume de conteúdo produzido 

pelos portais digitais comprometeria/inviabilizaria a pesquisa? Por um longo 

período esse ponto de interrogação nos acompanhou, entretanto, os gestos de 

interpretação que utilizamos para construir e analisar o corpus, além da 

quantidade de elementos que se reiteravam nas matérias jornalísticas, nos 

apontava para a viabilidade da pesquisa. 

Na primeira seção, optamos por, de início, explicitar as condições de 

produção dos discursos sobre a reforma, considerando que todo discurso é 

sempre constituído a partir de condições de produção dadas e atravessado por 

relações de força que atuam no dizer de forma mais ou menos consciente. Tal 

perspectiva da AD sobre as condições de produção do discurso nos levou a, na 

parte inicial da pesquisa, apresentar os sujeitos implicados no processo 

discursivo, o tecido histórico-social que o constitui e a determinação ideológica 

que interpela os sujeitos. Esse primeiro gesto de análise serviu de base para 

analisarmos nas seções posteriores o funcionamento do discurso midiático 

sobre a reforma, sua mudanças e permanências. 
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Na segunda seção, buscamos delinear a fundamentação teórica da 

pesquisa a partir da articulação dos três campos epistemológicos que se 

intercruzam na AD: o materialismo histórico, a linguística e a teoria do discurso, 

atravessados pela noção de descentramento do sujeito de cunho psicanalítico. 

Ademais, procuramos constituir o dispositivo analítico, mobilizando noções e 

gestos interpretativos desenvolvidos no campo da AD a partir das demandas 

que a investigação mais aprofundada do corpus apresentava. 

Na terceira seção, analisamos o funcionamento do discurso jornalístico 

no que concerne a produção de efeito de evidência para o dizer sobre a 

reforma. Observamos que o discurso do G1 sobre a reforma, suas propostas e 

justificativas, produz um efeito de homogeneidade da memória sobre as 

questões que envolvem a educação brasileira, que se efetiva em relação ao 

lugar de autoridade que o jornalismo ocupa ao se posicionar como uma 

instância isenta que apenas apresentaria os acontecimentos, apagando para 

os sujeitos, na posição de leitores, seus gestos de interpretação sobre as 

propostas de reforma da educação. Verificamos ainda que o discurso sobre a 

reforma presente nos artigos e reportagens publicadas pelo G1 faz uso de 

determinadas formulações, como o imperativo e o uso reiterado de perguntas 

retóricas, que buscam apagar as ambiguidades por meio de um funcionamento 

que caracteriza o discurso sobre. Funcionando como um discurso 

pedagógico/didático, o discurso jornalístico constrói uma narrativa para os 

acontecimentos cotidianos que busca, sem sucesso, criar o efeito de unicidade 

do sentido, e construir uma representação imaginária de si para o outro 

marcada por uma suposta imparcialidade e autoridade do saber. 

Em relação ao funcionamento do discurso do coletivo Jornalistas Livres, 

verificou-se que este se configura como um discurso polêmico, marcado por 

elementos de rejeição/refutação em relação ao dizer do outro. Construído a 

partir da rejeição do dizer com o qual se contrapõe, o discurso se constitui de 

forma dividida, na contradição que vincula processos discursivos pertencentes 

a formações discursivas antagônicas. Ao considerar as condições de produção, 

a constituição histórica do dizer e a determinação ideológica que operam 

no/pelo discurso, observamos o embate entre duas formações discursivas, uma 

FD progressista, que concebe a educação sob o prisma da transformação 

social, e outra FD neoliberal, que entende a educação sob uma perspectiva 
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utilitária de formação de mão de obra para atender ao modo de produção 

capitalista. 

Em seguida, analisamos o funcionamento da heterogeneidade 

enunciativa no discurso midiático sobre a Reforma do Ensino Médio por meio 

do relato direto, indireto e da negação polêmica presente no dizer. Ao examinar 

o discurso jornalístico, observa-se que um efeito de isenção se produz com o 

apagamento do discurso do eu do sujeito jornalista, se posicionando como se 

fosse apenas um mediador entre duas alteridades. Desse modo, apaga-se para 

o leitor que tanto a pauta quanto a escolha das fontes são resultado de práticas 

e rotinas profissionais institucionalizadas, que refletem adesão a uma 

determinada formação discursiva. Dessa forma, ao invés de se buscar construir 

um efeito de isenção e apagamento da subjetividade, as vozes outras 

presentes no texto reforçam o posicionamento ideológico assumido pelo sujeito 

na posição de jornalista. O marcador de distinção entre os enunciadores 

funciona como um reforço da FD dominante assumida no discurso jornalístico. 

Na quarta seção, investigamos os efeitos de sentido produzidos pelo 

discurso das grandes corporações de comunicação, nesta pesquisa 

representadas pelo G1, que ao se filiar a uma FD que concebe a educação 

como um processo individual, reduzindo o papel da educação a preparar o 

sujeito para se adequar às oportunidades do mercado de trabalho e 

desenvolver as competências necessárias para atingir seus objetivos pessoais, 

o discurso jornalístico produz um efeito de evidência sobre a educação 

brasileira centrado na noção de capacitação especializada de sujeitos como 

preparação para as demandas sociais e profissionais, apagando a luta de 

classes e naturalizando as desigualdades geradas pelo capitalismo. 

Tal discurso constrói efeitos de sentido para educação sob uma 

perspectiva utilitarista e reducionista que restringe o ensino médio à 

capacitação para o trabalho. Para ilustrar os efeitos de sentido analisados, 

podemos observar na charge84 a seguir, retirada do blog Do Pereira, como o 

artista utiliza a ironia para refutar essa construção de sentido para a educação: 
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A charge retrata, de forma irônica, o ex-presidente Temer explicando as 

modificações propostas pela Reforma do Ensino Médio, apresentada através 

da MP 746  Ao di er “Artes não dão dinheiro”  o discurso se filia a uma FD 

neoliberal que concebe a educação como uma preparação do aluno para 

ganhar dinheiro por meio da inserção no mercado de trabalho. Os termos artes 

e dinheiro, destacados no texto em vermelho, mobilizam efeitos de sentido 

antagônicos sobre a educação: educação como capacitação do sujeito para 

ganhar dinheiro; educação como formação ampla do sujeito.  Em relação a 

esse último, o estudo das artes se apresenta como possibilidade de ampliação 

da capacidade de interpretação da realidade e dos discursos, aspecto 

fundamental da formação educacional para que o sujeito possa exercer sua 

cidadania de forma crítica e transformadora. 

Ao associar educação física a cansaço e filosofia a dor de cabeça, o 

discurso produz sentido para esses dois campos de conhecimento como algo 

menor que atrapalha mais do que ajuda: a educação física deixaria o aluno 

cansado e incapaz de executar as atividades que lhe são atribuídas; e a 

filosofia faria o sujeito pensar demais e ter dor de cabeça. Nesse caso, o efeito 

de sentido produzido para cansaço e dor de cabeça faz remissão a questões 

de saúde que impedem o indivíduo de produzir. Ademais, ao dizer que o 
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problema da filosofia é fazer pensar demais, o discurso faz dizer, através de 

uma crítica irônica à reforma, que a concepção de educação produzida no 

discurso do governo sobre a Reforma do Ensino Médio não prioriza a reflexão 

e o pensamento crítico. 

Por último, vale observar que a posição dos braços da figura do ex-

presidente ao explicar as razões pela exclusão das disciplinas artes, educação 

física e filosofia do currículo produz um efeito de evidência sobre o corte 

dessas disciplinas como algo já-lá, produzido a partir do jogo ideológico que 

interpela o sujeito em sujeito. 

Ao construir efeitos de sentidos sobre termos como flexibilização, 

escolhas e possibilidades dos alunos, o discurso sobre a reforma faz dizer 

sobre opções individuais, ao mesmo tempo em que silencia questões 

estruturais na educação pública, como a desvalorização salarial dos 

professores, a precariedade física das unidades de ensino (ausência de 

bibliotecas, laboratórios, equipamentos esportivos, sistema de climatização 

etc.), o elevado número de alunos em sala de aula, o déficit de aprendizagem 

dos alunos que ingressam no ensino médio e a incapacidade de escolas 

públicas de regiões mais pobres e distantes dos grandes centros de ofertar 

mais de um itinerário formativo. 

Ainda nessa seção, refletimos sobre como o discurso sobre a Reforma 

do Ensino Médio, (re)produzido pela imprensa, mobiliza já-ditos sobre o papel 

da educação que se regularizaram na memória discursiva, e continuam a 

produzir e deslocar efeitos de sentidos que relacionam o propósito do modelo 

educacional às demandas do modelo econômico vigente. Ao analisarmos as 

relações interdiscursivas que constituem o dizer, o discurso das exigências do 

mundo contemporâneo relacionado à Reforma do Ensino Médio faz ressoar já-

ditos resgatados na memória discursiva sobre educação e faz remissão a 

proposta da educação jesuítica de catequizar e adequar o índio às relações de 

trabalho e poder que se configuravam na época, e às reformas educacionais 

implementadas pela ditadura militar no Brasil.  

O discurso que enfatiza a formação profissional propiciada pela inclusão 

da formação técnica como um dos itinerários formativos do ensino médio, com 

a consequente redução do currículo obrigatório, remete a um pré-construído 

sobre o ensino tecnicista incentivado pelos governos militares na ditadura, de 
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1964 a 1985, no Brasil. Em detrimento da formação humanista e científica, a 

formação tecnicista concebe a educação como uma transferência de 

informação e procedimentos para executar determinada atividade profissional. 

Dessa forma, ao dizer formação técnica e profissional, sob as condições de 

produção vigentes no governo Temer, o discurso produzido sobre a reforma 

recupera uma memória do dizer sobre o ensino tecnicista no Brasil que 

remonta ao projeto de desenvolvimento e à política educacional da ditadura. 

A análise do funcionamento do discurso jornalístico sobre a Reforma do 

Ensino Médio também nos propiciou buscar compreender os efeitos de sentido 

construídos para o professor e o aluno. O dizer do G1 sobre a reforma em 

torno da substituição de professores, com formação acadêmica e licenciatura, 

por profissionais de notório saber para lecionar no ensino médio produz sentido 

para o professor como aquele que, distante do mercado, não compreende a 

dinâmica da economia e não é capaz de preparar o sujeito-aluno para o 

ingresso na vida profissional e as demandas da contemporaneidade. De forma 

distinta, o discurso do coletivo Jornalistas Livres, apesar de filiar o discurso a 

uma FD que produz sentidos para a educação como formação do sujeito com 

consciência crítica, e não apenas capacitá-lo, faz circular sentidos sobre a 

formação do professor como formação específica, retomando um pré-

construído sobre a educação especializada e fragmentada associada ao 

pensamento positivista. 

Outrossim, o discurso sobre a reforma também reproduz e atualiza 

sentidos sobre o aluno. Ao dizer sobre a oferta, desejos e necessidades de 

uma educação que atenda a diferentes perfis de aluno, o discurso sobre a 

reforma constrói efeitos de sentidos para os alunos como consumidores ou 

clientes. 

Desse modo, a análise nos propiciou compreender como o discurso 

sobre a Reforma do Ensino Médio filiado a uma FD neoliberal, que concebe a 

educação sob uma perspectiva utilitária, faz remissão a uma educação voltada 

para as demandas dos indivíduos em face das exigências do mundo 

contemporâneo, que no sistema capitalista se traduz como relações de 

exploração e consumo que se atualizam de acordo com as mudanças dos 

modos de produção vigentes. 
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Apesar do título da presente seção produzir o efeito de sentido de 

finalização/término, esta pesquisa não se encerra aqui. Assim como ela não foi 

iniciada com o presente trabalho, ela não encontra um ponto final. A AD nos 

propicia muitas outras possibilidades de buscar compreender o funcionamento 

discursivo e esperamos que o gesto de análise que empreendemos seja um 

entre muitos que virão no esforço de entender os discursos produzidos sobre a 

educação pela mídia. 

Em face da atual conjuntura social, política e econômica que se instala 

no país e os ataques constantes à educação pública, há que se continuar na 

luta dentro e fora da universidade, como professor, como pesquisador, como 

sujeito. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Tabela de artigos e reportagem publicadas pelo portal G1 e a rede de 

coletivos Jornalistas Livres sobre a Reforma do Ensino Médio, no período que 

compreende a publicação da MP 746/2016 até a data marcada para o 

julgamento da constitucionalidade da lei 13.145/2017 pelo STF em 30 de 

agosto de 2018.  

 

 
Corpus de análise 

 

 
Matérias publicadas pelo portal G1 sobre a Reforma do Ensino Médio 

 

 
Data de 

publicação 

 
Título 

 
Link 

 
 

22/09/2017 
Governo lança reforma 
do ensino médio; veja 

destaques 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/temer-apresenta-medida-
provisoria-da-reforma-do-ensino-
medio-veja-destaques.ghtml 
 

 
22/09/2016 

 

 
O que já se sabe e o 

que é dúvida na reforma 
do ensino médio 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/o-que-ja-se-sabe-e-o-que-e-
duvida-na-reforma-do-ensino-
medio.ghtml 
 

 
22/09/2016 

 

 
Reforma do ensino 

médio não deve ser feita 
'na caneta', dizem 

especialistas 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/reforma-do-ensino-medio-nao-
deve-ser-feita-na-caneta-dizem-
especialistas.ghtml 
 

 
23/09/2016 

 

 
Governo não promoveu 
debate sobre reforma do 
ensino, diz conselheiro 

do CNE 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/governo-nao-promoveu-
debate-sobre-reforma-do-ensino-
diz-conselheiro-do-cne.ghtml 
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23/09/2016 

 

 
Tempo integral e 

currículo flexível serão 
opcionais no ensino 

médio, diz MEC 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/tempo-integral-e-curriculo-
flexivel-serao-opcionais-no-
ensino-medio-diz-mec.ghtml 
 

23/09/2016 

 
Turno integral elevaria 

mensalidades nas 
escolas particulares, 
dizem associações 

 

 
 
 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/turno-integral-elevaria-
mensalidades-nas-escolas-
particulares-dizem-
associacoes.ghtml 
 
 

 
23/09/2016 

 

 
Reforma do ensino 

médio permite aulas de 
profissionais sem 

licenciatura 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/reforma-do-ensino-medio-
permite-aulas-de-profissionais-
sem-licenciatura.ghtml 
 

 
23/09/2016 

 

 
Governo recua e 

mantém obrigatoriedade 
de artes e educação 

física 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/mp-da-reforma-do-ensino-
medio-e-publicada-em-edicao-
extra.ghtml 
 

 
24/09/2016 

 

 
Só 5,6% das matrículas 
do ensino médio são em 
tempo integral no Brasil 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/so-56-das-matriculas-do-
ensino-medio-sao-em-tempo-
integral-no-brasil.ghtml 
 

 
26/09/2016 

 

 
Reforma não muda 

Enem 2017 e pode gerar 
provas mais 'exigentes' 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/reforma-nao-muda-enem-
2017-e-pode-gerar-provas-mais-
exigentes.ghtml 
 

27/09/2016 

 
Novo ensino médio pode 
aumentar desigualdade, 

dizem ex-ministros 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/novo-ensino-medio-pode-
aumentar-desigualdade-dizem-ex-
ministros.ghtml 
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28/09/2016 

 

 
PSOL contesta no STF 

reforma do ensino médio 
proposta pelo governo 

 

 
http://g1.globo.com/educacao/noti
cia/2016/09/psol-contesta-no-stf-
reforma-do-ensino-medio-
proposta-pelo-governo.html 
 

 
10/11/2016 

 

 
72% aprovam proposta 
de reforma do ensino 
médio, diz pesquisa 

Ibope 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/72-aprovam-proposta-de-
reforma-do-ensino-medio-diz-
pesquisa-ibope.ghtml 
 

 
29/11/2016 

 

 
Relator altera MP da 

reforma do ensino médio 
para manter disciplinas 

obrigatórias 
 

 
 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/relator-faz-alteracoes-em-mp-
da-reforma-do-ensino-medio.ghtml 
 
 
 

 
07/12/2016 

 

 
Câmara aprova texto-

base da MP da Reforma 
do Ensino Médio 

 

 
https://g1.globo.com/politica/notici
a/camara-aprova-texto-base-da-
mp-da-reforma-do-ensino-
medio.ghtml 

 
19/12/2016 

 

 
MP da reforma do 

ensino médio é 
inconstitucional, diz 

Janot ao STF 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/janot-diz-que-mp-do-ensino-
medio-viola-constituicao.ghtml 
 

 
03/01/2017 

 

 
Reforma do ensino 
médio deve ser 1º 
projeto votado pelo 
Senado em 2017 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/reforma-do-ensino-medio-
deve-ser-1-projeto-votado-pelo-
senado-em-2017.ghtml 
 

 
08/02/2017 

 

 
Entenda a reforma do 

ensino médio 
 

 
http://g1.globo.com/educacao/noti
cia/entenda-a-reforma-do-ensino-
medio.ghtml 
 

 
08/02/2017 

 

 
Senado aprova MP que 
reforma o ensino médio; 

texto vai à sanção 
presidencial 

 

 
https://g1.globo.com/politica/notici
a/senado-aprova-texto-base-da-
mp-da-reforma-do-ensino-
medio.ghtml 
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16/02/2017 

 

 
Temer sanciona a lei 

que estabelece a 
reforma do ensino médio 

 

 
 

http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2017/02/novo-ensino-
medio-brasileiro-e-sancionado-pelo-
presidente-temer.html 

 

 
16/02/2017 

 

 
Reforma do ensino 

médio não provocará 
mudança 'repentina' no 

Enem, diz ministro 
 

 
 
http://g1.globo.com/educacao/noti
cia/reforma-do-ensino-medio-nao-
provocara-mudanca-repentina-no-
enem-diz-ministro.ghtml 
 
 

 
21/02/2017 

 

 
Ensino Médio: reforma 

ou ficção 
 

 
 
http://g1.globo.com/educacao/blog
/andrea-ramal/post/ensino-medio-
reforma-ou-ficcao.html 
 
 

 
28/06/2017 

 

 
Mudanças no ensino 

médio são apresentadas 
para profissionais da 
educação no Amapá 

 

 
http://g1.globo.com/ap/amapa/noti
cia/mudancas-no-ensino-medio-
sao-apresentadas-para-
profissionais-da-educacao-no-
amapa.ghtml 
 

 
25/09/2017 

 

 
Ensino médio terá 

mudanças 
implementadas já em 

2018 
 

 
http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2017/09/ensino-
medio-tera-mudancas-
implementadas-ja-em-2018.html 
 

 
03/04/2018 

 

 
Disciplinas, carga 

horária e impacto no 
Enem: veja o que deve 

mudar com a base 
curricular do ensino 

médio 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/com-base-curricular-do-
ensino-medio-so-portugues-e-
matematica-serao-obrigatorios-
nos-tres-anos-e-enem-pode-
mudar-a-partir-de-2020.ghtml 
 

 
09/04/2018 

 

 
Base Curricular do 
ensino médio pode 

ampliar desigualdades 
entre estados, dizem 

especialistas 
 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/base-curricular-do-ensino-
medio-pode-ampliar-
desigualdades-entre-estados-
dizem-especialistas.ghtml 
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09/08/2018 

 

 
STF julgará no dia 30 se 
reforma do ensino médio 

fere Constituição; veja 
argumentos 

 

 
https://g1.globo.com/politica/blog/
matheus-
leitao/post/2018/08/09/stf-julgara-
no-dia-30-se-reforma-do-ensino-
medio-fere-constituicao-veja-
argumentos.ghtml 
 

 
04/12/2018 

 

 
Base Nacional Comum 

Curricular do ensino 
médio, BNCC, é 

aprovada pelo Conselho 
Nacional de Educação 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/2018/12/04/base-nacional-
curricular-comum-e-aprovada-
pelo-conselho-nacional-de-
educacao.ghtml 
 

 
30/08/2018 

 

 
Ensino médio está falido 

e não agrega 
conhecimento, diz 

ministro sobre 
resultados de 

matemática e de 
português 

 

 
https://g1.globo.com/educacao/not
icia/2018/08/30/ensino-medio-
esta-falido-e-nao-agrega-
conhecimento-diz-ministro-sobre-
resultados-de-matematica-e-de-
portugues.ghtml 
 
 

 
Matérias publicadas pelo rede de coletivos Jornalistas Livres sobre a 

Reforma do Ensino Médio 
 

 
11/06/2016 

 

 
SP quer revogação da 

Reforma do Ensino 
Médio e rejeição da 

base curricular! 
 

https://jornalistaslivres.org/revogac
ao-da-reforma-do-ensino-medio-e-
rejeicao-da-base-curricular/ 

 

 
06/02/2017 

 

 
Reforma do ensino 

médio como primeira 
pauta do senado 

 

 
https://jornalistaslivres.org/reforma
-do-ensino-medio-como-primeira-
pauta-do-senado/ 

 

 
12/03/2017 

 

 
Secundaristas voltam às 

ruas 
 

 
https://jornalistaslivres.org/secund
aristas-voltam-as-ruas/ 

 

 
22/12/2017 

 

 
Reformas e cortes na 

educação: como acabar 
com futuro pensante 

 

https://jornalistaslivres.org/reforma
s-e-cortes-na-educacao/ 
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23/12/2017 

 

 
E a reforma do ensino 

médio? 
 

 
https://jornalistaslivres.org/e-
reforma-do-ensino-medio/ 
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Anexo II 

 

Seção publicada, em 22 de setembro de 2016, como parte da matéria 

intitulada Governo lança reforma do ensino médio; veja destaques, sobre as 

alterações na legislação geradas pela reforma, que reproduz trechos da 

legislação que a MP 746 modificava. 

 

VEJA ABAIXO ARTIGOS ALTERADOS NA LDB E NA LEI DO FUNDEB 

ARTIGOS DA LDB ALTERADOS 

Artigo 24 da LDB 

Alterado o inciso I: 

 

COMO ERA 

"I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver;" 

COMO FICOU 

"Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput 

deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e 

de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de 

implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação ” (NR)" 

Artigo 26 da LDB 

Alterado os parágrafos 1º, 2º, 3º e 7º, incluindo ainda um décimo parágrafo no artigo 

 

COMO ERA 

"§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 

o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação 

dada pela Lei nº 12.287, de 2010) 
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§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, 

cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades 

da instituição. 

§ 7o Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os 

princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)" 

COMO FICOU 

"1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o 

estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico 

e natural e da realidade social e política, especialmente da República 

Federativa do Brasil, observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no 

ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 

36. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino 

fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 

componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino 

fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

§ 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a 

partir do sexto ano. 

§ 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas 

transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o caput. 

§ 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter 

obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do 

Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação, 

ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed e a União 

Nacional de Dirigentes de Educação - Undime ” (NR) 
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Artigo 36 da LDB 

COMO ERA 

"Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 

Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 

dentro das disponibilidades da instituição. 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em 

todas as séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008) 

COMO FICOU 

"“Art  36  O curr culo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos 

pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento 

ou de atuação profissional: 

I - linguagens; 

II - matemática; 

III - ciências da natureza; 

IV - ciências humanas; e 

V - formação técnica e profissional. 

§ 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com 

base em mais de uma área prevista nos incisos I a V do caput. 

§ 2º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 

competências, habilidades e expectativas de aprendizagem, definidas na Base 

Nacional Comum Curricular, será feita de acordo com critérios estabelecidos 

em cada sistema de ensino. 
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§ 3º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 

integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção 

de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos cognitivos e 

socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. 

§ 4º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional 

Comum Curricular não poderá ser superior a mil e duzentas horas da carga 

horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de 

ensinos. 

§ 5º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, 

definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional 

Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, 

social, ambiental e cultural. 

§ 6º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo 

da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 

§ 7º O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 

três anos do ensino médio. 

§ 8º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, 

possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo 

subsequente ao da conclusão, outro itinerário formativo de que trata o caput. 

§ 9º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se 

refere o inciso V do caput considerará: 

I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em 

ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando 

aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 

profissional; e 

II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de 

qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada 

em etapas com terminalidade. 
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§ 10. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem 

do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, 

do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo 

de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no 

prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação. 

§ 11. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser 

convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após 

normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro 

da Educação. 

§ 12. A União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, 

estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que 

serão referência nos processos nacionais de avaliação, considerada a Base 

Nacional Comum Curricular. 

§ 13. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão 

diploma com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento 

dos estudos em nível superior e demais cursos ou formações que 

pressuponham o ensino médio. 

§ 14. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino 

médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou 

disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum 

Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos. 

§ 15. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino 

médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação 

própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências, mediante 

diferentes formas de comprovação, como: 

I - demonstração prática; 

II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora 

do ambiente escolar; 

III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino; 

IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais; 

V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; e 
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VI - educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias ” 

(NR)" 

 

Artigo 44 da LDB 

Um parágrafo foi incluído: 

 

O QUE FOI ACRESCENTADO: 

"§ 3º O processo seletivo referido no inciso II do caput considerará 

exclusivamente as competências, as habilidades e as expectativas de 

aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base Nacional Comum 

Curricular  observado o disposto nos incisos I a IV do caput do art  36 ” (NR)" 

Artigo 61 da LDB 

Um inciso foi alterado e outro foi acrescentado 

 

COMO ERA 

"III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)" 

COMO FICOU 

"III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim; e  

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o 

disposto no inciso V do caput do art. 36." 

Artigo 62 da LDB 

Teve um parágrafo incluído: 

"§ 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a 

Base Nacional Comum Curricular ” (NR)" 

Alterações na Lei nº 11.494, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB 
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ARTIGO 10 

COMO ERA 

"A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as 

seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

ensino da educação básica: (...) 

 

XV - educação indígena e quilombola; 

XVI - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; 

XVII - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível 

médio, com avaliação no processo." 

COMO FICOU 

"A distribuição proporcional de recursos dos Fundos levará em conta as 

seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

ensino da educação básica: 

XIV - formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

XV - segunda opção formativa de ensino médio, nos termos do § 9º do caput 

do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996; 

XVI - educação especial; 

XVII - educação indígena e quilombola; 

XVIII - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; e 

XIX - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível 

médio, com avaliação no processo." 


