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RESUMO 

 

 

 
 

Nosso objetivo com essa dissertação é investigar as imagens da Educação que são 

construídas e legitimadas pela mídia nos discursos da Editora Abril e para isso utilizamos o 

conceito de ethos discursivo, que consiste na imagem de si que emerge do discurso 

(MAINGUENEAU, 2008). Partindo do princípio de que essa editora possui tradição na 

produção de discursos sobre a Educação, acreditamos que as pessoas de um modo geral, 

inclusive professores, normalmente se baseiam nesses discursos para formar suas opiniões 

acerca da Educação.  Por isso, analisamos os ethé dos enunciadores dos discursos para 

verificar quais valores dos fiadores e as estratégias discursivas são utilizadas pelo discurso 

da mídia para construir as imagens da Educação e também persuadir o leitor a aderir ao 

movimento Educar para Crescer. Para isso foi necessário considerar também a teoria dos 

gêneros de Mikhail Bakhtin, pois, percebemos que as estratégias e os enunciados se 

modificam de gênero para gênero e de acordo com o suporte veiculado, revelando assim a 

estabilidade dos enunciados. Ao refletirmos sobre essas condições de construção do 

discurso midiático, tendo em vista a construção da imagem da Educação, procuramos: 1) 

investigar os ethé revelados nas matérias jornalísticas impressas nas revistas; quais ethé são 

revelados? 2) perceber por meio das cenas enunciativas quais imagens sobre a Educação 

no Brasil são legitimadas pelo enunciador do discurso; o que se diz da Educação? 3) 

levantar o modo como é constituída a autoridade do enunciador que valida esses discursos. 

Há nesses discursos a indicação de culpado(s)? Desse modo, optamos por realizar uma 

pesquisa de um dos gêneros, os depoimentos pela Educação, veiculados pela Editora Abril 

na campanha Educar para Crescer, categorizando ali as imagens construídas pela mídia. O 

trabalho de coleta de dados ocorreu entre setembro de 2008, data do início do 

compromisso da Abril com a Educação, e setembro de 2009. Realizamos uma análise 

qualitativa interpretativa recorrendo a alguns conceitos da própria mídia conforme orienta 

Charaudeau (2006), os modos e estratégias de operação da ideologia de Guareschi e Biz 

(2005). No que concerne a leitura, utilizamos alguns conceitos da Análise do Discurso 

(AD) e de outros teóricos relacionados. Nossa análise dos textos nos permite dizer que a 

mídia constrói pelo menos três imagens mais recorrentes sobre a Educação: de que a 

família não participa ativamente da vida escolar dos filhos; de que a escola e o estudo é a 

única garantia de ascensão social, profissional e de melhores salários e por isso se tornou 

um investimento seguro; e de que a qualidade da educação ainda depende da qualificação e 

dedicação do professor. Consideramos que esta pesquisa seja relevante no sentido de 

ajudar os órgãos oficiais, de alguma maneira, a refletir acerca do seu papel no processo 

educacional, tanto para modificar a Educação como para, consequentemente, melhorar a 

imagem que se tem dela, já que a mídia sempre estará presente.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Our goal with this paper is to investigate the images of Education that are constructed and 

legitimized by the media in the discourses of Editora Abril. To get this aim, we used the 

concept of discursive ethos, that consists in the image itself that emerges from the 

discourse (MAINGUENEAU, 2008). Assuming that this publisher has tradition in the 

production of discourses on Education, we believe that people in general, including 

teachers, are usually based on these speeches to form their opinions about Education. 

Therefore, we analyzed the ethe enunciators of the speeches to see which values of the 

guarantors and discursive strategies are used by media discourse to construct the images of 

Education and also persuade the reader to join the Educar para crescer movement. For it 

was also necessary to consider the theory of genres of Mikhail Bakhtin, because we realize 

that the strategies and statements change themselves from gender to gender and according 

to the vehicular support, thus revealing the stability of the statements. As we consider these 

conditions for the construction of media discourse, with a view to building the image of 

education, our aims are: 1) to investigate the ethe revealed in newspaper articles printed in 

magazines, which ethe are revealed? 2) to realize by the enunciatives scenes which images 

about Education in Brazil are legitimized by the enunciator of discourse; what do they say 

about Education? 3) to raise the manner how is constituted the authority of the speaker that 

validates these discourses. Are there in these discourses indication culprit (s)? Thus, we 

decided to conduct a survey of one of the genres, the testimony of Education, published by 

Editora Abril in the campaign Educar para Crescer, categorizing the images constructed 

by the media. The work of data collection occurred between September 2008, the 

beginning of April's commitment to Education, and in September 2009. We conducted a 

qualitative interpretive analysis using some concepts of the media themselves as guides 

Charaudeau (2006), the ways and operation strategies of the ideology of Guareschi and Biz 

(2005). With regard to reading, we use some concepts of Discourse Analysis (AD) and 

other related theoretical. Our analysis of the texts allows us to say that the media construct 

at least three more recurrent images about Education: that the family is not participating 

actively in the school life of their children; that the school and the study is the only 

guarantee for social, professional and better wages and therefore became a safe investment, 

and that the quality of education still depends on the skill and dedication of the teacher. We 

believe that this research is relevant in helping the official agencies, in some way, to reflect 

about their role in the educational process, both to modify Education, thus, consequently, 

improving its image, since media will always be present. 
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INTRODUÇÃO 

 

       

 

A História, com suas intensidades, seus 

desfalecimentos, seus furores secretos, suas 

grandes agitações febris, assim como 

síncopes, é o grande corpo do devir. 

 

  Foucault 

 

 

 

A discussão acerca da qualidade da Educação no Brasil e de que essa carece de 

políticas públicas capazes de alavancar a qualidade do ensino e consequentemente o 

desenvolvimento e formação do cidadão, ou ainda, o que é mais comum, de que a 

Educação vai mal é antiga e uma constante em nossa sociedade; o próprio PCNs afirma 

que “os índices brasileiros de evasão e de repetência – inaceitáveis mesmo em países muito 

pobres – são a prova cabal do fracasso escolar” (PCNLP, 1998, p. 17). Esses e tantos 

outros discursos circulam em todas as esferas sociais e muitos são repetidos sem nenhum 

conhecimento de causa devido ao cruzamento de vários discursos, em especial, no da 

mídia.  

Normalmente para tratar de determinados temas, as mídias se baseiam em 

dados quantitativos para emitir um parecer, já que a utilização de dados numéricos dá um 

tom incontestável ao discurso midiático. No caso da Educação, o responsável pela 

divulgação dos índices de desempenhos alcançados nas avaliações do ensino é o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pois há por parte 

do Ministério da Educação (MEC) uma preocupação com os resultados numéricos da 

Educação Brasileira que precisa atingir níveis que classifiquem o Brasil em melhor posição 

em relação à qualidade de vida.  

Os últimos resultados foram divulgados pela INEP no dia 1º de julho e revelam 

que houve uma evolução da Educação em todos os níveis, superando as metas de 

progressão estabelecidas para 2009, assim foi divulgado no site:  
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Na primeira fase do ensino fundamental, o Ideb passou de 4,2 para 4,6, 

superando a meta prevista para 2009 e atingindo antecipadamente a de 2011. A 

análise do crescimento nesse nível mostra que o aumento de notas dos 

estudantes nas provas responde por 71,1% do acréscimo no Ideb. O percentual 

de 28,9% da evolução se deu em razão da melhora nas taxas de aprovação 

escolar. Nos anos finais do ensino fundamental, o Ideb do País evoluiu de 3,8 

para 4,0, superando a meta para 2009 e também ultrapassando a de 2011, que é 

de 3,9. O aumento nas notas que os estudantes obtiveram na Prova Brasil 

explica 64% desse crescimento, enquanto os outros 36% são decorrentes da 

melhora nas taxas de aprovação. No caso do ensino médio, o Ideb do Brasil 

avançou de 3,5 para 3,6, superando a meta nacional de 2009. O crescimento na 

faixa ocorreu fundamentalmente em razão do desempenho dos estudantes, que 

contribuiu com 57,9% do aumento do indicador. (25/05/2011)
2
. 

 

 

 

Com a divulgação desses dados percebemos que a real intenção do MEC é 

informar à sociedade e de modo especial à comunidade educacional que a Educação 

melhorou, pois algumas metas foram superadas, no entanto, ainda é preciso atingir os 

níveis projetados para 2012, por essa razão, há ainda muito trabalho a ser realizado, 

embora isso não esteja dito de forma explicita, os números falam por si.  

Quanto à mídia, ela apóia-se nesses dados e em outros resultados de outros 

sistemas de avaliação da Educação para divulgar em revistas de grande circulação no 

Brasil várias matérias relacionadas à educação que muitas vezes constitui a opinião 

pública. 

Dessa forma, temos a hipótese de que grande parte da construção da(s) 

imagem(ns) da Educação Brasileira, sendo positiva ou negativa, é legitimada pelo discurso 

midiático e pela autoridade que possuem as revistas de grande circulação (Veja, Época e 

Isto é, por exemplo), já que as mídias são partes interessadas na prática social e por isso 

consideradas empresas de fabricar informações que consolidam a opinião pública, por 

conta de seu papel simbólico, como podem verificar:  

 

 

De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação 

funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com que 

todo organismo de informação aja como uma empresa, tendo por finalidade 

fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no mercado de troca dos 

bens de consumo (os meios tecnológicos acionados para fabricá-lo fazendo 

parte dessa lógica); e uma parte simbólica que faz com que todo organismo de 

informação tenha por vocação participar da opinião pública (CHARAUDEAU, 

2006, p. 21). 

 

                                                 
2
 Informações extraídas no sítio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). Disponível em <http://portal.inep.gov.br/todas-noticias>. 
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Nessa perspectiva, compreende-se que a mídia possui um produto que é a 

informação consumida por um o leitor que pode aceitar ou refutar esse produto. Assim, é 

inegável a influência que sofremos do discurso midiático e que esses não são puros e muito 

menos ingênuos, e que por estarmos diariamente expostos aos seus efeitos de sentido, 

assimilamos e nos baseamos nessas informações para expor nossas próprias opiniões. 

Então, foi nessa direção que surgiu o desejo de pesquisar a respeito da ou das 

imagens da Educação, a partir da nossa participação no grupo de estudo DISCENS 

(Discurso e Ensino) em que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais e 

aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Análise do Discurso - doravante AD - bem 

como as teorias relacionadas à leitura e ao ensino.  

Durante um desses encontros do grupo, dentre as várias teorias estudadas, 

tratamos do conceito de ethos discursivo tomando como exemplo uma manchete da revista 

Veja (agosto, 2008) que abordava a qualidade do ensino no Brasil. E, a partir desses 

encontros, começamos a relacionar as teorias estudadas com alguns pontos de discussão 

com um grupo de professores na escola da rede pública na qual atuamos.  

Discussões essas que giraram em torno da imagem da Educação e da força que 

o discurso midiático possui na construção da opinião das pessoas e na imagem que a 

sociedade faz de determinada pessoa, instituição ou um segmento da própria sociedade.  

Assim, ao partir do princípio de que no ano de 2008 a revista Veja divulgou 

várias reportagens a respeito da qualidade das escolas, do ensino e dos professores no 

Brasil pudemos perceber que dentro da própria escola existem pessoas, que apesar de 

vivenciarem o dia a dia do ensino e das escolas, ao emitirem sua opinião sobre a Educação 

se baseiam nas reportagens da Veja e ao se expressarem repetem sempre o mesmo bordão 

“Está na revista Veja”, e se está na Veja..., então, é algo incontestável, pois, o discurso das 

mídias possui um efeito de verdade que  

 

 

[...] está mais para o lado do „acreditar ser verdadeiro‟ do que para o ato do „ser 

verdadeiro‟. Surge da subjetividade do sujeito em sua relação com o mundo, 

criando uma adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de que é 

compartilhável com outras pessoas, e se inscreve nas normas de reconhecimento 

do mundo. Diferentemente do valor de verdade, que se baseia na evidência, o 

efeito de verdade baseia-se na convicção, e participa de um movimento que se 

prende a um saber de opinião, a qual só pode ser apreendida empiricamente, 

através dos textos portadores de julgamentos. [...]. (CHARAUDEAU, 2006, p. 

49). 
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A imagem da Educação é, em parte, construída pela mídia, mas deve-se 

procurar compreender como o processo de legitimação dessa imagem se constrói, e até que 

ponto as pessoas realmente se baseiam na sua vivência para emitir uma opinião, pois, é 

inegável dizer que é lamentável ouvir o discurso recorrente de que a Educação no Brasil 

não é de qualidade, inclusive, dos próprios colegas de trabalho, que são pessoas que sofrem 

na pele as mazelas do ensino público e que fazem afirmações sobre a Educação que não 

correspondem aos fatos, mas que passam a ser verdades absolutas pela autoridade que 

possuem os discursos das mídias.   

Por esta razão, buscamos investigar quais ethé são revelados nas matérias 

jornalísticas impressas nas revistas, ao buscar perceber, por meio das cenas enunciativas, o 

discurso sobre a Educação no Brasil que é legitimado pelo enunciador do discurso. 

Ao refletir sobre essas condições do discurso midiático, nesta pesquisa nos 

propomos a analisar os enunciados de textos relacionados à Educação e divulgados em 

revistas da Editora Abril ao considerar o conceito de ethos discursivo de Dominique 

Maingueneau (2008), bem como os meios linguísticos ou estratégias discursivas utilizadas 

por esses sujeitos, e que influenciam a opinião dos leitores.  

Para tanto, nossos objetivos são de tentar entender de que modo a mídia é 

responsável pela construção e legitimação de imagens sobre a Educação, para isso 

buscamos: 1) investigar quais ethé são revelados nas matérias jornalísticas impressas nas 

revistas; quais ethé são revelados? 2) perceber por meio das cenas enunciativas quais 

imagens sobre a Educação no Brasil são legitimadas pelo enunciador do discurso; o que se 

diz da Educação? 3) levantar o modo como é constituída a autoridade do enunciador que 

valida esses discursos. Há nesses discursos a indicação de culpado(s)?  

Investigar os ethé dos autores de cada texto pode ser uma maneira de se 

compreender o lugar social de onde vêm os discursos sobre Educação e como isso 

influencia na formação da imagem desta no Brasil.  

E nessa relação entre a instância de produção dos sentidos dos discursos sobre a 

Educação e da recepção destes se estabelece a opinião pública. E esta, do ponto de vista 

das mídias não é algo muito fácil de definir, já que se relaciona tanto a crença quanto ao 

saber, pois ela.  
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é resultado de uma atividade que consiste em „reunir elementos heterogêneos e 

associá-los ou compô-los segundo lógica do necessário ou verossímil‟. Ela 

depende, com efeito, de um cálculo de probabilidade, que leva o sujeito a tomar 

uma atitude intelectiva de aceitação ou não da verossimilhança. A opinião 

assemelha-se à crença, pelo movimento de ser a favor ou contra, mas dela se 

distingue pelo cálculo de probabilidade que não existe na crença e que faz com 

que a opinião resulte de um julgamento hipotético a respeito de uma posição 

favorável/desfavorável e não sobre um ato de adesão/rejeição. Por outro lado, 

opinião não deve ser confundida com o conhecimento. Este é independente do 

sujeito que sabe; a opinião, ao contrário, revela o ponto de vista do sujeito a 

respeito de um saber. A opinião não enuncia uma verdade sobre o mundo, ela 

remete ao sujeito. (CHARAUDEAU, 2006, p.121-122). 

 

 

A constituição da opinião pública requer uma aceitação por parte do sujeito de 

determinadas crenças como sendo verdades ou não. Nesse processo há a construção de 

uma verdade sobre o mundo que poderá ser aceita pelo sujeito ao considerar o seu saber 

sobre o assunto. 

É por este e outros motivos que o discurso midiático vem sendo utilizado como 

objeto de pesquisa e no que se relaciona ao ethos discursivo ou às imagens da Educação, 

no entanto, não conseguimos encontrar muita coisa que tenha sido pesquisada nessa 

direção, acreditamos que isso decorra do fato de que o conceito de ethos discursivo, 

embora antigo, possui um estatuto novo nos estudos desse gênero.  

Dentre as pesquisas encontradas a respeito das imagens construídas pelo 

discurso, não podemos deixar de mencionar a de Cancian (2008) que trata da construção 

metafórica do professor na revista Nova Escola da Editora Abril e que é especializada em 

Educação.  

A autora aponta como as metáforas relacionadas ao professor são construídas a 

partir da própria identidade da revista e, principalmente de um concurso intitulado 

Professor nota 10 e não ao universo escolar propriamente dito. Essa pesquisa nos confere 

uma noção da imagem do professor construída pela mídia via o ethos do enunciador e da 

própria revista, assim, será interessante também conhecer a imagem ou imagens da 

Educação construídas por revistas especializadas ou não, bem como, verificar de que lugar 

vem essas imagens, quem as constrói e como são legitimadas pelo discurso midiático.  

Levando em consideração todos esses aspectos mencionados, pensamos que a 

presente investigação poderá ser de grande relevância dentro da perspectiva da AD, no 

sentido de contribuir com uma análise de material impresso com fundamentação no 

conceito de ethos.  
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Também, para a área da educacional, poderá auxiliar a compreender como é 

construída a imagem da Educação Brasileira pelo viés do discurso midiático, que, por meio 

de dados e com uma autoridade que lhe é outorgada pelos leitores, consegue formar 

opiniões, muitas vezes incontestáveis, mas que poderão ser avaliadas através desta 

pesquisa.  

 

 

Organização geral da dissertação 

 

Para tentar compor um panorama de como a Educação é abordada nos textos de 

mídia, optamos por dividir esse trabalho em três capítulos. No primeiro, consideramos 

relevante fazer um levantamento um pouco mais detalhado sobre a metodologia utilizada 

na coleta de nossos dados, tal iniciativa por entender que a justificativa da aquisição do 

nosso corpus possui nuances que merecem ser melhor esclarecidas. Para tal, achamos 

necessário descrever um breve histórico sobre o movimento Educar para Crescer, bem 

como o modo que ele foi estruturado. Também fazemos um pequeno histórico de cada uma 

das revistas das quais extraímos as reportagens para a nossa análise por entender que isso é 

imprescindível para a compreensão do modo como o discurso é estruturado considerando o 

seu público-leitor. Em seguida, fazemos um levantamento dos modos e estratégias de 

atuação da ideologia propostas por Guareschi e Biz (2005) e que servem de base para uma 

melhor compreensão do modo com se constitui a autoridade do discurso midiático sobre o 

leitor. 

Apresentamos, no segundo capítulo, a justificativa da adoção da AD para a 

análise desse trabalho e os dispositivos que fazem com que ela possa ser categorizada 

como uma teoria de leitura de caráter multidisciplinar.  

Além disso, trazemos a bases epistemológicas para a fundamentação dessa 

teoria e os conceitos agregados a ela por Michel Pêcheux. Para isso, tomamos como 

referência os estudos do próprio Pêcheux em Orlandi (2002 e 2006), além das 

contribuições de Maldidier (1989), Possenti (2004), Robin (1977), Charaudeau (2006), 

entre outros. 

Ainda nesse capítulo discorremos sobre a teoria do ethos traçando um percurso 

histórico do sentido deste conceito desde o seu uso na Retórica de Aristóteles até a sua 

introdução nos estudos discursivos por Dominique Maingueneau (2008). Procuramos 
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fornecer uma noção geral acerca desse conceito, para em seguida, tentar defini-lo nos 

moldes da AD e de modo especial para Maingueneau. Além desse teórico, trazemos, 

também, as contribuições de Charaudeau (2006) e Amossy (2005). 

Nesse mesmo capítulo, por meio da própria teoria analisamos a maneira como a 

imagem do enunciador produzida no discurso, aliada ao seu corpo físico ou não, constitui a 

autoridade do fiador. E como essas imagens são constituídas a partir de um conjunto de 

valores que são os aprovados pela sociedade e que, muitas vezes, se relacionam aos 

estereótipos, entendidos aqui, como um “conjunto de crenças e opiniões partilhadas que 

fundamentam a comunicação e autorizam a interação verbal. Esse saber de senso comum, 

que inclui as evidências dos parceiros de troca (o que, aos seus olhos, vem deles mesmos), 

varia segundo a época e a cultura.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p.217).  

Por fim, ainda no capítulo dois, procuramos esclarecer a teoria dos Gêneros 

textuais, pois, a relação da leitura entre os textos midiáticos e o leitor passa 

necessariamente pelos gêneros discursivos, já que estes devem ser considerados nas 

condições de produção dos discursos para a constituição dos efeitos de sentido. Neste 

âmbito, enfocaremos as ideias de Marcuschi (2008) que define que a teoria dos gêneros 

textuais não é nova, pois remonta à antiguidade, porém tem recebido um estatuto de novo 

dentro dos estudos discursivos.  

 Discutimos, também, a teoria de Bakhtin (2003) em relação ao dialogismo e, 

assim, pontuamos os conceitos que se tornaram a base dos estudos sobre gêneros textuais. 

Procuramos mostrar a relação dos gêneros com o funcionamento da sociedade como 

enfatiza Bazerman (2006) e a possibilidade da materialização dos enunciados por meio das 

Formações Discursivas (FD), nos moldes de Foucault (2002), que possibilitam a relação de 

um enunciado com outro e, até mesmo, o surgimento de outros e alguns outros conceitos 

relacionados. 

No terceiro capítulo procuramos discorrer acerca do compromisso da Editora 

Abril com a Educação a partir de uma análise do marco desse compromisso: a carta do 

editor. Nessa análise tentamos mostrar como o grupo Abril é autorizado a falar sobre a 

Educação por meio da pessoa de Roberto Civita. Assim, comprovamos essa autoridade por 

intermédio do levantamento do ethos do enunciador e também das estratégias discursivas.  

Nesse mesmo capítulo, fazemos a análise de uma coletânea de um dos gêneros 

veiculados pelo grupo Abril no movimento Educar para Crescer. Assim, selecionamos 
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aquele que julgamos mais recorrente nas publicações impressas e que é nomeado no portal 

do movimento como sendo Depoimentos pela Educação.  

Nessa análise também levantamos os ethé dos enunciadores dos depoimentos 

buscando categorizar as imagens sobre a Educação que a mídia vem construindo, bem 

como as estratégias discursivas utilizadas por ela para validar essas imagens junto ao 

público-leitor. 

Nas considerações finais, propomos uma reflexão acerca dos efeitos de sentidos 

alcançados ao longo do processo das leituras realizadas nessa pesquisa. Ao discutir a 

constituição dos discursos sobre a Educação atual, fora dos muros da escola, considerando, 

principalmente, os atravessamentos do discurso midiático que faz parte da composição da 

opinião pública. Para tanto, passamos a expor o modo pelo qual constituímos os nossos 

dados de pesquisa e a metodologia empregada na coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGIA EMPREGADA 

 

 

 

A comunicação é o elemento pelo qual é 

possível transformar o ser humano em sujeito 

da sua própria história, vivendo uma relação 

dialética, em diálogo, que o conduz a uma 

consciência crítica e a uma transformação. 

 

Ademilde e Mª Salete 

 

 

 

Para esse estudo como optamos por fazer uma análise de reportagens 

jornalísticas impressas, consideramos, então, que essa seja uma análise qualitativa e 

interpretativa de textos de mídia.  

Tal investigação pode ser definida como uma análise documental e se 

caracteriza por ser um exame de arquivo, pois utiliza “documento selecionado segundo 

estratégia precisa e tratado como um dado de investigação – com igual consideração que o 

discurso recolhido mediante uma entrevista ou os comportamentos captados por 

observação – cujo objetivo é verificar uma hipótese. Possui, portanto, um caráter 

essencialmente confirmatório.” 
3
 (KETELE; ROEGIERS, 1995, p. 37).  

Por se tratar de uma análise documento e para melhor compreensão do nosso 

objeto de pesquisa faz-se necessário esclarecer de que modo constituímos nossa amostra de 

trabalho, os critérios de seleção das reportagens, bem como traçar um breve histórico do 

projeto Educar para Crescer e das revistas das quais foram retiradas os gêneros para esse 

estudo. E é o que passamos a fazer na seção a seguir. 

 

 

 

                                                 
3
  Para maior compreensão do texto optamos por traduzir a citação de KETELE e ROEGIERS, cuja língua 

original é em espanhol. 
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1.1 – A coleta dos dados 

 

Para tentar depreender as imagens da Educação construídas pelo discurso 

midiático, coletamos amostras de reportagens das revistas da Editora Abril que abordam 

temas educacionais mesmo daquelas não especializadas, mas que contemplam esse aspecto 

embora de maneira esporádica.  

A coleta dos dados foi realizada entre setembro de 2008 a setembro de 2009. 

Este período se justifica pelo fato de que, no ano de 2008 , por ocasião do aniversário da 

revista Veja, aconteceu um evento, no qual foram discutidas 40 propostas para melhorar o 

Brasil. E as propostas sobre a Educação ficaram a cargo da Editora Abril, bem como da 

Scipione e da Ática.  

A partir desse acontecimento, a Abril se comprometeu em publicar, em pelo 

menos 30 das suas revistas, notas, artigos, reportagens, cartilhas, cartazes entre outros 

gêneros que orientassem a família e toda sociedade como ajudar a melhorar a Educação. 

Com esse objetivo, a Editora lançou um projeto que nomeou de Educar para Crescer que 

consiste em uma campanha que se dispõe a ampliar o impacto da iniciativa do Grupo em 

ajudar a colocar as questões educacionais na pauta nacional e tentar alavancar a qualidade 

da Educação Básica no Brasil.  

A Abril esclarece que o grupo tem a missão de contribuir para melhorar a 

qualidade da Educação Básica e para isso, produzindo publicações, sites, material 

pedagógico, pesquisas e projetos que auxiliem na capacitação dos professores, gestores e 

demais pessoas envolvidas no processo educacional.  

E o Grupo define o projeto como sendo um movimento de longo prazo e sem 

fins lucrativos e que, por esta razão, conta com o apoio do Ministério da Educação e com a 

força da comunicação da Abril para estimular boas práticas e, principalmente, destacar a 

importância da Educação para o crescimento do país e de todo cidadão brasileiro.  

A meta do projeto, segundo o Grupo, é conscientizar a população de que o 

sistema educacional no Brasil só vai melhorar quando todos se sentirem responsáveis pela 

qualidade do ensino ministrado no país. Para que tal fato aconteça é necessário sensibilizar 

e mobilizar pais, familiares, professores, estudantes, empresários, agentes comunitários, 

governantes e eleitores em geral sobre a importância de uma Educação de qualidade para 

todos. Além disso, objetiva ampliar o conhecimento da população a respeito dos principais 
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desafios da Educação Brasileira.  Por isso, descrevemos a seguir como se constitui o 

movimento pela Educação.  

 

   

1.2 – Movimento educar para crescer: a estruturação 

 

O Educar para crescer de acordo com o site oficial foi estruturado a partir de 

dados de pesquisas para compor as suas ações, e isto pode ser melhor compreendido na 

imagem que se segue: 

 

 

 

           Figura 1- Estrutura do projeto “Educar para Crescer”
4
 . 

 

 

Segundo o site do projeto, para entender a relação O brasileiro e a educação, o 

grupo Abril em parceria com o Ibope Inteligência aplicou uma pesquisa de campo em 2008 

em nove capitais brasileiras e foram ouvidas mais de mil pessoas entre 16 a 69 anos de 

idade, de todas as classes socioeconômicas, com cotas representativas por sexo, grau de 

instrução, idade e região.  

Nessa pesquisa, foi constatado que o país tem mais de 15 milhões de 

analfabetos, 30% da população não sabe fazer uma simples conta de somar e um entre 

cinco brasileiros já repetiu ou vai repetir de ano. Com estes dados, o Brasil figura entre os 

                                                 
4
 Informações e imagens obtidas a partir do sítio <www.educarparacrescer.com.br>. 
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piores classificados no exame internacional do PISA que mede o conhecimento em leitura, 

matemática e ciências. Além disso, a população não prioriza a questão da Educação na 

hora do voto e nem cobra dos governantes nesse setor.  

Por isso, 69% da população acredita que esse é um setor que necessita de 

investimento, 39% listam a Educação como sendo um dos principais problemas do país e 

1% considera as propostas na hora de votar. E por fim que, normalmente, o brasileiro não 

se sente responsável pela qualidade do ensino e tão pouco se sente motivado a contribuir 

com a sua melhora. 

Quanto ao conteúdo editorial no site do projeto há afirmação de que o Educar 

para Crescer conta com a força de comunicação do Grupo Abril e a capacidade de falar 

com públicos diferentes por meio de suas publicações. O projeto conta com ajuda de 300 

jornalistas na elaboração de reportagens, notas, dicas, cartilhas e, artigos sobre a Educação.  

Para esse projeto a Abril divulga esses gêneros mencionados em 31 das suas 

publicações, dentre elas, a revista Veja, Nova Escola, Exame, Você S/a, Nova, Cláudia, 

Manequim, SuperInteressante, InfoExame, Saúde! é vital, Contigo!, Capricho, Veja São 

Paulo, Ti Ti Ti, AnaMaria, Recreio, Mundo Estranho, Veja Rio, História,  Bons Fluídos, 

+Eu!, Dentre outras. E também em 31 sites e com um total de 180 reportagens por ano. E 

dentre os gêneros mencionados, há dois que parecem ser recorrentes em quase todas as 

revistas que divulga a campanha, tal fato por constarem na estrutura da organização do 

projeto e que pode ser bem visto na figura anterior, são eles os depoimentos pela educação 

e as cartilhas sobre a educação. 

Os depoimentos pela educação, objetos de nossa análise, funcionam como uma 

espécie de abertura para as reportagens sobre as questões educacionais, e de acordo com o 

site, eles são assinados ou aprovados pelos parceiros da Abril. Esses depoimentos trazem 

mais de 40 personalidades que possuem identificação com o leitor de cada revista e, assim, 

ajudam a conscientizá-lo sobre a importância de uma Educação de qualidade para todos.   

Quanto às cartilhas sobre a educação, em 2009 foram produzidas mais de 10 

milhões de exemplares e elas são voltadas para os pais com filhos em escolas particulares, 

pais com filhos em escolas públicas, empresários e executivos. E essas cartilhas contêm 

orientações simples e práticas sobre o que cada leitor pode fazer para ajudar a melhorar a 

qualidade da Educação escolar dos filhos e do país.  

O que consta no site é que, além de terem sido distribuídas gratuitamente em 

escolas, empresas e locais de grande circulação, as cartilhas foram encartadas 
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simultaneamente nas revistas Veja, Cláudia, Ana Maria, Viva!, Exame. Além disso, outras 

tantas foram distribuídas a preço de custo e conteúdo veiculado em outras plataformas. 

Alguns outros modos de distribuição é o caso, por exemplo, da parceria inédita com o 

MacDonald’s e da rede de restaurantes América que cederam o espaço de suas folhas de 

bandejas para divulgação do Educar para Crescer em setembro e outubro de 2009. 

Outra ação desenvolvida é o Portal da Mobilização que é o Portal do Educar 

para Crescer e que consiste em um “lugar para alunos, pais, educadores, dirigentes 

escolares, empresários pensarem a Educação Brasileira e contribuírem efetivamente para 

melhorá-la” informações de acordo com o próprio site. E, além do conteúdo das 31 

publicações da Editora Abril envolvidas no movimento, o portal engloba: reportagens 

exclusivas, ações originais que deram certo em algum ponto do país e do mundo, o ranking 

das escolas brasileiras, conteúdo enviado pelos internautas, ferramentas que estimulam a 

mobilização dos cidadãos, artigos de pessoas que pensam a Educação, blogs e agenda de 

eventos relacionados. 

Outro aspecto da estrutura do movimento Educar para Crescer está relacionado 

com a Atuação dos Governantes, pois para o projeto da Abril, para que a Educação Pública 

no país alcance os patamares desejados é fundamental que os governantes sejam 

responsáveis. Assim, é papel do projeto Educar para Crescer acompanhar as realizações 

dos dirigentes municipais, estaduais e da área federal da Educação e estimular os cidadãos 

brasileiros a cobrarem um ensino de qualidade em todas as escolas públicas do país. Por 

isso, é intenção do movimento acompanhar também os processos eleitorais no país. 

Por fim, para que todas essas ações sejam pensadas e executadas existe um 

Conselho Consultivo do Educar para Crescer que é constituído por pessoas de grande 

importância no cenário educacional do país. E os objetivos desse conselho é estimular a 

produção e difusão de conteúdos educacionais, orientar a coordenação quanto ao 

desenvolvimento de programas e ações, contribuir para o fortalecimento e preservação de 

imagem do projeto, colaborar na criação de parcerias, alianças e contatos, propor novas 

ações para o projeto, avaliar o conteúdo produzido pela redação e sugerir temas prioritários 

a serem publicados no site, nas cartilhas e nas páginas de depoimentos.  

Pode-se perceber que o projeto Educar para Crescer possui uma estrutura que 

parte de um princípio estabelecido, os resultados de uma pesquisa orientada, e a partir dai 

desenvolve algumas ações com o firme intuito de chamar a atenção da sociedade, bem 

como de todos os governantes para o os problemas educacionais do Brasil. E um dos meios 
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utilizados pelo grupo Abril são as suas publicações, ao considerar, assim, os diferentes 

perfis dos leitores da Abril. Dessa forma passamos a descrever as características das 

revistas, bem como dos leitores dessas publicações das quais extraímos o nossos dados de 

análise. 

 

 

1.3 – As revistas e seus leitores 

 

As publicações da Abril são consideradas um dos grandes trunfos no processo 

de divulgação das ações do movimento Educar para Crescer , pois é por meio delas que é 

possível conseguir a adesão dos leitores a essa campanha. E, segundo a descrição do 

projeto, as publicações atingem os mais variados grupos de leitores em decorrência dos 

diferentes perfis de revistas. Assim, passamos a descrever as revistas nas quais extraímos 

os nossos dados de trabalho para que possamos compreender melhor as estratégias 

utilizadas pelo enunciador do discurso para atingir o leitor, tal fato em razão de que toda 

publicação possui características que atendem diferentes perfis de leitores. 

 

 

1.3.1 Revista Nova Escola 

 

É uma revista voltada para o educador brasileiro que circula desde 1986 e é a 

segunda maior revista do país (atrás apenas da Veja). Possui uma circulação de 992 mil 

exemplares e busca oferecer subsídios para o educador do Ensino Fundamental melhorar a 

sua prática em sala de aula já que divulga ações educativas. 

Para alcançar todos os aspectos educacionais, a revista Nova Escola
5
 aborda os 

temas por meio de diversos gêneros como entrevistas com especialistas, artigos, relatos de 

experiências, ideias para sala de aula e seções destinadas a divulgação de trabalhos 

desenvolvidos em diferentes comunidades do país. 

Além de divulgação de ações educativas, a revista também possui o Prêmio 

Victor Civita Educador nota 10 que elege anualmente os melhores projetos de ensino 

desenvolvidos por professores. 

                                                 
5
 Informações obtidas a partir do sítio <http://www.fvc.org.br/nossa-historia.shtml>.  
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1.3.2 – Revista Você S/A 

 

A Você S/A
6
 teve a primeira publicação em abril de 1998 e foi apresentada 

como uma revista nova para tempos novos. É uma revista de circulação mensal e lida por 

meio milhão de profissionais todo o mês, tida como a única revista brasileira a tratar 

exclusivamente dos interesses profissionais e pessoais do executivo em evolução e que 

busca abordar reportagens que contribuem com o desenvolvimento da carreira, dos 

aspectos pessoais e individuais do executivo.  

Assim, o leitor dessa revista é o executivo, empreendedor ou profissional 

liberal. E os produtores dizem que essa é uma importante ferramenta para os que buscam 

ascensão social por meio da carreira profissional e que têm urgência em atingir os 

objetivos, atitude de líder e sede de aprendizado, ou seja, uma publicação inteiramente 

dedicada a ajudar os executivos brasileiros a manter a empregabilidade 

Por esta razão, e editorial da revista é focado em três grandes temas: a gerência 

do trabalho, a gerência da própria carreira e a gerência entre o trabalho e a vida pessoal. E 

se diz capaz de ajudar o leitor a fazer as melhores escolhas no mundo que se move rápido 

demais. Além disso, publica anualmente o guia com as 150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar. 

 

 

1.3.3 – Revista InfoExame 

 

A InfoExame
7
 é uma revista mensal sobre informática que começou a circular 

em 1986 como um encarte na revista de negócios Exame. Inicialmente foi batizada como 

Exame Informática e só depois recebeu o nome de InfoExame.  

Atualmente em seus textos é chamada de Info, no entanto a capa mantém o 

nome InfoExame por razões de propriedade intelectual. A circulação média anual desta 

revista é de 138 mil exemplares e com a estimativa de 613 mil eleitores.  

A revista aborda temas sobre informática tanto para uso pessoal quanto para 

fins corporativos, indo desde aplicação de determinados programas e sua forma de 

                                                 
6
  Informações obtidas a partir do sítio < http://www.administradores.com.br/aperfeicoamento/revistas/voce-

s-a/1023/>.   

 
7
 Informações obtidas a partir do sítio <http://www.puxandocompleto.com/search/info-exame-abril>.  
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utilização, até o desempenho de variados hardwares, que dizem ser sempre testados pela 

equipe da revista. Há também reportagens sobre tendências científicas e tecnológicas. 

 

 

1.3.4 – Revista Cláudia 

 

A Cláudia
8
 é uma revista destinada ao público feminino e aborda assuntos do 

dia-a-dia da mulher como relacionamentos, moda, beleza, saúde, família, filhos, carreira, 

grandes mulheres que fizeram história, além de temas da atualidade. 

Essa revista surgiu na década de 60 com o objetivo de falar das celebridades da 

época e foi uma das revistas femininas que registrou as transformações pelas quais as 

mulheres passaram ao longo dos anos. No primeiro momento as publicações davam ênfase 

na mulher do lar, aquela interessada em casa, marido e filhos.  

Posteriormente, a partir de uma carta de uma leitora e psicóloga chamada 

Carmem da Silva que revelava as angústia e frustrações das donas-de-casa diante de sua 

condição na sociedade, foi criada uma seção chamada A Arte de ser Mulher, na qual, essa 

mesma psicóloga passou a denunciar as condições de submissão da mulher, fato que tornou 

a revista um dos espaços com maior transpiração feminista da época.  

E diante dessas mudanças a revista que fora criada com o objetivo de tratar do 

universo da mulher “casada e santa” deveria promover modificações considerando essa 

nova leitora, uma mulher moderna que alcançou o mercado de trabalho.  

 

 

1.3.5 – Revista Contigo! 

 

A Contigo!
9
 É uma revista semanal com um público de mais de 75% composto 

por mulheres com faixa etária entre 18 -29 anos, com classe social A, B, C. Ela foi criada 

1963 e é a quinta revista mais antiga da Editora Abril.  

O lançamento, a princípio, foi mensal e trazia basicamente fotonovelas. Pouco 

depois incrementou a pauta e passou a trazer reportagens do universo das celebridades. 

                                                 
8
 Informações obtidas a partir do sítio < http://www.abril.com.br/institucional/50anos/femininas.html>.  

9
 Informações obtidas a partir do sítio <http://blog.comunidades.net/revistacontigo>.  
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Houve a preocupação em colocar nas capas, fotos de flagras dos artistas sem a 

preocupação em fotografar em Studio.  

A partir de 2004 a Contigo! Passou por uma reformulação gráfica e editorial e 

procurou focar mais no jornalismo e no entretenimento. Atualmente a revista está inserida 

no segmento celebridade e é a segunda maior redação da Abril, atrás apenas da Veja, com 

uma tiragem de 203 mil exemplares por semana. 

 

 

1.4 – Constituição do corpus 

 

E para este estudo, dentre as várias reportagens captadas, selecionamos uma 

carta do editor que consideramos o ponto de partida do movimento e, por esta razão 

merece uma análise detalhada e mais seis depoimentos pela educação. Contudo, eles foram 

escolhidos pelos títulos já que o gênero depoimentos pela Educação possui a mesma 

estrutura, só modificando a celebridade. A temática sempre versa sobre a Educação como 

responsabilidade da família, como forma de ascensão social e afirma que a qualidade do 

ensino depende da qualidade do professor. Selecionamos aqueles depoimentos que mais 

nos chamaram a atenção e que de certa forma, do nosso ponto de vista, trazem de modo 

mais explícito as idéias mais recorrentes sobre a Educação. Assim, selecionamos: 

 

InfoExame 

 

 Carta do Editor – Educar para Crescer (setembro/2008) 

 

Nova Escola 

 

 A importância do Professor. A qualidade da Educação depende muito de você, 

educador. É por isso que pessoas como Tony Belloto defendem a valorização dessa 

carreira. (janeiro/2009) 

 A importância de um bom professor. A qualidade desse profissional tem influência 

direta não aprendizado. (março/2009). 
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Você S/A 

 Campeão nos estudos. César Cielo tem disciplina também na sala de aula. 

(dezembro/2008). 

 Cidadania em primeiro lugar. Sem atitudes coletivas, não melhoraremos a 

Educação brasileira. Siga o exemplo de Alex Atala. (janeiro/2009). 

 

Cláudia 

 

 Educação é dever de mãe. Faça como a atriz Bruna Lombardi: estimule seus filhos 

a pesquisar. (junho/2009). 

 

Contigo! 

 

 Você sabe o que é IDEB? É um índice importantíssimo para o futuro do seu filho e 

do país, mas apenas 15% dos brasileiros sabem o que é e para que serve o IDEB. 

Vamos aumentar esse número? (abril/2009). 

 

Entendemos que cada revista possui a sua ideologia e trabalha com firme 

propósito de envolver o seu leitor, por esse motivo, para compreendermos melhor como 

funciona a influência das revistas sobre os seus leitores e como é estruturado o discurso de 

mídia consideramos relevante fazer um levantamento de alguns modos e estratégias que 

são operadas pela ideologia conforme são propostos por Guareschi e Biz no livro Mídia e 

Educação (2005). E é o que passamos a fazer a seguir. 

 

 

1.5 – Modos e estratégias de operação da ideologia 

 

Para compor uma análise mais detalhada dos textos de mídia optamos por 

utilizar as categorias de Guareschi e Biz (2005, p. 144) que consistem em alguns modos e 

estratégias de como funciona a ideologia. Para esses autores, a ideologia “é o uso de 

formas simbólicas para criar, ou reproduzir, relações de dominação”.  E formas simbólicas 

são entendidas como “tudo o que representa alguma coisa e tudo que reproduz sentido”, ou 

seja, imagens, textos, desenhos, falas, discursos, etc.  
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A partir desses conceitos, os autores estabelecem que as ideologias possam ser: 

a) intencionais, expressões de sujeito para sujeito; b) convencionais, sua construção 

depende do emprego e interpretação dos processos que envolvem regras, códigos, 

convenções de vários tipos; c) estruturais, exibem uma estrutura articulada; d) 

referenciais, são construções que representam algo, que se referem e dizem algo de alguma 

coisa; e) contextuais, inseridas em processos e contextos sócio-históricos específicos.  

Além disso, os autores enfatizam que a ideologia se liga ao conceito de ética 

que é entendida em seu sentido mais amplo como “tudo que se refere a bom ou mal, isto é, 

ética tem a ver com valores”. E que também tem relação com o termo dominação que é 

“expropriação, isto é, roubo de poder”, uma relação, na qual há outro envolvido. O poder, 

por sua vez, é compreendido como sendo “uma capacidade, um recurso de uma pessoa ou 

de um grupo” (GUARESCHI e BIZ, 2005, p.145). Vejamos na tabela a seguir, a maneira 

como os autores estruturam os modos e as estratégias operadas pela ideologia: 

 

 

Modos Gerais Algumas estratégias típicas de Construção 

Simbólica 

Legitimação Racionalização 

Universalização 

Narrativização 

Dissimulação Deslocamento 

Eufemização 

Tropo 

(sinédoque, metonímia, metáfora) 

Unificação Estandartização 

Simbolização da unidade 

Fragmentação Diferenciação 

Expurgo do outro 

Reitificação Naturalização 

Eternalização 

Normalização/ passivização 

Banalização Fait Divers – Divertimento - Ironia 

         Tabela1- Modos e estratégias de operação da ideologia (GUARESCHI e BIZ, 2005, p.147) 

 

Assim, é proposto o modo de legitimação que “consiste na tentativa de fazer 

com que relações de dominação sejam estabelecidas e sustentadas como justas e dignas de 
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apoio (legítimas), quando se pode comprovar que isso não é verdade”. E nesse modo pode 

se apresentar as estratégias de racionalização que é a “construção de argumentos falsos 

para persuadir alguém”, de universalização que consiste na idéia de apresentar algo como 

se fosse do interesse de todos, mas representa mesmo, o interesse de um grupo ou de uma 

minoria.  

E há, também, a estratégia de narrativização que é a criação de histórias, 

filmes, documentários para “justificar diante dos outros que uns são melhores que outros” 

(GUARESCHI e BIZ, 2005, p.148). Um exemplo disso são as estratégias de legitimação 

das diferentes culturas, diferentes povos. 

Outro modo é a simulação que “consiste em ocultar, negar ou obscurecer as 

informações e a verdade”. Uma das estratégias associadas a esse modo é a seleção das 

notícias e dos fatos, pois de acordo com Guareschi e Biz (2005) é impossível não 

selecionar, já que é muito difícil dizer tudo que acontece.  

Outra estratégia é a combinação de mensagens, e é quando se junta uma coisa 

com outra, ou é feita a associação de um fato com outro fato, podendo assim, tanto 

formular uma imagem positiva quanto negativa de determinado fato, povo, instituição, etc. 

Outra estratégia comum desse modo é o deslocamento “um termo costumeiramente usado 

para referir a determinado objeto ou pessoa e, com isso, as conotações positivas ou 

negativas de um, são transferidas a outro”.  

Já a eufemização trata de “um fato violento, ou injusto, com expressões 

descritas, na linguagem popular, como aceitáveis”, é o caso, por exemplo, da repressão 

violenta da polícia em algum protesto que é chamada de “restauração da ordem”. De 

acordo com Guareschi e Biz (2005) nesse modo também se enquadram as figuras de 

linguagem como a metáfora, metonímia e a sinédoque e todas elas podem dissimular 

relações de dominação. 

O terceiro modo é a unificação e que normalmente consiste no fato de que “as 

coisas são, por natureza, diferentes. Mas quando se quer enganar, apela-se para a “união”, 

a fim de conseguir o que se quer”. Um bom exemplo são as eleições, nas quais há a união 

de partidos e campanha em prol da aceitação popular. 

Outro modo que também contribui para o estabelecimento de relações de 

dominação é o chamado fragmentação ou expurgo do outro, que de acordo com Guareschi 

e Biz (2005), é “quando determinadas pessoas ou grupos podem se tornar perigosos e 
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ameaçadores”. É o caso do governo autoritário em que qualquer um que se coloque contra 

ele “é inimigo” dele. 

Por fim, para Guareschi e Biz (2005) o modo mais comum e talvez o mais 

sofisticado e que mais conduz a criação e manutenção das relações de dominação é o que 

se costuma chamar de reificação, ou de naturalização, ou ainda de eternalização que 

grosso modo, pode ser definido como sendo o de “transformar o cultural em natural”.  

De acordo com os autores, as instituições sociais, as leis, os governos, as regras 

sociais são criados pela sociedade e passam a funcionar como se fossem naturais e com 

existência própria, e se consigo fazer com as pessoas acreditem nisso, elas se tornam 

totalmente dominadas e não conseguem nem pensam em mudar. 

Em trabalhos realizados por esses mesmos autores, aparecem ainda alguns 

outros modos e estratégias de manutenção das relações de dominação como a banalização 

que faz uso do entretenimento, ou do humor; do fait-divers que apela para o 

sensacionalismo ou ainda a ironia. 

A descrição desses modos e estratégias de manutenção das relações de 

dominação é bastante relevante em um processo de análise do discurso de mídia, pois esses 

se filiam a ideologia e ao processo de construção e conservação dos estereótipos e verdades 

que circulam na sociedade, podemos, assim, servir-nos deste suporte teórico para o 

desenvolvimento de nossa análise que segue no próximo capítulo deste trabalho. 

Ao levar em consideração todos esses aspectos mencionados, acreditamos que a 

presente investigação poderá ser de grande relevância dentro da perspectiva da AD, no 

sentido de contribuir com uma análise de material impresso com fundamentação no 

conceito de ethos. Também, para a área da Educação, esperamos auxiliar a compreender 

como é construída a imagem do ensino brasileiro pelo viés do discurso midiático, que, por 

meio de dados e com uma autoridade que lhe é outorgada pelos leitores, consegue formar 

opiniões, muitas vezes incontestáveis, mas que poderão ser avaliadas através desta 

pesquisa. Passamos, então, a discutir as teorias que nos fornecem o suporte para o 

desenvolvimento deste trabalho 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISE DO DISCURSO (AD): UMA TEORIA DA LEITURA 

 

 

 

 

 
Quando nos olhamos, dois mundos diferentes se 

refletem em nossas pupilas. 

 

Bakhtin 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o suporte teórico que nos ampara nesse 

estudo. Para tal, buscamos as contribuições de Saussure (1995) no que se relaciona ao 

conceito de língua; de Bakhtin (1995) que colabora com o conceito de linguagem e sujeito, 

além de gêneros textuais uma das noções base desse nosso trabalho; de Pêcheux (1990) 

recorremos aos conceitos de discurso, sujeito, condições de produção, formações 

imaginárias, entre outros, que estruturaram a Análise do Discurso de linha francesa (AD) e 

de alguns estudiosos do discurso que nos ajudaram a entender as palavras desse pensador 

como Orlandi (2002, 2006), Charaudeau e Maingueneau (2006), Maingueneau (2008), 

Maldidier (2003), Gregolin (2006), Robin (1977) e Possenti (2004), entre outros. Além de 

Foucault (2002) de quem retiramos os conceitos de sujeito, formações discursivas e 

acontecimento.  

Na sequência, para entender o conceito de ethos nos amparamos nas ideias de 

Maingueneau (2008), Amossy (2005). E quanto à teoria dos gêneros textuais recorremos, 

como mencionado, a Bakhtin e a outros estudiosos como Marcuschi (2008), Bazerman 

(2006), entre outros. Para iniciar essa nossa explanação, começamos pelo conceito de 

língua que é a base para compreensão de toda e qualquer ideia relacionada ao discurso.   

 

 

2.1 – A língua: o princípio de tudo 

 

A linguagem sempre foi objeto de interesse do homem em diversas áreas de 

estudo, pois é por intermédio dela que a sociedade se constitui por meio dos sentidos e da 
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história. Por este motivo, talvez, esse não seja um tema fácil e existam tantas tentativas de 

definição do que venha a ser a língua.   

Porém, é consenso de que o homem e as ideias só tenham existência na língua e 

que esta não seja meramente uma estrutura, mas de que os sentidos se relacionam ao um 

conjunto de regras que transportam valores que definem o que pode ser dito, isso ao 

considerar a estrutura interna da língua, e também as relações externas a ela, pois “O 

centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas exterior: está 

situado no meio social que envolve o indivíduo.” (BAKHTIN, M./ VOLOCHINOV, 1995, 

p.125). 

 

 

2.1.1 – Língua enquanto estrutura 

 

Uma das grandes contribuições nos estudos de linguagem são os conceitos 

estabelecidos por Ferdinand de Saussure que tornaram a Línguística uma ciência. Por esse 

motivo faz-se necessário iniciar essa análise linguística procurando compreender o 

conceito de língua definido por ele, em razão de ser este autor amplamente retomado por 

outros estudiosos, seja para comparar ou para refutar as suas idéias, com o objetivo de 

estabelecer novos conceitos, e de modo especial aquele que irá nos orientar nesse trabalho. 

Assim, Saussure define que:  

 

 

[...] Ela (a língua) é um objeto bem definido no conjunto heteróclito dos fatos da 

linguagem. Pode-se localizá-la na porção determinada do circuito em que uma 

imagem auditiva vem associar-se a um conceito. Ela é a parte social da 

linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem 

modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem 

a necessidade de uma aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento; 

somente pouco a pouco a criança assimila.  (1995, p. 22). 

 

 

Segundo Saussure (1995) a língua é social, homogênea e estável, não podendo 

ser modificada pelo falante, ao contrário da fala que tem a sua realização de forma 

individual e heterogênea, com isso, à medida que ele estabelece a língua como objeto da 

linguística ao desconsiderar a fala, ele retira, consequentemente, todo aspecto histórico da 

língua e o sujeito que a produz.  
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Essa relação língua e fala possibilita uma análise da língua enquanto sistema 

organizado e em funcionamento, mas não permite compreender os processos de 

significação e os efeitos de sentido decorrentes da fala, que só serão possíveis na relação 

língua e discurso considerando os sujeitos e a história.  

Apesar disso, é inegável a contribuição de Saussure para a Línguística, pois foi 

a partir dos seus conceitos é que foi possível o desenvolvimento de outras tantas 

concepções de língua. E são algumas dessas outras concepções que veremos a seguir. 

 

 

2.1.2 – Da estrutura a constituição do ser 

 

Se para Saussure a língua é um sistema estruturado que tem o seu 

funcionamento independente do uso, para outros teóricos como Bakhtin (1995, p.117) não 

é possível conceber a língua separada dos sujeitos que a colocam em funcionamento e nem 

da história, pois para esse autor, na realidade,  

 

 

toda palavra comporta duas fases. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve 

de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em 

relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra 

é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre 

mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é 

o território comum do locutor e do interlocutor.    

 

 

 

Desse modo, não é possível conceber a língua sem os sujeitos que as produzem, 

mesmo porque, esses sujeitos só possuem existência e um se define em relação ao outro na 

e pela língua. Para Bakhtin a língua possui uma estrutura, que só terá existência no 

processo dialógico, reforçando, assim, as relações sociais por meio da materialidade 

discursiva. Materialidade que permite que a língua seja analisada em todos os níveis e 

tanto na oralidade quanto na escrita, não excluindo, inclusive, os processos sócio-

históricos.  

Essa proposta de redirecionamento do objeto da Linguística, da língua para o 

discurso, também é à base da constituição da AD com a teoria de Michel Pêcheux, e é o 

que continuaremos a discutir a seguir. 
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2.2 – Análise do Discurso no cenário da linguagem 

 

A Análise do Discurso é um campo de estudo que dispõe de um aparato teórico 

capaz de nos auxiliar nesse trabalho, na medida em que propõe compreender os efeitos de 

sentidos ao considerar o sujeito e a história, pois, nessa perspectiva, os sentidos são sócio-

historicamente construídos, já que o sujeito utiliza a linguagem no meio social por meio da 

materialidade discursiva, e estando assim inserido na história.  

Assim, o conceito de discurso apresentado aqui é advindo da teoria da AD que 

se constituiu na escola francesa e surge na década de 1960 com a publicação da revista 

Langages e tem em Michel Pêcheux um de seus precursores ao publicar “Análise 

Automática do Discurso”, em 1969. Surge como uma nova corrente ou disciplina que 

passa a tratar, sobretudo, dos conceitos de língua, historicidade e sujeito, colocados à 

margem pelas correntes da época (ORLANDI, 2002).  

 Naquele período, Pêcheux passa a questionar as leis de interpretação da leitura 

que eram feitas e busca uma teoria capaz de dar conta do discurso político já que para ele 

“o sentido, objeto da semântica, excede o âmbito da linguística, ciência da língua”. E esse 

autor critica as idéias de que a língua é um sistema estruturado em níveis, já que para ele 

“o laço que liga as „significações‟ de um texto às condições sócio-históricas desse texto 

não é de forma alguma secundária, mas constitutivo das próprias significações”.  

Para Pêcheux, “as palavras mudam de sentido segundo as posições sustentadas 

por aqueles que as empregam” (MALDIDIER, 2003, p. 31). E assim, na AD o sentido não 

pode ser depreendido apenas buscando compreender o que está dito, deve-se fazer relações 

e perceber a que FD o texto pertence para localizar as correspondências e as interpretações 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006). 

Nessa direção, os pressupostos básicos de Pêcheux são estabelecidos a partir do 

estudo das teorias de Saussure, Freud e Marx e deste modo, centrado em três grandes áreas 

do conhecimento que são a linguística, a psicanálise e o marxismo. Pode, por isso, ser 

considerada uma teoria da leitura, de natureza multidisciplinar, que trata da não 

transparência da linguagem, do sujeito e da história.  

Segundo Pêcheux (in: GADET e HAK, 1990), os discursos são sócio-

historicamente construídos e o sujeito é assujeitado a estes discursos através de aparelhos 

ideológicos, e, ao produzir um discurso, o faz de acordo com sua posição imaginária, e 

suas escolhas discursivas dependem das condições de produção (o lugar, o momento, a 
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situação...), ao visar a um determinado efeito de sentido, pois para a AD, o sujeito ao dizer 

tem uma intenção e espera provocar um determinado efeito de sentido.  

Com a redefinição desse objeto a AD passa a ser uma teoria capaz de ajudar a 

entender os efeitos de sentido existentes no texto a partir de uma nova concepção de 

leitura. E para Possenti (2004) AD se formula como uma teoria da leitura à medida que, 

para instaurar uma cientificidade, se institui ao romper com a ideologia de outras teorias.  

Para ele, a AD rompe com a linguística quando esta reivindica uma semântica 

como um de seus componentes. Com análise do conteúdo, tanto pela leitura baseada em 

categorias temáticas, quanto pela diferente abordagem de sentido: em lugar de tratamento 

como informação, a AD introduz a noção de efeito de sentido entre interlocutores.  

No tocante à filologia, entendida como um conjunto de procedimentos de 

interpretação de textos, a AD rompe em três níveis, com a concepção de língua unívoca, 

com a relevância do papel do autor e a forma do sujeito como unidade controladora do 

discurso e com relação à caracterização da conjuntura, sociedade uniforme. Com isso, 

passamos a compreender o novo objeto da Linguística: o discurso. 

 

 

2.2.1 – Discurso: o novo objeto 

 

Quanto à teoria de Saussure, Pêcheux propõe um deslocamento epistemológico 

com relação à língua saussuriana, pois, para ele o objeto de pesquisa da linguística passa a 

ser o discurso e não mais a língua. Ao estabelecer esse deslocamento, Pêcheux constitui o 

discurso como uma reformulação da fala saussuriana, desembaraçada de suas implicações 

subjetivas.  

Desde este momento, o essencial, que não vai variar, é colocado: “tratar-se-á 

sempre de manter-se no ponto de encontro da língua, tomada na pura acepção saussuriana 

de sistema, e de coerções irredutíveis à ordem linguística e ao sujeito psicológico” 

(MALDIDIER, 2003, p. 22). Para Pêcheux (1990, p.76):    

 

 

Não se trata de reprovar Saussure pelo fato de ter ignorado o que os sociólogos 

de seu tempo começam a discernir: observaremos apenas que, na grande 

Enciclopédia Francesa de 1901, Mauss e Fauconnet definiam a sociologia como 

a ciência das instituições, precisando: „As instituições são o conjunto de atos e 

ideias instituídas que os indivíduos encontram diante deles e que lhes são mais 
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ou menos impostos‟ (citado em Gurvitch, 1958, p.9), definição que Saussure 

poderia ter aceito para caracterizar a língua, „parte social da linguagem‟. 

 

 

 

 

Nesse aspecto há um rompimento com a idéia de língua enquanto sistema, de 

que ela possui uma substância e que, por isso, o sentido é estabelecido pelas escolhas 

possíveis dentre as combinações e substituições com base em elementos definidos e que 

são selecionados por um sujeito que tem a intenção de dizer o que diz.  

Para Pêcheux (1990, p.77) o discurso pertence a “um sistema de normas nem 

puramente individuais nem globalmente universais, mas que derivam da estrutura de uma 

ideologia política, correspondendo, pois, a um certo lugar no interior de uma formação 

social”. Ou seja, o discurso é sempre produzido a partir de condições de produção dadas. 

Nesse sentido, muito mais que uma análise textual a AD busca compreender a 

possibilidade de sentidos na relação do dito e o não-dito e de como estes se constituem na 

prática social já que para Charaudeau e Maingueneau (2006, p.170), “o discurso supõe uma 

organização transfrástica”.  

Tal fato não significa que todo o discurso se manifesta por sequências de 

palavras que são necessariamente de feição superior à frase, mas que ele mobiliza 

estruturas de uma outra ordem, diferente das da frase. E é o discurso o objeto de estudo da 

AD justamente por considerar que os sentidos vão muito além da língua e da  

materialidade discursiva, já que são sócio-historicamente construídos.   

Aspecto que também pode ser compreendido nas reflexões de Foucault (2002, 

p. 132-133) que define o discurso como sendo 

 

 

um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na mesma formação 

discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente 

repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, se 

for o caso) na história; é constituído de um número limitado de enunciados para 

os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. O discurso, 

assim entendido, não é uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, 

uma história; o problema não consiste em saber como e por que ele pode 

emergir e tomar corpo num determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, 

histórico – fragmentado de história, unidade e descontinuidade na própria 

história, que coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas 

transformações, dos modos específicos de sua temporalidade [...]. 
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Ao considerar isso, esse autor entende o discurso como sendo um conjunto de 

enunciados que provém de uma mesma FD. Lembrando ainda que os discursos são 

validados por uma prática discursiva que, na concepção de Foucault, é o que determina 

todo dizer, pois, ele entende essa prática como sendo “um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época 

e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de 

exercício da função enunciativa.” (FOUCAULT, 2002, p. 133).  

Por esta razão, o autor propõe que o que deve ser estudado são as práticas, ou 

seja, o movimento dos discursos e a sua relação com os sujeitos, a história a partir de uma 

conjuntura dada. Conjuntura entendida aqui como condições de produção e que passamos a 

compreender a seguir. 

 

 

2.2.2 – Condições de produção: as circunstâncias do discurso 

 

 Pêcheux, a partir das idéias marxistas, estabelece o conceito de condições de 

produção que é uma reformulação da noção descritiva das circunstâncias de um discurso e 

que era utilizada em psicologia social.  

Há por parte dele é uma tentativa de caracterização do esquema de 

comunicação proposto por Jakobson, pois para Pêcheux “a referência às condições de 

produção designava a concepção central do discurso determinado por um „exterior‟, como 

se dizia então, para evocar tudo o que, fora a linguagem, faz que um discurso seja o que é: 

o tecido histórico-social que o constitui” (MALDIDIER, 2003, p.23). 

Segundo Gregolin (2004) para Pêcheux (1990) as condições de produção 

incluem os sujeitos e a situação. Esta corresponde às circunstâncias da enunciação, ao 

contexto imediato, bem como ao contexto sócio-histórico e ideológico, contextos esses que 

são indissociáveis, pois em uma situação de linguagem eles funcionam conjuntamente.  

Em relação ao sujeito da AD, ele não é exatamente empírico, mas representa 

uma posição de sujeito projetado no discurso e funciona como um mecanismo da língua 

que permite passar da situação sujeito para a posição sujeito no discurso e isso se dá no 

jogo das formações imaginárias.  
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2.2.3 – Formações imaginárias 

 

A posição sujeito está intrinsecamente relacionada às projeções que os sujeitos 

fazem no jogo enunciativo, pois para Pêcheux (Apud GADET e HAK, 1990, p.82) o que 

funciona nos processos discursivos é “uma série de formações imaginárias que designam o 

lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu 

próprio lugar e do lugar do outro”. Por esta razão, para Pêcheux não existe no discurso 

simplesmente transmissão de informação entre A e B, mas “efeitos de sentidos entre os 

pontos A e B”. 

Em outras palavras, isso quer dizer que a construção da imagem de si e do outro 

“se dá no jogo das chamadas formações imaginárias que presidem todo discurso: a imagem 

que o sujeito faz dele mesmo, a imagem que ele faz de seu interlocutor, a imagem que ele 

faz do objeto do seu discurso”, ao revelar, assim, uma projeção da posição social no 

discurso que se desenvolve também na possibilidade de “antecipação”, responsável pela 

argumentação, e que é a “capacidade que todo locutor tem de colocar-se na posição de seu 

interlocutor experimentando essa posição e antecipando-lhe a resposta.” (ORLANDI, 

2006, p. 15-16).  

Para Pêcheux (Apud GADET e HAK, 1990) nas práticas discursivas deve-se 

considerar as relações de sentido, e isso quer dizer que “o que dissemos tem relação com 

outros dizeres e que tal fato faz parte dos efeitos de sentidos do nosso dizer” e aí se inclui 

as relações de força, ou seja, o lugar social de onde falamos marca por meio da locução o 

que esse lugar representa, pois cada um desses lugares “tem sua força na relação de 

interlocução e isto se representa nas posições sujeito. Por este motivo, essas posições não 

são neutras e se carregam do poder que as constitui em suas relações de força.” 

(ORLANDI, 2006, p.16). 

 

 

2.2.4 – Pré-construído e acontecimento 

 

O conceito de pré-construído também se relaciona à pressuposição, no terreno 

discursivo, e diz respeito ao fato de que um discurso sempre remete a outro pelas relações 
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de sentido, e “esta antecipação do que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer 

discurso” e, além disso,  

 

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 objeto de discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no qual 

este acontecimento era alegado, com as „deformações‟ que a situação presente 

introduz e da qual pode tirar partido. (PÊCHEUX apud GADET e HAK, 1990, 

p.77) 

 

 

 

O pré-construído vai sempre remeter o ouvinte a um discurso já existente e, 

para isso, evoca um acontecimento no qual o ouvinte seja capaz de fazer relações de 

sentido. E no interior da AD, o acontecimento discursivo se define em relação à inscrição 

do que é dito em um acontecimento, e ele provém não de um encadeamento de fatos, mas 

na dispersão dos enunciados e pode ser considerado como um “conjunto finito e 

efetivamente limitado das sequências que tenham sido formuladas, compreendendo o 

enunciado na singularidade de acontecimento em sua irrupção histórica” (GREGOLIN, 

2004, p.88).  

Desse modo, há uma articulação desse com outros enunciados e é esse jogo de 

relações que deve ser descrito, pois há uma articulação dialética entre singularidade e 

repetição, já que “de um lado, ele é gesto; de outro, liga-se a uma memória, tem uma 

materialidade; é único mas está aberto à repetição e se liga ao passado e ao futuro” 

(FOUCAULT, 2002, p. 31).   

 

 

2.2.5 – Interdiscurso 

 

A partir da compreensão do conceito de acontecimento podemos estabelecer 

também o conceito de interdiscurso e que diz respeito à relação de um discurso atual 

relacionado a um anterior, mas não é só isso, já que não é simplesmente a idéia de 

discursos anteriores que se ligam ao atual e nem algo comum entre os discursos.  

Esse conceito diz respeito a um conjunto de unidades discursivas que 

pertencem a discursos anteriores do mesmo gênero de discursos e que são contemporâneos 

a outros discursos também do mesmo gênero. Assim, pode se afirmar que o interdiscurso é 
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o que estabelece a relação estreita entre os discursos (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2006, p. 286). 

Além do que, ele “designa o espaço discursivo e ideológico no qual se 

desdobram as formações discursivas em função de relações de dominação, subordinação, 

contradição” (MALDIDIER, 2003, p. 51). Tal fato, porque é o complexo dominante nas 

formações discursivas e está permeado pelo ideológico, pois é o “interdiscurso que domina 

a formação discursiva” e é pelo “funcionamento do interdiscurso que o sujeito não pode 

reconhecer sua subordinação-assujeitamento ao Outro” (GREGOLIN, 2004, p.18). Assim, 

o interdiscurso é constituído pelo dizer já-dito e ele representa o Outro no discurso.  

Por esta razão, o conceito de memória discursiva também é estruturado a partir 

da noção de interdiscurso, pois essa “são enunciações que se estratificam no eixo vertical 

de tal maneira que qualquer formulação se dá determinada pelo conjunto das formulações 

já feitas” (ORLANDI, 2006, P. 21).  

Assim, entende-se que o discurso é constituído da memória de outros discursos 

e por isso alguns enunciados são conservados e outros não. Essa memória discursiva se 

“constitui em torno de saberes de conhecimento e de crenças sobre o mundo e que forma 

comunidades discursivas” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 326).  

Dessa maneira, compreendemos que esses conceitos se interrelacionam 

constituído a base para o entendimento do funcionamento dos discursos e da constituição 

das formações discursivas e que passamos a discutir.  

 

 

2.2.6 – Formação discursiva: o que pode e deve ser dito 

 

Nesse sentido, a partir do conceito de interdiscurso, Pêcheux reordena o 

conceito de formação discursiva (FD), já que esta, para ele, articula a relação entre 

ideologia e história por meio das relações de força e da conjuntura. E é o que expressa o 

conceito inicial de FD desenvolvido por Pêcheux em seu livro Semântica e Discurso, no 

qual ele afirma que uma FD é „“o que pode e deve ser dito (articulado sob forma de uma 

harenga (sic), de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de programa, etc.)‟ em 

uma formação ideológica definida, isto é, a partir de uma posição de classe no seio de uma 

conjuntura dada.‟” (MALDIDIER, 2003, P.52).  
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Segundo Gregolin (2004, p. 17) a FD é “aquilo que numa formação ideológica 

dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determina o que pode e 

deve ser dito”. Desse modo, entendemos que as palavras “mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam”, pois para Pêcheux o sentido de uma 

palavra ou expressão não existe em si mesmo, mas é sustentado por uma conjuntura dada, 

ou seja, a ideologia e a história. Isso ao considerar que a FD não se caracteriza por ser um 

espaço estruturado fechado, já que ela é sempre invadida por elementos provenientes de 

outros lugares. 

Esse mesmo conceito foi desenvolvido por Foucault (2002, p. 43) e ele afirma 

que os enunciados se relacionam entre si, não por dizer a mesma coisa, mas por haver 

semelhanças ou diferenças e regras que possibilitaram o seu aparecimento, estabelecendo 

dessa maneira, o conceito de formação discursiva, ou seja, 

 

 

no caso em que puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva. 

 

 

Então, os discursos se materializam através dos enunciados, que não existem de 

maneira isolada, mas em uma relação enunciativa, já que esse conjunto compõe as FDs que 

sustentam as verdades estabelecidas pela sociedade. Essa proposta foucaultiana mostra que 

existem regras para o surgimento do discurso e que estas estão associadas à história, por 

este motivo, algumas formações passam a existir ou a desaparecer.  

Navarro (2008, p. 60-61) afirma que para Foucault a “história não se encontra 

em torno de um centro, mas, sim, definida como espaço de uma dispersão”. E ao 

considerar que os acontecimentos discursivos são algo descontínuo, então, eles podem ser 

depreendidos na dispersão, pois, ao estabelecer as séries enunciativas há possibilidade de 

descrição das relações entre os enunciados. 

Para Foucault existe uma prática discursiva que coloca os enunciados dos 

discursos uns em relação aos outros e num sistema de dispersão, pois, a pesquisa com o 

discurso deve buscar as regularidades, ao levar em consideração o grande questionamento 

do próprio Foucault (2002, p. 30) de que “a descrição de acontecimento do discurso coloca 
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outra questão bem diferente: como apareceu um determinado enunciado, e não outro em 

seu lugar?”.  

Portanto, de acordo com esse autor a realização de uma análise arqueológica de 

discursos deve ser fundamentada na história geral e deve buscar fazer uma constituição de 

séries que possibilitem uma análise que aborde o conjunto de enunciados efetivamente 

ditos ou escritos, considerados na dispersão de acontecimentos. Partindo do princípio de 

que a FD é caracterizada por ser um “conjunto de enunciados que podem ser associados a 

um mesmo sistema de regras, historicamente determinadas” (CHARAUDEUAU; 

MAINGUENEAU, 2006, p. 241). A partir do estabelecimento desses conceitos faz-se 

necessário compreender de que modo o sujeito é considerado na disciplina AD. 

 

 

2.3 – O sujeito na constituição do discurso 

 

A construção dessa teoria parte das idéias desenvolvidas em um artigo de 

Althusser intitulado “Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado”, no qual este autor 

propunha uma nova categoria que é a do sujeito e a ideologia.  

 Althusser propõe, no artigo mencionado, que todo ser humano, social, pode ser 

agente do discurso e assumir a forma-sujeito que é a “forma da existência histórica de 

qualquer indivíduo, agente das práticas sociais”. E esse sujeito é “constituído pelo 

esquecimento que o determina, pois é do funcionamento da ideologia em geral que resulta 

a interpelação dos indivíduos em sujeitos” (GREGOLIN, 2004, p. 18). E essa interpelação 

se dá por meio das formações ideológicas, especificamente, pelo interdiscurso. 

Ao tomar como base essa idéia de que o “A ideologia interpela os indivíduos 

em sujeitos”, Pêcheux passa a desenvolver a teoria dos dois esquecimentos, a qual diz estar 

relacionada à ilusão do sujeito em achar que está na origem do sentido, já que. 

 
 

 

no „esquecimento número 1‟ o sujeito „esquece‟, ou em outras palavras, recalca 

que o sentido se forma em um processo que lhe é exterior: a zona do 

„esquecimento número 1‟ é, por definição, inacessível ao sujeito. O 

„esquecimento número 2‟ designa a zona em que o sujeito enunciador se move, 

em que ele constitui seu enunciado, colocando as fronteiras entre o „dito‟ e 

rejeitado, o „não-dito‟ (MALDIDIER, 2003, p. 42).   
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Desse modo, Gregolin (2004) diz que Pêcheux (Apud GADET e HAK, 1990) 

caracteriza o sujeito como sendo livre e submisso, pois ele – o sujeito – possui uma ilusão 

que é subjetiva, mas ao mesmo tempo ele pode referenciar um sentido. No esquecimento 

número 1, ele se esquece que não pertence à formação discursiva e tem a ilusão de ser a 

origem do dizer, e este é um esquecimento que é da ordem do ideológico e do inconsciente. 

Enquanto que no esquecimento número 2 que é da ordem da formulação, o sujeito esquece 

que existe a possibilidade de outros sentidos e sempre formula paráfrases para precisar o 

seu dizer. 

Gregolin (2004) afirma que Pêcheux (1990) diz que não se pode pensar o 

sujeito como origem de si, pois ele é interpelado pelo simbólico e assume uma forma-

sujeito que é resultado de um processo histórico e ideológico que é, por sua vez, resultado 

de processos institucionais e individualizados.  

E à medida que esse sujeito não é mais a origem do dizer e passa a ser 

constituído pela ideologia, ele sofre um assujeitamento aos discursos, ou seja, ele só pode 

dizer o que diz de acordo com a FD com a qual ele se identifica e com posição social que 

ocupa, pois nem tudo pode ser dito do mesmo lugar. O sujeito se submete à língua para 

significar e significa a si mesmo por meio do simbólico da história, revelando, dessa 

maneira, o assujeitamento que é “a própria possibilidade de se ser sujeito” (GREGOLIN, 

2004, p. 19). 

E ao refletir sobre a teoria dos sujeitos e a importância da mesma nos estudos 

discursivos não tem como deixar de estabelecer uma relação entre as idéias de Pêcheux e 

as categorias pensadas por Foucault em A arqueologia do saber com relação a esses 

mesmos sujeitos. Para Foucault existe um descentramento do sujeito já que na nossa 

sociedade existe uma seleção de quem é autorizado falar e a ocupar o lugar de onde se fala, 

pois 

 

ele (o sujeito) não é, na verdade, causa origem ou ponto de partida do fenômeno 

da articulação escrita ou oral de uma frase: não é tampouco, a intenção 

significativa que, invadindo silenciosamente o terreno das palavras, as ordena 

como o corpo visível de sua intuição; não é o núcleo constante, imóvel e 

idêntico a si mesmo de uma série de operações que os enunciados, cada um por 

sua vez, viriam manifestar na superfície do discurso. É um lugar determinado e 

vazio que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes; 

(FOUCAULT, 2002, p.107). 
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Nessa proposta metodológica, de acordo com Navarro (2008), Foucault 

estabelece a oposição entre o sujeito descentrado e aquele que é a origem do dizer, pois, 

para este autor na história global há o correlato de que o sujeito é visto como a origem de 

todo devir e de toda prática discursiva.  

Enquanto que na história geral, o sujeito não é mais o centro dos 

acontecimentos discursivos, mas passa a ser o objeto e sujeito deles. O que deve ser 

considerado nesse âmbito são os saberes e as relações que estabelecem entre si e não mais 

as ações de determinadas personalidades da história. 

O sujeito, na verdade, perde a sua posição de ser a origem do todo devir e de 

toda prática que era vista, e passa a ocupar uma posição no centro dos acontecimentos 

discursivos e a ser o objeto deles. Por esta razão, o tempo é também tratado de modo 

diferenciado, pois, não se considera apenas a cronologia, mas o fato de que ele (o tempo) 

se constitui de modo heterogêneo para os homens, ou seja, um mesmo momento histórico 

não acontece do mesmo modo para todos, já que determinados acontecimentos não afetam 

ou envolvem todas as pessoas do mesmo modo e ao mesmo tempo. O sujeito não é e não 

pode estar na fundação do discurso, mas ele possui um lugar determinado e vazio que pode 

ser ocupado por qualquer indivíduo. E assim o sujeito é “disperso em sua historicidade, o 

discurso não pertence ao sujeito, mas é constituído por sujeitos” (MORGADO, 2010, p. 

37).   

Ao considerar toda a exposição teórica feita até aqui podemos afirmar que para 

a AD, a língua é polissêmica e opaca, o sujeito não é controlado pela razão, ou seja, ele é 

dividido entre o consciente e o inconsciente, o discurso é do nível das ideologias e as 

“circunstâncias” do discurso são entendidas como condições de produção com ingredientes 

contraditórios (POSSENTI, 2004).  

Desse modo, essa disciplina rompe com a tradição mais poderosa que é a 

linearidade da história, ou melhor, de que o conhecimento se acumula progressivamente, já 

que para a AD o conhecimento não se acumula, mas ele se produz por saltos de mudança 

de rumo com relação às fases anteriores.  

Assim, temos o rompimento daquilo que Robin (1977) chamou de “o equívoco” 

com relação ao que a história esperava da linguística, de achar que esta, sendo uma ciência 

do texto, seria capaz de ajudar o historiador a desbastar o texto e a ordená-lo, ou seja, ele, o 

historiador, queria que a linguística fosse capaz de solucionar as falhas da língua, já que ele 

não enxergava nem o real da língua e nem da história, e assim a “Linguística é o único 
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modo de acesso aos comportamentos; que, graças a esta ciência, o historiador vai poder 

trocar suas pobres noções por conceitos verdadeiros.” (ROBIN, 1977, p. 21).  

Ao romper com esse projeto de não proporcionar modelos de análise a outras 

ciências e de buscar o sentido original através dos fatos e da autoria, é instaurada uma nova 

Linguística que, através da AD, entende que a língua não é uma espécie de ferramenta que 

os falantes utilizam para certos fins. Não é exposição de pensamentos, mas é antes de tudo 

um instrumento de interação social (POSSENTI, 2004).  

E, nesse processo, existe todo um envolvimento dos sujeitos do discurso e cada 

um à sua maneira contribui para que a língua produza um efeito de sentido. Então, a partir 

dessa exposição da base que fundamenta a teoria da AD, faz-se necessário compreender 

como o conceito de ethos se articula dentro dessa teoria, e é o que passamos a fazer na 

sessão que se segue. 

 

 

2.4 – O ethos discursivo: a imagem que se constrói 

 

Ao considerar que a teoria dos sujeitos nos ajuda a compreender a circulação 

dos discursos na esfera social e que as práticas sociais regulam o discurso desse sujeito que 

se constitui por meio das formações simbólicas e ideológicas, verificamos que o conceito 

de ethos nos possibilita compreender de que modo o sujeito, que não é a origem do dizer, 

mas é parte importante da constituição dos discursos, constrói a sua imagem por meio 

desse mesmo discurso e se projeta para uma audiência que busca persuadir, estabelecendo, 

desse modo, o jogo das formações imaginárias.  

Assim, nesse capítulo, buscamos esclarecer a origem do conceito de ethos bem 

como compreender as estratégias enunciativas utilizadas por esse sujeito para obter a 

adesão do interlocutor ao seu discurso.  

 

 

2.4.1 – Ethos: a origem 

 

Existem várias noções de ethos, porém, todas remontam de alguma maneira ao 

conceito da Retórica de Aristóteles, que implica tudo o que o locutor faz, não só através de 

palavras, mas também de gestos, tom, modulações de voz, escolhas lexicais, argumentos, 
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mímica, olhar, postura, vestimentas para causar boa impressão, dando uma imagem de si 

capaz de convencer o outro.  

É a construção da imagem de si no momento da enunciação com o objetivo de 

persuadir o auditório, ou seja, obter sucesso na oratória. Para Aristóteles, “A prova pelo 

ethos consiste em causar boa impressão mediante a forma com que se constrói o discurso, 

em dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança”. (apud 

MAINGUENEAU, 2008, p.56). 

Para Aristóteles nessa prova do ethos, o locutor não se instala em um 

posicionamento estático, ao contrário, se faz dinâmico pelo movimento que é construído 

em função do destinatário. A esse respeito, Maingueneau (2008, p.57) afirma: 

 

 

 

O ethos não age no primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica uma 

experiência sensível do discurso, mobiliza a afetividade do destinatário. Ainda, 

para retomar uma fórmula de Gilbert (século XVIII), que resume o triângulo da 

retórica antiga, „instruímos com argumentos; movemos pelas paixões; 

insinuamos com os costumes‟: os „argumentos‟ correspondem ao logos, as 

„paixões‟ ao pathos, os „costumes‟ ao ethos. 

 

 

 

Assim, Maingueneau (2008) afirma que na tradição retórica o ethos era 

frequentemente apresentado como tão, ou mais eficaz do que o pathos – os argumentos 

propriamente ditos - pois ele é capaz de subverter a hierarquia moral entre o inteligível e o 

sensível devido esse conceito se construir com base na decodificação linguística e no 

tratamento inferencial dos enunciados. Além disso,  

 

o ethos aristotélico, dentre todas as provas engendradas pelo discurso (logos, 

ethos e pathos), é apresentado em dois sentidos diversos. Numa acepção moral, 

o autor relaciona o conceito às atitudes e virtudes do enunciador (epieíkeia), 

como honestidade e benevolência, ao passo que, ao decorrer da obra, a noção de 

ethos aparece revestida de caráter objetivo (héxis). (MAGRI; BARONAS, 2009, 

p. 119) 

  

Em um primeiro momento o conceito de ethos abarca os valores morais 

relacionados ao enunciador, mas em um segundo momento, torna-se mais objetivo e diz 

respeito aos aspectos linguísticos. Na Retórica de Aristóteles, o conceito de ethos está 

ligado ao próprio discurso e não às características e saber extradiscursivo do enunciador, já 

que, segundo Maingueneau (2008, p. 57) o ethos persuade pelo caráter “quando o discurso 

é considerado de forma a tornar o orador digno de fé”, isso é possível por meio de 
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qualidades como a honestidade, benevolência e confiança que devem ser um efeito do 

discurso e não uma opinião expressa acerca do caráter do enunciador.  

De fato, o locutor não se diz com esses valores, eles são depreendidos do 

discurso através do ethos dito, no qual o locutor deixa transparecer esses valores que 

constituem sua identidade. E a imagem que se faz desse locutor é constituída por meio do 

ethos mostrado que leva o auditório a considerá-lo digno de fé ou não, tendo assim, a 

autoridade para falar ou não. 

 

 

2.4.2 – Concepção de ethos no século XX 

 

Ao se pensar na construção da imagem de si, noção que determina o conceito 

de ethos na retórica, não se pode deixar de fazer relação à teoria da enunciação e os 

trabalhos de Émile Benveniste (1995). Esse estudioso que propõe que o enunciador está 

previsto na língua em um jogo enunciativo, pois ele – o enunciador - é aquele que fala 

utilizando-se das formas da língua que organizam o tempo e o espaço a partir de um eu, 

aqui, agora.  

Acrescenta-se a esse aspecto o juízo do enunciador sobre aquilo que ele diz por 

meio da modalização, das formas das frases que expressam o compromisso consciente e a 

intenção de significar do sujeito locutor (MAZIÈRE, 2007).  E essa teoria se filia ao ethos 

à medida que a noção de enunciador é retomada pela a AD e diz respeito ao jogo 

imaginário de posições, de um sujeito que se divide e faz parte de uma cena enunciativa na 

qual o sujeito locutor ao dizer instaura um tu no tempo e no espaço e que fazem parte do 

processo de significação, embora Benveniste (1995) não tenha feito uso do termo ethos.    

A integração desse termo às ciências da linguagem encontra uma primeira 

expressão na teoria polifônica de Osvaldo Ducrot que retoma o conceito de ethos e enfatiza 

o fato de que a eficácia desse reside no fato de que ele se associa a forma da enunciação 

sem estar explicitado no enunciado.  

Nessa teoria existe uma distinção entre o “locutor-L” (aquele que enuncia) e o 

“locutor-lambda” (enquanto ser do mundo). Segundo o autor, o ethos está associado a “L” 

que, por ser a fonte da enunciação, se estrutura de modo a tornar o seu dito aceitável ou 

refutável. E pelo fato de que o ethos pertence ao campo da enunciação e não é tomado 

como objeto do discurso.  



55 

 

 

 

Desse modo, “o auditório atribui ao “Locutor-Lambda” traços de uma realidade 

intradiscursiva, que podem ou não ser coincidentes com os atributos reais daquele que 

enuncia (“Locutor-L)” (MAGRI e BARONAS, 2009, p. 120). Assim, para Ducrot, o ethos 

deve ser percebido, mas não deve ser objeto do discurso, pois ele está “associado a locutor 

L, o locutor L enquanto tal: é na medida em que é fonte da enunciação que ele se vê 

revestido de caracteres que, em consequência, tornam essa enunciação aceitável ou 

refutável” (DUCROT apud MAINGUENEAU, 2008, p. 59). 

Vê-se que o ethos é diferente dos atributos “reais” do locutor, embora haja uma 

associação a este enquanto fonte da enunciação, mas é pelo exterior que o ethos caracteriza 

o locutor e que é depreendido pelo destinatário, pois se relaciona a forma de dizer e 

também a dados exteriores à fala propriamente dita (vestimentas, gestos...) e, além do que, 

cada palavra implica, ao mesmo tempo, “levar em conta representações que os parceiros 

fazem um do outro e a estratégia de fala de um locutor que orienta o discurso de forma a 

sugerir por meio dele certa identidade” (MAINGUENEAU, 2008, p. 60).  

Por esta razão, analisar o locutor no discurso consiste “não em ver o que ele diz 

de si mesmo, mas em conhecer a aparência que lhe conferem as modalidades de sua fala” 

(AMOSSY, 2005, p. 15). E é precisamente nesse ponto que Ducrot recorre ao termo ethos. 

Desse modo, pode-se perceber que na construção do ethos há uma espécie de 

modulação do esquema de comunicação, no qual, locutor e destinatário compõem um jogo 

de construção de imagens que fazem parte da produção dos sentidos, evocando, assim, as 

formações imaginárias de Pêcheux (1990). 

 

 

2.5 - Formações imaginárias: o elo entre ethos e AD 

 

No mesmo sentido Kerbrat-Orecchioni também insere o ethos em sua obra, se 

colocando, desse modo, no interior de uma linguística enunciativa. Para essa autora, o que 

importa são os procedimentos linguísticos pelos quais os sujeitos deixam suas marcas 

enunciativas fazendo parte da enunciação e fiel ao projeto de Benveniste (1995) em relação 

à interdependência dos parceiros da interlocução, já que ela trata da inscrição do locutor e 

da construção da subjetividade na língua.  

Como mencionado anteriormente, Benveniste (1995) introduz a noção de 

quadro figurativo, no qual instaura duas figuras importantes, uma que é a da origem e o 
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outro o destino da enunciação. Essas duas figuras, por ser a enunciação forma de discurso, 

estabelecem uma relação discursiva de interdependência mútua já que a enunciação é 

concebida como alocução e, desse modo, pressupõe um alocutário (AMOSSY, 2005). 

 Nessa perspectiva, nos estudos da enunciação há a reprodução da noção de 

formações imaginárias de Michel Pêcheux que, estabelece que A e B, no processo de 

comunicação, fazem imagem de si e do outro: o emissor A faz uma imagem de si e de seu 

interlocutor B; reciprocamente, o receptor B faz uma imagem do interlocutor A e de si 

mesmo. 

Em sentido similar, Kerbrat-Orecchioni sugere incorporar à noção de ethos “a 

representação que os parceiros da comunicação fazem de si mesmos, do outro e a que 

imaginam que o outro faz deles” (MAGRI e BARONAS, 2009, p. 121). E essa 

representação diz respeito à competência cultural dos dois parceiros da comunicação. 

 

 

2.6 – Maingueneau: cenografia 

 

Desse modo, o ethos está ligado à enunciação, porém não se pode esquecer que 

o leitor também constrói a imagem do enunciador antes mesmo que ele fale, ou seja, existe 

uma pré-construção da imagem do locutor. É o que se pode nomear de ethos discursivo e 

ethos pré-discursivo.  

Maingueneau (2008) afirma que, só o primeiro está na base dos estudos de 

Aristóteles e corresponde ao aspecto de que a imagem do locutor não é exterior à fala, mas 

se constrói por meio dela. Quanto ao ethos pré-discursivo, deve-se mencionar o fato de que 

muitas vezes as informações, ou o conhecimento prévio que temos do locutor, do seu lugar 

social, da sua notoriedade podem contribuir na formação da imagem dele, isso antes 

mesmo que ele se pronuncie.  

Além do que, “mesmo que o destinatário não saiba nada antecipadamente sobre 

o ethos do locutor, o simples fato de um texto pertencer a um gênero de discurso ou a certo 

posicionamento ideológico induz expectativas em matéria de ethos.” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 60). 

Nesse sentido, é possível considerar que o ethos é um comportamento que 

relaciona ou articula o verbal e não-verbal em favor de provocar no destinatário um efeito 

de sentido que não decorre somente das palavras, mas também de toda a cena enunciativa e 
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de todos os aspectos pré-discursivo do locutor. A cenografia corresponde ao lugar de onde 

vem o discurso e ao mesmo tempo de onde se articula e  

 

 

ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer 

que essa cena da qual vem a palavra é precisamente a cena requerida para 

enunciar nessa circunstância. São os conteúdos desenvolvidos pelo discurso que 

permitem especificar e validar o ethos, bem como sua cenografia, por meio dos 

quais esses conteúdos surgem. (MAINGUENEAU, 2008, p. 71).  

 

 

 

Compreendemos que a cenografia “é a cena de fala que o discurso pressupõe 

para poder ser enunciado” e que é construída pelo próprio texto e não imposta pelo gênero, 

pois não é como se fosse uma cena fixa na qual ocorresse o discurso, isso mesmo que haja 

gêneros que não permitam cenografias variadas, como é o caso das listas telefônicas, por 

exemplo. 

Porém, mesmo que se considere a cena enunciativa para distinguir os conteúdos 

provenientes dela, deve-se esclarecer que nem sempre os efeitos de sentidos são 

alcançados do mesmo modo pelos destinatários, pois o ethos visado não é necessariamente 

o ethos produzido, já que depende do ponto de vista que tomam o destinatário e o locutor. 

Outro aspecto ressaltado por Amossy (2005) é o fato de que ao falar o 

enunciador precisa ser detentor de um saber para que possa ter uma autoridade junto ao seu 

destinatário, ou seja, ele deve se conferir, e conferir ao seu destinatário, um status para 

legitimar o seu dizer.  

Ao mesmo tempo, deve-se considerar o modo de dizer, ou a maneira da 

enunciação, levando-se em consideração que a noção de ethos se desenvolve de forma 

articulada à cena de enunciação, pois, cada discurso comporta uma distribuição 

preestabelecida de papéis e cada locutor pode mais ou menos estabelecer aquilo que quer 

desempenhar e com certa liberdade.  

No entanto, o locutor deve tentar controlar (se é que isso seja possível), mesmo 

que de modo confuso, o tratamento interpretativo dos signos para que não haja espaço para 

interpretações equivocadas, já que a partir desse dado incontornável, muitas “explorações 

do ethos são possíveis, em função do tipo de gênero de discurso em questão, e também em 

função da disciplina, ou de alguma corrente no interior da disciplina, à qual a pesquisa se 

liga.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 73). 
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Então, o modo de dizer, ou tom, pode estabelecer um elo entre o locutor e o 

destinatário, pois, à medida que fala, o locutor autoriza a construção de uma verdadeira 

imagem de si que deverá ser depreendida pelo destinatário, e é esta imagem que irá causar 

um impacto provocando a adesão desse destinatário àquilo que foi dito pelo locutor.  

Porém, como mencionado anteriormente, o ethos é distinto dos atributos reais 

do locutor, porque, embora exista uma associação do dizer à fonte da enunciação, o ethos 

caracteriza o locutor pelo exterior, pois “o destinatário atribui a um locutor inscrito no 

mundo extradiscursivo traços que são em realidade intradiscursivos, já que são associados 

a uma forma de dizer.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 59). 

Dessa maneira, conclui-se que o ethos, tanto na Retórica de Aristóteles quanto 

na perspectiva de Maingueneau e para a AD, é uma noção discursiva e um processo 

fundamentalmente interativo, já que exerce influência sobre o outro. Além disso, também é 

sociodiscursivo, pois é um comportamento socialmente avaliado em uma situação 

comunicativa precisa e integrado a uma conjuntura sócio-histórica determinada, sendo 

assim, uma noção fundamentalmente híbrida.  

E o que importa são as estratégias e o modo como o enunciador estrutura o seu 

discurso de maneira a convencer o seu interlocutor, pois a eficácia da palavra não está em 

sua substância linguística, mas reside na relação entre a função social do locutor e o seu 

discurso, pois, “o discurso não pode ter autoridade se não for pronunciado pela pessoa 

legitimada e a pronunciá-lo em uma situação legítima, portanto, diante dos receptores 

legítimos” (AMOSSY, 2005, p. 120). 

 

2.6.1 – Ethos: dito e mostrado 

 

 

Por ser uma noção discursiva e um processo interativo, o ethos não se apresenta 

de uma única maneira, pois é a interação de vários fatores que contribuem para a 

construção da imagem de si no discurso: ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos 

mostrado), o ethos dito no qual o enunciador evoca sua própria enunciação, e o ethos 

efetivo que é o resultado dessas diversas instâncias. E o destinatário é capaz de reconhecer 

essa maneira que o enunciador se apresenta através das representações sociais e nos 

estereótipos associados ao comportamento humano (MAINGUENEAU, 2008). 
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Quanto à distinção do ethos dito e ethos mostrado, vemos que esta interface 

“inscreve-se nos extremos de uma linha contínua, já que é impossível definir uma fronteira 

nítida entre o „dito‟ sugerido e o „mostrado‟” (MAINGUENEAU, 2008, p. 71). Assim, o 

ethos efetivo, aquele construído pelo destinatário, resulta da interação desses vários fatores 

e o peso irá variar de acordo com os gêneros do discurso e, por isso um processo interativo, 

como pode ser visto no esquema abaixo: 

 

 

 

Figura 2 – Ethos e cena da enunciação (MAINGUENEAU, 2008, p. 71) 

 

 

Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que a especificidade do 

ethos reside no fato de que ele se relaciona a um fiador que por meio de sua fala constrói 

sua identidade a partir de um mundo que o identifica e passa a ter existência pela fala.  

Ao estabelecer a sua identidade relacionada a esse mundo, o fiador obtém a 

adesão do destinatário as suas ideias por meio da maneira de dizer que é também a maneira 

de ser e em parte pelo poder de persuasão que o leva a se identificar com um corpo em 

movimento recoberto de valores historicamente especificados. E é essa imagem do locutor 

e do fiador que passaremos a entender. 

 

 

2.7 – Imagens do locutor e do fiador 

 

A noção de ethos, nesse jogo enunciativo, para Maingueneau, permite que haja 

uma articulação entre corpo e discurso numa dimensão diferente da oposição empírica 
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entre oral e escrito pelo fato de que “a instância subjetiva que se manifesta por meio do 

discurso não pode ser concebida como um estatuto, mas com uma „voz‟, associada a um 

„corpo enunciante‟ historicamente especificado.” (2008, p.64).  

Nessa perspectiva então, não é apenas considerado o verbal, mas também um 

conjunto de características físicas e psíquicas associadas ao fiador
10

 e que são atribuídas 

pelas representações coletivas. E esse fiador passa a ter um caráter e um corpo que irão 

variar de acordo com o texto. E Maingueneau (2008, p.65) esclarece que na constituição do 

fiador 

 
o „caráter‟ corresponde a um feixe de traços psicológicos. Quanto à 

„corporalidade‟, ela é associada a uma compleição física e a uma forma de se 

vestir. Além disso, o ethos implica uma forma de mover-se no espaço social, 

uma disciplina tácita do corpo, apreendida por meio de um comportamento. O 

destinatário o identifica apoiando-se em um conjunto difuso de representações 

sociais, avaliadas positiva ou negativamente, de estereótipos, que a enunciação 

contribui para reforçar ou transformar. 

 

 

Nesse âmbito, vale lembrar que os estereótipos são “um arsenal de 

representações coletivas que determinam parcialmente a apresentação de si e sua eficácia 

em uma determinada cultura” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p.221). Desse 

modo, o destinatário, ao entrar em contato com o que é dito pelo fiador, no processo de 

leitura, aciona ou ativa o mundo ético que regula aquilo que é socialmente aceito ou não, 

podendo assim, aderir ou rejeitar o discurso desse fiador.   

Para Maingueneau (2008, p. 65) o leitor faz uma incorporação do dito do fiador 

e que não é a simples identificação a uma personagem, mas a tudo que ele representa no 

“mundo ético”, do qual o fiador “é parte pregnante”. E essa incorporação, a maneira pela 

qual o destinatário em posição de interprete se apropria desse ethos, pode ocorrer em três 

registros:  

 

- a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela lhe dá corpo; 

- o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 

correspondem a uma maneira específica de relacionar-se com o mundo 

habitando seu próprio corpo; 

- essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo, da 

comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso. 

 

 

                                                 
10

Quanto aos termos “fiador”, “corporalidade”, aqui utilizados, na verdade, são termos usados por 

Maingueneau no livro Cenas da enunciação (2008). 
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Porém, esse autor enfatiza que o ethos não pode ser considerado do mesmo 

modo em qualquer texto, pois a incorporação não é um processo uniforme, mas se modula 

em função dos gêneros e dos tipos de discurso.  

O ethos, em um texto escrito, por exemplo, pode não ter, necessariamente, uma 

relação direta com o fiador encarnado e simplesmente gerar uma mensagem, ser um ethos 

que só tenha existência intertextual, ou um ethos composto que mistura vários ethé ou 

ainda, aquele que nos textos “ninguém fala” que retoma a ideia de Benveniste (1995) em 

relação aos enunciados desprovidos de marcas de subjetividade na enunciação, o que 

ocorre, por exemplo, com os textos jurídicos, científicos, narrativo e que não mostram a 

presença de um enunciador, no entanto, não significa que com o apagamento do 

enunciador não se possa estabelecer a fonte enunciativa em termos de ethos e fiador. 

Assim, para Maingueneau (2008) a adesão do destinatário ocorre através de um 

apoio mútuo na cena da enunciação. O destinatário se incorpora a um mundo que se 

associa a um corpo imaginário e o mundo é configurado a partir da enunciação desse 

corpo. Apesar disso, a visada da AD não pode se contentar com o conceito de ethos da 

retórica tradicional como meio de persuasão, porque para essa disciplina o ethos é parte 

“pregnante da cena da enunciação, com o mesmo estatuto que o vocabulário ou os modos 

de difusão que o enunciado implica por seu modo de existência”.  

Para tanto, o discurso deve ser entendido como o resultado de uma associação 

“contingente de um „fundo‟ e de uma „forma‟; não se pode dissociar a organização de seus 

conteúdos e do seu modo de legitimação de sua cena de fala” (MAINGUENEAU, 2008, p. 

70).   

Dessa maneira, podemos dizer que o discurso de mídia possui uma estreita 

relação com o ethos, pois procura persuadir associando os produtos que promove a um 

corpo em movimento. Esta busca à adesão do leitor, por meio de estratégias discursivas, 

faz pressupor a forma de dizer e o modo de ser do fiador, já que “o poder de persuasão de 

um discurso decorre em parte do fato de que ele leva o destinatário a identificar-se com o 

movimento de um corpo, por mais esquemático que seja, investido de valores 

historicamente especificados” (MAINGUENEAU, 2008, p. 72).  

E em se tratando de mídias, outra noção que podemos fazer em relação ao ethos 

é a de sobreasseveração e de sua correlata, sobreasseverador que implica em uma 

„amplificação‟ do enunciador manifestado por um ethos apropriado. É o que veremos a 

seguir. 
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2.8 – Ethos e a sobreasseveração nas mídias 

 

Maingueneau (2008) afirma que a sobreasseveração está presente nas mídias 

por meio do fenômeno denominado de slogans que são enunciados curtos que durante um 

curto período de tempo são retomados de forma intensa por programas de informação. E 

como, normalmente, as mídias favorecem o funcionamento dos slogans, muitas vezes, um 

locutor é capaz de transformar uma sequência de texto em um slogan por meio de 

manipulação apropriada.  

Há também uma distinção entre o locutor efetivo e esse mesmo locutor 

considerado sobreasseverador, pois este é produzido pela máquina midiática e também 

pelo próprio efeito da citação, já que ele é o sobreasseverador do enunciado. 

E a sobreasseveração implica uma figura do enunciador “que não apenas diz, 

mas mostra que diz o que diz, e presume-se que o que ele diz condensa uma mensagem 

forte, induz a uma tomada de posição exemplar” e, assim, o sobreasseverador é “alguém 

que sobrepõe que mostra o ethos de um homem autorizado, sob influência de uma Origem 

transcendente, que estabelece valores, para além das argumentações” (MAINGUENEAU, 

2008, P. 91).  

 

2.8.1 - Ethos e mídia: uma relação discursiva 

 

Pela importância desse conceito para esta análise, convém esclarecer de 

maneira concisa o porquê da adoção da noção de ethos sob a perspectiva de Maingueneau. 

Esse autor esclarece que, na perspectiva dele, e, na nossa também, o estudo do ethos 

ultrapassa bastante o quadro da argumentação, pois  

 

 
 

além da persuasão pelos argumentos, a noção de ethos permite refletir sobre o 

processo mais geral da adesão dos sujeitos a determinado posicionamento. Esse 

processo é particularmente evidente quando se trata de discursos como a 

publicidade, a filosofia, a política etc., que – diferentemente dos que decorrem 

de gêneros „funcionais‟, como os formulários administrativos ou os 

instrucionais – devem ganhar um público que está no direito de ignorá-los. 

(MAINGUENEAU, 2008, p.64). 

 

 

 



63 

 

 

 

Dessa maneira, percebe-se que uma análise discursiva contribui para que se 

possa compreender como os discursos e esses enunciadores vão se figurando nos gêneros 

desenvolvidos nas revistas. Ao compreender essa configuração pode-se perceber de que 

lugar essas pessoas falam e de que maneira se comprometem com a Educação e, 

principalmente, como conseguem por meio do ethos persuadir o leitor, e até mesmo formar 

essas opiniões. 

Além do que, como mencionado, o ethos mantém um laço de reflexividade 

enunciativa que articula corpo e discurso que são capazes de dar um caráter e uma 

corporalidade ao fiador. Desse modo, fica claro que o destinatário dá um corpo aquele que 

fala, mas que vai muito além do aspecto físico, pois para essa corporalidade é trazido todo 

um mundo ético ao qual esse destinatário tem acesso por intermédio da leitura. E por se 

tratar de texto jornalístico, perceber o modo de organização do discurso de informação 

também contribui para que se possa compreender os ethé e as imagens que se fazem a 

partir desses discursos. Pois, o discurso publicitário contemporâneo mantém, 

 

 

por natureza, um laço privilegiado com o ethos; de fato, ele procura persuadir 

associando os produtos que promove a um corpo em movimento, a uma maneira 

de habitar o mundo; como o discurso religioso, em particular, é por meio de sua 

própria enunciação que uma propaganda, apoiando-se em estereótipos 

avaliados, deve encarnar o que ela prescreve (MAINGUENEAU, 2008, p. 66).  

 

 

Dessa forma, o que merece destaque é compreender como o acontecimento 

midiático se constrói e como essa instância se procede na formulação da informação. Nesse 

âmbito, o que nos interessa são os ditos modos discursivos que tratam os acontecimentos 

de acordo com as situações de comunicação midiática que buscam relatar o que acontece, 

comentar ou explicar o ocorrido e provocar confronto de ideias através de diferentes 

dispositivos (CHARAUDEAU, 2008).  

E o comentário do acontecimento ocorre por meio de algum gênero discursivo 

e, por esta razão, na constituição do ethos é necessário considerar também os gêneros, pois 

estes também fazem parte da cenografia e contribuem com a construção da imagem de si 

do fiador do discurso. Na sessão a seguir passamos a compreender o funcionamento dessa 

noção. 
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2.9 - Gêneros textuais: o novo no velho 

 

 Para Maingueneau (2008), diferentemente de Bakhtin, os gêneros não 

determinam o que pode ser dito, mas ele considera que existe um valor diferenciado ao 

dizer e ao fiador do discurso quando se considera o gênero discursivo no qual esse dito 

aparece e se materializa, por esse motivo e para que se possa compreender de modo mais 

amplo o funcionamento do conceito de ethos faz-se necessário compreender também a 

constituição do conceito de gêneros textuais, aspecto que é também determinante para essa 

nossa análise, e que passamos a discutir.  

 

 

2.9.1 - Estudos de gêneros no Brasil e nos PCNs 

  

Os gêneros textuais têm sido um dos temas mais comentados e explorados nos 

últimos tempos. Parece que a teoria de Mikhail Bakhtin nunca fora tão revisitada. Apesar 

disso, segundo Rojo (2005), no Brasil esse estudo é relativamente novo e passou a ser 

desenvolvido a partir de 1995, principalmente no campo da linguística aplicada ao ensino 

de línguas (estrangeira e materna).  

Para Rojo, grande parte disso se deve ao fato de que nos documentos oficiais 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa e estrangeira é 

recorrente a ideia dos gêneros como objeto de ensino. E esta noção é difundida nos 

documentos como sendo a meio mais eficaz para o desenvolvimento da leitura e da escrita 

já que  

 

todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais 

geram usos sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados 

historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, 

disponíveis na cultura. (PCN-LP, 1998, p. 21). 

 

 

 

Assim, no PCN-LP (1998, p. 22) há a definição da noção de gêneros como 

sendo “a família de textos que compartilham características comuns, embora heterogêneas, 

como visão geral de à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau 

de literariedade, por exemplo, existindo quase em número ilimitado”.  
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Verificamos dessa maneira que os documentos, na verdade, reforçam a 

necessidade de se contemplar nas atividades escolares a diversidade de textos e gêneros 

pela sua importância na vida social e pelo valor do uso da linguagem que é sócio-

historicamente determinada, isto considerando as condições de produção. Por esta razão, 

há uma exigência maior em relação aos níveis de leitura e de escrita diferentes dos que 

havia algum tempo.  

Nessa perspectiva, cabe a escola proporcionar ao aluno a oportunidade de 

conhecer o maior número de textos e gêneros de modo que esteja preparado para atender a 

demanda social. Mas, para se compreender melhor o conceito empregado nesse trabalho se 

faz necessário conhecer o surgimento dessa noção tão cara ao campo linguístico por ser 

objeto de interesse de várias pesquisas e é o que veremos na seção a seguir. 

 

 

2.9.2 - O conceito de gênero do discurso 

 

Para Marcuschi (2008), o estudo de gêneros textuais não é novo, pois remonta à 

tradição ocidental desde Platão, Aristóteles, ligado especialmente aos estudos literários, 

passando pela Idade Média, o Renascimento e a Modernidade.  

Atualmente, parece haver um modismo em torno desse estudo, porém, já não 

mais vinculado só à literatura, mas as condições de produção dos enunciados em seus 

aspectos sócio-históricos e também a descrição da materialidade discursiva.   

Quanto ao termo gênero mencionado até o momento, embora venha dos antigos 

poetas e retóricos gregos, é uma noção bastante recente e vem sendo amplamente debatida. 

Noção que se desenvolveu principalmente a partir das idéias de M. Bakhtin e se refere aos 

aspectos da realidade linguageira que, dependendo da concepção de língua que se toma, 

pode sofrer algumas variações.  

No entanto, o termo adotado por nós é aquele que compreende que a língua se 

produz num processo dialógico ininterrupto e interfere na forma de conceber a escrita e o 

discurso nasce de outros discursos e se produz sempre para outro sujeito, pois  

 

 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação 
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verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. (BAKTHIN, 1995, 

p. 127).  

 

 

Então, compreende-se que Bakhtin (1995) definiu que é na interação verbal que 

ocorre a significação, pois a palavra só é significada pela e através da linguagem por meio 

de um processo dialógico entre locutor e receptor. E as ideologias (que são externas) é que 

determinam o processo mental interno daquilo que pode ser dito pelos parceiros do 

diálogo. Já que... 

 

na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e 

responsiva. A significação não está na palavra nem na alma do falante, assim 

como também não está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do 

locutor e do receptor produzido através do material de um determinado 

complexo sonoro. [...] Só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a 

luz da sua significação. (BAKTHIN, 1995, p.137). 

 

 

 

Verifica-se que, desse modo, essas noções mencionadas corroboram com a 

concepção de gênero discursivo adotada pela AD e que é definida, em geral, por meio de 

um “critério situacional: refere-se aos dispositivos de comunicação sócio-historicamente 

condicionados, que estão em constante mudança e aos quais, são frequentemente 

associados metáforas como „contrato‟, „ritual‟, „jogo‟ [...]”. (CHARAUDEAU, 2006, 

p.152).  

Assim, em sua obra intitulada Estética da criação verbal, Bakhtin traz alguns 

conceitos que são a base desse estudo sobre gêneros, conceitos como enunciado, gêneros 

primários e secundários e principalmente a noção de dialogismo que bem explica a relação 

dos sujeitos com os diferentes tipos de textos e gêneros já que para esse autor “a vida é 

dialógica por natureza” porque é impossível pensar o homem fora da relação com o outro. 

 

 

2.9.3 – Enunciado: os outros antes de si 

 

Quanto ao termo enunciado, pode-se afirmar que existe uma diversidade de 

sentidos que buscam qualificá-lo. De que ele pode ser entendido, grosso modo, em 

algumas teorias como frase ou sequências frasais. No entanto, na concepção pragmática, o 
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termo e o conceito gerado por ele são utilizados em oposição à frase, e nessa perspectiva o 

enunciado é concebido como unidade de comunicação com significação contextualizada.  

Além da pragmática, outros estudos também foram realizados com o objetivo 

de compreender a natureza do enunciado, é o caso da linguística textual que opõe o 

enunciado ao texto, da AD francesa em que o termo aparece em oposição ao discurso. E 

em muitos desses casos o enunciado é tido como o “produto de um processo” da 

enunciação que ao se produzir deixa “marcas de subjetividade, da intersubjetividade, da 

alteridade que caracterizam a linguagem” (BRAIT e MELO, 2005, p.64). 

Essa noção também tem papel relevante e central na teoria de Bakhtin 

justamente porque a “linguagem é concebida de um ponto de vista histórico, cultural e 

social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação efetiva e os sujeitos 

e discursos nela envolvidos”.  

Nesse sentido, o enunciado e as particularidades de sua enunciação configuram, 

necessariamente, “o processo interativo, ou seja, o verbal e o não verbal que integram a 

situação e, ao mesmo tempo, fazem parte de um contexto maior histórico, tanto no que diz 

respeito a aspectos (enunciados, discursos, sujeitos, etc.)...” (BRAIT e MELO, 2005, p. 64-

66). 

Desse modo, a situação se integra ao enunciado fazendo parte da sua estrutura 

de significação numa dimensão discursiva por se tratar de um processo social, interativo, 

cultural e histórico. 

 

 2.9.4 – Gêneros primários e secundários 

 

Quanto à classificação dos gêneros, Charaudeau (2006, p.205) afirma que existe 

uma dificuldade de classificação desses devido ao grau de generalidade, ou seja, a 

diversidade de textos que vão surgindo e se modificando de acordo com a necessidade do 

uso e do desenvolvimento dos suportes.  

Esses gêneros não são novos, mas a combinação de uma variedade de gêneros, 

que não são simplesmente a junção, mas a transformação em outro gênero. Esse grau de 

generalidade se relaciona ao aspecto das características textuais e que podem ser 

discriminantes caso não forem bem gerais.  

É o que ocorre com as funções da linguagem, as de Jakobson e de Halliday e 

também aos princípios gerais de organização do texto. Porém, Charaudeau atesta que em 
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um grau menor de generalização encontram-se os princípios de uma classificação um 

pouco mais operatórios, “mas que fornecem ainda classes de atos de linguagem [...] muito 

ampla”, como propõe Bakhtin, entre gêneros primários, simples, e gêneros secundários, 

complexos, classificação que se baseia em condições de interação espontâneas ou 

institucionais.  

Essa classificação se baseia na oposição entre textos dialógicos e textos 

monológicos baseada numa “diferença de situação de troca – se essa inclui ou não o direito 

à alternância do turno de fala”. Ainda, na oposição entre oralidade e escrituralidade que se 

baseia “nas diferenças da materialidade linguageira e das condições de produção”.  

O problema é centrado no aspecto em saber “se as características que as 

definem são propriedades constituintes ou específicas”. Como propriedades constituintes, 

“definem grandes classes antropológicas (o ato de linguagem humano em oposição a outras 

linguagens ou a outros comportamentos humanos)”; como propriedades específicas, 

“podem ter o papel de traços definidores de um ato de linguagem ou de um texto, cuja 

conjunção poderá especificar um tipo”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 207). 

Os gêneros primários são aqueles estabelecidos na interação da vida cotidiana e 

são os que mais sofrem mutabilidade e que são absorvidos pelos secundários. Enquanto os 

secundários são aqueles que envolvem uma elaboração mais complexa da linguagem, 

como os discursos políticos, religiosos, científicos, entre outros. É nesses gêneros que se 

torna possível estabelecer reflexões acerca das mudanças sociais e históricas da sociedade. 

Sendo que, é por meio dos gêneros que é possível materializar o processo de interlocução 

entre os parceiros da linguagem. 

Quanto às revistas, nosso objeto de análise, pode-se dizer que estão inseridas 

em um grupo denominados de gêneros rotineiros nos quais “os papéis de cada um de seus 

integrantes são definidos a priori e, em geral, mantêm-se estáveis durante o processo de 

comunicação. Os falantes entram em uma estrutura pré-estabelecida que, em geral, não é 

modificada.” (CHARAUDEAU, 2006, p.152). 

 

 

2.10 – Dialogismo: o movimento da linguagem 

 

Como exposto anteriormente, os gêneros embora tomem forma na linguagem 

do cotidiano, não pertencem à estrutura da língua, ou seja, pertencem aos enunciados, que 
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por sua vez, se constituem por intermédio do discurso do outro. E por essa razão sempre 

supõem um destinatário e uma atitude responsiva deste. Torna-se, deste modo, difícil 

defini-los e classificá-los.  

Vale esclarecer também que há uma distinção entre a noção de gênero textual e 

gênero discursivo. Marcuschi adota a posição de que essas expressões podem ser usadas 

intercambiavelmente, no entanto, ele esclarece que noção de gênero textual decorre do fato 

de que “toda manifestação verbal ocorre sempre por meio de textos realizados em algum 

gênero. Em outros termos, a comunicação verbal só é possível por algum gênero”. 

Enquanto que a noção de gênero discursivo está relacionada às ideias de Bakhtin de que as 

atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua que se efetiva por meios de 

enunciados, sejam orais ou escritos.  

Ainda, há a união do gênero com o envolvimento social e, portanto, “não se 

pode tratar o gênero de discurso independentemente de sua realidade social e de sua 

relação com as atividades humanas” (MARCUSCHI, 2008, p.155). 

Deve-se observar que a concepção de linguagem de Bakhtin é dialógica, nesse 

sentido o outro é imprescindível para a sua concepção, pois é na interação entre 

interlocutores que se fundamenta a linguagem que vai muito além da comunicação, ao 

ampliar desse modo as idéias saussurianas. 

Além do que, há também o fato de que os enunciados podem ser materializados 

através dos textos, porém, a distinção entre discurso e texto é muito complexa já que a 

tendência é tentar explicar que este está relacionado ao plano das formas linguísticas 

enquanto aquele ao plano da enunciação.  

Pêcheux (in: GADET e HAK, 1990, p. 79) considera que “[...] é impossível 

analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre 

si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um 

estado definido das condições de produção, [...].”. Já Marcuschi (2008) define o texto 

como sendo “um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e 

cognitivas”.  E o sentindo do texto e a significação das palavras depende da relação entre 

os sujeitos. E, para ele, entre o discurso e o texto está o gênero. 

Esta afirmação faz sentido se for levado em consideração que muito mais do 

que uma estrutura de linguagem, os gêneros podem revelar o funcionamento da sociedade, 

já que, para Bazerman (2006, p. 23), são os textos que organizam as atividades e pessoas, 

pois, para esse autor, a noção de fato social que é “aquilo em que as pessoas acreditam e 
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passam a tomar como se fosse verdade, agindo de acordo com essa crença” explica 

também o funcionamento dos gêneros. E para ele “muitos fatos sociais são realidades 

constituídas tão somente pelo discurso situado”.  

Assim, a intersubjetividade é anterior a subjetividade, pois é na interlocução 

que se funda a linguagem e se constituem os sentidos, revelando desse modo, duas relações 

sociais entre os sujeitos: uma entre interlocutores que interagem e outra dos sujeitos da 

sociedade. (BARROS, 2005). 

Quanto ao conceito de gêneros, Bakhtin (2003, p. 261-262) afirma que:  

 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por conteúdo (temático) e pelo estilo 

da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo de enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada 

campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. 

 

 

Então, pode-se afirmar que os enunciados são constituídos de uma série ou de 

um conjunto de outros enunciados e que, normalmente, não são livres, neutros e nem 

independentes, pois eles se integram em um jogo enunciativo, pois Bakhtin relaciona as 

atividades humanas à capacidade humana de se comunicar e que, por sua vez, organiza a 

vida social. E as esferas por mais variadas que sejam estão relacionadas à língua. 

Desse modo, os enunciados se relacionam entre si, não por dizer a mesma coisa, 

mas por haver semelhanças ou diferenças e regras que possibilitaram o seu aparecimento, 

pois “não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha em torno de 

si, um campo de coexistências, efeitos de série e secessão, uma distribuição de funções e 

de papéis.” (FOUCAULT, 2002, p. 112).  

Entendemos com isso que os discursos se materializam através dos enunciados, 

que não existem de maneira isolada, mas em uma relação enunciativa, já que esse conjunto 

compõe as formações discursivas que sustentam as verdades estabelecidas pela sociedade. 

E esses discursos são transmitidos, pode-se dizer, por meio dos gêneros discursivos, que, 

de certo modo, estabelecem o que pode ser dito, em que situações e lugares.  
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E esta relação de mais ou menos estabilidade dos gêneros também é 

determinada pelo suporte no qual ele é transmitido. E Marcuschi (2008, p. 174) define 

suporte de um gênero como sendo “um locus físico ou virtual com formato específico que 

serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto.”  

Ele ainda esclarece que os gêneros não podem ser confundidos com os tipos 

textuais (narrativo, dissertativo e descritivo), pois todo gênero se realiza em um tipo, isto 

de acordo com o objetivo e a função em que cada gênero é utilizado, e mais, esses tipos 

podem, inclusive, aparecer de modo mesclado, isso sempre com a predominância de um, 

mas nunca isolado.  

Nesse ponto, percebemos que a mídia possui uma estreita relação com os 

gêneros já que só é possível materializar os discursos por meio deles e ela - a mídia – 

trabalha com uma diversidade de gêneros que Charaudeau (2006) classifica como sendo 

uma tipologia, ou uma determinada classificação dos gêneros. 

 

 

2.11 – Os gêneros e a mídia 

 

Pode-se afirmar que a mídia, de um modo geral, é responsável pela legitimação 

de vários discursos que contêm as suas verdades e carrega nesta área vários suportes que 

comportam diferentes gêneros do discurso. Em relação aos textos de mídia, que, 

normalmente, são divulgados em diferentes tipologias, ao atender às especificidades de 

cada publicação, entende-se o gênero informação midiática como sendo: 

 

[...] o resultado do entrecruzamento das características de um dispositivo, do 

grau de engajamento do sujeito que informa e do modo de organização 

discursivo que é escolhido. Além disso, como o contrato midiático se desdobra 

numa relação triangular entre uma instância de informação, um mundo a 

comentar e uma instância consumidora, três desafios estão presentes na 

construção de qualquer gênero de informação: um desafio de visibilidade, um 

desafio de inteligibilidade e um desafio de espetacularização, que fazem eco à 

dupla finalidade de informação e de captação do contrato. (CHARAUDEAU, 

2006, p. 212). 

 

 

Desse modo, o desafio da visibilidade é o que faz com a notícia selecionada 

seja percebida e reconhecida pelo grande público leitor, que, por outro lado, o da 
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inteligibilidade é o que faz com essas notícias sejam classificadas como acontecimento 

relatado e comentado ou provocado, ao revelar, uma preocupação em trabalhar com a 

encenação verbal (a escritura), visual (a montagem icônica-verbal) e auditiva (a fala e os 

sons) de tal maneira que dê uma impressão que o conteúdo da informação é acessível. E 

quanto ao desafio da especularização é que leva a trabalhar as diferentes encenações 

capazes de despertar o interesse a as emoções. E para esse autor, esses três desafios 

coexistem e se misturam em qualquer um dos gêneros desenvolvidos pela mídia. 

(MAINGUENEAU, 2008). 

Portanto, esta proposta de estudo é possível porque as revistas possuem uma 

linguagem que é adequada a um gênero no qual estão inseridas e, como o discurso da 

mídia é construído prevendo um tipo de leitor, há uma configuração do lugar de onde se 

fala e para quem se fala, e nesse contexto entra outro aspecto que são as questões 

ideológicas. 

 Então, os enunciadores das reportagens das revistas procuram focar-se nos 

sujeitos que são os leitores desse tipo de revista, e, para isso, utilizam estratégias 

discursivas que caracterizam cada um desses gêneros, e são exatamente essas estratégias é 

que irão influenciar os destinatários. Dentre os vários gêneros midiáticos, o que nos 

interessa no momento é o editorial ou carta do editor e a propaganda ou publicidade, por 

isso, passamos a compreender como se constituem esses gêneros.  

 

 

2.12 – Editorial (carta do editor) 

 

De acordo com Melo (1985, p. 79 Apud PEREIRA e ROCHA, 2006, p. 57) 

editorial é um “gênero jornalístico que expressa à opinião oficial da empresa diante dos 

fatos de maior repercussão no momento”, e que normalmente representa a opinião do 

jornal, da revista ou de qualquer um dos suportes que utilizam esse gênero. E nesse caso, 

diferentemente de outros gêneros em que há a emissão da opinião de autor, este expressa a 

opinião da empresa, da instituição.  

Segundo Pereira e Rocha (2006) o editorial possui a difícil tarefa de tomar 

partido nas questões do cotidiano, ao considerar as contradições do espaço social, 

procurando conciliar o interesse dos diferentes leitores. E o editorial 
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tem sempre de tomar partido, pois sua finalidade é aconselhar e dirigir opiniões 

dos leitores. Não se pode reservar: tem de decidir-se. [...] Os editoriais 

insignificantes e fora de compasso são uma escamoteação à boa fé dos leitores 

que os lêem com ânimo de encontrar em suas linhas o caminho. 

 

 

 

Para Charaudeau (2006, p.235) o editorial normalmente traz um assunto 

suscetível de esclarecimento de qualquer aspecto da sociedade e que seja considerado atual 

e importante e por esse motivo se concerne ao campo político e social, assim, “pela 

temática política, o enunciador é levado a produzir um discurso de opinião”. E o 

editorialista tem “a liberdade de expressar um ponto de vista partidário” de maneira 

argumentada “porque seu ponto de vista implica em um engajamento” de toda a 

instituição. 

O editorial é escrito por um editor que busca transparecer os valores do jornal, 

da instituição e não os seus próprios, inclusive nem assinando. E os editorias “embora se 

dirijam formalmente à opinião pública, na verdade encerram uma relação de diálogo com o 

Estado”. Portanto, os editoriais têm tanta importância para as instituições jornalísticas, pois 

mais do que ser um guia para o público ele é o meio de dialogar com o Estado, com os 

“donos do poder”. (MELO. 1985, p.80 Apud PEREIRA e ROCHA. 2006, p. 59). 

 

 

2.13 – Propaganda e publicidade 

 

Outros gêneros midiáticos que devemos mencionar é o de propaganda e 

publicidade, pois, o gênero selecionado para a nossa análise pode ser considerado uma 

propaganda disfarçada de depoimento. E devemos esclarecer que há na prática uma 

confusão entre esses dois termos e que muitas vezes eles se passam um pelo outro.  

No entanto, a propaganda tem por “finalidade principal a criação, ou 

transformação, da opinião pública, e o convencimento das pessoas sobre determinados 

valores e crenças. Trabalha, principalmente, com temas ligados à ideologia, à política, à 

religião”. Enquanto que a publicidade “se interessaria mais em vender produtos e 

convencer os consumidores a comprar; a publicidade é também denominada de 

„comerciais‟.” (GUARESCHI e BIZ, 2005, p. 192).  
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Mesmo ao considerar essa diferenciação, compreendemos a estreita relação 

existente entre esses conceitos porque o gênero selecionado para esse trabalho, por 

exemplo, por mais que o tenhamos definido como sendo uma propaganda, entendemos que 

do ponto de vista do ethos ele parece esconder um interesse comercial para uma ética 

ligada a negócios.  

Esse aspecto se justifica pelo fato de que não tem como promover Educação de 

qualidade sem investimento financeiro, e quem investe de algum modo, espera obter 

lucros. Nesse sentido, fica difícil classificar de modo taxativo os depoimentos pela 

educação como sendo uma propaganda, mesmo que se possa depreender a ideologia do 

engajamento social e dever cívico de um projeto que transparece ser de interesse de todos, 

mas que no fundo não deixa de ter um interesse comercial. 

Tendo em vista todas as filiações teóricas que nos amparam neste trabalho, 

passamos para a análise do corpus selecionado para que possamos compreender de que 

modo o discurso midiático se constitui via o ethos discursivo do enunciador e das 

estratégias discursivas articuladas com o objetivo de alcançar o público-leitor e 

constituindo e legitimando, muitas vezes, a opinião pública. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISCURSO MIDIÁTICO: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

A eficácia simbólica das palavras só se 

exerce na medida em que aquele que a 

experimenta reconhece aquele que a exerce 

como no direito de exercê-la [...] 

 

Pierre Bourdieu 

 

 

 

Considerando toda exposição feita até o momento com relação ao projeto 

Educar para Crescer e para tentar estabelecer as imagens da Educação construídas pelo 

discurso midiático, bem como para perceber o lugar de onde elas vêm, certamente é 

interessante começar pelo princípio de tudo: a carta do editor, que definimos como sendo 

um acontecimento que é o ponto de partida do compromisso da Abril com a Educação e a 

sociedade.  

 

 

3.1 – Carta do editor: o compromisso da Abril 

 

A partir de setembro de 2008, passou a ser divulgada nas revistas da Editora 

Abril uma carta do editor, na qual o presidente do grupo Abril, Roberto Civita, firmou um 

compromisso com a sociedade brasileira em ajudar a melhorar a Educação no Brasil, e, 

consequentemente, contribuir para o desenvolvimento econômico do país. E, para essa 

análise, selecionamos a carta veiculada na revista InfoExame em setembro de 2008. 

 Essa carta, do nosso ponto de vista, pode ser caracterizada como um 

acontecimento que, por um lado, contribuiu para alertar a população brasileira quanto à 

necessidade do engajamento de todos em ajudar o Brasil a melhorar, e por outro, foi a 

partir dela é que ocorreu a veiculação de vários gêneros como reportagens, dicas, cartazes, 

cartilhas, artigos, entre outros, que caracterizam a campanha “Educar para crescer”. E 
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acontecimento aqui é entendido nos moldes da AD, pois, esta disciplina compreende que 

toda vez que um discurso aparecer e for retomado é um acontecimento discursivo.  

Nesse sentido, os discursos de mídia por si só já são um acontecimento, pois os 

suportes midiáticos produzem todo um processo de especularização desses discursos 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1989). Além do que, o espaço público é o local de 

produção dos acontecimentos, da construção da opinião pública em busca da verdade, dos 

debates sobre os acontecimentos e do confronto de ideias, pois, as mídias de informação 

 

 

não se contentam em relatar as falas que circulam nesse espaço, elas contribuem 

de maneira muito mais ativa para a realização do debate social, dispondo num 

lugar particular- que é o delas, e que elas dominam – dispositivos que 

proporcionam o surgimento e o confronto de falas diversas. Esse surgimento e 

esse confronto não são espontâneos ou ao sabor do debate social que se instaura 

no espaço público. Trata-se, ao contrário, de uma encenação organizada de tal 

maneira que os confrontos de falas tornam-se, por si, um acontecimento notável 

(saliente). O acontecimento é proveniente, aqui, de um dizer que não é um 

simples recurso para descrever o mundo (a fala do apresentador, do jornalista ou 

da testemunha), mas uma construção com fins de revelação de uma determinada 

verdade sobre o mundo. Essa construção é, então, exibida (na imprensa, no 

rádio, na televisão), e para tanto ela é objeto, como no teatro, de uma mise-en-

scène nos dispositivos instalados pelas mídias. (CHARAUDEAU, 2006, p. 

189). 

 

 

 

Nesse sentido, há um confronto e construção de verdades sobre a Educação que 

circulam na sociedade e que são divulgadas pelo grupo Abril. E a partir de uma „verdade‟, 

de que o ensino no Brasil precisa melhorar, a Editora Abril instaura um acontecimento que 

é a divulgação da carta do editor assinada pelo Roberto Civita (2008, Educar par acrescer, 

Anexo A) e a qual passamos a analisar destacando um dos trechos: 

 

 

 

Educar para crescer 

A partir de agora, a revista que você está lendo, e trinta outras publicações da 

Editora Abril, lhe trará ainda mais informações sobre educação. Serão notas, 

dicas, reportagens, cartilhas e artigos dedicados a ajudar os pais a acompanhar 

melhor tanto a educação dos seus filhos como o andamento e a qualidade da 

educação nas escolas de sua comunidade. 

 

 

 

O enunciador desse texto além de ser explicitado, já que Roberto Civita assina a 

carta e tem a sua fotografia divulgada ao lado, mostra por intermédio do seu modo de dizer 
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que o público deve entrar no mundo das publicações jornalísticas impressas e, mais 

precisamente, no universo da Educação.  

A partir do slogan Educar para crescer (2008, Anexo A) é acionado aquilo que 

o coletivo entende como sendo o mundo ético, o estereótipo da finalidade da Educação, ou 

seja, só pode haver crescimento econômico de um país e da população por meio da 

Educação. Nesse caso, não haveria sequer a necessidade de mostrar a imagem física do 

enunciador, pois o slogan e a menção ao grupo Abril (no caso uma instituição) já 

contribuem para que as pessoas acionem esse mundo ético da informação. Provocar assim 

a adesão do destinatário ao dito do locutor, de que um país só se desenvolve através da 

Educação. Ao mesmo tempo, percebe-se que o gênero “carta do editor ou editorial” possui 

características que reforçam esse ethos de homem engajado, pois, o editor traz para 

discussão e reflexão um ponto atual e suscetível de esclarecimento, que é uma questão 

social, a qualidade da Educação no Brasil.  

Para tanto, ele expressa a sua própria opinião com relação ao fato, e demonstra 

o interesse e compromisso em ajudar a melhorá-la por meio da adoção de medidas que 

deverão ser desenvolvidas tanto pelo grupo Abril quanto pelas famílias brasileiras. E ao 

assumir esse compromisso ele revela o seu grau de engajamento que, na verdade, “trata-se 

de uma atitude psicológica da parte do informador que teria interesse no valor de verdade 

da informação que transmite, o que o levaria a defendê-la ou criticá-la de maneira parcial. 

Para que essa atitude produza efeito sobre quem recebe a informação, é preciso que seja 

marcada discursivamente” (CHARAUDEAU, 2006, p. 54). 

A construção do fiador em questão, Roberto Civita, é capaz de levar o leitor a 

tomar uma posição diante de uma situação, pois ele pode ser considerado também 

sobreasseverador. Roberto Civita é um empresário, representante de um grupo jornalístico 

com grande credibilidade no país e no mundo, conhecido por sua participação ativa, por 

intermédio do jornalismo, nas questões sócio-políticas do país. Por esta razão, é uma 

pessoa que possui a autoridade constituída junto ao coletivo.  A simples imagem de sua 

figura ou o seu nome já bastaria para influenciar qualquer leitor. 

Ele assume ainda mais esse papel de sobreasseverador no trecho da carta em 

que diz:  

 

A Abril – com o apoio do Ministério da Educação – resolveu fazer isso porque 

temos a convicção de que é de fundamental importância tanto para o progresso 
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pessoal de cada estudante, como para o desenvolvimento do país e o futuro de 

suas instituições democráticas. (2008, Educar para crescer, ANEXO A). 

 

 

 

Primeiro, Roberto Civita se reveste do caráter institucional abstrato a fim de 

deliberar também, já que ele fala em nome do grupo Abril. Segundo, além de tudo que sua 

imagem representa em termos éticos para a sociedade, ele é autorizado e apoiado pelo 

Ministério da Educação a executar medidas para ajudar a melhorar a Educação no Brasil. 

Temos, assim, um ethos que revela a autoridade, a relação de poder e a influência que uma 

pessoa, representante de um grupo possui para falar sobre a Educação, ou seja, uma pessoa 

instituída e sem qualquer chance de ser contestada. 

Em outro trecho da carta do editor há a constatação por parte do fiador 

explicitado, Roberto Civita, de que a Educação no Brasil vai mal e é nessa imagem que o 

grupo Abril se pauta para lançar o seu projeto. O leitor desde a leitura do slogan aciona a 

imagem de que a Educação no Brasil precisa ser de qualidade, e se precisa ser é porque 

ainda não é, assim estabelece um ethos da qualidade da Educação que já é recorrente. Essa 

ideologia é constituída porque desde os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) até 

publicações mais corriqueiras vêm apontando nessa direção e aqui não seria diferente. E 

Roberto Civita (2008, Educar para crescer, ANEXO A) afirma:  

 

 

Embora tenha melhorado nos últimos tempos, a qualidade da educação no 

Brasil ainda deixa muito a desejar. Por mais que a educação seja uma das 

principais responsabilidades dos governos municipais, estaduais, e federal e, 

naturalmente, dos professores e educadores, depende – em último caso – do 

nível de exigência da população. Se os pais, irmãos, avós, tios, primos, 

empresários, contribuintes e eleitores em geral não se empenharem pessoal e 

energicamente na questão, demoraremos muito mais tempo para eliminar o 

enorme desnível de qualidade que atualmente nos separa dos países realmente 

desenvolvidos. 

 

 

 

E por se tratar de um texto midiático, podemos perceber que há neste trecho o 

uso do recurso chamado de “fazer simples” que consiste em fazer uma afirmação para 

corrigi-la em seguida [...], modo de raciocínio que obriga o sujeito receptor a reorientar seu 

próprio julgamento.” (CHARAUDEAU, 2008, p.181). Na primeira afirmação desse trecho 

o autor faz com que o leitor ative a concepção de que a Educação melhorou, e, em seguida, 
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reformule essa ideia de que, melhorou, mas não o suficiente para tornar o Brasil um país 

desenvolvido. 

 Esse raciocínio é possível porque o comentário da informação muitas vezes o 

explica partindo do princípio de que existe uma situação de um modo, mas que pode ser 

modificada, nesse caso, a Educação está boa, mas pode melhorar. Nesse ponto pode ser 

percebido o modo de legitimação da ideologia por meio da estratégia de racionalização, 

pois é suscitada a ideia de que a Educação só melhora com o apoio das famílias, é como se 

o governo já fizesse a parte dele, mas que a família está se isentando dessa participação. E 

o fato de estimular a família como se essa fosse imprescindível nesse projeto faz com que 

haja um processo de convencimento ou de persuasão por parte do enunciador do discurso. 

Esse processo de convencimento de que a participação da família no 

desenvolvimento da Educação é muito pequena é estabelecido por meio da maneira como 

o fiador, Roberto Civita enumera os responsáveis por ela e leva o leitor a perceber uma 

gradação dessa responsabilidade que começa com os governantes e termina na família, por 

este motivo o leitor é levado a acreditar que o que é pedido às famílias é o mínimo, veja:   

 

 

Por mais que a educação uma das principais responsabilidades dos governos 

municipais, estaduais, e federal e, naturalmente, dos professores e educadores, 

depende – em último caso – do nível de exigência da população. (2008, Educar 

para crescer, ANEXO A) 

 

 

Temos assim, estabelecida à ideologia de que, na sociedade, cada um, família, 

escola, governo possui o seu papel na formação do cidadão, mas é como se até o momento 

fossem participações independentes. Quanto à família, obrigação desta era de mandar os 

filhos para a escola e esta tinha total responsabilidade por eles, porém, agora chegou o 

momento daquela contribuir um pouco mais, mesmo que minimamente, por meio da 

participação ativa na escola e no acompanhamento aos filhos e na cobrança da qualidade 

da Educação ministrada pelas instituições de ensino.  

Também é acionada a ideia da escola como sendo a grande responsável pela 

qualidade do ensino, pois, até mesmo a maneira de dizer com relação à responsabilidade do 

governo é atenuada. O tom do fiador aqui é de que a escola sozinha não esta conseguindo 

cumprir o seu papel com a sociedade de alavancar os índices de desempenho que podem 

tirar o Brasil do grupo dos países em desenvolvimento. Esse argumento é utilizado pelo 
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fiador para elucidar ou explicar os motivos pelos quais a Editora Abril decidiu tomar 

medidas para ajudar a promover o desenvolvimento do país. Essa ideia também é reforçada 

através do slogan “Educar para crescer” e da afirmação de que “O Brasil só melhora com 

Educação de qualidade. E você tem tudo a ver com isso” (2008, Educar para Crescer, 

ANEXO A), e isso implica em um ethos apropriado, no caso, marca o empenho pessoal de 

Roberto Civita em fazer com que os pais participem da vida escolar dos filhos e ele 

reclama um lugar de participação por ser repetível e representar uma luta para o coletivo, 

ou seja, há a função de unir um grupo em prol de uma causa.       

Na carta há outro trecho que também suscita esse ethos da não participação da 

família, mas que ao mesmo tempo funciona como um esclarecimento, uma prestação de 

serviço social, pois neste trecho diz:  

 

 

Se os pais, irmãos, avós, tios, primos, empresários, contribuintes e eleitores em 

geral não se empenharem pessoal e energicamente na questão, demoraremos 

muito mais tempo para eliminar o enorme desnível de qualidade que atualmente 

nos separa dos países realmente desenvolvidos. (2008, Educar para crescer, 

ANEXO A). 

 

 

 

Esse enunciado levar o leitor a inferir que os pais têm a obrigação de enviar os 

filhos para a escola, e cabe a esta a responsabilidade de educá-los, e mais, a qualidade da 

Educação também depende dessas instituições. No entanto, nota-se que a ideia da 

necessidade da participação família na formação escolar dos filhos é como se fosse uma 

informação desconhecida e de que os pais merecessem ser informados, ou seja, parecendo 

que antes não fosse uma obrigação, mas que passou a ser um direito adquirido de agora em 

diante. E a maior informação desse trecho também é operada pela ideologia por intermédio 

da estratégia de universalização, pois o argumento utilizado aqui apela para os aspectos 

econômicos de que o Brasil precisa se igualar aos países desenvolvidos e isso é de 

interesse de todos e não somente dos governantes e do Grupo Abril. 

 Essa é uma verdade, já que isso é um interesse comum a todos, no entanto, o 

interesse maior é das grandes empresas já que isso pode significar lucros maiores. E para 

que essa meta seja atingida em outro trecho há uma espécie de convite para que a família 

passe a participar, pois seria imprescindível para o crescimento do país e assim diz: 
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Em outras palavras (e por mais difícil que possa ser acreditar nisso num 

primeiro momento), o seu papel nesta cruzada é muito mais importante do que 

você provavelmente imaginava. (2008, Educar para crescer, ANEXO A). 

  

 

Neste trecho não é dito de maneira explicita que os pais não participam, ou 

quase nunca participam da vida escolar dos filhos, na realidade, eles estão sendo 

conclamados a participar de uma “cruzada”, ao se fazer uma alusão às guerras religiosas, 

ou seja, a escolha por esse termo leva o leitor a pensar que para melhorar a Educação é 

preciso participar de uma batalha que para ser ganha necessita da participação de todos.  

A escolha por esse termo pode ser compreendido como sendo uma das 

estratégias do modo de dissimulação que opera com a ideologia que é o deslocamento de 

um termo da sua origem para se referir a alguma coisa ou objeto (GUARESCHI e BIZ, 

2005), e essa é uma das formas de manutenção das relações de dominação. Assim, os pais 

estão sendo levados, por meio do ethos de compromisso, a repensar a atual condição na 

qual eles não têm mais tempo para os filhos e, com isso, a escola não está sendo capaz de 

formar o cidadão e muito menos o governo é responsável sozinho pelo desenvolvimento da 

Educação, essa é uma batalha que pertence a todos.  

Essa escolha lexical funciona também como uma metáfora, uma das estratégias 

do modo de dissimulação da ideologia que utiliza um termo ou frase para designar algo 

que literalmente não poderia, ou seja, tentar melhorar a qualidade da Educação no Brasil se 

tornou uma batalha que depende de toda população para que possa ser vencida.  

Na composição midiática desse gênero percebe-se que este trecho também 

possui um efeito de destacabilidade, enunciados que os produtores da mídia indicam de 

maneira sutil que querem ver retomado, pois há a utilização do elemento discursivo “em 

outras palavras”, ou o redizer reforça a idéia que merece ser compreendida pelo leitor.  

Para que a meta estabelecida pelo grupo Civita, de ver o Brasil crescer, tenha 

êxito é preciso que a família perceba que é uma das peças fundamentais nesse processo já 

que essa é uma verdade concreta e instituída, pois, a mesma circula na sociedade e é 

reafirmada por um grupo com respeitabilidade no país, desse modo, não podendo ser 

contestada já que  

 

as provas da verdade, ou, melhor dizendo, da verdade de uma informação são, 

igualmente, da ordem do imaginário, isto é, baseadas nas representações de um 

grupo social quanto ao que pode garantir o que é dito. Essas provas devem ser 
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objetivas, independentes da subjetividade do sujeito falante, exteriores a ele e 

reconhecidas por outros. Nesse sentido, os meios discursivos empregados 

devem tender a provar a autenticidade ou a verossimilhança dos fatos, e o valor 

das explicações dadas. (CHARAUDEAU, 2006, p. 55). 

 

 

 

Além do que podemos percebemos o modo como o ethos do fiador mobiliza a 

afetividade do destinatário buscando ganhar sua confiança e engendrando assim à prova do 

ethos que se efetiva de modo dinâmico. Há nos enunciados da carta o entrelaçamento do 

logos, pathos e ethos, pois à medida que o fiador desenvolve os argumentos para 

convencer o destinatário, nesse caso em especifico, levar a família a perceber sua 

importância na Educação dos filhos, temos a ação do logos. Ao tentar sensibilizá-la 

partindo do princípio de que toda família que ama os seus filhos quer o melhor para eles, 

temos a ação do pathos.  

Ao desenvolver a ideia de que o normal é que a família contribua com o 

desenvolvimento da Educação e do país, temos a ação do ethos. E essa dinâmica é 

construída em função do destinatário e com o firme propósito de convencê-lo a aderir ao 

projeto Educar para Crescer, estabelecendo assim o seu sucesso.  

Essa breve análise contribui para que se possa compreender como a autoridade 

de fiador do discurso midiático é estabelecida por meio das estratégias discursivas. Como o 

dito pela mídia passa a ser uma verdade a partir da constituição do ethos do fiador, que se 

articula pela imagem pública e pelo conjunto de valores que o constitui e por tudo que ele 

representa para a sociedade.  

Nesse caso em especifico, a pessoa de Roberto Civita que, além se ser uma 

pessoa respeitável, que possui um engajamento social, que, por meio do jornalismo, presta 

serviços à comunidade brasileira, também é autorizado por algumas instituições de 

referência no país, como o grupo Abril e o Ministério da Educação, a falar sobre a 

Educação. 

Desse modo, verificamos que o enunciador da carta do editor, Roberto Civita, 

através de valores como seriedade, moralidade, engajamento, compromisso, entre outros, 

procura a adesão do público-leitor à ideia de que a Educação Brasileira precisa melhorar. 

Sendo assim, esse setor necessita de medidas que possam elevar o índice de desempenho 

dos alunos brasileiros, que só será possível por meio de medidas simples como a 
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participação mais ativa da família na educação dos filhos, pois esta é o bem maior e a única 

garantia de sucesso pessoal e profissional dos cidadãos. 

 

 

3.2 – Slogan: a luta coletiva 

 

Toda campanha da Abril enfatiza à ideia de que a família deve ajudar a 

melhorar a qualidade da Educação, isto porque o slogan já trás a afirmação de que “Educar 

para Crescer. O Brasil só melhora com Educação de qualidade. E você tem tudo a ver 

com isso”, assim, o grande objetivo que é de chamar a atenção e conscientizar a sociedade 

para a importância de se melhorar a qualidade da Educação, implicando que se tem de 

melhorar é porque não está bom. Além do que, é como se o leitor não soubesse desta 

informação, de que a qualidade do ensino não é boa, e precisasse ser informado.  

Então, percebemos que o uso do slogan é à base de toda campanha e pressupõe 

um lema. O slogan, normalmente, marca o empenho pessoal de alguém ou de uma 

instituição em relação a uma campanha coletiva, ou seja, nesse caso, há o empenho e o 

apoio do grupo Abril na pessoa de Roberto Civita, da Universidade Anhembi Morumbi, da 

Uninorte, do Conselho Regional de Educação Física, pois, a logomarca destas instituições 

são colocados junto aos depoimentos como sendo apoiadores da campanha da Abril, além 

das celebridades que aparecem nas reportagens buscando conscientizar os pais a 

participarem mais da vida escolar dos filhos.  

Na composição do slogan existe a figura de um gráfico colorido, simples e que 

foge aos padrões convencionais por lembrar os desenhos das estórias em quadrinhos e que, 

por esta razão, chama atenção tanto do adulto quanto da criança, verifique na figura que se 

segue:  
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Figura 3 – Slogan da campanha da Abril (www.educarparacrescer.com.br) 

 

 

 A figura apresentada caracteriza a campanha da Abril e é composta por dois 

signos, um não-verbal que apresenta o desenho de uma criança sobre uma base  construída 

por dois lápis formando um ângulo de 90°, com um giz na mão desenhando, 

provavelmente em uma lousa, um risco que parte do ângulo e vai em direção ao alto, 

indicando o inicio de uma situação, mas que deve ser modificada.  E um signo verbal com 

a informação Educar para Crescer.  

Há uma relação clara entre os dois signos, pois, por se tratar de um desenho de 

uma criança que está em uma fase da vida humana e em processo escolar diz respeito não à 

Educação como o todo, mas em relação à Educação Básica e aos índices do IDEB que são 

um dos requisitos de classificação de um país em termos de qualidade de vida. Imagem 

comum do cidadão que está em fase de crescimento, que irá desenvolver-se com a 

Educação e o futuro mais alto do país é o seu futuro.  

Essa figura é caracterizada pela facilidade da leitura quanto ao provável efeito 

de sentido, ou seja, que é de melhorar a qualidade da Educação Básica para que o país 

cresça economicamente. E pode ser relacionado aos enunciados das propagandas de 

divulgação do IDEB, que representa exatamente a idéia da campanha do grupo Abril em 

elevar os níveis da Educação Básica no Brasil.  

E esse desenho com uma criança vai aparecer em praticamente todos os gêneros 

divulgados em diferentes suportes e de modo especial no portal do movimento Educar 

para Crescer na internet. Aparece nas cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e 

branco e a escolha por essas cores sugerem um ethos de engajamento social, já que é uma 
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campanha que busca o apoio da população e passa a se tornar uma questão de civismo e de 

exercício para a cidadania, mesmo porque é uma “cruzada” que depende da participação de 

todos, ou seja, melhorar a qualidade da Educação no Brasil é responsabilidade de todo 

cidadão. 

Então, percebemos que o estabelecimento do compromisso do grupo Abril com 

a Educação em favor da população brasileira passa também pelo slogan, e é por meio dele 

que esse grupo deposita nas famílias brasileiras a responsabilidade pela qualidade do 

ensino ministrado nas escolas, e para isso é utilizado à metonímia como estratégia do modo 

de dissimulação das relações de poder. Ao afirmar que “O Brasil só melhora com 

Educação de qualidade. E você tem tudo a ver com isso” é utilizado somente uns dos 

aspectos de como se pode melhorar a Educação e para influenciar o leitor a sentir-se 

responsável pelo processo de desenvolvimento da Educação Básica.  

Então, vemos que a carta do editor pode ser considerada o marco do 

compromisso da Abril com o Brasil, de que a autoridade do fiador do discurso, Roberto 

Civita, é constituída a partir de valores que são os aceitos e aprovados pela sociedade e que 

por isso ele é autorizado a falar sobre a Educação, e de que o slogan por meio de 

estratégias discursivas torna-se o lema de uma luta coletiva. Com a compreensão do 

acontecimento de compromisso da Abril,  passamos a tratar de um dos gêneros veiculados 

por essa editora a fim de compreender de que modo esse compromisso foi concretizado. 

 

 

3.3 – Gênero em funcionamento: depoimentos pela educação 

 

Dentre os vários gêneros divulgados na campanha da Abril, cartas, notas, 

ideias, dicas, cartilhas, cartazes,  há um que é mais recorrente nas publicações impressas e, 

de acordo com o site Educar para Crescer - www.educarparacrescer.com.br - são 

nomeados de Depoimentos pela Educação, e são trazidos nas páginas que antecedem as 

reportagens sobre o Educação.  

Ainda, somos informados de que “neles, mais de 40 personalidades que 

possuem identificação com o leitor de cada revista ajudam a conscientizá-lo sobre a 

importância de uma Educação de qualidade para todos”. A nosso ver, esses depoimentos 

nada mais são do que reportagens (propaganda) disfarçadas de depoimento que 

caracterizam uma campanha publicitária. E é exatamente este gênero que nos propomos 
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analisar, porque eles representam bem o que queremos enfatizar com relação à teoria dos 

gêneros, que é justamente o fato de eles serem difíceis de categorizar, seja por sofrerem 

adaptações de acordo com o suporte em que aparecem, seja, principalmente, pelo modo 

como consideram o interlocutor ao qual eles estão destinados, pois mesmo sendo um só 

gênero percebemos que há algumas variações no modo de dizer que indicam o tipo de 

leitor de cada revista e que pode ser muito bem definido pelas estratégias midiáticas. Além 

do uso dos modos e estratégias de operação da ideologia. 

 

 

3.3.1 – Depoimentos e figuras físicas – as vozes do discurso 

 

Esse gênero possui, assim como qualquer outro, quase sempre a mesma fórmula 

e é caracterizado por enunciados que poderíamos considerar como sendo relativamente 

estáveis. Nesses depoimentos pela Educação, aparece, é claro, o mesmo slogan “Educar 

para Crescer. O Brasil só melhora com Educação de qualidade. E você tem tudo a ver 

com isso”, depoimentos de celebridades pertencentes a áreas distintas e que possuem a 

admiração e o carinho do público.  

Além do depoimento há também a imagem da pessoa como um modo de tornar 

o dito inquestionável, apresenta dados estatísticos, resultados de pesquisas, o 

esclarecimento de conceitos que são capazes de reforçar as ideias defendidas pelos autores 

e, por fim, algumas dicas direcionadas ao leitor de cada tipo de revista, as quais 

corroboram a ideia de que os gêneros é que determinam o que pode ou não ser dito, para 

quem e onde este dito pode aparecer.  

Quanto às celebridades ou pessoas públicas, elas aparecem dando depoimentos 

da vida pessoal para servirem como exemplos a serem seguidos e a convencer o leitor a 

aderir à campanha em favor do desenvolvimento da Educação e do país. E são essas 

personalidades que passamos a destacar. 

 

 

3.3.2 – Figura pública da Cláudia: a voz feminina 

 

A revista Cláudia como é uma publicação destinada a mulheres de classe média 

e com certo grau de instrução, traz como título da reportagem “Educação é dever de mãe. 
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Faça como a atriz Bruna Lombardi: estimule seus filhos a pesquisar.” (2009, Educação é 

dever de mãe, ANEXO F), ao investir, assim, na ideia de que as mães possuem 

responsabilidades com relação à educação escolar dos filhos. 

Ao simples contato com esses dizeres, o público aciona o universo feminino e 

as ideias preestabelecidas de que cabe à mãe a educação dos filhos, de participar da vida 

escolar deles, ou até mesmo o fato de que a mulher moderna não possuir mais tempo para 

acompanhar a vida desses e que, às vezes, é preciso lembrá-la de suas obrigações.  

Para atingir esse objetivo é utilizada a imagem pública de Bruna Lombardi para 

validar a imagem da responsabilidade de mulher diante da educação dos filhos, ao reforçar, 

assim, o discurso machista de que os afazeres domésticos e a educação dos filhos 

competem à mulher, enquanto ao homem o de ser o provedor do lar, mesmo a mulher 

tendo ganhado o mercado de trabalho. 

Aliado ao depoimento da atriz está à imagem da mulher, da mãe Bruna, 

havendo uma associação do verbal e do não-verbal, pois a imagem também compõe o 

depoimento da atriz, tornando o dito incontestável, pois é uma mulher que fala para 

mulheres leitoras a sua experiência de vida e na qual ela afirma: “Fazíamos debates em 

nossa casa com a família inteira. Levantávamos questões interessantes dos acontecimentos 

do cotidiano. (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F)”. 

Verifica-se que a mídia atribui autoridade a atriz ao associar a voz e a imagem 

dela, pois, o gênero estabelece quem possui ou não a autoridade para falar de algo. No caso 

da atriz, como é bem sucedida profissionalmente, com casamento estável e sem nenhum 

tipo de escândalo, é um bom modelo de mãe a ser seguido. A imagem dela sucinta o ethos 

de moralidade e bons costumes da sociedade, e tem uma ligação direta com o fiador 

encarnado, ou seja, há uma relação dos valores atribuídos a ela e a sua imagem física. 

 Revela também um ethos de obrigação de mãe, isto independente da classe 

social. Vemos nesse enunciado o modo de legitimação de operação da ideologia, pois a 

mídia utiliza a estratégia de universalização no qual a imagem das celebridades reforçam a 

campanha da Abril de que a Educação é de responsabilidade de todos, principalmente das 

mães. 

O peso que possui o depoimento de uma atriz e escritora para a construção 

desse ethos de obrigação de mãe é muito forte, pois, se alguém que é uma celebridade e, no 

imaginário coletivo, não é uma pessoa comum, participa da vida escolar dos filhos, como 

que uma mulher normal não irá participar? 
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O depoimento de Bruna Lombardi propõe as mulheres e mães leitores que 

incentivem seus filhos à pesquisa e que tenham atitudes simples capazes de ajudá-los nos 

estudos o que consequentemente possam ajudar a melhorar a qualidade da Educação. Ao 

escolher essa atriz para dar esse depoimento a revista se baseia na imagem que o público-

leitor faz dela, pois ela é o elemento primordial para a construção do ethos de obrigação 

das mulheres em orientar os filhos e isso é sugerido, já que o ethos é mostrado, ou seja, não 

é falado explicitamente, mesmo o título do depoimento sendo Educação é dever de mãe.  

Há nesse ponto uma implicação em que o leitor precisa, no processo da leitura, 

perceber o que lhe sugerido, o modo como cada mãe deve cumprir com essa obrigação. E 

para Maingueneau (2008) o ethos mostrado se relaciona aos estereótipos ligados ao mundo 

ético, assim, Bruna Lombardi foi eleita a falar sobre a Educação aos leitores e o seu 

depoimento se traduz explicitamente no ethos da revista, e que considera que a mulher 

independente da profissão que exerça tem obrigações para com os filhos. Todo o não-dito 

pode ser explicitado pela constituição da corporeidade do fiador e da cenografia que é de 

onde emerge qualquer discurso.   

 

 

3.3.3 – Figura pública da Nova Escola: a voz da educação 

 

O mesmo pode-se dizer das figuras de Tony Belloto (grupo Titãs) (2009, A 

importância do professor, ANEXO B) e do cineasta Fernando Meirelles (2009, A 

importância de um bom professor, ANEXO C) que aparecem na revista Nova Escola, que 

tem como público leitor os profissionais da Educação. Eles são duas pessoas de grande 

prestígio social, Tony, músico de sucesso e com carreira consolidada, apresentador e filho 

de educadores, e Meirelles, cineasta de renome internacional pelo filme “Cidade de Deus”. 

Duas celebridades a quem a mídia também outorga autoridade para falar da Educação, já 

que eles, assim como a Bruna Lombardi, possuem um ethos de notoriedade e  

 

 

essa posição pode produzir um efeito duplo. Em verdade, toda pessoa que tem 

notoriedade é uma pessoa pública, e por isso sua posição exige que o 

informador nessa condição não esconda informações de utilidade pública – o 

que lhe confere certa notoriedade e faz com que, quando informa, o que diz 

pode ser considerado digno de fé. [...] (CHARAUDEAU, 2006, p. 52). 
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Notamos que há uma legitimação dos depoimentos por intermédio da 

notoriedade do enunciador que por se tratar de uma pessoa pública tem obrigações para 

com a sociedade, isso ao mesmo tempo em que a notoriedade do enunciador é construída 

pelas práticas discursivas.  

Desse modo, vemos que o interesse em relação à melhora da Educação Básica 

defendida pelo grupo Abril como sendo supostamente da grande população, é na verdade 

de maior interesse do grupo Abril que aliado a Ática e a Scipione tornaram-se umas das 

grandes potências em vendas de livros e revistas no Brasil, pode-se perceber que há um 

interesse comercial no qual esse grupo acaba ganhando ao incentivar o engajamento de 

todos em uma campanha que parece ser de interesse de toda sociedade. 

E as duas reportagens da “Nova Escola” enfatizam a ideia da valorização do 

professor e o título da reportagem com o Tony Belloto diz “A importância do professor. A 

qualidade da Educação depende muito de você, educador. É por isso que as pessoas como 

Tony Belloto defendem a valorização dessa carreira.” (ver ANEXO B). E a página com 

Fernando Meirelles enuncia “A importância de um bom professor. A qualidade desse 

profissional tem influência no aprendizado” (ver ANEXO C). O fato é que ambas afirmam 

que a qualidade do ensino depende da capacitação do professor e que este é um dos 

responsáveis pelo aprendizado do aluno.  

O que transparece de fato nas reportagens é que o professor ainda tem sido 

considerado um dos grandes culpados pela má qualidade da Educação e dos baixos índices 

de desempenho dos alunos. Pois, há nas reportagens um destaque para quais seriam as 

obrigações dos professores e qual a importância e responsabilidade destes diante dos 

alunos, desse modo, acaba por expressar também o ethos da própria revista. Assim, temos 

de modo recorrente a imagem da Educação atrelada a dos professores e da qualidade das 

aulas ministradas por eles, imagem que reforça que se a Educação vai mal é porque os 

professores não estão cumprindo com obrigações mínimas. 

A mídia justifica autoridade de Tony por ele ser escritor, apresentador, músico e 

filho de professores, e por ele dizer da importância desse profissional na sociedade e de 

certo modo tentar resgatar o antigo discurso de que o professor deve ser tratado com 

respeito como se fosse um membro da família, já que ele também é responsável pela 

formação de todo cidadão. Além de ser uma profissão valorosa e honrada para qualquer 

um que queira exercê-la. E é exatamente o que revela o depoimento dele ao afirmar: “A 

Educação brasileira só vai evoluir quando aprendermos a valorizar mais a carreira de 
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professor. Para começar, que tal estimular nos alunos a vontade de seguir essa profissão? 

(2009, A importância do professor, ANEXO B)”. 

Já o depoimento de Fernando Meirelles apresenta na prática aquilo que defende 

Tony, pois ele afirma que tudo o que ele é atualmente se deve aos ensinamentos que ele 

recebeu de um professor e que acabou por conduzir a sua vida. Neste ponto, o enunciador 

do discurso chama a atenção para responsabilidade que é a profissão de professor e a 

importância que esse profissional tem na vida do aluno, seja para marcá-lo de maneira 

positiva ou negativa. E Meirelles diz: “O professor tem um papel importantíssimo: instigar. 

No colegial, tive um mestre que me apresentou Guimarães Rosa e me despertou para o que 

seria minha vida: o cinema, a criação... (2009, A importância de um bom professor, 

ANEXO C)”. 

Esse depoimento possui relevância muito grande junto ao imaginário coletivo, 

primeiro, porque Meirelles é aquele que tornou o nome do Brasil conhecido no cenário do 

cinema internacional. Segundo, ele é mais uma pessoa a informar ao leitor, no caso o 

professor, de que a qualidade da Educação depende da qualidade do professor e que este só 

poderá desempenhar bem o seu papel se for valorizado por todos, mas também deverá 

ministrar aulas com responsabilidade e competência.  

Pode-se depreender nos enunciados dessa propaganda os ethé de pessoas sérias 

e comprometidas com o desenvolvimento do país e engajadas com a campanha em prol da 

Educação e por essa razão há a ideologia de que o professor e a sua profissão deve ser 

valorizado, no entanto, a estratégia utilizada é a dissimulação que consiste na ideia de 

ocultar a verdade por meio da estratégia de seleção de dados que comprovem a 

importância do investimento na carreira do professor e ao mesmo tempo trazem dados que 

comprovem as consequências da má qualidade ministradas por esse na vida do aluno.  

Entendemos que o grande interesse nesse depoimento é apontar as falhas dos 

profissionais da Educação e que, de certo modo, impedem o crescimento econômico do 

país. Além disso, a revista Nova Escola, que é voltada para um público-leitor da área da 

educacional, deveria eleger um educador para falar sobre a Educação, mas opta por eleger 

dois representantes não legítimos, outorgando a eles plenos poderes, como se o fossem. E 

não poderia ser diferente, já que o ethos da revista apresenta críticas explicitas a atuação 

dos professores, mesmo sendo uma revista voltada para esse público.  

Portanto, se na revista Cláudia há o reforço da ideia de que a família não tem 

participado da vida escolar dos filhos, de modo especial as mães, nessa temos a incessante 



91 

 

 

 

acusação de que o professor é um dos culpados pelo fracasso escolar do aluno, já que o 

desempenho desses depende da qualidade das aulas ministradas por aquele. 

 

 

3.3.4 – Figura pública da Você S/A: a voz do empreendedor 

 

Já na revista Você S/A (2008, Campeão nos estudos, ANEXO D), que tem como 

público-leitor empresários, administradores e outros, as figuras públicas são do nadador 

César Cielo, primeiro medalhista olímpico de ouro da natação brasileira, que representa a 

imagem de bom filho, compenetrado, determinado e muito dedicado e que exemplifica 

bem a imagem do “bom moço”.  

A outra figura é do chef de cozinha Alex Atala (2009, Cidadania em primeiro 

lugar, ANEXO E), empresário de sucesso da gastronomia paulistana e com grande 

engajamento social e um legítimo representante dos cidadãos comuns, já que este não é 

uma celebridade, mas um brasileiro comum, que trabalha duro para atingir o sucesso 

profissional e consciente do seu dever de cidadão.  

Nas duas reportagens da revista Você S/A é bem nítida a ideia de que só se tem 

sucesso profissional e garantia de bons salários por intermédio dos estudos, ou seja, de que 

uma pessoa só tem ascensão social por meio da Educação formal, e por isso este se torna 

um investimento seguro. Para comprovar isto é trazido o depoimento de César Cielo 

(estudante de comércio exterior nos Estados Unidos) que mesmo sendo um recordista 

mundial admite a importância dos estudos em sua vida. Assim ele declara: “Tomei gosto 

pelo estudo quando percebi que isso poderia me levar a descobrir muitas coisas. Comecei a 

querer saber sempre mais. (2008, Campeão nos estudos, ANEXO D)”. 

Essa declaração revela um ethos de pessoa séria, comprometida, engajada e um 

exemplo de sucesso a ser seguido por representar a ideia de garra e superação e que veste a 

camisa da campanha do projeto Educar para Crescer, e esse vestir não é só no sentido de 

adesão, mas também de vestir literalmente, já que na foto que acompanha o depoimento 

Cielo está com uma camiseta que traz o slogan do projeto.  E o  

 

 

informador explicita seu engajamento sob o modo da convicção, afirmando a 

confiança que deposita em sua fonte. A informação produz, então, efeito 

paradoxal: o informador, comprometendo-se com o valor de verdade de sua 

informação („Estou certo de que...‟, „Estou convencido de que...‟, „Juro que...‟) 
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insiste em manifestar sua adesão e sua sinceridade, mas, ao mesmo tempo, seu 

engajamento aponta para a convicção que lhe é própria, e não para a evidência 

de seu dizer. (CHARAUDEAU, 2006, p. 54). 

 

 

 

Nesse sentido, podemos perceber os valores atribuídos a César Cielo valem 

mais do que do que o depoimento feito por ele, pois a sua imagem e história de vida já dão 

uma convicção, modo de engajamento, ao discurso de que a Educação é o bem maior do 

ser humano, pois, mesmo que você tenha sucesso em outras áreas, como o caso de Cielo no 

esporte, é uma situação passageira, enquanto que o estudo e o conhecimento adquirido por 

meio dele “ninguém os tira de você”.  

Além disso, temos o subtítulo da reportagem que afirma que “César Cielo tem 

disciplina também na sala de aula” (2008, Campeão nos estudos, ANEXO D) e a escolha 

pelo vocábulo “disciplina” deixa implícito que para se atingir o sucesso de qualquer 

natureza é preciso ter disciplina e que essa não cabe apenas no esporte, mas também na 

vida escolar e profissional, vencer demanda esforço e daí decorra o fato de Cielo ser um 

campeão. Desse modo, revelando também o ethos da revista de que se deve investir nos 

estudos e na carreira profissional para que se possa atingir o sucesso financeiro. 

No outro depoimento, o do chef de cozinha Alex Atala, um empresário bem 

sucedido, proprietário de restaurante na capital paulista e que participa ativamente de 

vários projetos de responsabilidade social, é defendida a ideia de que todo cidadão deve 

participar ativamente do processo educacional, pois ele afirma: “Quando o assunto é 

Educação, a primeira palavra que me vem à cabeça é cidadania. São as atitudes que 

tomamos individualmente que fazem o coletivo. (2009, Cidadania em primeiro lugar, 

ANEXO E)”. 

Atala informa ao leitor, no caso, administradores e empresários, que investir no 

setor educacional é seguro e garantido e que gera benefícios para toda sociedade, pois há o 

reforço da ideia de que um país se constrói por meio da Educação de qualidade e de que 

esta é de responsabilidade de todos. Além do que, este depoimento revela (ou cobra) a 

participação e o investimento de toda a sociedade na construção de um país melhor.  

Essa imagem recorrente da Educação também é ideológica e é operada pelo 

modo de retificação que consiste na estratégia de que as coisas sempre foram assim, de que 

o cidadão comum também é responsável pela qualidade da Educação e precisa fazer sua 

parte. Por essa razão há também o incentivo aos empresários para que possam investir em 
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projetos sociais que visam o desenvolvimento dessa área levando ao crescimento 

econômico do país. E esse posicionamento da revista pode também ser percebido por meio 

de outra imagem do mascote da campanha que aparece nessa reportagem e que pode ser 

vista a seguir: 

 

 

 

 

                    Figura 4 - Mascote da Abril (www.educarparacrescer.com.br) 

 

 

Nessa imagem, o mascote, embora apareça nas cores verde, azul e branco não é 

tão colorido quanto o outro, e este está em pé e com o dedo indicador em riste, e 

interdiscursivamente ela nos remete uma outra a qual se pode relacioná-la que é a do 

“Uncle Sam”
11

 figura emblemática da cultura americana utilizada em uma campanha do 

exército americano em convocação aos cidadãos ao serviço militar.  

O uso da figura do mascote nessa posição também indica convocação de todos 

os cidadãos brasileiros a aderirem a campanha da Abril e a assumirem a responsabilidade 

que lhe cabem no processo educacional, pois como diz o título da reportagem que aparece 

o chef  Alex Atala Cidadania em primeiro lugar. A imagem do mascote com o dedo em 

riste vem reforçar o ethos de que Educação é dever de todos, principalmente por ele 

aparecer ao lado do slogan da campanha que é “O Brasil só melhora com Educação de 

qualidade. E você tem tudo a ver com isso”, assim, não é só uma questão de informação, 

mas dever, obrigação e que merece convocação. 

 

 

                                                 
11

 Informações obtidas a partir do sítio <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/crise-nas-infinitas-terra>.  
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3.3.5 – Figura pública da Contigo!: a voz da celebridade 

   

Como mencionado, uma das fórmulas também desse gênero depoimento-

reportagem ou depoimento-propaganda é trazer uma figura pública para explicar alguns 

conceitos relacionados à Educação como, por exemplo, IDEB, ENEM, etc. A reportagem 

(propaganda) selecionada na revista Contigo! que tem como público alvo qualquer tipo de 

pessoa, embora com predominância do leitor feminino, de qualquer classe social e que 

gosta de ler sobre a vida das celebridades (artistas, cantores, músicos) traz o 

esclarecimento do conceito IDEB.  

A figura pública escolhida para esclarecer essa sigla é o atleta e ex-jogador de 

futebol Raí, que assim como Cielo aparece vestindo uma camiseta, na qual está escrito o 

slogan do projeto Educar para Crescer, isso significando que ele também confia e investe 

no projeto da Editora Abril. Ao que tudo indica o IDEB é o carro chefe da campanha da 

Abril, pois todos os argumentos são orquestrados com o firme propósito de melhorar os 

índices da Educação Básica. E quando dizemos que é a figura do Raí é porque a voz dele 

não aparece, pelo menos não literalmente através de um depoimento como das outras 

celebridades, mas junto à explicação do que venha ser IDEB há uma foto dele que informa 

o leitor que desconhece o significado e a importância dessa sigla para o desenvolvimento 

do país.  

É como se o leitor merecesse tomar conhecimento, já que o Raí, um esportista, 

sabe, como o cidadão comum pode desconhecer o significado e importância dessa sigla? E 

o título da reportagem diz “Você sabe o que é IDEB? É um índice importantíssimo para o 

futuro do seu filho e do país, mas apenas 15% dos brasileiros sabem o que é e para que 

serve o IDEB. Vamos aumentar esse número?” (2009, Você sabe o que é IDEB?, ANEXO 

G). E toda reportagem se desenvolve através do esclarecimento dos aspectos mais 

relevantes com relação ao IDEB, porque quanto mais as pessoas souberem a respeito 

desses índices, mais interesses terão em ajudar a melhorar a Educação. 

Nesse depoimento a escolha da figura do Raí se justifica porque, durante toda a 

sua carreira de jogador e mesmo depois da sua aposentadoria, ele participou e participa 

ativamente de projetos sociais ligados ao esporte e à Educação. Ele em parceria com o ex-

jogador Leonardo possuem uma ONG nomeada de “Fundação gol de letra” que atende 
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várias crianças com atividades de arte, cultura, comunicação, esporte, lazer, cidadania e 

educação para o trabalho
12

.  

Assim, ele tem autoridade para esclarecer esse conceito porque ele possui 

conhecimento de causa, e possui ethos de pessoa também engajada, comprometida e séria, 

mesmo porque Raí sempre foi um atleta que, embora sendo considerado um símbolo 

sexual por sua beleza física e elegância, nunca se envolveu em escândalos, algo tão comum 

no meio futebolístico.  

Aliados os dois signos, o verbal com o esclarecimento sobre o IDEB e o não-

verbal com a figura do Raí, é composta a cenografia que revela o ethos de engajamento 

social desse enunciador que possui autoridade para falar da Educação por ser um investidor 

ativo e participativo, mesmo porque “o locutor só pode representar seus locutores se os 

relacionar a uma categoria social, étnica, política ou outra” (AMOSSY, 205, p. 126). Nesse 

caso, aparece novamente a ideia de que a Educação é de responsabilidade de todos e de 

que qualquer um pode e deve contribuir minimamente com o desenvolvimento do país sem 

esperar apenas ações e atitudes governamentais. 

Além desses já mencionados, há outro signo verbal e não-verbal que 

acompanha todas as reportagens, e é uma variação daquele que acompanha o slogan do 

Educar para Crescer, e tem um aspecto mais especifico de gráfico, como pode ser visto na 

imagem que se segue: 

 

 

 

 

Figura 5 – Slogan do projeto “Educar para Crescer” 

(www.educarparacrescer.com.br) 

 

 

                                                 
12

  Informações obtidas a partir do sítio < http://www.goldeletra.org.br/default.aspx?section=2>. 
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Esse signo aparece em todas as reportagens no canto superior esquerdo das 

páginas das revistas e traz o mascote da campanha também sobre uma base estruturada por 

dois lápis-borracha compondo um ângulo de 90° e escrevendo em uma lousa. A diferença 

desse para aquele é o traço desenhado, no primeiro, há um marcador de texto que tem 

início no ângulo e sobe em direção ao alto; no segundo, o traço é uma seta iniciada por 

uma linha reta que também começa no ângulo, mas na metade do caminho traçado por ela 

há uma planificação, indicando um estágio e depois sobe novamente em linha reta.  

Essa diferença, talvez se deva porque a primeira imagem analisada por nós 

representa o indicador de uma meta a ser atingida pela a campanha da Abril, enquanto essa 

representa os índices do IDEB que ainda estão em um nível, mas que precisam atingir 

níveis superiores. Quando se associa o verbal com o não-verbal percebemos que a 

mensagem expressa “Educar para Crescer” traz o sentido de que um país só cresce 

economicamente por meio da Educação e o signo não-verbal representa justamente a 

definição de uma situação que precisa ser modificada. 

Nesse caso, tanto os depoimentos, as figuras públicas quanto a mensagem 

verbal e não-verbal são capazes de levar o leitor a tomar uma posição diante de uma 

situação, pois elas (as celebridades) podem ser consideradas, tal qual Roberto Civita, 

sobreasseveradores, pessoas que possuem a autoridade constituída junto ao coletivo, e que 

a simples imagem de suas figuras já bastaria para influenciar qualquer leitor , nesse sentido 

por haver uma “amplificação” do enunciador que já possui uma posição no interior de um 

conflito (MAINGUENEAU, 2008). Eles são representantes legítimos da sociedade e ao 

defenderem a necessidade do estudo na vida das pessoas, reforçam também o discurso que 

povoa o imaginário social de que alguém sem estudo não é ninguém e de este é um bem 

maior que um pai pode dar aos filhos.   

Então, nesse gênero depoimento pela educação (propaganda), as estruturas que 

a priori se destacam são as imagens físicas, ou as fotografias das celebridades, pois elas 

são utilizadas com o firme propósito de chamar a atenção do leitor e de constituir a 

cenografia de onde se originam os discursos.  

Aliados a esses aspectos estão às estratégias discursivas como os títulos das 

reportagens e os depoimentos que dão um tom de seriedade ao assunto, ao informar ao 

leitor que as reportagens não são simplesmente mais uma entrevista ou uma fofoca 

qualquer sobre a vida dessas pessoas, elas estão ali com o objetivo de chamar a atenção 

para um tema importante e de interesse social, a Educação.   



97 

 

 

 

Mas, não só chamar a atenção, como também convocar o leitor a fazer parte do 

movimento Educar para Crescer e alertar para a necessidade de participação de todos 

nessa campanha. E há também a utilização de alguns modos e estratégias de operação da 

ideologia empregada pelos ethé das revistas que buscam a adesão do leitor ao que elas 

defendem como sendo de interesse de todos. 

 

 

3.4 – Outras vozes 

 

Além dos depoimentos de pessoas públicas, há também o uso de outras vozes 

para validar e até mesmo justificar esses depoimentos e é o caso, por exemplo, dos 

resultados de estudos realizados no campo educacional e de dados de pesquisas divulgados 

por instituições de referência. Normalmente esses dados são utilizados pela mídia para 

tornar o seu discurso confiável e incontestável. Passamos a verificar a seguir de que modo 

são utilizadas essas estratégias. 

 

 

3.4.1 – As vozes institucionais: resultados de pesquisas e dados estatísticos 

 

Os resultados de pesquisas divulgados pelas instituições ou institutos de 

pesquisa são normalmente utilizados como estratégias para validar ou tornar incontestável 

algo afirmado em algum discurso proferido, seja oral ou escrito. E as reportagens das 

revistas da Editora Abril também se utilizam desse recurso como forma de convencimento 

ou persuasão ao leitor das suas revistas.  

E em duas reportagens das selecionadas para esse estudo são mencionados os 

relatórios divulgados pela consultoria McKinsey & Company que em um dos estudos 

afirma “[...] que o bom educador é capaz de melhorar o desempenho do aluno. Da mesma 

maneira, o professor ruim causa estragos no aprendizado” (2009, A importância de um 

bom professor, ANEXO C), inclusive, para exemplificar esses dados é colocado um 

gráfico para apontar o desempenho dos alunos com relação à qualificação do professor.  

Outro estudo destacado nas reportagens também é revelado que “Os melhores 

sistemas de ensino do mundo têm algo em comum: valorizam a carreira do professor.” 

(2009, A importância do professor, ANEXO B), esses dados são apontados para justificar a 
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menção aos países que são referência em educação e valorizam a profissão de professor 

por meio de incentivos e motivação em sala de aula e, portanto, revelando o ethos da 

revista de que se o Brasil quer estar no primeiro mundo, precisa investir pesado em 

Educação e no profissional dessa área. E assim afirma um dos enunciadores: “em Boston, 

alunos que têm aulas com maus professores nos primeiros anos escolares podem ter 

prejuízos irreversíveis. É o que revela o relatório Achievement in America publicado em 

2006. (2009, A importância do professor, ANEXO B)”. 

Ao utilizar o recurso de informar dados, o discurso da mídia traz a voz da 

instituição para validar aquilo que está sendo defendido pelos autores das reportagens e 

que, muitas vezes, pode representar não só a ideia do autor, como da própria revista.  

Nesses exemplos, a responsabilidade pelo fracasso escolar do aluno, 

implicitamente, é depositada no professor que está cada vez mais despreparado para 

exercer sua função. Mas há também a sinalização de que se houvesse uma valorização 

maior desse profissional e se ele ainda tivesse a credibilidade que possuía antigamente, 

talvez, pudesse sanar os problemas educacionais. 

 Percebemos que o uso de dados pode até significar um ethos prévio, pois ao lê-

los o leitor tem a nítida noção de que já tinha conhecimento dessas informações antes e 

isso contribui para a composição da cenografia que também faz parte da construção do 

ethos do fiador, tornando desse modo, o seu dito incontestável.  

Por outro lado, também reconhecemos aquilo que não é dito explicitamente 

pelos dados, pois ao instaurar uma situação, significa que esta possui dois aspectos, 

primeiro há tentativa de valorização desse profissional e segundo de que ele deva ser 

valorizado, mas que precisa melhorar a qualidade do seu trabalho. Quanto à valorização do 

profissional da Educação, as reportagens mencionam apenas o reconhecimento por meio da 

tentativa de divulgação dessa profissão, pois ser professor no Brasil é assumir uma posição 

desprestigiada enquanto que em outros países como  

 

 

Cingapura e Inglaterra destacam-se como as nações que mais criaram 

estratégias de marketing para tornar atraente a carreira de educador. Já a 

Finlândia investe pesado na seleção e na formação dos profissionais. ((2009, A 

importância do professor, ANEXO B). 
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Parece que o único modo de valorizar o professor é por meio de salários 

melhores, enquanto que o reconhecimento da importância dele na formação do ser humano 

e na sociedade é totalmente esquecido e, ainda, o que é destacado são os prejuízos que ele 

– o educador – pode causar ao aluno com sua má qualificação. Do nosso ponto de vista, 

um dos grandes problemas da organização dessas informações em prol da argumentação de 

valorização desse profissional reside no fato de que os exemplos apresentados para 

ressaltar a importância do professor são de estudos baseados na realidade de países 

estrangeiros e que não representam o mesmo sistema de ensino no Brasil e da nossa 

realidade sócio-econômica.  

Na revista Você S/A também aparecem esses dados, validando o depoimento de 

Cielo e Atala e enfatizando a importância dos estudos na vida das pessoas, pois em um diz 

que:  

 

O estudo norte-americano Education and Economic Mobility (Educação e 

Mobilidade Econômica), dirigido por Ron Haskins e publicado neste ano pelo 

Instituto Brookings, mostrou que, nos Estados Unidos, quem estuda mais recebe 

salários mais altos. (2008, Campeão nos estudos, ANEXO D).  

 

 

 

Esses dados colocados desse modo reforçam a ideia de que, por mais que Cielo 

seja um esportista de sucesso, ele precisa estudar e se formar, já que ele não será um 

nadador para sempre, aí enfatizando o ethos da revista de que o sucesso profissional está 

aliado à formação acadêmica que consequentemente pode trazer melhores salários. 

Nesse caso, os dados estatísticos falam por si só e ainda tem tudo a ver com o 

perfil da revista que é voltada para administradores, então nada melhor do que dados de 

pesquisa para revelar e comprovar uma realidade. Já na reportagem do chef Atala, há a 

estratégia do uso de nome de instituições e números, ou seja, dados estatísticos que em 

geral, não deixam nenhuma margem de contestação quanto ao dito e são revelados os 

dados de um estudo que aponta que há um aumento da participação dos brasileiros 

(comuns) em projetos em prol da Educação:  

 

 

Entre as organizações filiadas ao GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas), observa-se a tendência: em 2007, 83% delas tinham ao menos um 

projeto relacionado ao ensino. (2009, Cidadania em primeiro lugar, ANEXO E). 
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Esses dados reforçam o ethos da revista de que há a necessidade de parcerias e 

o investimento das empresas particulares no setor educacional, ou seja, a sociedade em 

geral precisa tomar atitudes individuais e coletivas para ajudar a melhorar a Educação e 

que não se devem esperar somente investimentos dos poderes públicos. Por essa razão, o 

uso da imagem e do depoimento do Chef de cozinha para servir como exemplo, já que ele é 

um cidadão comum que possui um projeto para o desenvolvimento de uma fábrica de 

bebidas que empregará jovens de mais de 18 anos recém-saídos dos sistemas assistenciais 

do governo.  

Atala menciona que “A intenção é que a renda seja revertida para a criação de 

escolas e postos de saúde, e para o combate do trabalho infantil.” (2009, Cidadania em 

primeiro lugar, ANEXO E), ou seja, o cidadão comum também deve investir em projetos 

sociais e educacionais. Nesse ponto, temos duas imagens da Educação que são defendidas 

e difundidas pela revista Você S/A em que uma é o desdobramento da outra, assim, temos 

que a Educação é um investimento que garante ascensão social, tanto profissional quanto 

financeira, e que por ser um investimento seguro com retorno garantindo é obrigação de 

toda a população, inclusive de empresários e do cidadão comum. 

Quanto à revista Contigo, como trata do IDEB que é um índice, então, os 

números falam por si “[...], mas apenas 15% dos brasileiros sabem o que é e para que 

serve o IDEB” quer dizer, algo tão importante que serve de base para qualificar o país em 

termos de qualidade de vida é desconhecido pela população brasileira.  

Ainda, é apresentado também o resultado do IDEB de 2007 que aponta a média 

de “4,2 para as séries iniciais de ensino fundamental; 3,8 para as últimas séries do ensino 

fundamental; 3,5 para as séries do ensino médio.” (2009, Você sabe o que é IDEB?, 

ANEXO G), ou seja, os dados já revelam a qualidade do ensino sem a necessidade de 

muitas explicações, apenas destacando o fato de que a meta para 2022 é que o Brasil atinja 

a média 6, o que o colocaria em uma posição na classificação de país desenvolvido.  

Desse modo, quando afirmamos que os dados falam por si é no sentido de que o 

que está posto revela uma realidade da Educação no Brasil, a qual não precisa ser 

explicada por meio de palavras, e ao entrar em contato com esses dados o leitor em 

nenhum momento sente a necessidade de contestar, pois números são irrefutáveis e eles 

são uma forma de convencer mais pela prova, ciência, do que pela opinião ou crença.  

Os números possuem um valor de verdade que não é da ordem empírica, pois 

eles se realizam “através de uma construção explicativa elaborada com a ajuda de uma 
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instrumentação científica que se quer exterior ao homem (mesmo que seja ele que a tenha 

construído)”. E também ao fato de que o informador desses dados é um organismo 

especializado, como, por exemplo, “os centros institucionais encarregados de recolher e 

estocar informações, sendo, em princípio, os menos suspeitos de estratégias 

manipuladoras” (CHARAUDEAU, 2006, P. 49-53).  E isso acaba por se tornar uma forma 

de legitimação do discurso defendido pela revista por meio da seleção de dados que 

merecem ser divulgados (GUARESCHI e BIZ, 2005) e normalmente os dados estatísticos 

é uma informação que colocam à disposição e apresenta-se digna de fé. 

 

 

3.4.2 – As vozes de instituições públicas e privadas 

 

Outro ponto que contribui para legitimação dos discursos da mídia é a presença 

dos apoiadores da campanha, primeiro do grupo Abril e, segundo, de algumas instituições 

de ensino de referência no Brasil, além, é claro, do MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), pois em todas as reportagens-depoimentos são trazidas as logomarcas dessas 

instituições para reforçar o dito das celebridades, ou seja, elas não falam sozinhas, mas 

junto a elas estão: 

 

 

 

 

                                            

 

 

           Figura 6 – Apoiadores do projeto (www.educarparacrescer.com.br) 

 

 

Podemos verificar que todos os apoiadores estão relacionados à Educação de 

algum modo, e a grande maioria são instituições de ensino e que possuem um ethos de 

compromisso com a sociedade e que jamais apoiariam uma campanha na qual não 
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confiassem. À medida que o leitor entra em contato com essas logomarcas a tendência é 

acreditar que é uma campanha séria e que só pode ser de interesse de todos.  

Entretanto, o que deve ser lembrado é que, atualmente, o grupo Abril é 

composto também pela Ática e a Scipione, grandes editoras de livros, inclusive de livro 

didático, além de grande produção literária, jornalística voltada para a área educacional, e 

as outras duas instituições, a Universidade Anhembi Morumbi e a Uninorte são instituições 

privadas de ensino superior.  

Assim, ao se fazer a relação entre a composição do Grupo Abril e as imagens da 

Educação que são enfatizadas nas revistas pode-se perceber que o verdadeiro interesse 

dessas instituições em ver melhorar o IDEB é uma questão muito mais econômica do 

qualquer outra coisa, já que um país desenvolvido consome muito mais livros e leituras do 

que um país em desenvolvimento.  

Além desses apoiadores mencionados há também, em grande parte das 

reportagens, o apoio do CREF (Conselho Regional de Educação Física) e que não 

destacamos nessa análise pelo simples fato de não aparecer em nenhuma das reportagens 

selecionadas para esse trabalho. Mas, entendemos que esse apoio se justifica primeiro pelo 

grande número de esportistas que participam dos depoimentos; segundo, pelo ethos de 

Educação aliado ao esporte, inclusive defendido no depoimento de César Cielo e da 

apresentação de projetos sociais desenvolvidos por pessoas do esporte e, terceiro, porque é 

um modo de divulgar o curso de Educação Física que anda em franca ascensão.  

Desse modo, o discurso da mídia se utiliza de dados estatísticos e resultados de 

pesquisas, bem como do nome de instituições, para validar aquilo que é uma verdade que 

quer tornar instituída. Além disso, esses dados normalmente são divulgados como formas 

de informação, mas, no fundo, servem como argumentos utilizados pelos discursos da 

mídia para construir e legitimar a imagem que se tem de algo, aqui, no caso da Educação 

do Brasil. E há essa possibilidade porque  

 

 

qualquer que seja a pergunta que se faça a respeito da informação, volta-se 

sempre para a questão da linguagem. A linguagem não se refere somente aos 

sistemas de signos internos a uma língua, mas a sistemas de valores que 

comandam o uso desses signos em circunstâncias de comunicação particulares. 

Trata-se da linguagem enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira pela 

qual se organiza a circulação da fala numa comunidade social ao produzir 

sentido. Assim, pode-se dizer que a informação implica processo de produção 

de discurso em situação de comunicação. (CHARAUDEAU, 2006, p. 34). 
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Então, por meio dessas estratégias discursivas criam-se verdades absolutas que 

são reproduzidas pelos pais, pela escola e por toda sociedade por meio da linguagem e dos 

discursos e que ganham status de informação. Essas verdades são as imagens de que na 

área educacional os professores ainda são apontados como culpados pelo fracasso escolar 

do aluno, de que os jovens e todas as pessoas em geral devem estudar, pois a Educação é 

um investimento seguro que garante sucesso profissional ao ocuparem as melhores vagas 

de empregos com salários mais altos e por fim, que esta é de responsabilidade de todos, da 

família, da sociedade e dos governantes.   

 

 

3.5 - Quadros de dicas: definição do leitor 

 

Outra fórmula utilizada em todas as reportagens (mascaradas em entrevistas) 

são os quadros de dicas que são direcionados especificamente ao tipo de leitor de cada 

revista, mostrando a eles quais atitudes devem tomar para que possam ajudar a melhorar a 

Educação. E são esses quadros que passamos a analisar a seguir. 

 

 

3.5.1 – Dicas para as mulheres: 11 mandamentos da mãe nota 10 

 

 No quadro da revista Cláudia o enunciador lança mão de enunciados derivados 

de um discurso religioso, que é um discurso constituinte, para convencer, ou, quem sabe, 

lembrar as mulheres de que educação de filho é obrigação de mãe, ao remontar, talvez, à 

imagem de mulher submissa da bíblia, pois, são enumerados os “11 mandamentos da mãe 

nota 10” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F), ao compreender que esse discurso, 

justamente por ser religioso, é prescritivo, ou seja, mandamento não se questiona, se 

cumpre. Assim, notamos que no depoimento em questão há um cruzamento de FDs, pois 

podemos depreender o discurso religioso, o familiar e o educacional. 

Nesse aspecto, vê-se que a reportagem apela para a ideologia religiosa fazendo 

alusão aos dez mandamentos de Deus, que devem ser seguidos se quisermos ser bons 

cristãos. Assim, há a ideologia de que toda mulher e mãe possuem suas obrigações para 

com sua família, e de que para ser boa, “nota dez”, é preciso cumprir com essas 

obrigações, que estão, inclusive, previstas na bíblia.  
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A abordagem dada a esses mandamentos sugere que eles foram atualizados, 

inclusive não são apenas 10 mandamentos, são 11, e eles são enumerados de modo a 

explicitar à nítida ideia de que a mulher convocada ali é atual, moderna, com liberdade 

conquistada e atuante no mercado de trabalho.  

Porém, apesar de ter conquistado seu espaço, essa mulher deve continuar a 

participar da vida dos filhos, porque além de ensinar, cobrar, ela precisa servir de modelo, 

e é isto que ocorre na construção, por exemplo, do primeiro mandamento “Atualize-se e 

estude com seu filho. Ajude-o no dever de casa” e também no terceiro “Dê o exemplo. 

Mostre como é legal ler e estudar” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F). 

Na verdade, há, neste caso, em um primeiro momento, uma concepção ingênua 

por parte do leitor em relação ao discurso da revista, pois, somos levados a pensar que há 

uma valorização dessa condição de ethos de mulher moderna e liberada, no entanto, o que 

existe de fato é o apelo aos valores machistas da imagem de mulher que deveria ser 

submissa e que deve cumprir com suas obrigações do lar e da educação dos filhos, ou seja, 

há um certo “puxão de orelha” nas mulheres, pois esta mulher moderna tem negligenciado 

a família, principalmente, a educação dos filhos, suscitando assim o discurso familiar.  

Quanto ao discurso educacional, no texto do fiador o destinatário aciona toda 

ética em relação ao que é ensinar e aprender por meio de um conceito “Faça como a atriz 

Bruna Lombardi: estimule seus filhos à pesquisa. Ensinar a pensar, a pesquisar e, 

principalmente, a compreender a beleza das coisas.” (2009, Educação é dever de mãe, 

ANEXO F), quer dizer, os filhos vão para a escola para significar o mundo e para ser 

alguém na vida, e nada melhor do que uma pessoa bem sucedida para instigar e levar a 

família a acreditar na escola e na importância da Educação na vida dos filhos.  Esse ethos 

de que só se pode vencer na vida por intermédio da Educação formal é reforçado no nono 

mandamento da mãe nota dez: “Jamais permita que ele abandone os estudos ou falte às 

aulas sem precisar.” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F). Além do que, essa mãe 

deve exercer sua autoridade sobre os filhos. 

O ethos de que cabe à escola a responsabilidade de proporcionar um ensino de 

qualidade é reforçado também no mandamento onze: “Converse com os professores e 

dirigentes escolares. Cobre uma Educação de qualidade.” (2009, Educação é dever de 

mãe, ANEXO F). Há o reforço de que a Educação é um direito de todos, e que a escola não 

faz nenhum favor em oferecer, e, por isso, o cidadão pode e deve cobrar das instituições de 

ensino.  
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No entanto, para cobrar, os pais precisam participar mais ativamente, nesse caso 

em específico, as mães devem buscar participar mais da vida escolar dos filhos, é o que 

revela o mandamento seis “Vá a todas as reuniões de pais e mestres. Participe e dê sua 

opinião.” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F). Nesse ponto, a leitora ou mãe é 

levada a analisar a presença dos pais nas reuniões escolares, porque uma das grandes 

reclamações dos professores e das escolas é a falta de participação da família nas reuniões 

de pais, quer dizer, aqui parece ser um convite que, inclusive, é uma das formas de 

participar da gestão escolar, mas que no fundo é uma obrigação que merece ser cumprida.  

Na composição midiática desse gênero percebe-se que esse trecho, como já 

mencionado, é o que possui também o efeito de destacabilidade, pois é a afirmação que a 

mídia quer que seja internalizada e reproduzida pelo leitor. E para que a meta estabelecida 

pelo grupo Civita, de ver o Brasil crescer, tenha êxito, é preciso que a família perceba que 

é uma das peças fundamentais nesse processo e, assim, cada um precisa fazer a sua parte. 

Temos outras dicas na reportagem “Educação é dever de mãe.” (2009, ANEXO 

F), que indicam o que as mães podem fazer para ajudar a melhorar a qualidade da 

Educação e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Tais sugestões implicam 

atitudes simples como a que é pregada no quarto mandamento: “Leia para ele. Esse 

simples ato o incentivará a ler.” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F). Ou ainda, 

com já foi citado, a mãe e a família devem dar o exemplo ao estudar junto com os filhos, 

ao participar de reuniões de pais, e ao cobrar dos gestores e educadores a qualidade do 

ensino ministrado.  

Há nesses enunciados um incentivo à leitura, ao invocar o fato de que o 

brasileiro lê pouco principalmente porque as famílias não incentivam os filhos a ler. Por 

fim, deve-se destacar que nessas mesmas dicas há um dos mandamentos que, de certa 

maneira, índica ou aciona o ethos de que um dos responsáveis pelo fracasso da Educação é 

o professor, pois o sétimo diz: “Informe-se sobre os problemas da escola: os professores 

faltam demais?” (2009, Educação é dever de mãe, ANEXO F), verificamos que com esse 

dizer é acionado o mundo ético da informação que nos últimos tempos tem apontado na 

direção do professor como sendo um dos grandes responsáveis pela má qualidade do 

ensino. 

O texto do fiador em um primeiro momento, novamente, parece inocente, mas 

dentre tantos problemas educacionais, por que destacar as faltas dos professores? Nesse 



106 

 

 

 

momento, por meio da leitura, o destinatário incorpora esse dito, e passa a acreditar que 

esse é um dos maiores problemas da escola em detrimento a tantos outros existentes. 

 

 

3.5.2 - Dicas aos administradores: mais educação, maiores salários/ como agir? 

 

Quanto ao quadro de dicas das revistas Você S/A, em uma, no título já há o 

reforço da ideia de que “Mais Educação, maiores salários” (2008, Campeão nos estudos, 

ANEXO D) e o interessante é que o enunciador inicia o quadro lançando um 

questionamento ao leitor: “Precisa de estímulo concreto para investir na sua educação?”. 

Este é prontamente respondido com um bom argumento capaz de convencê-lo “Estudar 

mais o levará a ganhar mais.” Para persuadir de vez o leitor, é trazido o resultado de uma 

pesquisa realizada nos Estados Unidos que afirma: “[...] quem estuda mais recebe salários 

mais altos. Em 2005, a diferença entre o salário de um profissional formado no Ensino 

Médio e o de um graduado chegava a 29 mil dólares por ano.” (2008, Campeão nos 

estudos, ANEXO D).  

Percebemos nesse quadro que há um incentivo por parte da revista para que o 

leitor invista na sua própria Educação, pois este é o caminho mais seguro para a ascensão 

social. Aqui há um processo de convencimento ou de persuasão por parte do enunciador 

para com o leitor, pois ao levantar as vantagens que se obtém com o estudo, há uma 

tentativa de levá-lo a aceitar a opinião do enunciador e da própria revista e, para isso, é 

utilizado o modo de dissimulação, “que consiste em ocultar, negar ou obscurecer as 

informações e a verdade” (GUARESCHI e BIZ, 2005, p. 149), que por meio da estratégia 

de combinação consegue a adesão do leitor aos discursos defendidos pela revista.  

Essa estratégia é extremamente sofisticada porque combina informações, nesse 

caso, há a afirmação de que “Estudar mais o levará a ganhar mais” e para comprovar essa 

afirmação são expostos os dados de um estudo que afirma esse aspecto. E a dissimulação 

consiste no fato de que nem sempre os estudos são garantias de bons salários. Assim, 

temos a idéia de que existem muito mais motivos para o leitor investir na sua própria 

Educação e consequentemente no desenvolvimento do país, pois profissional qualificado 

significa melhores salários e estes por sua vez significam melhora na economia brasileira. 

A Educação formal deixa de exercer um papel de formação de caráter, de cidadania, para 

qualificar mão de obra.  
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Essa relação da escola e da Educação com o sucesso profissional e financeiro é 

muito marcante nessa revista e a frase de abertura do texto é muito forte e sugestiva, pois 

nela há afirmação de que “Diplomas estão longe de ser o maior ganho obtido com os 

estudos” (2008, Campeão nos estudos, ANEXO D), em seguida, para amenizar esta 

afirmação, é feita a alusão do estudo aliado ao esporte e a declaração de que esta 

combinação pode trazer longevidade, pois pessoas informadas se cuidam mais.  

Há de novo, para reforçar o dito, o uso dos resultados de outra pesquisa 

realizada pelas universidades norte-americanas Harvard e Princeton que revela “[...] que 

cada ano a mais de estudo possibilita sete meses adicionais de vida.” (2008, Campeão nos 

estudos, ANEXO D). Esses argumentos selam de vez a relação de Cielo com as questões 

educacionais, ou seja, contribui para a efetivação da autoridade que ele possui para depor 

em favor da Educação, pois além de esportista, ele investe em sua formação e qualificação 

para o trabalho. O leitor é levado a refletir acerca da necessidade de aliar a qualidade de 

vida aos estudos e a prática esportiva.  

Em outra reportagem da Você S/A existe também a idéia de que se deve investir 

na Educação. O quadro intitulado “Como agir?” (2009, Cidadania em primeiro lugar, 

ANEXO E) orienta aqueles que querem praticar o exercício da cidadania, ou seja, explica 

como e o que o leitor pode fazer para ajudar a melhorar a qualidade da Educação, pois, este 

quadro, assim como o outro, fala diretamente com o leitor, levando-o a refletir acerca do 

seu papel na sociedade para em seguida dar dicas de como agir diante dos problemas 

educacionais “Para começar a contribuir, o caminho mais simples é acompanhar as 

políticas públicas de sua cidade. [...] Não se esqueça de que a Educação é um direito seu.” 

(2009, Cidadania em primeiro lugar, ANEXO E).  

Estas dicas, em princípio, parecem querer apenas lembrar o leitor que esse é um 

país democrático e, por isso, o cidadão pode participar ativamente das políticas públicas 

cobrando dos seus governantes. Mas, em uma leitura mais atenta, o leitor pode perceber 

que é como se dissesse que a escola é uma empresa e, para obter lucros satisfatórios, terá 

que fazer investimentos, ou seja, investir na Educação pode gerar qualificação de mão de 

obra e consequentemente trazer um retorno para a economia empresarial e nacional. Essa 

leitura é a mais provável, se considerarmos que esse tipo de revista é direcionada as áreas 

administrativas e empresariais.  

Nessa revista em questão, as reportagens enfatizam a ideia recorrente de que o 

sucesso profissional está associado ao estudo formal, e para isto, trazem a história de vida 
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de duas pessoas bem sucedidas para servir como exemplo. Esses exemplos reforçam 

também a ideia do slogan de que é obrigação de todos ajudarem na melhora da Educação, 

pois, além de estudar, devemos, ou melhor, temos a dever de contribuir com o 

desenvolvimento do país, praticando a cidadania por meio de atitudes simples como a 

mencionada anteriormente “acompanhar e cobrar as políticas públicas da sua cidade.” 

(2009, Cidadania em primeiro lugar, ANEXO E).  

Nesse caso, talvez, se possa pensar em divisão de responsabilidades, ou seja, 

parece que os autores das reportagens tentam justificar, ou quem sabe, diminuir a culpa dos 

nossos governantes com relação à falta de investimentos efetivos na Educação no Brasil, 

ou de que se depender somente deles esse quadro não irá mudar, pois, no fundo todo 

cidadão possui a sua parcela de culpa e, assim, merece ser convocado a fazê-la já que, no 

final das contas, se o país ascender economicamente, todos ganham em qualidade de vida. 

 

 

3.5.3 – Dicas aos cidadãos: você sabe o que é IDEB? 

 

Para que essa ascensão aconteça e o Brasil se torne um país desenvolvido, com 

melhor qualidade de vida é defendido em todas as revistas a ideia de que é necessário 

elevar a média nacional do IDEB. No quadro de dicas da revista Contigo!, a matéria é 

desenvolvida com o objetivo de informar ao cidadão comum, que muitas vezes desconhece 

determinados termos, o que vem a ser, por exemplo, o conceito e a sigla IDEB.  

Para esclarecer esse termo, nessa reportagem, o enunciador fala diretamente ao 

leitor por meio de interpelações e provavelmente supondo que ele desconhece esse 

conceito. E para informar o leitor, o enunciador-fiador do discurso estabelece “9 verdades 

e 1 mito sobre o IDEB” (2009, Você sabe o que é IDEB?, ANEXO G). Dentre as verdades, 

há a primeira que se refere ao significado e objetivo desse índice: “O Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica mede a qualidade do ensino público no país”. Na 

terceira, “Indica a qualidade do ensino da escola do seu filho, do seu município e do seu 

estado”, na sexta “O ideal seria que toda escola pública tivesse uma nota igual ou superior 

a 6” e na nona menciona que “Toda escola pública possui uma meta individual no IDEB. 

Cobre dos governantes e diretores das instituições o cumprimento dessas metas” (2009, 

ANEXO G). 
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 As verdades estabelecidas nesse quadro se comportam como informações 

fornecidas ao leitor, antes desinformado, que, a partir desse esclarecimento, possui motivos 

suficientes para se engajar mais na causa pela Educação. Verdades que são afirmações que 

se complementam formando um conceito básico de IDEB e ao mesmo tempo convoca o 

leitor a participar desse processo. É demonstrado ao leitor que à medida que ele 

desconhece esse conceito está deixando de cumprir com a sua responsabilidade e com o 

exercício da cidadania.  

Temos também nesses enunciados o modo de legitimação da ideologia de que a 

Educação é obrigação de todos por meio do processo de convencimento com o uso da 

estratégia de universalização, esse não é um interesse só do grupo Abril, das instituições de 

ensino e ou do governo, é um interesse coletivo, de toda população, pois todos irão se 

beneficiar com a elevação dos índices da Educação Básica. 

Em relação ao mito mencionado no título da reportagem, ele diz respeito às 

ideias dos pais que têm filhos na rede particular, pois segundo o narrador não-explicitado é 

mito dizer que “Quem tem filhos em escola particular não precisa saber o que é IDEB. 

Educação pública de qualidade é responsabilidade de todos. Verifique o IDEB de sua 

cidade e cobre dos seus governantes” (2009, Você sabe o que é IDEB?, ANEXO G). Esse 

argumento é utilizado para lembrar ao cidadão que a Educação é um direito de todos e, por 

isso, é obrigação de todos tentarem promovê-la com qualidade.  

Além do que, o mito também possui o efeito de destacabilidade, aquele 

enunciado que deve ser retomado, primeiro, por ter sido grafado em negrito para que 

chame a atenção do leitor e reforçando a importância desse argumento e, segundo, porque 

enunciador tem o objetivo de evitar abstenções em relação à campanha da Abril. E mais, 

de que a economia do país depende desse índice e por isso deve ser de interesse e 

responsabilidade de todos independentes do tipo de educação a que se tem acesso. 

 

 

3.5.4 – Dicas aos professores: o futuro dos alunos nas suas mãos/ o bom professor... 

 

Quanto à revista Nova Escola, o quadro de dicas das reportagens (ou 

depoimentos) é direcionado ao professor, o leitor previsto para esse tipo de publicação, e 

versam sobre a qualidade deste profissional e da Educação e de como esta depende da boa 
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qualificação daquele, e em contrapartida, como o professor pode contribuir para melhorar o 

ensino se ele mesmo for valorizado.  

E esta ideia pode ser percebida no jogo de palavras que aparece nos títulos das 

reportagens “A importância de um bom professor” e “A importância do professor”. Mas, o 

interessante é que, no quadro das “dicas”, o que aparece são algumas atitudes que um 

professor deve tomar para se tornar um profissional de qualidade, pois o título desse 

quadro é “O bom professor...” e abaixo são enumerados alguns conselhos que 

complementam o sentido do título e que dizem: “Não falta ao trabalho; Não desiste de 

nenhum estudante; Concentra-se na aprendizagem dos alunos; Planeja aulas; Mantém 

uma boa relação com as famílias; Ensina os alunos a estudar; Aprimora seus 

conhecimentos” (2009, A importância de um bom professor, ANEXO C).  

Esses conselhos, no fundo, são requisitos básicos para qualquer profissional que 

ministre aulas, mas que estão colocadas ali como se fossem grandes novidades que o 

professor desconhecesse, ou seja, informações que merecem ser divulgadas e que precisam 

ser de conhecimento do educador.  

Nesse caso, há de novo a cobrança, o “puxão de orelhas” em alguém que não 

tem cumprido com suas obrigações, no caso o professor. Além de colocar os dados da 

pesquisa, existe a confirmação desses dados por meio de um gráfico que expressa que “A 

qualidade do professor tem influência direta no desempenho dos estudantes” (2009, A 

importância de um bom professor, ANEXO C) e, como mencionado, é um gráfico pouco 

convencional, colorido e de fácil compreensão, e que dificilmente não irá persuadir o 

leitor, pois, assim retrata: 

 

 

       Figura 7 – A qualidade do professor interfere no desempenho do aluno (www.educarparacrescer.com.br) 
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Verificamos que nas duas reportagens em questão tem-se a impressão de que os 

autores vão “encher a bola” do professor, principalmente, pelos depoimentos já citados de 

Fernando Meirelles e Tony Belloto, no entanto, está claro que, no fundo, o enfoque é a 

qualidade do ensino, a qual, na verdade, continua sendo medida pela formação do educador 

e pela qualidade das aulas que ele ministra.  

A estratégia de utilizar uma imagem que traz uma mensagem não-verbal é dar 

ênfase ao prejuízo que o aluno sofre quando se depara com um professor de desempenho 

ruim. Nesse caso, há a estratégia de aliar o verbal que diz, por exemplo, que “Segundo o 

estudo, os alunos que se encontram entre os 20% melhores em testes de alfabetização e 

matemática básica têm o dobro de chance de completar a universidade no futuro, em 

comparação com os que se encontram entre os 20% piores.” (2009, A importância do 

professor, ANEXO B). E o não-verbal, que na maioria das vezes se torna redundante 

explicar, pois a imagem fala por si, e nesse caso as figuras do mascote da campanha, um 

aluno feliz e outro triste, já demonstram a influência direta que o professor exerce sobre a 

educação formal do aluno.  

Há o reforço dos sentidos dessas imagens com a utilização de números, que como 

já mencionamos, é uma estratégia para tornar as ideias defendidas pela revista 

incontestáveis, pois números são irrefutáveis. Percebe-se que como o leitor previsto para 

esse tipo de revistas, normalmente professores, há o cuidado por parte do enunciador em 

fazer afirmações e acusações contundentes ao desempenho deles em sala de aula, no 

entanto, a mensagem não-verbal expõe o ethos da revista de que o professor também é 

responsável pelo fracasso escolar do aluno.  

Para corroborar com esse ethos há a utilização também do modo de 

dissimulação da ideologia por meio da estratégia de combinação, nesse caso, o verbal com 

comentários moderados e o não-verbal com um posicionamento mais acusatório ao 

professor. Desse modo, a revista projeta o seu leitor, o professor, e tenta manipulá-lo de 

modo que ele admita que aulas de má qualidade influenciem no desempenho do aluno e 

consequentemente no desenvolvimento do país.    

Novamente, pode-se dizer que há uma concepção ingênua por parte do leitor, 

no caso o professor, com relação ao discurso, pois, parece que uma revista especializada 

em Educação deveria defender, pelo menos é o que se espera, o profissional dessa área e 

mostrar ações que poderiam ser executadas pelas políticas públicas e educacionais e que 

valorizariam os professores.  
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Nesse caso em especifico, entendemos que não é que não se possam mostrar as 

falhas e as dificuldades que são acarretadas ao ensino por conta de pessoas sem 

qualificação. A insistência no tema só reforça o seguinte fato: a grande maioria dos meios 

de comunicação já aponta insistentemente na direção do professor como sendo o maior 

culpado pelo fracasso do ensino. E quando se lê os títulos das reportagens e os subtítulos 

com frases dos depoimentos das celebridades, o leitor aciona as antigas idéias de 

valorização do mestre, mas ao final da leitura o que se tem de novo é jogar a 

responsabilidade e culpa para o professor, ou seja, há um apelo para a consciência do 

professor, ou melhor, apelar para o sentimento de culpa do professor dando a ele duas 

opções “se qualificar ou se qualificar”. 

A estabilidade dos discursos materializados nos gêneros está precisamente 

relacionada ao interlocutor e ao suporte no qual estes gêneros estão veiculados, pois, ao 

lançar uma palavra, o locutor pressupõe uma contrapalavra do interlocutor, assim sendo, os 

suportes midiáticos, as revistas, possuem cada uma, um leitor específico e nem tudo pode 

ser dito da mesma maneira, ou seja, embora esteja analisando um mesmo gênero, as 

reportagens ou propagandas mascaradas de depoimentos que trazem dicas sobre a 

Educação, abordam o tema de modo diferenciado, no entanto, trazem a mesma fórmula. 

Essa repetição pode ser percebida, por exemplo, na reportagem da revista 

Cláudia, na qual há uma convocação da mulher e mãe a participar da vida escolar dos 

filhos e não da família como um todo, aspecto que decorre do fato dessa revista possuir um 

público com perfil feminino e, portanto, aborda matérias deste universo, pois, o público-

alvo que é considerado instância de recepção da informação “é portadora de um „conjunto 

„impreciso‟ de valores ético-sociais‟ e, acrescentemos, „afetivo-sociais‟, os quais devem 

ser levados em conta pela instância midiática para poder apresentar uma informação mais 

ou menos de acordo com suas expectativas.” (CHARAUDEAU, 2006 p.79-80).  

Dessa maneira, esse tipo de suporte, revistas, traz vários gêneros que abordam 

temas que vão ao encontro do interesse feminino, interesse que se justifica pela hipótese de 

que o leitor fica motivado ao se deparar com uma informação que poderá de maneira direta 

e indireta, orientar sua conduta e também lhe conferir uma posição social que possa 

estabelecer relações de convívio ou poder em relação a outras pessoas já que  

 

 
o discurso informativo não tem uma relação estreita somente com o imaginário 

do saber, mas igualmente com o imaginário do poder, quanto não mais seja, 
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pela autoridade que o saber lhe confere. Informar é possuir um saber que o 

outro ignora (“saber”), ter a aptidão que permite transmiti-lo a esse outro 

(“poder dizer”), ser legitimado nessa atividade de transmissão (“poder de 

dizer”). (CHARAUDEAU, 2006, p.63).  

 

 

 

Quanto ao gênero analisado na Você S/A (2008, Campeão nos estudos, ANEXO 

D e 2009, Cidadania em primeiro lugar, ANEXO E), por ser uma revista voltada para o 

público empresarial, o discurso só poderia estar relacionado com a ideia de sucesso 

profissional aliado à ascensão social e financeira, ou seja, a Educação é um investimento e 

o meio mais seguro e garantido de sucesso. Desse modo, o campo educacional tem 

ganhado força na economia nacional já que as escolas estão cada vez mais se tornando 

empresas com lucros garantidos. 

Com relação às reportagens, a revista Nova Escola (2009, A importância do 

professor, ANEXO B e 2009, A importância de um bom professor, ANEXO C), que é 

especializada em questões educacionais e destinada aos professores, só poderia também 

trazer assuntos que seriam de interesse desta classe de profissionais. Nesse ponto reside a 

questão dos enunciados serem mais ou menos estáveis, pois, ao considerar o interlocutor, 

nem tudo pode ser dito da mesma maneira, mesmo que seja em um mesmo gênero. Por 

esse motivo as mídias tentam definir perfis dos leitores e, assim,  

 

 

cada organismo de informação faz escolhas quanto ao alvo em função de 

opiniões políticas, de classes sociais, de faixas etárias, de locais de residência 

(cidade/campo), de profissões, mas não deixam de ser hipóteses a respeito do 

público, que é heterogêneo e instável. Entretanto, a instância midiática não 

deixa de fazer previsões a respeito do movimento de avaliação do público 

quando este recebe uma informação. Ela é levado a fazê-lo segundo dois pontos 

de vista: considerando esse público um alvo ideal ou estudando suas reações. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 79).  
 

 

Ao definir esse alvo, uma revista voltada para o profissional da educação não 

pode falar abertamente sobre algumas verdades, e aí fazem escolhas discursivas que levam 

o professor a refletir acerca da sua prática e a pensar nos danos e prejuízos provocados aos 

alunos e sociedade pela a sua falta de qualificação e compromisso com a escola e o ensino, 

o que o leva a se considerar realmente culpado.  

Além das escolhas em função do alvo, existem também estratégias midiáticas 

que contribuem para que o leitor faça adesão aos ethé das revistas como, por exemplo, 
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escolhas lexicais, disposição das reportagens nas páginas (sempre as da direita), o gênero 

(propaganda disfarçada de depoimentos), o uso da imagem pública de alguém famoso, o 

uso de slogan para determinar uma campanha, entre outras.  

Por meio de todas essas estratégias é revelado também o ethos de cada revista, 

pois, no final das contas todas possuem o mesmo objetivo que é de persuadir o público-

leitor a aderir a uma campanha que se diz de interesse de todos. 

Na realidade, uma campanha com uma propaganda disfarçada de depoimento e 

veiculada por um meio de comunicação que busca a adesão do público para que esta tenha 

sucesso. E o disfarce reside no fato de que num primeiro momento parece ser uma simples 

transmissão de uma informação que o leitor desconhece, porém, merece ser informado, 

pois “a informação é, numa definição empírica mínima, a transmissão de um saber, com a 

ajuda de uma determinada linguagem, por alguém que o possui a alguém que se presume 

não possuí-lo.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 33-34).  

Desse modo, as revistas querem chamar a atenção, ou melhor, informar, cobrar 

ou dividir com o leitor a responsabilidade com a Educação, para isso fazem uso do slogan 

Educar para Crescer. O Brasil só melhora com Educação de qualidade. E você tem tudo a 

ver com isso e que é tão importante no processo de construção do sentido, pois há uma 

convocação ao cumprimento de um dever civil de todo cidadão. 

Por todos esses aspectos mencionados, pode-se compreender que essas 

reportagens-depoimentos representam o cumprimento das promessas divulgadas na carta 

do presidente da Editora Abril, presidente este, que possui valores de homem de grupo e 

com uma moral que é ideal para todo mundo. E o que ele afirma corrobora com o ethos de 

que a participação dos pais na comunidade escolar ainda é mínima e que por meio da 

publicação de notas, reportagens, dicas, essa instituição (Editora Abril) ajudará a modificar 

essa situação e, consequentemente, a qualidade da Educação e o crescimento do país, isso 

por ser a Educação uma responsabilidade de todos. 

Assim, na sociedade atual as pessoas compartilham a opinião da mídia de que a 

Educação precisa melhorar, de que as famílias não participam da vida escolar dos filhos, de 

que os professores são, em grande medida, os culpados pelo fracasso escolar dos alunos, 

mas que mesmo assim a Educação é um investimento seguro que garante ascensão social e 

melhores salários.  

Portanto, temos a imagem da Educação na perspectiva da mídia e, como pode 

ser comprovado, nenhuma das pessoas que fala das questões educacionais atua diretamente 
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no ensino ou na sala de aula, mas possuem notoriedade e autoridade para falar por 

representarem os valores estabelecidos como modelos a serem seguidos por todos e 

também por demonstrarem engajamento social que contribui com o avanço da sociedade e, 

por esta razão, dignas para falar da  Educação (CHARAUDEAU, 2006). No capítulo a 

seguir, passamos a levantar algumas considerações finais as quais chegamos com essa 

nossa análise e reflexão acerca do discurso midiático sobre a Educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Soam firmes as palavras. Firmes e dolorosas, 

pungentes e graves. Palavras que atestam 

vida, pulsação. Escutem no eco silencioso do 

peito o estigma dessas palavras. As palavras 

cobertas do pó de todas as idades. Do 

imemorial de todas as dores. De alegrias 

incontidas. Palavras que criam. Que matam. 

O verbo se fez carne e carniça também. Leiam 

as palavras soltas aos ventos de todas as eras. 

Doam apenas o que a minha dor suportar.  

 

 

Rachel Jardim  

 

 

 

 

O percurso seguido até o momento nos leva a algumas reflexões importantes 

acerca das práticas sociais relacionadas ao campo educacional. Compreendemos que o 

discurso midiático é capaz conduzir o comportamento e as opiniões das pessoas, 

construindo assim, a história por meio do acontecimento relatado que, muitas vezes, tem a 

ver com aquilo que ela considera que mereça ser verdade.  

Ao tomar como ponto de partida a história de construção de discurso sobre a 

Educação pela Editora Abril, buscamos verificar de que modo esta mídia constrói e 

legitima certas imagens sobre ela por meio do ethos discursivo dos enunciadores e 

entendemos que essa teoria selecionada para servir de suporte para essa análise conseguiu, 

pelo menos em parte, explorar os sentidos e suas contradições. 

Para encaminharmos essa reflexão final consideramos necessário retomar 

nossas perguntas de pesquisa afim de que possamos estabelecer a que conclusões 

chegamos com esse estudo. Com relação ao nosso questionamento: O que a mídia, por 

meio das reportagens da Editora Abril tem dito sobre a educação no Brasil? Ao analisar o 

discurso da Abril, por meio do gênero denominado de “depoimentos pela Educação”, que 

na verdade nada mais é do que uma propaganda disfarçada de depoimento, constatamos 

algumas ideias recorrentes. 

A ideia maior que consideramos o ponto de partida da campanha é a que 

também pode ser depreendida na carta do editor, quando Victor Civita afirma que a 



117 

 

 

 

Educação no Brasil precisa melhorar para que o país possa ascender economicamente. 

Essas ideias são defendidas com base nos índices do IDEB, a força motriz da campanha, 

pois esses índices são um dos requisitos básicos para classificar um país em termos de 

qualidade de vida. E o Brasil só vai ocupar uma posição melhor à medida que investir na 

qualidade da Educação. E para que essa campanha tenha êxito é necessário que a sociedade 

em todos os seus segmentos assuma a responsabilidade por meio de algumas atitudes. 

Assim, temos o ethos de qualidade da Educação, no qual é estabelecido um valor para o 

ensino ministrado no país e este se relaciona diretamente aos índices almejados nos 

padrões estabelecidos pelo IDEB e a necessidade de ascensão econômica do Brasil e, 

principalmente aos acordos firmados com o capital estrangeiro que exigem a apresentação 

de resultados positivos no campo educacional.  

Deste modo, atrelado ao ethos qualidade, temos outro que é o ethos de 

resultados no qual é construída a imagem de que a qualidade do Ensino Público no Brasil 

que, ao julgar pelos resultados, não é considerado satisfatória, e, por esta razão, foi 

estabelecido a média 6 que deverá ser atingida até  2022.  

 Verificamos que a Abril defende também a ideia de que a família não tem 

participado da vida escolar dos filhos, e de modo especial de mães. Vemos, neste ponto, o 

estabelecimento de um ethos de co-responsabilidade, no qual é definido quem são os 

participantes e responsáveis pela manutenção e desenvolvimento da Educação no Brasil. 

Há, na verdade, uma distribuição de responsabilidade que isenta os governantes de toda 

culpa pelos baixos índices relacionados ao IDEB, pois há uma divisão de papéis em que 

cada um precisa fazer a sua parte, tanto governo, família e professores. Para chamar a 

atenção da família, essa editora se utiliza de um modo de operação da ideologia que é a 

legitimação fazendo o leitor crer que a Educação também é uma obrigação da família e que 

o projeto Educar para Crescer é de interesse de todos já que o Brasil só melhora com 

Educação de qualidade. E você tem tudo a ver com isso.  

Desde o slogan, o leitor é levado a aderir a essa campanha e a esses discursos. E 

para validar essa ideia de obrigação são trazidas algumas pessoas públicas para dar alguns 

depoimentos que comprovam a importância de todos nessa campanha. Primeiro há o 

convite ou convocação por meio da carta do editor que traz as palavras e a imagem de 

Roberto Civita, presidente do grupo Abril, que apoiado pelo MEC e também por algumas 

instituições de ensino diz a população da importância de todos ajudarem a melhorar a 

Educação.  



118 

 

 

 

Para falar da obrigação de mãe a Cláudia, revista feminina, traz a atriz Bruna 

Lombardi com depoimentos a respeito da vida escolar dos filhos e da conduta pessoal dela 

diante dessas questões. O ethos de celebridade que parece não possuir uma vida normal, 

comum acaba por convencer o leitor, no caso as mulheres, que independente da posição 

ocupada na sociedade, toda mãe precisa cuidar da educação dos filhos e cobrar mais da 

escola e dos professores. 

Outra imagem da Educação que também é enfatizada é a de ethos de 

investimento, no qual há uma tentativa de conquistar colaboradores e investidores no 

campo educacional. Com este ethos pode-se estabelecer as chamadas parcerias que podem, 

inclusive, incentivar e valorizar projetos do tipo “amigos da escola”. E é um modo de 

incentivar o investimento de empresários e até mesmo do cidadão comum em projetos 

sociais que garantam um menor investimento dos poderes públicos. Além disso, tentam 

conscientizar a família e o leitor da importância da manutenção dos filhos na escola já que 

o estudo é a única garantia de bons empregos e de melhores salários, ou seja, só quem 

estuda pode ter ascensão social. O que pode garantir também um número menor de evasão 

escolar que é um dos requisitos que prejudica o desenvolvimento do país, já que, aluno 

evadido e reprovado é sinônimo de gastos a mais para o governo. 

Nesse processo de convencimento do leitor, ao aderir a essa ideia a revista você 

S/A mostra as vantagens consequentes do estudo, utilizando-se do modo de dissimulação 

da ideologia ao selecionar dados de pesquisas e estatísticos que comprovam o dito e 

validam o depoimento das pessoas públicas. E como essa revista é voltada para 

administradores, as pessoas públicas que falam sobre a Educação, são pessoas de sucesso 

que venceram em algum campo da sociedade, nesse caso, temos César Cielo, campeão nos 

esportes e o chef de cozinha Alex Atala, cidadão comum, empresário que venceu na vida 

por meio do estudo, da disciplina e do trabalho.  

A imagem de o ensino formal ser um investimento seguro também traz outro 

desdobramento que é a ideia de que se é um investimento, o cidadão comum deve 

participar ativamente, pois Educação não é obrigação só das instituições governamentais, 

mas de todas as pessoas, sendo assim, é uma questão de cidadania.  

Na tentativa de convencer e influenciar o leitor é utilizado o modo de operação 

da ideologia que é a reificação ou naturalização que consiste em levar o leitor a acreditar 

que as coisas sempre foram dessa maneira. Nesse caso, a Educação é obrigação de todos, 

assim, cada um deve fazer sua parte, pois isso é uma questão de cidadania e não cabe 
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somente ao governo promovê-la, já que o artigo 2° dos princípios e fins da Educação 

Nacional na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) afirma que  

 

 

a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (CARNEIRO, 1998, p. 32). 

 

 

Neste caso, é como se o enunciador estivesse a lembrar a família de suas 

obrigações previstas em lei, inclusive, é uma obrigação, primeiro da família e depois do 

Estado. No entanto, temos também a tentativa de convencimento de que todo cidadão pode 

e deve investir na educação por meio de projetos sociais.  

Há também o modo de legitimação dos discursos através da estratégia de 

universalização já que é uma campanha do grupo Abril, apoiado pelo MEC, com outras 

empresas privadas, que possuem interesses econômicos de que se invistam na área 

educacional, mas que dizem apoiar uma campanha que é de interesse de todos os cidadãos 

brasileiros.  

Tal constatação também reforça com a ideia que se tem de que o crescimento de 

país depende da qualidade do ensino e do desenvolvimento cultural do seu povo. E essa 

noção não é validada simplesmente porque é reafirmada por uma pessoa idônea, mas por 

ser uma ideologia legitimada socialmente. 

Para corroborar com essa ideia a revista Contigo! também traz a pessoa pública 

do Raí, ex-jogador de futebol, para explicar o que é o IDEB e também para servir de 

exemplo, assim como Alex Atala, da forma como a população pode e deve investir na 

Educação. 

O ethos de qualidade da Educação está também associado à qualidade das aulas 

ministradas pelos professores. A Nova Escola, revista especializada em temas educacionais 

e voltada para os profissionais dessa área, se utiliza do modo de dissimulação da verdade 

através da estratégia de combinação do verbal e não-verbal. A mensagem dita diz que o 

professor precisa ser valorizado por toda sociedade, de que essa é uma profissão de 

prestígio, mas que este profissional precisa de incentivos (financeiros) para realizar um 

bom trabalho. 
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 Já a mensagem não-verbal reforça a ideia de que o professor ainda é um dos 

culpados pela má qualidade da Educação, e essa ideia é transmitida por meio do desenho 

de dois alunos, um feliz e outro triste, ambos associados à qualidade das aulas ministradas 

pelos professores, ou seja, a qualidade das aulas influencia diretamente o desempenho do 

aluno. O mais interessante é que as pessoas públicas que falam sobre a Educação, em uma 

revista especializada no assunto, não é um especialista da área, mas pessoas que estão 

ligadas indiretamente e não há a voz do professor falando diretamente aos professores.  

E essas pessoas, Tony Bellotto e Fernando Meirelles, são autorizados a falar a 

respeito da Educação por serem pessoas que participam da vida pública e por agregarem 

valores que são os aceitos e admirados pela sociedade. E aqui, temos a resposta para um de 

nossos questionamentos: Há nesses discursos a indicação de culpado(s) para a qualidade da 

Educação? Então, constatamos que há sim esse indicativo de culpados, primeiro a família 

em menor parcela, já que deveria participar mais da vida escolar dos filhos e com atitudes 

simples como o incentivo a leitura e aos estudos. E em segundo, com uma parcela maior de 

culpa está o professor que continua sendo visto como o grande responsável pela má 

qualidade da Educação, e que não possui voz, já que todos, jornalistas, administradores, 

artistas, empresários falam por ele.  

Desse modo, podemos afirmar que os discursos sobre a Educação não são 

proferidos pelos envolvidos, mas por outras vozes que possuem muito mais legitimidade 

para falar. E não é dada a oportunidade ao professor de modificar essa situação e de sequer 

se defender, já que os discursos são articulados com base em dados que apontam o 

despreparo e a falta de compromisso de uns, mas que se torna uma verdade que vale para a 

maioria desses profissionais.  

Enfatizamos que os discursos sobre o despreparo do professor não são novos e 

circulam já algum tempo na sociedade e é como se fossem verdades estabelecidas que 

levam o próprio professor a acreditar que realmente seja o grande culpado pelo fracasso 

escolar do aluno e da educação. 

No entanto, nossa análise nos leva a considerar também que os apontamentos 

levantados em relação ao desempenho do professor podem figurar não só como críticas, 

mas também como uma lembrança das qualidades essenciais de um bom professor, pois 

este profissional para exercer o seu trabalho de modo eficiente deve planejar as aulas, não 

faltar ao trabalho, aprimorar seus conhecimentos, não desistir de nenhum aluno, manter 
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uma boa relação com a família, concentrar-se na aprendizagem dos alunos, ensinar o aluno 

a estudar, entre outras qualidades.  

Dessa maneira, vemos que o bom professor deveria, no mínimo, seguir esses 

aspectos para conseguir atingir a aprendizagem do aluno. E considerando-o enquanto 

instância de recepção desse discurso e que atribui “credibilidade” à instância midiática 

porque “esse alvo dispõe de critérios de avaliação que lhe permitem julgar e separar o que 

é verdadeiro, confiável e autêntico” (CHARAUDEAU, 2006, p. 81), ficamos pensando se 

o professor absorve essas críticas em relação ao seu desempenho de forma negativa ou se 

as tomam como forma de reflexão para aprimoramento do seu trabalho? Aspecto que não 

somos capazes de responder no momento, mas que julgamos merecer ser explorado em 

uma análise futura. 

Para que essas ideias em relação à Educação como um todo circulem como se 

fossem verdades, a mídia utiliza de certas estratégias que acabam por tornar o dito 

incontestável. Uma dessas estratégias é a utilização de depoimentos de pessoas públicas 

aliadas as suas imagens físicas. E essas pessoas são autorizadas a falar por possuírem 

valores que são os aprovados pela sociedade e também pelo fato de que a persuasão só é 

obtida se o “auditório constatar no orador o mesmo ethos que vê em si mesmo: persuadir 

consistirá em fazer passar em seu discurso o ethos característico do auditório, para dar-lhe 

a impressão de que é um dos seus que se dirige a ele” (MAINGUENEAU, 2008, p. 59). 

Com isso, entendemos o modo como é constituída a autoridade dos 

enunciadores do discurso midiático, pois à medida que o leitor se identifica com o dito do 

enunciador, ele acaba por aderir a ele, tomando-o para si como se fosse uma verdade 

constituída. Além dessa estratégia, são trazidas também outras vozes, como dados 

estatísticos e de pesquisas para servirem de base comparativa de nossa Educação e nomes 

de instituições para validar o dito das celebridades. Por fim, é apresentado um quadro de 

dicas que, na verdade, são informações que os enunciadores querem ver retomadas, e é 

onde esses autores indicam aos leitores como é que cada um deve se comportar diante da 

informação que está sendo passada em relação a Educação . Além, é claro, do uso do 

slogan que representa a luta pelo coletivo. 

Desse modo, verificamos que os enunciadores das reportagens selecionadas, 

através de valores como seriedade, moralidade, engajamento, compromisso, entre outros, 

conseguem a adesão do público-leitor a ideia de que a Educação Brasileira precisa 
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melhorar. Sendo assim, este setor necessita de medidas que possam elevar o índice de 

desempenho dos alunos brasileiros.  

Medidas simples e que prevêem a participação mais ativa da família na 

educação dos filhos, da valorização do professor por ele mesmo e pela sociedade, mas com 

a preocupação de que eles devem ministrar aulas de qualidade, o investimento efetivo no 

setor educacional tanto do poder público quanto das empresas privadas, pois, a Educação é 

o bem maior e a única garantia de sucesso pessoal e profissional dos cidadãos e 

consequentemente da melhora da economia do país 

Além disso, verificamos que existem estratégias midiáticas que contribuem para 

que o leitor faça essa adesão aos ditos da revista como, por exemplo, escolhas lexicais, 

disposição das reportagens nas páginas (sempre as da direita), o gênero (propaganda 

disfarçada de depoimentos), o uso da imagem pública de alguém famoso, o uso de slogan 

para determinar uma campanha, entre outras.  

No processo de leitura é revelado também o ethos de cada revista, pois, no final 

das contas todas possuem o mesmo objetivo que é de persuadir o público-leitor a aderir a 

uma campanha publicitária e para isso também é utilizada alguns modos e estratégias de 

operação e manutenção da ideologia defendida pelos enunciadores das revistas. 

Então, desse modo, concluímos que as mídias contribuem para a constituição da 

opinião pública negativa em relação à Educação já que ao abordar o tema imputa a escola 

várias atribuições que ela sozinha não é capaz de solucionar ou suprir, e também lançam 

sobre ela toda culpa pelos baixos índices de desempenho apontado nos sistemas de 

avaliação educacional e que são utilizados para classificar um país em termos de qualidade 

de vida. Além de apontar a culpa pelo fracasso escolar do aluno na direção da família e dos 

professores ao enfatizar os índices do IDEB.  

Índices que normalmente são divulgados como formas de informação, mas que 

no fundo servem como um dos argumentos utilizados pelos discursos das mídias para 

construir e legitimar a imagem que se tem da Educação, pois, “comunicar, informar, tudo é 

escolha. Não somente escolha de conteúdos a transmitir, não somente escolha das formas 

adequadas para estar de acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de 

efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolhas de estratégias 

discursivas.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 39).  

Em suma, podemos afirmar que o discurso midiático exerce influência sobre o 

leitor, levando-o a constituir uma opinião sobre determinado assunto que, muitas vezes, é 
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aquilo que a mídia considera como algo que deva ser legitimada como verdade e que essa 

adesão do leitor a esses discursos é consolidada via os ethé dos enunciadores e das 

estratégias discursivas organizadas com esse objetivo.  

Entendemos então que esta pesquisa é de relevância, pois pode servir para se 

conhecer quais são as imagens da Educação que circulam no meio social. E o 

conhecimento dessas imagens pode contribuir para que as pessoas que estejam envolvidas 

nesta área, governantes, pais, professores, alunos e a sociedade como um todo possa 

refletir acerca do seu papel no processo educacional, tanto para modificar o ensino como 

para, consequentemente, melhorar a imagem que se tem dele, já que a mídia sempre estará 

presente. Mas entendemos também que esta reflexão não se encerra aqui, pois o nosso 

objetivo foi verificar o que a mídia e seus enunciadores têm dito sobre a Educação, agora, 

de que forma esses discursos são reproduzidos pelos envolvidos que são professores, pais e 

alunos talvez mereça uma investigação mais detalhada no futuro. 
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