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RESUMO 

A proposta de uma base nacional comum para o currículo não é recente, constando reivindicada 

em Boletim da ANPEd de 1988 e, com algum esforço de analogia, remetendo ao 

estabelecimento de um currículo nacional por meio do Decreto n. 2.857 de 1898. A fixação de 

“conteúdos mínimos” aparece na Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) – Lei n.º 9.394/1996 – afirma expressamente que “os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum”. Desde então, no entanto, foram 

publicados apenas documentos de orientação curricular na forma dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e as diversas diretrizes editadas entre 1998 e 2013. A partir de 2007, porém, a 

discussão sobre questões curriculares foi avivada e o Plano Nacional de Educação (PNE) previu 

a adoção de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como estratégia para alcançar suas 

metas. O trabalho de elaboração da BNCC, desde então, envolveu diversos segmentos da 

sociedade e se desenvolveu em circunstâncias conflitantes no âmbito nacional às quais não 

seguiu incólume. Resultante disto, a BNCC apresentada ao termo colheu críticas de 

especialistas, muitos dos quais se achavam, inicialmente, engajados em sua discussão e 

elaboração. Não obstante isso, o governo seguiu na promoção da BNCC e da Reforma do 

Ensino Médio (REM), sendo esta última promulgada enquanto a BNCC era elaborada. 

Articuladas, BNCC e REM promovem profundas mudanças na educação, sobretudo nos 

currículos. O que observamos é que a atuação de redes políticas constituídas em torno da 

reforma educacional em curso influenciou sobremodo este processo, configurando um contexto 

político heterárquico no qual o Estado tem diminuída a sua capacidade de decisão, pois que se 

encontra em um modo de governança em que as redes políticas impactam sensivelmente a sua 

atuação. Todo este cenário de articulações, soluções e propostas se apresentam para a sociedade 

de forma massiva e propagandista. Neste trabalho, buscamos investigar de que maneira o 

Ministério da Educação (MEC), dando vazão aos discursos das referidas redes, influenciou a 

opinião pública em sua defesa da BNCC e REM a partir das suas campanhas de comunicação 

para um público amplo. Para tanto, começamos por considerar a abordagem do ciclo de políticas 

de Stephen Ball para uma caracterização do contexto de influência no qual as redes atuam, no 

intuito de construirmos uma narrativa das estratégias políticas presentes e, num segundo 

momento, valemo-nos da Análise Semiolinguística do Discurso e dos conceitos de opinião 

pública, propaganda e manipulação de Patrick Charaudeau para questionarmos em que medida 

a promoção da BNCC pelo MEC opera apenas no terreno da influência ou aproxima-se da 

manipulação. As análises empreendidas evidenciam elementos que, segundo Charaudeau, 

caracterizam o discurso de manipulação, indiciando para nós a intenção de se manipular a 

opinião pública através das propagandas em favor da BNCC e REM. 

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; Reforma do Ensino Médio; Ciclo de 

Políticas; Análise Semiolinguística do Discurso; Manipulação. 
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ABSTRACT 

The proposal for a common national base for the curriculum is not recent, being claimed in the 

ANPEd Bulletin of 1988 and, with some effort of analogy, referring to the establishment of a 

national curriculum through Decree no. 2,857 of 1898. The setting of “minimum contents” 

appears in the Federal Constitution of 1988 and the Law of Directives and Bases of Education 

(LDB) - Law No. 9.394 / 1996 - expressly states that “the curricula of elementary and high 

school should have a common national base”. Since then, only curriculum guidance documents 

have been published in the form of the National Curriculum Parameters and the various 

guidelines issued between 1998 and 2013. Since 2007, however, the discussion on curriculum 

issues has been revived and the National Education Plan (PNE) foresaw the adoption of a 

Common Base National Curriculum (BNCC) as a strategy to achieve its goals. The BNCC's 

elaboration work, since then, involved several segments of society and developed under 

conflicting circumstances at the national level, which it did not follow unscathed. As a result, 

the BNCC presented to the term received criticism from experts, many of whom were initially 

engaged in its discussion and elaboration. Despite this, the government continued to promote 

BNCC and High School Reform (REM), the latter being enacted while the BNCC was being 

drafted. Articulated, BNCC and REM, promote profound changes in education, especially in 

curricula. What we observe is that the performance of political networks formed around the 

ongoing educational reform influenced this process, configuring a heterarchical political 

context in which the State has reduced its decision-making capacity, since it is in a mode of 

governance in which political networks significantly impact their performance. This whole 

scenario of articulations, solutions and proposals presents itself to society in a massive and 

propagandist way. In this work, we seek to investigate how the Ministry of Education (MEC), 

giving vent to the speeches of these networks, influenced public opinion in its defense of BNCC 

and REM from its communication campaigns for a wide audience. To this end, we begin by 

considering Stephen Ball's policy cycle approach for a characterization of the context of 

influence in which networks operate, in order to build a narrative of the present political 

strategies and, secondly, we use the Semiolinguistic Analysis Patrick Charaudeau's Discourse 

and Concepts of Public Opinion, Propaganda and Manipulation in order to question to what 

extent the promotion of BNCC by MEC operates only in the area of influence or approaches 

manipulation. The analyzes carried out show elements that, according to Charaudeau, 

characterize the manipulation discourse, indicating to us the intention to manipulate public 

opinion through advertisements in favor of BNCC and REM. 

 

Keywords: Common Curricular National Base; High School Reform; Policy Cycle; 

Semiolinguistic Discourse Analysis; Manipulation. 
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RESUMEN 

La propuesta de una base nacional común para el currículo no es reciente, se reivindica en el 

Boletín ANPEd de 1988 y, con algún esfuerzo de analogía, se refiere al establecimiento de un 

currículo nacional a través del Decreto n. 2.857 de 1898. El establecimiento de "contenidos 

mínimos" aparece en la Constitución Federal de 1988 y la Ley de Directrices y Bases de la 

Educación (LDB) - Ley Nº 9.394 / 1996 - establece expresamente que "los planes de estudios 

de la enseñanza primaria y secundaria deben tener una base nacional común”. Desde entonces, 

solo se han publicado documentos de orientación curricular en forma de Parámetros 

Curriculares Nacionales y las diversas directrices emitidas entre 1998 y 2013. Sin embargo, 

desde 2007, se ha reactivado el debate sobre cuestiones curriculares y el Plan Nacional de 

Educación (PNE) previó la adopción de un Currículo Nacional de Base Común (BNCC) como 

estrategia para lograr sus objetivos. El trabajo de elaboración del BNCC, desde entonces, 

involucró a varios segmentos de la sociedad y se desarrolló en circunstancias conflictivas a 

nivel nacional, que no salió ileso. Como resultado, el BNCC presentado al término recibió 

críticas de expertos, muchos de los cuales participaron inicialmente en su discusión y 

elaboración. A pesar de esto, el gobierno continuó impulsando el BNCC y la Reforma de las 

Escuelas Secundarias (REM), siendo esta última promulgada mientras se redactaba el BNCC. 

Articulados, BNCC y REM promueven cambios profundos en la educación, especialmente en 

los planes de estudio. Lo que observamos es que el desempeño de las redes políticas formadas 

en torno a la reforma educativa en curso incidió en este proceso, configurando un contexto 

político heterárquico en el que el Estado ha reducido su capacidad de decisión, ya que se 

encuentra en una modalidad de gobernanza. en el que las redes políticas impactan 

significativamente en su desempeño. Todo este escenario de articulaciones, soluciones y 

propuestas se presenta a la sociedad de manera masiva y propagandista. En este trabajo 

buscamos indagar cómo el Ministerio de Educación (MEC), dando rienda suelta a los discursos 

de estas redes, influyó en la opinión pública en su defensa de BNCC y REM desde sus campañas 

de comunicación para una amplia audiencia. Para ello, comenzamos por considerar el enfoque 

del ciclo de políticas de Stephen Ball para una caracterización del contexto de influencia en el 

que operan las redes, con el fin de construir una narrativa de las estrategias políticas actuales y, 

en segundo lugar, utilizamos el Análisis Semiolinguístico. El Discurso y Conceptos de Opinión 

Pública, Propaganda y Manipulación de Patrick Charaudeau para cuestionar hasta qué punto la 

promoción del BNCC por parte del MEC opera solo en el área de influencia o manipulación de 

enfoques. Los análisis realizados muestran elementos que, según Charaudeau, caracterizan el 

discurso de la manipulación, indicándonos la intención de manipular la opinión pública a través 

de anuncios a favor de BNCC y REM. 

 

Palavras llave: Base Curricular Común Nacional; Reforma de la escuela secundaria; Ciclo de 

políticas; Análisis del discurso semiolinguístico; Manipulación. 
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APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos, atores envolvidos direta ou indiretamente com a educação, como 

empresários, redes políticas e a sociedade em geral, vivenciaram mudanças diversas em 

políticas educacionais, citando aqui, especialmente, a aprovação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e a Reforma do Ensino Médio (REM). Tais políticas educacionais, no 

contexto mais amplo de sua concepção, constituem políticas públicas, considerando-se que, 

segundo definição proposta por Dye (2015, p.1, tradução nossa), “a política pública é tudo o 

que os governos escolhem fazer ou não fazer. [...] As políticas públicas podem regular o 

comportamento, organizar burocracias, distribuir benefícios ou resgatar impostos” 1. De modo 

lacônico, podemos dizer que a política pública constitui a forma da intervenção pública do 

Estado na sociedade, e esta intervenção, no Estado Moderno, é marcada pela setorialidade, de 

maneira que é possível identificar a criação da Associação Brasileira de Educação – ABE, em 

1924, e a criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, com a setorização da educação 

no Brasil e conseguinte consideração da questão educacional como questão de política pública. 

Para os nossos propósitos, convém enfatizar a existência da relação entre a política 

pública – e sua forma de estabelecer-se e existir – e as políticas de currículo enquanto expressão 

da política educacional. A esse respeito, Chizzotti e Ponce (2012, p.26) advertem: “não há como 

tomar a escola e o currículo, como objetos de estudo, sem estabelecer a sua relação com as 

políticas emanadas do Estado”.  

Neste sentido, observamos que a BNCC e a REM, cuja elaboração e aprovação 

envolveram grandes debates públicos, defesas controversas e manifestações com significativa 

repercussão na imprensa, impactaram e ainda impactam profundamente nos diferentes níveis 

educacionais, nos programas e na reformulação curricular, tanto na esfera pública como na 

 
1 Secchi (2010) contrapõe-se a uma definição de políticas públicas que abranja a omissão dos atores 

governamentais. Para este autor, “uma política pública deve resultar em uma diretriz intencional, seja ela uma lei, 

uma nova rotina administrativa, uma decisão judicial etc.” (SECCHI, 2010, p.4). Entretanto, em um texto de 1962, 

Bachrach e Baratz demonstraram como não fazer nada também pode ser considerada política pública, sendo 

ilustrativa de sua argumentação a seguinte passagem: “É claro que o poder é exercido quando A participa da 

tomada de decisões que afeta B. Mas o poder também é exercido quando A devota suas energias na criação ou no 

reforço de valores sociais e políticos e de práticas institucionais que limitam o escopo do processo político 

submetido à consideração pública de apenas aqueles temas que são comparativamente inócuos para A. Na medida 

em que A obtém sucesso em fazer isso, impede-se que B, para todos os propósitos práticos, leve a público 

quaisquer temas que possam em sua decisão ser seriamente prejudiciais para o conjunto de preferências de A” 

(BACHRACH e BARATZ, [1962] 2011, p.151). Neste mesmo sentido, Muller e Surel (2002) argumentam que 

uma política pública é um constructo de pesquisa, uma categoria analítica que considera a ação dos atores políticos 

independentemente da existência [material] da política. Consoante com esta concepção, admitem circunstâncias 

em que a “não decisão pode revelar-se útil para a compreensão da política pública” (MULLER e SUREL, 2002, 

p. 22).  



 15 

esfera privada, além de impactarem outros aspectos da infraestrutura e do financiamento da 

educação. Observamos também a mobilização de atores diversos nesse processo, sendo 

destacável a atuação de movimentos ligados ao terceiro setor com múltiplos vínculos com 

grupos empresariais e mesmo com estruturas do governo. Trata-se de uma constatação que nos 

leva a questionar em que medida pessoas e entidades com origem no setor privado interferem 

na elaboração de políticas educacionais e, mais especificamente, interferiram na elaboração da 

BNCC e REM.  

A fim de abordarmos essa questão, no CAPÍTULO 1, situamos, em linhas gerais, o 

referencial teórico e epistemológico concernente ao estudo das políticas educacionais no qual 

nos apoiaremos. Ao fazê-lo, assumimos uma noção de política educacional propriamente dita 

e procuramos nos posicionar quanto ao Enfoque das Epistemologias da Política Educacional 

(cf. TELLO, 2012a; TELLO e MAINARDES, 2015). Ademais, a fim de sustentar estas opções, 

situaremos níveis de abordagem e aspectos da neutralidade de estudos de políticas educacionais. 

Considerando então as marcas norteadoras da nossa posição, utilizamos a perspectiva do Ciclo 

de Políticas de Stephen Ball para políticas educacionais, no qual nos apoiaremos para a 

caracterização do nosso objeto de investigação.  

Assim, buscaremos descrever os sentidos assumidos no Ciclo de Ball, delimitando os 

contextos de influência e de produção do texto político como objeto de nossa atenção. É 

exatamente no contexto de influência que se situam as redes políticas como parte de ‘rotas de 

influência’ que concorrem para a chamada “nova governança”. Aqui o sentido de governança 

é caracterizado pela atuação da “heterarquia” na reconfiguração das atribuições do Estado, com 

a interferência do empresariado e mesmo de agências supranacionais, os quais atuam 

articulados como “interlocutores privilegiados” na condução de políticas educacionais, agindo 

politicamente e disseminando ideias por meio de arranjos híbridos e instáveis de indivíduos e 

instituições (LIMA, 2007).       

Ao retomar nosso objeto de estudo, a BNCC e a REM, identificamos dois atores centrais 

nas redes políticas, atuando no contexto de influência com posições ideológicas bem definidas, 

a saber: o movimento Todos pela Educação e o Movimento pela Base Nacional Comum. E, a 

partir de um levantamento realizado por um estudo etnográfico destas redes, no qual é abordada 

a sua participação na heterarquia, consideramos que o discurso que busca promover a BNCC e 

a REM tem no governo e no Movimento pela Base Nacional Comum uma autoria solidária, 

responsável por um processo de significação no qual os atores políticos se engajam para 

cristalizar os significados da política. 
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A partir destas colocações, buscamos justificar nosso estudo considerando que da 

relação do contexto de influência com o contexto da produção do texto político resultaram ações 

midiáticas buscando influenciar uma audiência ampla – a sociedade brasileira –, empreendendo 

campanhas de comunicação no intuito de defender um discurso hegemônico e constituindo tais 

campanhas a expressão material dos interesses da autoria solidária a que nos referimos. 

Propomo-nos, então, nesta linha de raciocínio, questionarmos se tais ações visam somente 

influenciar a opinião pública em favor da BNCC e REM ou se, em vista disso, procedem a um 

projeto de manipulação da opinião pública. Portanto, constitui nosso objetivo geral “analisar a 

forma como o MEC pretende influenciar a opinião pública em um filme publicitário de 

promoção da BNCC e REM”.  

Para tanto, são nossos objetivos específicos: 

(1) Caracterizar as redes políticas interessadas na defesa da BNCC e REM quanto à sua 

composição, forma de atuação e relações com o governo; 

(2) Relacionar opinião pública, influência e manipulação no âmbito de uma teoria de 

análise do discurso que sirva à análise do discurso propagandista objeto de nosso estudo; 

(3) Proceder à análise de um filme publicitário veiculado pelo MEC, em defesa da 

BNCC e REM, a fim de caracterizar a situação em que a comunicação ocorre, os sujeitos 

envolvidos e as estratégias discursivas empregadas.  

 A tese que defendemos é que a campanha publicitária empreendida pelo MEC em 

favor da BNCC e REM constitui a expressão material de um projeto de manipulação da 

opinião pública.    

Como adiante se apresentará, o discurso de influência envolve o processo de persuasão 

no qual se busca a adesão do interlocutor ao que se lhe é proposto, dependendo o êxito do 

projeto de influência desta adesão. O discurso de influência será manipulador, porém, quando 

a instância na qual tem origem, fruindo de uma posição de legitimidade efetiva ou forjada, não 

revela a verdadeira intenção do seu projeto, apresentando-o por meio de narrativas dramáticas 

como favorável à instância manipulada (CHARAUDEAU, 2010; 2016a).     

Delimitados os objetivos da pesquisa, no CAPÍTULO 2, buscaremos apresentar, de 

forma sucinta, os principais conceitos da análise do discurso para situar o referencial teórico-

metodológico adotado para analisar o discurso presente em uma peça da campanha publicitária 

objeto de nosso estudo, intitulado “Novo Ensino Médio 01”. Assim, discutiremos os principais 
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conceitos da Análise Semiolinguística do Discurso. Cabe destacar que a construção desta tese 

segue nosso caminhar pelos diferentes referenciais, buscando coerência epistemológica e 

teórica com nosso objeto de estudo. 

Finalmente, no CAPÍTULO 3, após uma breve apresentação da BNCC e REM quanto 

ao seu conteúdo e aos processos de suas elaborações, procedemos às análises e discussões da 

peça publicitária objeto deste trabalho e da situação de comunicação na qual se insere. 

Cumpre-nos registrar a nossa posição de professores formadores com atuação em cursos 

de licenciatura e, por isso, diretamente implicados no nosso ofício pelas políticas de currículo 

que neste trabalho abordamos. Além disso, ao tempo em que assim nos situamos 

profissionalmente frente às questões que aqui levantamos, reconhecemos também a nossa 

posição cidadã marcada por uma suficiente instrução e competência crítica para compreender 

o difícil contexto de crise política iniciado em 2013 e seus desdobramentos deletérios para a 

consecução de um projeto de reforma curricular de tamanha monta e com tantos atores 

envolvidos.   
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CAPÍTULO 1 

O PAPEL DAS REDES NO CONTEXTO DA INFLUÊNCIA DE STEPHEN BALL 

 Neste capítulo, pretendemos situar, em linhas gerais, o referencial teórico adotado para 

a definição de políticas educacionais. Buscaremos sinalizar as posições epistemológicas que 

assumimos, a partir do Enfoque das Epistemologias da Política Educacional, e a nossa posição 

com relação à ideia de neutralidade dos estudos de políticas educacionais. Apresentaremos o 

Ciclo de Políticas de Stephen Ball, descrevendo os sentidos assumidos e delimitando os 

contextos de influência e de produção do texto político como objeto de nossa atenção. É no 

contexto da influência que se situam as redes políticas como parte de ‘rotas de influência’ que 

constituem a chamada ‘nova governança’, e é no contexto de produção do texto político que a 

produção discursiva em apoio da BNCC e REM se realiza. Neste caminhar, situamos o sentido 

de governança caracterizada pela heterarquia, levando a uma reconfiguração das atribuições do 

Estado e à participação do empresariado na forma de redes políticas. 

1.1 Política educacional: considerações teóricas e epistemológicas 

 O campo de estudo da política educacional, como qualquer outro campo do 

conhecimento científico, possui um objeto de estudo, insere-se em tradições de pesquisa ou 

delas deriva, utilizando-se dos seus pressupostos teóricos – isto é, não surge do nada –, é 

passível do escrutínio epistemológico e deve acomodar metodologias com as quais é praticado 

e desenvolvido. Embora seja consensual o surgimento deste campo a partir da ciência política, 

ou, no caso do Brasil, inicialmente ligado à administração da educação e educação comparada, 

as questões teóricas, epistemológicas e metodológicas são objeto de detidas discussões no 

âmbito das quais se acha circunscrita a questão essencial da definição do objeto de estudo da 

política educacional (cf. MAINARDES, 2009; BALL, 2011; MARTINS, 2011; TELLO, 2011; 

2012a; 2012b; 2015; MAINARDES, FERREIRA e TELLO, 2011; FÁVERO e TONIETO, 

2016; MOREIRA, 2016; 2017; SOUZA, 2016; SAVIANI, 2017; MAINARDES, 2018).  

 Uma consideração primeira, tornada necessária pelo uso amiúde dúbio do termo 

“política educacional”, diz respeito à diferença entre os “estudos sobre” e as “políticas 

educacionais propriamente ditas”. Esta diferença é considerada por Tello (2012, p. 283, 

tradução nossa), quando diz que um ponto relacionado ao campo teórico da política educacional 

é “a distinção entre estudos sobre política educacional ou o que chamamos de campo teórico 

[política educacional no singular] e políticas educacionais (aquelas que fazem referência 

específica à gestão, tomada de decisão e ação política)”. Em outra parte, Tello complementa:  
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Devemos considerar que o objeto de estudo da política educacional é a própria 

realidade socioeducativa em suas múltiplas dimensões, sem duvidar que essa 

afirmação possa ser atribuída à sociologia da educação, pedagogia, história da 

educação, entre outras. Agora, esses campos teóricos constroem e tentam 

entender a realidade educacional a partir de diferentes ângulos de análise. No 

caso da política educacional, consideramos que existem eixos específicos para 

ela, embora não exclusivos, e que convergem em seu objeto de estudo. Entre 

os eixos principais podemos citar: o Estado, a jurisprudência, a micropolítica, 

a sociologia política, o discurso político, os debates políticos, a 

governabilidade educacional, entre outros (TELLO, 2012a, p.290-1, tradução 

nossa).  

 Os eixos referidos, se entendidos como prismas, recuperam para nós a compreensão de 

Muller e Surel (2002) da política pública – neste caso, como política educacional – como 

categoria analítica, constructo social, mas também constructo de pesquisa, e, sendo assim, 

parece acertado concordar com o fato de que  

a política educacional como um campo teórico é definida a partir da 

perspectiva e do posicionamento epistemológico daqueles que a interpretam 

ou caracterizam e, por outro lado, essa definição - com uma posição 

epistemológica específica - responde a uma episteme do tempo. Com isso, 

dizemos que não há caracterizações universais da política educacional como 

campo teórico e objeto de estudo (TELLO, 2015, p.43, tradução nossa).  

 Cumpre observar que Ball (1993, p.10, tradução nossa) já enfatizava que “muito repousa 

sobre o significado ou possíveis significados que damos à política; [e] isto afeta ‘como’ 

pesquisamos e interpretamos o que encontramos”. Apesar disso, numa primeira aproximação, 

devemos concordar com Mainardes (2018, p.189, grifos nossos) e admitir que “o objeto de 

estudo da política educacional é a análise de políticas educacionais formuladas pelo aparelho 

de Estado, em seus diferentes níveis e esferas”, e, neste sentido,  

as pesquisas contemplam diferentes dimensões desse objeto: a análise do 

processo de formulação de políticas; o conteúdo propriamente dito da política 

ou do programa (discurso da política); os processos de “implementação”, 

tradução e interpretação da política ou programa no contexto da prática 

(escolas, salas de aula etc.); a avaliação de políticas, que pode abranger análise 

de resultados e consequências (id. Ibid.). 

 Esta caracterização do objeto de estudo da política educacional acomoda-se à definição 

apresentada por Deem e Brehony (2000, p.193, tradução nossa), para quem  

a política educacional é um termo usado para se referir a quase todas as 

análises de mudanças, reformas ou desenvolvimentos na educação, sejam elas 

em nível macro (nacional ou supranacional), meso (médio) ou micro (local), 

e independentemente de o foco estar em eventos e processos contemporâneos 

ou históricos. 
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 No entanto, não podemos deixar de notar que aquilo que “as pesquisas contemplam” 

parece antes constituir, num certo sentido, “os focos” da pesquisa – ou objetos de investigação, 

ou objetos de pesquisa –, e não o objeto de estudo do campo da política educacional 

fundamentalmente, num sentido ontológico, de tal modo que o que Souza (2016, p.82) chama 

de “objetos de estudo da política educacional”, baseando-se em levantamento próprio (SOUZA, 

2014), constitui igualmente focos da pesquisa em políticas educacionais, a saber:  

A constituição da agenda política; a relação público e privado na educação; 

avaliação educacional; direito à educação; financiamento da educação; gestão 

escolar ou educacional [...]; história da política (ou dos políticos) da educação; 

legislação educacional; levantamentos da produção acadêmica; planejamento 

(escolar ou educacional) [...]; políticas ou programas específicos [...]; políticas 

para etapas ou modalidades de ensino; reflexões teóricas em políticas 

educacionais; reformas educacionais; trabalho docente (SOUZA, 2016, p.82-

3). 

 Neste sentido, Mainardes (2015, p.162, grifos nossos) cita uma entrevista a Stephen Ball 

onde este afirma que  

muitas das análises de políticas importam para seu trabalho pressupostos 

implícitos sobre como o mundo funciona, sobre o que é a política, sobre o 

trabalho dos formuladores de políticas, sobre processos políticos [...]. O que 

significa que precisamos pensar sobre a base ontológica da política, 

precisamos pensar sobre a relação da política com a maneira como 

pensamos sobre como o mundo social funciona, de forma mais geral.  

1.1.1 O Enfoque das Epistemologias da Política Educacional 

 A caracterização do objeto de estudo da política educacional por Mainardes (2018) 

anteriormente referida, entretanto, embora entendamos não dar cabo do problema sugerido por 

Ball, concorda com a proposta do Enfoque das Epistemologias da Política Educacional – EEPE, 

que assume a política educacional como campo teórico e concebe a ontologia “como a análise 

dos fins e horizontes em termos éticos” (TELLO, 2012a, p.83, tradução nossa). O EEPE 

constitui “um dos modos possíveis de abordar a análise do campo da pesquisa em política 

educacional” (TELLO e MAINARDES, 2015), servindo, portanto, à meta-análise – ou 

metapesquisa – que cuida em avaliar o conhecimento produzido na área ou, ainda, “como 

enfoque facilitador para o pesquisador em políticas educacionais” (id. Ibid.). Este último 

sentido enfatiza o potencial do EEPE para o exercício da vigilância epistemológica – no sentido 

empregado por Bourdieu – realizada por Tello (2012b).  

 De acordo com Tello (2012a; 2012b; TELLO e MAINARDES, 2015), o EEPE possui 

três componentes, a saber: a perspectiva epistemológica, a posição epistemológica e o enfoque 
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epistemetodológico. A perspectiva epistemológica é compreendida como a “teoria geral” que 

orienta o modo de ver a realidade do pesquisador, “ou seja, a cosmovisão que o pesquisador 

assume para guiar sua investigação, [como, por exemplo] o marxismo, neo-marxismo, 

estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, humanismo, positivismo e pluralismo” 

(TELLO, 2012b, p.57, tradução nossa). Da perspectiva epistemológica, em uma pesquisa 

coerente, derivará a posição epistemológica como um “posicionamento ético-político do 

pesquisador, inerente ao seu posicionamento ontológico como o modo de compreender o 

mundo” (TELLO e MAINARDES, 2015). A posição epistemológica sobreleva-se, pois, na 

medida em que traz à tona a perspectiva epistemológica do pesquisador. Por fim, o enfoque 

epistemetodológico constitui uma “categoria na qual convergem a apresentação do método e a 

posição epistemológica do pesquisador” (TELLO, 2012b, p.58, tradução nossa). Como 

enfatizam Tello e Mainardes (2015), “nenhuma metodologia é neutra” e, neste sentido, a 

metodologia articula a um só tempo a perspectiva epistemológica e a posição epistemológica, 

exigindo da construção metodológica da pesquisa a consistência com essas categorias.  

 Do exposto, uma questão emerge: considerando-se que qualquer perspectiva 

epistemológica possui limitações que poderão aparecer em algum momento da pesquisa, como 

deverá se portar o pesquisador cioso de manter-se firme em seu posicionamento 

epistemológico? Mainardes (2015) responde a esta questão chamando a atenção para o fato de 

que se, por um lado, “a ausência de posicionamento epistemológico explícito pode levar a níveis 

epistemológicos superficiais”, por outro, não se deve assumir um ecletismo que redunde em um 

relativismo epistemológico. Neste sentido, o EEPE assume uma posição epistemológica 

pluralista, baseada “na possibilidade de compreender as diversas interpretações de um 

fenômeno político-educacional” e concebendo as políticas  

como um espaço de interesses diversos com atores plurais, que possuem, em 

si mesmos, uma multiplicidade de princípios, e que num certo espaço e tempo 

se encontram e é aí onde se produz algum tipo de interação política, que não 

é necessariamente conflituosa (TELLO e MAINARDES, 2012, p.12, tradução 

nossa). 

 Neste contexto cabe situar o pluralismo epistemológico, o qual se opõe frontalmente ao 

positivismo e compreende a realidade como uma construção social, de maneira que dela não 

admite uma única interpretação e, por conseguinte, no campo da política educacional, busca 

identificar as diversas visões dos atores engajados no fenômeno sociopolítico-educativo (id. 

Ibid.).  
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 Um indicativo da perspectiva epistemológica pluralista vê-se no uso da teorização 

combinada, posto que “a principal característica desta categoria é o uso de ideias ou conceitos 

de mais de um autor ou de mais de uma teoria”, como indica Mainardes (2018, p.12), ao 

constatar a larga presença desta “estratégia” em trabalhos sobre políticas educacionais 

brasileiros. Aqui, novamente convém destacar que Ball (1993, p.10, tradução nossa) já afirmava 

que, na pesquisa em política educacional, “duas teorias são provavelmente melhores do que 

uma”:  

a complexidade e o escopo da análise de políticas – do interesse pelo 

funcionamento do Estado à preocupação com os contextos da prática e os 

resultados distributivos da política – impedem a possibilidade de explicações 

bem-sucedidas em teoria única. 

Em entrevista recente a Avelar (2016), Ball reafirma essa posição:  

não podemos interpretar o mundo, criar significado sobre o mundo, utilizando 

uma teoria ou posição epistemológica, porque o mundo é mais 

persistentemente complexo e difícil do que aquilo que se pode entender com 

o simples uso de uma posição, adotando um posicionamento. 

 Contudo, a adoção de duas ou mais teorias – ou o recurso a dois ou mais autores –, por 

si só, não resulta necessariamente em acerto. Tal empreendimento, aliás, exige cuidado do 

pesquisador, visto que o uso de autores de matrizes epistemológicas distintas e a escolha pouco 

refletida de teorias pode implicar na falta de sentido e na inconsistência da pesquisa 

(MAINARDES, 2009; 2018). Neste caso, a falta com a teorização combinada resulta naquilo 

que Mainardes (2018, p.11) chama de teorização adicionada – “a utilização de autores, ideias, 

conceitos de diferentes perspectivas teórico-epistemológicas os quais não configuram um 

quadro teórico consistente e articulado”. Mas, analogamente, o emprego de autores com 

perspectivas teórico-epistemológicas em algo divergente em função do campo de conhecimento 

em que atuam não implicará, necessariamente, num quadro teórico inconsistente, como parece 

nos sugerir Ball (2011, p.80), ao criticar o que chama de “estado desolador” da pesquisa em 

política educacional: 

o que eu tenho chamado de estado desolador dos estudos educacionais parece-

me ter origem tanto na indiscriminada apropriação de linguagens utilitárias e 

“não reflexivas” como em uma ausência de dinamismo interno, exacerbadas 

pelo isolamento intelectual, na medida em que os estudos educacionais 

propositadamente ignoram o significativo desenvolvimento teórico em 

campos de conhecimento cognatos. 
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1.1.2 Níveis de abordagem das políticas educacionais e a neutralidade dos estudos 

 À dificuldade na composição do quadro teórico, soma-se a questão de sua utilização. A 

respeito disso, Mainardes (2016) propõe três níveis de abordagem e abstração que partem de 

trabalhos eminentemente descritivos, dos quais sobressai um posicionamento epistemológico 

empirista dos seus autores, aos trabalhos que promovem uma compreensão do fenômeno 

estudado por meio da elaboração de conceitos, categorias, explicações etc., os quais concorrem 

para o avanço do conhecimento no campo. Assim, o autor chama de “descrição” o nível que 

corresponde àqueles trabalhos que apresentam dados empíricos ou bibliográficos, ainda que em 

considerável volume, mas que articulam insatisfatoriamente teoria e dados. Em um nível de 

mais complexa abordagem e mais elevada abstração estão os trabalhos de “análise”, os quais 

envolvem processos de categorização, comparação e generalização e que resultam de um 

esforço de análise que exige do pesquisador o “uso mais sistemático de um referencial teórico” 

(op. cit., p.7). Embora existam análises mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, nestes 

trabalhos, em geral, resultam explicitados os posicionamentos epistemológicos dos seus 

autores. Finalmente, no nível da “compreensão” situam-se os trabalhos de mais complexa 

abordagem e elevado nível de abstração. Estes apresentam uma forte articulação e coerência 

entre as categorias do EEPE – perspectiva epistemológica, posicionamento epistemológico e 

enfoque epistemetodológico – e pretendem promover a explicação e a compreensão por meio 

da produção de teoria, o que também envolve a elaboração de conceitos, categorias, tipologias 

etc.  

 Ao lado dessa discussão, em contraposição à pretensão de neutralidade em estudos de 

políticas educacionais, situa-se aquilo que Gewirtz (2007) chama de “reflexividade ética”. A 

reflexividade ética consiste na explicitação dos valores éticos e princípios que fundamentam a 

pesquisa, na justificação destes e na reflexão sobre as consequências éticas do trabalho. Gewirtz 

(2007, p.8) compreende que existe um continuum entre os trabalhos que não explicitam os 

valores éticos fundamentais e aqueles em que “o autor propõe e defende sua instância ética e 

suas consequências práticas”. A sua argumentação é pela necessidade de maior reflexividade 

ética na pesquisa em política educacional, sob pena de incorrermos em uma “crítica de cima”, 

compreendida como “uma tendência de ver a análise sociológica como algo tomado de cima do 

campo da prática em vez de como algo que possa contribuir para o desenvolvimento de políticas 

sociais e práticas mais justas” (id. ibid.). Tal nos faz relembrar uma discussão sobre a 

epistemologia da política educacional apresentada por Saviani (2017, p.4) quando este autor 

enfatiza que, se 
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as políticas educacionais se formulam no cruzamento de duas ciências 

práticas, a política e a pedagogia, segue-se como conclusão inevitável que a 

tarefa precípua da epistemologia das políticas educacionais será precisar o 

estatuto teórico das ciências práticas. Nessa tarefa será preciso fazer intervir 

intencionalmente a categoria dialética da relação entre teoria e prática, 

relação dialética esta que cremos consubstanciar-se na práxis que neste trabalho cremos 

exercitar. 

 Aqui, a partir do conceito de reflexividade ética, concebemos como elemento 

indissociável do estudo de políticas educacionais a responsabilidade da pesquisa com a 

promoção de políticas mais justas que visem à diminuição das desigualdades. Assumindo tal 

concepção, na seção seguinte, abordaremos uma perspectiva teórica que nos permitirá, na 

sequência, compreender como se mobilizam e engendram seus discursos os atores políticos que 

buscam promover a BNCC e REM. 

1.2 A Abordagem do Ciclo de Políticas de Ball 

 A abordagem do ciclo de políticas (policy cycle approach) rompe com modelos de 

avaliação de políticas baseados na racionalidade e linearidade expressa na fórmula agenda, 

elaboração, implementação, revisão e ajuste. Na formulação de Stephen Ball e colaboradores 

para o estudo das políticas educacionais no início da década de 1990, a complexidade do 

processo de elaboração e implementação das políticas educacionais é investigada considerando-

se a “natureza complexa e controversa da política educacional” e enfatizando a participação 

ativa dos profissionais que deverão lidar localmente com as políticas, indicando-se a 

“necessidade de se articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais” 

(MAINARDES, 2006, p.49).  

 Inicialmente, Ball e Bowe (1992) propuseram um ciclo contínuo composto de três 

“facetas” as quais possibilitariam “as atuações políticas em todo o ciclo da política, cabendo à 

pesquisa identificar a natureza e a extensão da resistência, acomodação, recusa e concordância 

nas escolas e entre os departamentos” (BALL e BOWE, 1992, p.100, tradução nossa). Estas 

facetas ou arenas políticas foram chamadas de ‘a política proposta, a política de fato e a política 

em uso’2. A política proposta corresponderia à política oficial, compreendida como resultante 

das intenções do governo e seus conselheiros, departamentos educacionais, escolas e outras 

arenas políticas onde as políticas emergem. A política de fato, por sua vez, diz respeito aos 

 
2 Tradução de Mainardes (2006) para intended policy, actual policy e policy-in-use, respectivamente, empregados 

por Ball e Bowe (1992).  
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textos da política – legislação, circulares, documentos que estabelecem as regras para a 

implementação das políticas – os quais, “com todos os seus espaços, silêncios e contradições, 

continuam sendo um recurso para os profissionais desenvolverem políticas em uso” (id. ibid., 

tradução nossa), de tal modo que, finalmente, a política em uso corresponde às práticas e 

discursos que irão emergir do contato dos atores locais com as políticas propostas.   

  O modelo descrito, no entanto, foi em seguida substituído por uma proposta do ciclo de 

políticas que passou a não separar do mesmo modo as etapas de formulação e implementação 

das políticas, considerando então que os atores locais – os profissionais que trabalham nas 

escolas – não são totalmente excluídos destas etapas. É neste sentido que Ball (1993), 

concebendo a política como texto e como discurso, afirma que “a questão ‘o que é política?’ 

não deve nos induzir a suposições não refletidas sobre políticas como ‘coisas’; as políticas são 

também processos e resultados” (BALL, 1993, p.10-11, tradução nossa). 

1.2.1 Política como texto e como discurso 

Como texto, Ball (1993) enfatiza que as políticas consistem em representações que são 

codificadas e decodificadas de formas complexas, isto é, a escrita do texto político envolve 

embates, compromissos, interpretações e reinterpretações públicas, enquanto a sua leitura 

implica interpretações e significados de atores que possuem histórias, experiências, habilidades, 

recursos e estão inseridos em contextos próprios. Ball (1993, p.11, tradução nossa) salienta que 

embora as intenções autorais não possam ser ignoradas, “os autores não podem controlar os 

significados dos seus textos [...]. O texto físico [...] não chega ‘do nada’, tem uma história 

interpretativa e representacional. Nem entra em um vácuo social ou institucional”. Além disso, 

para considerar o envolvimento dos profissionais locais nas políticas tomadas como texto, Ball 

distingue um texto writerly, ou “escrevível” – quando o leitor atua como um “intérprete 

criativo”, participando ativamente da autoria da política na medida em que preenche as lacunas 

do texto – do texto readerly, ou prescritivo – quando o leitor tem limitada a produção de 

sentidos (MAINARDES, 2006). Ressalte-se que um mesmo texto pode se apresentar tanto 

writerly quanto readerly.  

 Quanto à política como discurso, na esteira de Foucault, Ball chama a atenção para a 

necessidade de apreciarmos como conjuntos de políticas ou coleções de políticas relacionadas 

atuam na produção de verdade e conhecimento como discursos, na medida em que os discursos 

dispõem “o que pode ser dito e pensado, [...] quem pode falar, quando, onde e com que 

autoridade”, pois que, pelos discursos, “certas possibilidades são construídas, as palavras são 
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ordenadas e combinadas de formas particulares e outras combinações são deslocadas ou 

excluídas” (BALL, 1993, p.14, tradução nossa). Assim, “nos termos de Foucault, veríamos 

conjuntos de políticas que incluem, por exemplo, o mercado, a administração, a avaliação e a 

performatividade como ‘regimes de verdade’ pelos quais as pessoas governam a si mesmas e 

aos outros (id. Ibid., tradução nossa)”. 

 Política como texto e política como discurso, portanto, são noções pressupostas na 

abordagem do ciclo de políticas reapresentado por Ball. Nesta abordagem, as facetas ou arenas 

políticas, anteriormente referidas, serão considerados contextos os quais se acham inter-

relacionados de forma não linear ou temporal, mas como um contínuo de contextos formados 

por arenas, lugares e grupos de interesse caracterizados pelas disputas políticas. A princípio, 

Ball designou o contexto da influência, o contexto da produção de texto político e o contexto 

da prática. Posteriormente, foram acrescentados o contexto dos resultados/efeitos e o contexto 

da estratégia política. Com relação a estes últimos, em uma entrevista em 2009, Ball sugeriu 

que fossem, respectivamente, relacionados ao contexto da prática e ao contexto da influência 

(MAINARDES e MARCONDES, 2009). Passemos a uma breve caracterização destes 

contextos.  

 O contexto da influência corresponde àquele onde as políticas são iniciadas e onde o 

discurso da política é concebido, como resultado da atuação de grupos de interesse os quais 

“disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que significa 

ser educado” (MAINARDES, 2006, p.51). É neste contexto que atuam grupos de indivíduos e 

instituições – as redes políticas – em prol de interesses para com a educação que podem ou não 

coadunar com as intenções dos governos e as expectativas da população. É também neste 

contexto que as ideias e políticas internacionais sugeridas, prescritas ou importadas têm 

penetração (cf. BALL, 1998; 2001; 2014).  

 No contexto da produção do texto político são produzidos os textos da política, o que 

abrange desde os textos legais aos comentários formais ou informais, os pronunciamentos 

oficiais, vídeos etc. (MAINARDES, 2006). Este contexto guarda uma “relação simbiótica” com 

o contexto da influência, sendo, portanto, afetado pelas disputas e acordos que constituem o 

contexto da influência. Esta relação, afirma Mainardes (2006), não é “evidente ou simples”:  

ao passo que o contexto da influência está frequentemente relacionado com 

interesses mais estreitos e ideologias dogmáticas, os textos políticos 

normalmente estão articulados com a linguagem do interesse público mais 

geral (MAINARDES, 2006, p. 52).  
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Uma campanha publicitária destinada a um público amplo, como a que nos propomos abordar 

neste trabalho, situar-se-á no contexto da produção do texto político, “simbioticamente” afetada 

pelos resultados do que foi enredado no contexto da influência e intencionalmente articulada 

com a linguagem e os interesses desse público amplo.  

 O contexto da prática envolve os atores locais e o processo de interpretação e 

significação já aludido. É onde os profissionais da educação atuam sobre o texto da política, 

por vezes, promovendo mudanças nas expectativas dos seus autores, de maneira que os ditames 

do texto legal não são simplesmente implementados no contexto da prática, e a consideração 

deste fato demonstra a importância que a abordagem do ciclo de políticas relega ao contexto 

micropolítico.  

 Atrelado ao contexto da prática, o contexto dos resultados ou efeitos relaciona-se com 

questões de justiça social e propriamente os efeitos das políticas educacionais – mais que os 

resultados – no tocante à suas implicações para o estado de desigualdades existentes. Neste 

sentido, os efeitos são diferenciados como gerais ou específicos. Os efeitos gerais são 

evidenciados “quando aspectos específicos da mudança e conjuntos de respostas (observadas 

na prática) são agrupados e analisados” (MAINARDES, 2006, p.54). Na Figura 1 a seguir, 

apresentamos um esquema geral do funcionamento dos contextos referidos. 

Figura 1: O ciclo de políticas de Ball. 

 
Fonte: adaptado de Mainardes (2006). 
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 Para os objetivos deste estudo, os contextos de influência e de produção do texto político 

serão objeto de nossa atenção. Este último, no entanto, somente enquanto concernente ao lugar 

no qual a campanha publicitária do MEC em favor da REM e BNCC se desenvolve. No 

contexto de influência agem os atores envolvidos com as disputas em torno da elaboração dos 

textos políticos, e será nele que as redes políticas irão se formar pela aglutinação de objetivos 

comuns e compartilhamento de significados, como abordaremos na seção seguinte.   

1.3 Governança e as redes de políticas  

 As redes políticas se constituem no âmbito daquilo que se vem chamando de nova 

governança. No Brasil, é possível identificar o nascedouro dessa nova governança com os 

movimentos de reforma do Estado ocorridos nos anos 1990, sendo um marco das iniciativas 

oficiais do governo neste sentido a publicação do Plano Diretor da reforma do Aparelho do 

Estado (BRASIL, 1995). Em linhas gerais, o Plano fundamenta a defesa da administração de 

tipo gerencial criticando a administração pública burocrática emergente no país a partir dos 

anos 1930; identificando uma tentativa de reforma malsucedida, em 1967, mas que pode ser 

considerada “um primeiro momento da administração gerencial no Brasil”; e classificando a 

Constituição de 1988 como um “retrocesso burocrático sem precedentes”, marcado pelo 

crescimento do Estado e engessamento do aparelho estatal (id. ibid.). Por causa disso, segundo 

o Plano, 

o discurso de reforma administrativa assume nova dimensão a partir de 1994, 

quando a campanha presidencial introduz a perspectiva da mudança 

organizacional e cultural da administração pública no sentido de uma 

administração gerencial (BRASIL, 1995, p.29). 

 A administração gerencial a que se refere o Plano é compreendida como inspirada na 

administração de empresas, mas diferente dela por auferir receitas do pagamento dos impostos 

dos “cidadãos-clientes” e eleitores para os quais a administração pública gerencial deve prover 

os seus serviços e, em função da satisfação de suas necessidades, medir os resultados do seu 

funcionamento. É afirmado que a administração pública gerencial 

emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um lado, à 

expansão das funções econômicas e sociais do Estado e, de outro, ao 

desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez 

que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo 

anterior. A eficiência da administração pública – a necessidade de reduzir 

custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário 

– torna-se então essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser 

orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizações (BRASIL, 1995, p.21).  
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 O espaço público inaugurado com a reforma do Estado posicionará o empresariado 

como “interlocutor privilegiado” na condução das políticas educacionais, reconfigurando as 

atribuições do Estado, do mercado e da sociedade sob o slogan da “responsabilidade social” e 

promovendo uma “nova lógica de governabilidade no âmbito da educação pública” (MARTINS 

e KRAWCZYK, 2018, p.6). Esta nova lógica caracterizará sobremaneira a governança 

emergente sob as orientações de agências supranacionais, como o Banco Mundial (BM), a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

 Por governança, compreende-se a forma como se articulam e cooperam os atores citados 

em arranjos institucionais por meio dos quais coordenam os sistemas sociais (CÓSSIO e 

SCHERER, 2018). Atentemos, no entanto, para o fato de que  

governança não é sinónimo de governabilidade nem tem como objeto de 

estudo a arquitetura institucional de um dado sistema jurídico-político. O seu 

significado é simultaneamente mais aberto e distintivo, na medida em que se 

refere à análise dos padrões de articulação e cooperação entre os atores e os 

arranjos institucionais que coordenam os sistemas sociais (REIS, 2013, 

p.104). 

 Os citados arranjos institucionais irão configurar as redes políticas. É importante 

mencionar que, nos contextos da globalização – enquanto “movimento com vistas ao 

aprofundamento da integração internacional econômica, social, cultural e política” (CÓSSIO e 

SCHERER, 2018, p.138) – e da reforma do Estado aludida, estas redes se constituem para além 

das fronteiras nacionais, visto que  

as relações entre agências supranacionais, Estados e grandes corporações se 

estreitaram conduzindo a um movimento externo de integração a blocos 

econômicos, simultaneamente a um movimento interno de descentralização, 

flexibilização e fortalecimento de organizações da Sociedade Civil, 

direcionadas à composição de novos pactos para assegurar condições de 

governabilidade sob os auspícios do Capital (SHIROMA e EVANGELISTA, 

2014, p.24). 

 É neste sentido que Ball (2014, p.34, citando JESSOP, 2002), afirma que 

as fronteiras entre o Estado, a economia e a sociedade civil estão ficando 

turvas; há novas vozes nas conversas sobre as políticas e novos canais por 

meio dos quais os discursos sobre políticas introduzem o pensamento sobre 

políticas; e há uma proliferação, nacional e globalmente, de redes políticas 

compostas por organizações “operacionalmente autônomas”, mas 

“estruturalmente acopladas”.  

 A interferência de organizações supranacionais e agências econômicas por meio da 

formulação e oferta de soluções encontra amplificação entre grupos empresariais locais, os 
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quais, em relação à Educação, de um modo geral, defendem projetos reformistas articulando-

se em redes políticas complexas cujos interesses (também) têm no Estado um interlocutor 

privilegiado (SHIROMA e EVANGELISTA, 2014), para além de um potencial criador de 

mercado. Nesse cenário, “a educação é apenas uma manifestação de uma reformulação global 

das bases econômicas, sociais, morais e políticas do fornecimento do serviço público e do 

desenvolvimento de novos tipos de respostas políticas às desvantagens sociais” (BALL, 2014, 

p.43).   

 As redes constituem-se, assim, em “rotas de influência”, em maneiras de se agir 

politicamente disseminando ideias por meio de arranjos híbridos e instáveis de indivíduos e 

instituições, numa maneira que “pode ser interpretada como estratégia neoliberal para 

remodelar a sociedade civil reformando o próprio Estado (SHIROMA e EVANGELISTA, 

2014, p.31). Nesse tipo de Estado reformado, a governança é caracterizada pela heterarquia, 

isto é, “uma forma organizacional em algum lugar entre hierarquia e rede e que se baseia em 

diversos elos horizontais e verticais que permitem que diferentes elementos do processo político 

cooperem (e/ou compitam)” (BALL e JUNEMANN, 2012, p. 138, apud AVELAR e BALL, 

2017, p.2, tradução nossa). Em outras palavras, o Estado deixa a posição de provedor exclusivo 

dos serviços públicos e passa a atuar antes como o seu regulador, ainda que o governo constitua 

um “importante nó nas redes” (SHIROMA e EVANGELISTA, 2014, p.24).   

 Ball (2014, p.28-9) enfatiza que a concepção de redes políticas se dá num contexto de 

mudanças epistemológicas e ontológicas na ciência política, sociologia e geografia social, 

consistindo na “crescente ênfase sobre fluxos e mobilidades [de pessoas, de capital e de ideias]”, 

em detrimento da atenção às estruturas sociais. É assim que as redes são 

um modo chave e um dispositivo analítico dentro dessa reorientação da 

atenção como um tipo de tecido conectivo que se junta e dá alguma 

durabilidade a essas formas distantes e fugazes de interação social. [...] Redes 

políticas são um tipo de “social” novo, envolvendo tipos específicos de 

relações sociais, de fluxos e de movimentos. Elas constituem comunidades de 

políticas, geralmente baseadas em concepções partilhadas de problemas 

sociais e suas soluções. [...] Por meio delas, é dado espaço a novas vozes 

dentro do discurso da política. Novas narrativas sobre o que conta como uma 

boa política são articuladas e validadas.  

 Situada estas posições teóricas para o papel das redes políticas e buscando delimitar 

nosso objeto, que se refere aos documentos legais da BNCC e REM como políticas públicas 

educacionais, apresentaremos a seguir duas redes políticas neste contexto, a saber: o movimento 

Todos pela Educação e o Movimento pela Base Nacional Comum. 
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1.3.1 O movimento Todos pela Educação e o Movimento pela Base Nacional Comum  

 O movimento Todos pela Educação (TPE) surgiu em 2006, a partir da reunião de 

empresários brasileiros de setores diversos, alguns dos quais com histórico de atuação em 

entidades do terceiro setor (MARTINS, 2013), tendo então como presidente do Conselho de 

Governança o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau. Também compunha o 

Conselho de Governança do TPE, à época em que era Secretário de Educação Básica do MEC, 

Antônio César Russi Callegari (César Callegari) que, como Presidente da Comissão Bicameral, 

foi um dos principais responsáveis pelo processo de aprovação da BNCC. 

 O TPE definiu sua plataforma de ação “com base em uma pesquisa que visou conhecer 

as convergências entre as políticas educacionais e os programas de educação implementados 

por fundações e institutos de educação” (MARTINS e KRAWCZYK, 2018, p.7). É importante 

considerar que a atuação dos chamados “reformadores empresariais” da educação transcende a 

exploração da educação pública como nicho de mercado:  

essa atuação não se resume apenas à realização de negócios com o governo, 

mas também (e cada vez mais) se centra em transmitir a ideologia empresarial 

nesse importante espaço de socialização das crianças e dos jovens (futuros 

trabalhadores). Ou seja, em inocular na escola pública a visão do mundo do 

empresariado (op. cit., p.6). 

 Sob o que Freitas (2012, p.383) chama de “neotecnicismo”, esses reformadores 

pretendem conduzir à educação a forma como modificam o setor produtivo com “gestão e 

adição de tecnologia”, pautando-se numa “teoria de responsabilização, meritocrática e 

gerencialista”, estruturada nas categorias da “responsabilização, meritocracia e privatização”.  

 Martins e Krawczyk (2018, p.12) investigaram as estratégias que fizeram o TPE possuir 

a “projeção que nenhum outro grupo que atua junto da educação na sociedade brasileira possui”, 

sendo em pouco tempo considerado um especialista em educação, sobretudo pela mídia, 

logrando daí o rótulo de exemplo mais exitoso a ser seguido, segundo o BID. Estas autoras 

observaram que o TPE constitui uma rede informal “densa e descentralizada [...] com baixo 

grau de fragmentação, ou seja, cuja orientação ideológica, em seu conjunto, é coesa” (id. Ibid.), 

e cujos membros atuam em diversos espaços: são acionistas de empresas, diretores e membros 

de entidades do terceiro setor e até mesmo integrantes – ou ex-integrantes – da alta burocracia 

do governo e dos estados. São apoiadores mantenedores do TPE, dentre outros, a Fundação 
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Lemann3, o Banco Itaú e o Instituto Natura; e são apoiadores, dentre outros, a Fundação Roberto 

Marinho, a Suzano e a Editora Moderna4. Essa atuação simultânea em vários espaços, somada 

à articulação dos membros em várias frentes, contribui para estabelecer um consenso e 

promover a visibilidade do movimento, como observam Martins e Krawczyk (2018, p.11):  

é imperativo destacar que a participação simultânea em instituições de 

natureza tão diversa confere ao TPE capilaridade, legitimação e uma 

circulação e compartilhamento de suas ideias e valores, tais como: a defesa da 

filantropia, voluntariado, responsabilidade social empresarial, colaboração e 

corresponsabilidade, entre outros, tanto junto às instâncias decisórias no 

interior do aparelho do Estado, como no conjunto da sociedade, contribuindo, 

dessa forma, para a criação e consolidação de consensos. 

 Nazareth (2017), também debruçando-se sobre o TPE, chamou a atenção para o fato de 

que a articulação empreendida pelo Movimento serviu para promover, nas mídias, o consenso 

em torno do conceito de qualidade da educação, a partir da ênfase nas avaliações em larga escala 

e a despeito da polissemia do termo no meio especializado.  

 O caso do TPE é ilustrativo de como as redes influenciam a política educacional: o 

Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, implementou o Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, anexando o nome do Movimento, e, junto com o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), incorporando o conteúdo de suas metas (cf. BRASIL, 2007; SAVIANI, 

2007).   

 Em 2013, o TPE filiou-se ao surgente Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC), 

como signatário com o maior número de membros comuns entre os dois movimentos. O MBNC 

constitui o que poderíamos chamar de uma segunda geração de redes políticas de reformadores 

empresariais da educação no Brasil. Isto porque o MBNC parece beneficiar-se da expertise 

desenvolvida pelo TPE, aperfeiçoando-a.  

 Em conformidade com Ball (2014, p.30), que compreende um duplo significado para as 

redes de política – por um lado, a rede como “um método, uma técnica analítica para olhar a 

estrutura das comunidades de política e suas relações sociais”; por outro, a rede como “um 

dispositivo conceitual [...] utilizada para representar um conjunto de mudanças ‘reais’ nas 

formas de governança da educação, nacional e globalmente” –, Avelar e Ball (2017) analisaram 

 
3 Jorge Paulo Lemann (1939 -) é um empresário carioca de ascendência suíça – país onde reside – considerado o 

segundo brasileiro mais rico.  
4 Com exceção da Editora Moderna, que tem reconhecida atuação no mercado educacional, as relações comerciais 

entre mantenedores e apoiadores do TPE com a educação nem sempre são explícitas, sendo, em alguns casos, 

revelada somente após serem investigadas as relações entre proprietários e investidores nos diversos grupos 

empresariais. 
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a relação entre o MBNC, enquanto grupo empenhado na defesa da BNCC, e o governo federal. 

O método utilizado foi a etnografia de rede, que consiste em investigar exaustiva e 

extensivamente os atores envolvidos utilizando-se da internet, de entrevistas com membros da 

rede e na participação e observação dos eventos promovidos para a manutenção e 

fortalecimento das redes e discussão das políticas educacionais.  

 A etnografia de rede possibilita “um mapeamento da forma e do conteúdo das relações 

políticas em um campo particular” (BALL, 2014, p.28). A sua atenção é destinada às pessoas, 

instituições e suas práticas, o “quem, como e o porquê” da política (AVELAR, NIKITA e 

BALL, 2018, p.61), e o seu escopo é a mobilidade, o fluxo de pessoas e de políticas, como 

alternativa a análises estruturais. “A etnografia de rede, nesse sentido, pode identificar relações 

e conexões sociais e compartilhar racionalidades, interesses e agendas” (id. ibid., tradução 

nossa), na medida em que “segue” a política. A pesquisa com a etnografia de rede permite a 

construção de gráficos de rede nos quais os ‘nós’ correspondem aos atores da rede política e as 

linhas que os conectam (enlaces) correspondem às relações materializadas no 

compartilhamento de informação, conhecimento e capital social. Nestes gráficos, portanto, têm-

se instantâneos da “construção e evolução de um conjunto de relacionamentos e iniciativas 

políticas” (AVELAR e BALL, 2017, p.3, tradução nossa) com vistas a influenciar a elaboração 

da política.  

 O MBNC constitui-se de uma rede de pessoas e instituições em “uma comunidade 

discursiva centrada na necessidade de reforma educacional, composta por empreendedores 

políticos, tecnocratas itinerantes e ‘líderes de pensamento’ oferecendo soluções para 

‘problemas’ de políticas educacionais (AVELAR e BALL, 2017, p.4, tradução nossa)”. A sua 

criação se deu em 2013, por ocasião do evento Liderando Reformas educacionais: 

Fortalecendo o Brasil para o Século XXI, na universidade de Yale, nos EUA. Apesar disso, 

somente em 2015 o movimento seria intitulado e sua composição e seus objetivos tornados 

públicos. 

 O MBNC é financiado pela Fundação Lemann, Instituto Natura e Banco Itaú BBA. A 

Fundação Lemann, além disso, é encarregada da gestão executiva do MBNC. Os apoiadores 

institucionais incluem 14 organizações privadas dentre entidades “filantrópicas” familiares e 

corporativas, instituições de pesquisa e associações de funcionários públicos da educação. Entre 

os membros individuais do MBNC estão representantes dos governos federal, estaduais e 

municipais, além de cargos do alto escalão do MEC e representantes da Câmara dos 
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Deputados5. A figura abaixo apresenta a composição do MBNC – à altura da pesquisa de Avelar 

e Ball (2017) – e mostra quantos dos seus membros estão simultaneamente conectados a outras 

52 instituições, ressaltando-se instituições do governo entre as mais conectadas – MEC, CNE e 

Câmara dos Deputados – e a expressiva conexão com o TPE, com o qual compartilha 20 

membros. 

Figura 2: Rede de conexões entre membros do MBNC e outras organizações 

 
Fonte: Avelar e Ball (2017, p.5). 

 O diagrama representa, do círculo mais externo para o mais interno, as instituições que 

compartilham membros com o MBNC, localizado no centro. (A explicitação das siglas 

encontra-se na lista de siglas apresentada neste trabalho.) No círculo mais externo, estão aquelas 

instituições que possuem um membro comum com o MBNC (1 connection); no mais interior, 

dois membros comuns (2 connections), e, no centro, as instituições que possuem três ou mais 

membros comuns (3+ connections), sendo indicado nos enlaces o número destes. Vê-se 

instituições de naturezas diversas, desde secretarias estaduais e municipais de educação a 

associações, entidades do terceiro setor, instâncias políticas, órgãos governamentais e o próprio 

MEC.   

 
5 Essas são composições referentes ao ano de 2018. 
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 “Muitos eventos formam uma rede”, afirmam Avelar, Nikita e Ball (2018, p.67), 

chamando a atenção para a importância que as reuniões “face-to-face” têm para a construção 

das redes políticas e para a incitação de um clima de mudança. Efetivamente, para alcançar a 

constituição exibida no gráfico da figura anterior, o MBNC promoveu uma série de eventos 

para os quais convidou representantes de fundações e organizações da sociedade civil, membros 

do Congresso Nacional, secretários estaduais e municipais de educação, funcionários públicos 

e outros tantos indivíduos interessados em questões educacionais. O objetivo nítido destes 

eventos foi reunir apoio de atores de diferentes espaços e instaurar o consenso em torno da 

necessidade de um currículo nacional. Sobre isso, Avelar e Ball (2017, p.4, tradução nossa) 

afirmam que  

aqui podemos ver uma maneira pela qual a fundação faz seu “trabalho” 

político e como eles visam e mobilizam os atores com quem querem construir 

um relacionamento. Esses eventos estão em sites que apoiam a criação, 

evolução e manutenção de uma rede de políticas dinâmicas, instáveis e em 

expansão, onde a nova filantropia, os "tecnocratas" de políticas e o estado 

podem interagir. [...] O MBNC procura “ensinar” aos tomadores de decisão 

sobre a importância de um currículo padrão, e claramente aponta e “toma 

emprestado” do modelo do Common Core dos EUA. 

 No gráfico da figura a seguir, vemos como evoluiu a composição dos associados do 

MBNC, entre o segundo semestre de 2015 e o segundo semestre de 2016, com particular 

atenção para o crescimento no número de associados vinculados a instituições do Estado, para 

o qual contribuiu, também, a deposição da presidente Dilma Rousseff e a consequente 

nomeação de membros do MBNC para importantes cargos no MEC e no CNE pelo então 

presidente Michel Temer.  
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Gráfico 1: Evolução na composição do MBNC 

 

Fonte: Avelar e Ball (2017, p.7) 

 A imbricação entre o MBNC e o governo é importante e estratégica para o sucesso do 

Movimento. Avelar e Ball (2017, p.6, tradução nossa) entrevistaram um representante da 

fundação Lemann que admitiu a “tática deliberada e planejada” do MBNC de construir 

relacionamentos com Brasília: “Nós temos uma pessoa, contratamos alguém 'super', que agora 

está em lobby em Brasília. […] Ele tem ocupado seus dias conversando com pessoas que têm 

poder, ou pessoas que participam do processo eventualmente tendo conectividade”.  

 Esta imbricação – crescente entre o segundo semestre de 2015 e o segundo semestre de 

2016 – é representada, por semestre, nas figuras abaixo. Nestas, observam-se os nós 

representando as instituições ou pessoas e os enlaces representando as suas vinculações. O que 

se percebe – pelas co-associações representadas pelos nós com duplos enlaces –, a despeito das 

mudanças em algumas das pessoas no período, é a afiliação de membros do governo 

inicialmente sem vínculo com o MBNC. A exemplo disso, tomemos o nome de César Callegari, 

tornado presidente da Comissão Bicameral, em 2016, que, na Figura 3, aparece apenas 

vinculado ao CNE, no segundo semestre de 2015, e, na Figura 4, aparece vinculado ao CNE e 

ao MNBC, no primeiro semestre de 2016. Em suma, as figuras a seguir ilustram diversas dessas 

co-associações em 2015 e 2016. 
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Figura 3: Co-associações de membros do MBNC e MEC no segundo semestre de 2015. 

 
Fonte: Avelar e Ball (2017, p.7) 

Figura 4: Co-associações de membros do MBNC e MEC no primeiro semestre de 2016. 

 
Fonte: Avelar e Ball (2017, p.7) 
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Figura 5: Co-associações de membros do MBNC e MEC no segundo semestre de 2016. 

 
Fonte: Avelar e Ball (2017, p.7) 

 Em que pese o potencial revelador das mobilizações empreendidas pelas redes políticas 

na sua análise etnográfica, persistirá certo velamento daquilo que o método não alcança, posto 

que as “relações de rede são opacas, consistindo, em boa parte, de trocas sociais informais, 

negociações e compromissos que se constituem ‘nos bastidores’” (BALL, 2014, p.33) sendo, 

portanto, inacessíveis ao pesquisador. Neste sentido, Ball (ibid.) questiona: 

tanto na construção quanto na representação de diagramas em rede – o que as 

setas significam? Que tipos de relações e/ou trocas elas representam? Elas são 

equivalentes? Qual é a força dessas relações? Qual é o sentido do fluxo? Como 

as relações e seus pontos fortes mudam ao longo do tempo? 

 No caso da relação entre o MBNC e o governo (representadas nas figuras acima), 

cremos ainda acentuarem-se as dificuldades: com efeito, “o MBNC emerge ao longo do tempo 

como um local-chave da política e do trabalho do Estado em si mesmo” (AVELAR e BALL, 

2017, p.8, tradução nossa) e as fronteiras entre formuladores de políticas e o MBNC são 

marcadamente porosas. Em vista disso, consideramos que o discurso que busca promover a 

BNCC e REM tem no governo e no MBNC uma autoria solidária, tendo sido composto na 

confluência das significações que atores políticos ligados ao governo e ao MBNC 

estabeleceram no contexto da influência, onde os significados da política foram se cristalizando, 

e, posteriormente, no contexto da elaboração do texto político, onde terão lugar as campanhas 

publicitárias em prol da REM e BNCC, isto é, as ações midiáticas resultantes na forma como 

atuaram o MEC e o MBNC buscando influenciar uma audiência ampla – a sociedade brasileira 

–, de maneira que anterior e subjacente às campanhas de comunicação que empreenderão está 
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a consideração do modo como esta rede política particular se organizou no intuito de defender 

um discurso hegemônico.  
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CAPÍTULO 2 

A ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO 

 No capítulo anterior buscamos traçar uma linha de pensamento levando ao 

reconhecimento e caracterização do contexto de influência como parte da nova governança que 

subjaz a um discurso hegemônico de posições ideológicas bem definidas. Aqui, abordaremos a 

Análise Semiolinguística do Discurso de Patrick Charaudeau como referencial teórico-

metodológico que adiante utilizaremos para a análise de produção discursiva presente no nosso 

objeto de estudo. 

2.1 Sujeito e discurso na Análise do Discurso 

 O título deste capítulo sugere algo de familiar. É que a proximidade entre as palavras 

“análise” e “discurso” remete a um campo que, apesar de relativamente recente, logrou 

expressivo desenvolvimento, sobretudo entre os praticantes das ciências humanas e sociais, a 

saber, a Análise do Discurso, cuja tradição teórica materialista – comumente referida análise do 

discurso francesa – parece ser a de maior penetração nos meios acadêmicos brasileiros, desde 

meados dos anos 1980. Todavia, a Análise do Discurso também designa a diversidade de 

disciplinas cujo objeto de estudo é o discurso, ainda que esta não seja uma acepção isenta de 

“simplificações ou generalizações perigosas” (FLORÊNCIO et al., 2009, p.17), e mesmo a 

referência à Análise do Discurso francesa, doravante AD, não correspondendo a uma só 

corrente teórica.  

 Embora não seja simples precisar uma origem à AD, “pois não se pode fazê-la depender 

de um ato fundador já que resulta, ao mesmo tempo, da convergência de correntes recentes e 

da renovação da prática de estudos muito antigos de textos” (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2004, p.43) cita-se, frequentemente, o artigo de Harris Discourse analysis 

(1952) como marco inaugural do campo e o trabalho de Michel Pêcheux, em finais dos anos 

1960, como o início da AD. A obra de Harris, entretanto, pode ser compreendida 

como uma simples extensão da linguística imanente na medida em que 

transfere e aplica procedimentos de análise de unidades da língua aos 

enunciados e situa-se fora de qualquer reflexão sobre a significação e as 

considerações sócio-históricas de produção que vão distinguir e marcar, 

posteriormente, a análise do discurso (BRANDÃO, 2009, p.14, grifos 

nossos). 

  De fato, para a AD, tributária do encontro da “prática escolar” da explicação de textos 

com uma “conjuntura intelectual” na qual, mais próximo a Bakhtin que ao estruturalismo de 
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Saussure, articulam-se a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise 

(MAINGUENEAU, 1997, p.9), a significação constitui-se em processos em que os sentidos 

produzidos pelo sujeito são afetados pela memória discursiva, “o saber discursivo que torna 

possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do 

dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2012, p.31). E tal saber discursivo é 

parte constitutiva das condições sócio-históricas de produção ou, simplesmente, “condições de 

produção” do discurso – expressão “alicerçada na expressão marxista condições econômicas de 

produção (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p.114).  

 As condições de produção envolvem, portanto, o contexto imediato, isto é, os sujeitos e 

a situação de enunciação e o contexto sócio-histórico, com relação ao qual atua o saber 

discursivo e no qual intervém a ideologia. Há, assim, discursos suscetíveis de serem produzidos 

de tal forma que, como observam Charaudeau e Maingueneau (id. ibid.),  

Pêcheux substitui os dois polos do destinador e do destinatário por um 

dispositivo em que as situações objetivas do locutor e do seu interlocutor são 

desdobradas em representações imaginárias do lugar que um atribui ao outro. 

As relações entre os lugares não constituem comportamentos individuais, não 

remetem nem à parole6 saussuriana nem à psicologia, mas dependem da 

estrutura das formações sociais e decorrem das relações de classes, tais como 

descritas pelo materialismo histórico.  

 O sujeito é, portanto, “função vazia, um espaço a ser preenchido por diferentes 

indivíduos que o ocuparam ao formularem o enunciado” (BRANDÃO, 2009, p.35). O 

indivíduo, por sua vez, inscreve-se na história e na língua, é interpelado por elas num processo 

segundo o qual a história e a língua e, por conseguinte, a ideologia realizam sua materialidade, 

constituindo sujeitos e sentidos. Nessa perspectiva,  

o dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas 

significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também 

significa nas “nossas” palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas 

não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem 

nele (ORLANDI, 2012, p. 32). 

 
6 Ferdinand Saussure estabeleceu a dicotomia língua/fala (langue et parole), afirmando que “a linguagem tem um 

lado individual e um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro” (SAUSSURE, [1916] 1969, p.16), 

de maneira que a língua constitui “um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções 

necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos” (id., p.17). Sendo 

assim, diz-nos Saussure, “o estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, tem por objeto 

a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; [...] outra, secundária, tem por objeto a parte 

individual da linguagem, vale dizer, a fala” (id., p.27), manifestação concreta da língua. Esta dicotomia é 

abandonada pela AD, que institui o discurso. Fora desta dicotomia, a AD instituirá o discurso como instância que 

“possibilitará operar a ligação necessária entre o nível propriamente linguístico e o extralinguístico” (BRANDÃO, 

2009, p.11), compreendendo o contexto sócio-histórico no qual a linguagem confere materialidade à ideologia.  
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O discurso é, então, expressão de regularidade na língua e a AD articula a língua e o 

trinômio discurso-sujeito-ideologia para compreender como a língua faz sentido. 

A AD não é objeto de nossa particular atenção neste trabalho. Apesar disso, 

considerando a relevância desta tradição teórica para o campo do conhecimento pertinente, 

permitimo-nos aqui expor um quadro muitíssimo geral, sem a pretensão de discorrer sobre seus 

principais conceitos, mas propositadamente enfatizando a noção de sujeito constituído na e pela 

ação da ideologia, partícipe na perenidade discursiva como “espaço a ser preenchido”, com o 

intuito de darmos relevo às distinções entre sujeito e discurso na AD e na Análise 

Semiolinguística do Discurso.   

2.2 Situando a Teoria Semiolinguística, os sujeitos ‘Eu’ e ‘Tu’  

 Na seção anterior, dissemos que a AD e a Análise Semiolinguística do Discurso 

divergem quanto às noções de sujeito e discurso, afinal, “é participando do conjunto de uma 

teoria que o discurso é por ela definida” (CHARAUDEAU, 2001, p.24), e é compreensível que 

diferentes conceituações do discurso exijam ou impliquem diferentes noções de sujeito.  

 É neste sentido que a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau ([1983] 2016b) se 

inscreve no rol das teorias do discurso, inserindo-o, no entanto, no âmbito de uma problemática 

da comunicação. Para a Semiolinguística, o discurso relaciona-se à encenação no ato de 

linguagem (CHARAUDEAU, 2001), servindo à “representação discursiva” do mundo falado 

pelos sujeitos de fala, mais adiante especificados. A Análise Semiolinguística do Discurso, 

doravante ASD, considera uma noção de sujeito diferente daquela desenvolvida na AD, como 

informa Charaudeau, ao dizer que o sujeito está “no coração de toda atividade da linguagem”, 

não como sujeito “escravo da ideologia”, mas como sujeito “ao mesmo tempo determinado por 

uma série de condições de produção, umas de ordem situacional, outras de ordem cognitiva, 

livre para jogar com estratégias discursivas visando “individualizar-se” [pois que] não há sujeito 

que não busque o fazer-se existir” (GIERING, CHARAUDEAU, 2012, p.329).  

 Charaudeau critica, portanto, a limitação e parcialidade das teorias de análise do 

discurso “que subordinam a intencionalidade e a produção discursiva dos sujeitos às estruturas 

ideológicas dominantes na sociedade” (NOGUEIRA, 2004, p.67). Para ele, “levar em conta o 

sujeito do discurso é se ver obrigado a analisar suas identidades e as relações de força que se 

instauram entre os indivíduos que vivem em sociedade” (CHARAUDEAU, 2010, p.58).  
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 Da mesma forma que a AD, a ASD não está de acordo com uma compreensão da 

linguagem objeto transparente7, em que, numa “circunstância de comunicação neutra”, entre 

um emissor-receptor ideal, “o receptor só precisa percorrer, em sentido inverso, o movimento 

de transmissão da fala para encontrar a intencionalidade do emissor” (CHARAUDEAU, 2016b, 

p.16). Em vez disso, a situação de comunicação em questão envolve um “encontro dialético” 

entre os processos de produção e interpretação, no qual o ato de linguagem “torna-se então um 

ato interenunciativo entre quatro sujeitos [...], lugar de encontro imaginário de dois universos 

de discurso que não são idênticos” (op. cit., p.45), um universo de discurso do sujeito que 

produz – inicia – a comunicação visando o seu interlocutor e o universo de discurso do sujeito 

interlocutor que interpreta visando o primeiro sujeito.  

Assim, sob o ponto de vista do processo de produção, figuram um ‘EU sujeito’ produtor 

do ato de linguagem e um ‘TU-destinatário’ ao qual o ‘EU se dirige’. Por outro lado, sob o 

ponto de vista do processo de interpretação, atua um ‘TU-interpretante’ que procede à 

construção de uma imagem do ‘EU sujeito ‘produtor do ato de linguagem. 

 Dizendo de outra forma, o ‘EU sujeito’ produtor de fala, chamado de sujeito 

comunicante (EUc), constrói para si uma imagem do seu interlocutor, o ‘TU sujeito’ 

destinatário (TUd), como sujeito destinatário ideal, sobre o qual tem total controle e ao qual 

pretende se dirigir. Visto por esse lado do processo de produção, o EUc ao dirigir-se ao TUd 

concebe uma imagem de si como sujeito enunciador (EUe) com a qual concordará ou não o 

sujeito interpretante (TUi), visto que “o TUi é o sujeito responsável pelo processo de 

interpretação que escapa, devido a sua posição, do domínio do EU” (CHARAUDEAU, 2016b, 

p.46). 

2.2.1 O ato de linguagem na perspectiva de Charaudeau  

 Na perspectiva de Charaudeau, o ato de linguagem envolve a combinação do dizer e do 

fazer além da dupla dimensão ou um duplo valor, quer dizer, um explícito e um implícito 

indissociáveis no ato de linguagem, visto, simultaneamente, como expedição e aventura 

(CHARAUDEAU, 2016b). 

 
7 Embora se sirva dela para o estabelecimento de sua problemática geral, quando são necessárias as abordagens 

antinômicas que consideram, por um lado, a linguagem-objeto-transparente de acordo com a qual a atividade de 

abstração servirá à busca de níveis de organização da estrutura linguageira cada vez mais gerais, a fim de responder 

do que nos fala a linguagem; e, por outro, a linguagem-objeto-não-transparente de acordo com a qual a atividade 

de elucidação procurará revelar significações a partir da consideração do como nos fala a linguagem 

(CHARAUDEAU, 2016).   
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O ato de linguagem como combinação do dizer e do fazer assim caracterizado 

compreende o fenômeno que envolve o “conjunto da realidade linguageira”. A interação 

consumada no processo de produção e interpretação combina o dizer, “lugar da instância 

discursiva” - definido como encenação na qual atuam os seres de palavra - e o fazer, “lugar da 

instância situacional” - definido pelo espaço ocupado pelos responsáveis pelo ato 

(CHARAUDEAU, 2001, p.28). Essas duas instâncias envolvem os quatro sujeitos 

anteriormente mencionados, configurando daí um circuito externo – do fazer – no qual se 

situam os parceiros – o EUc e o TUi –, e um circuito interno – do dizer – no qual se situam os 

protagonistas – o EUe e o TUd. São, portanto, o EUc e o TUi seres sociais e o EUe e o TUd 

seres de fala.  

O ato de linguagem possui uma “dupla dimensão ou um duplo valor”, um explícito e 

um implícito indissociáveis (CHARAUDEAU, 2016b, p.24). À dimensão explícita corresponde 

a atividade que Charaudeau nomeia simbolização referencial, consistindo na referência e 

conceituação do mundo que nos rodeia. Já à dimensão implícita corresponde a atividade serial 

da linguagem nomeada significação, segundo a qual se estabelece um  

jogo construtor da significação de uma totalidade discursiva que remete a 

linguagem a si mesma como condição de realização dos signos, de forma que 

estes não signifiquem mais por si mesmos, mas por essa totalidade discursiva 

[a significação] que os ultrapassa (CHARAUDEAU, 2016b, p.25). 

O que significa que, na perspectiva semiolinguística “não se pode determinar de forma 

apriorística o paradigma de um signo, já que é o ato de linguagem, em sua totalidade discursiva, 

que o constitui a cada momento de forma específica” (op. cit., p.26).  

 Tomemos como exemplo uma frase citada por Charaudeau (2016b, p.24): “Fecha a 

porta!”. Neste caso, somos obrigados a reconhecer um sentido no explícito como está. Com 

efeito, “fecha a porta!” pode não significar nada mais que “fecha a porta!”, sendo diferente de 

“abra a porta”, “fecha uma porta” etc.  

Pensar estas frases em lugar da frase exemplificada consiste em pensar paráfrases 

estruturais referentes à realidade circundante, exclusivas em relação à frase original e 

constituindo a simbolização referencial. Entretanto, se consideradas as circunstâncias em que a 

frase foi proferida, atentando-se para as intenções do sujeito falante, como bem o sugere 

Charaudeau (id. ibid.), é possível compreender que o sujeito falante comunica ao seu 

interlocutor que “está com frio”, ou que “quer lhe confiar um segredo”, ou que “os barulhos do 

corredor estão incomodando”.  
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Essas são paráfrases seriais constituintes da atividade de significação, não exclusivas 

em relação ao enunciado original e dependentes de um implícito relacionado às Circunstâncias 

de Discurso (C de D) – condições de produção/interpretação do ato de linguagem. Charaudeau 

(2016b, p.27) propõe então a seguinte fórmula para representar a definição de um ato de 

linguagem (A de L) no qual intervém a combinação entre um explícito e um implícito em 

circunstâncias de discurso determinadas: 

A de L = [Explícito x Implícito] C de D. 

Aqui, cumpre-nos abordar alguns aspectos das condições de produção/interpretação do 

ato de linguagem.  

Considerando que “todo ato de linguagem corresponde a uma dada expectativa de 

significação, [sendo] o produto da ação de seres psicossociais que são testemunhas, mais ou 

menos conscientes, das práticas sociais e das representações imaginárias da comunidade a qual 

pertencem” (CHARAUDEAU, 2001, p.28-9), as circunstâncias de discurso determinam as 

condições de produção/interpretação ao definirem possíveis interpretativos dependentes das 

relações que enunciador e interpretante, investidos de suas práticas sociais, mantêm face ao 

propósito linguageiro e diante um do outro, na suposição dos saberes possíveis partilhados, os 

quais constituem os filtros construtores de sentido (CHARAUDEAU, 2016b). O sujeito 

interpretante, portanto, interpreta a partir de hipóteses sobre o saber do sujeito enunciador e 

sobre a posição deste com relação aos seus próprios enunciados e com relação ao seu 

interlocutor, o próprio sujeito interpretante. Segundo Charaudeau (2016b, p.31), “toda 

interpretação é uma suposição de intenção [e] não há circunstâncias linguageiras nas quais o 

sujeito interpretante pudesse deixar de criar hipóteses”. 

Além disso, é importante atentar para a definição – na terminologia interior à linguística 

– do contexto extralinguístico Situação, como correspondendo ao “ambiente material pertinente 

para a codificação ou decodificação da mensagem”, como assevera Charaudeau (2016b, p.32), 

admitindo que o ambiente material não é pertinente por si mesmo, mas é 

pertinente pelo fato de que os interlocutores possuem o mesmo saber sobre o 

mundo que os cerca, em relação aos seus propósitos linguageiros [de modo 

que] a Situação extralinguística faz parte das Circunstâncias de discurso, 

figura como um ambiente material transformado em palavras através dos 

filtros construtores de sentido, utilizados pelos atores da linguagem. [...] 

Portanto, são as Circunstâncias de discurso (vistas como um conjunto de 

saberes partilhados) que comandam o ambiente material e não o inverso. 
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Por fim, Charaudeau (2016b, p.56) diz-nos que, “do ponto de vista de sua produção, [o 

ato de linguagem] pode ser considerado como uma expedição e uma aventura”: ao iniciar o ato 

de linguagem, o EUc lança-se em uma expedição marcada por sua intencionalidade, 

dependendo o sucesso do seu ato, sobremaneira, da sua capacidade de “organizar o que está 

disponível no conjunto de suas competências, levando em conta a margem de liberdade e de 

restrições de ordem relacional de que dispõe” (id. ibid.); ao fazê-lo, o EUc lança-se em uma 

aventura, porquanto seja imprevisível o seu sucesso, visto que toda sua “encenação intencional” 

pode ser mal recebida pelo TUi. O sucesso referido, ressalte-se, depende da “coincidência de 

interpretações que poderá ocorrer entre o sujeito interpretante (TUi) e o destinatário (TUd)” (id. 

ibid.).  

A fim de fazer coincidir o máximo possível TUi e TUd, o EUc lança mão de contratos 

– considerando que seu interlocutor, compartilhando do mesmo corpo de práticas sociais, possa 

concordar com suas representações dessas mesmas práticas – e de estratégias – compreendidas 

como o modo refletido como o EUc “concebe, organiza e encena suas intenções de forma a 

produzir determinados efeitos – de persuasão ou de sedução – sobre o sujeito interpretante 

(TUi), para leva-lo a se identificar – de modo consciente ou não – com o sujeito destinatário 

ideal (TUd)” (id. ibid.).  

De um modo geral, os sujeitos são sobredeterminados pela existência de um implícito 

codificado resultante dos estatutos do EUc e do TUi. O Contrato de comunicação, então, 

constitui um ritual sociolinguageiro “do qual depende o implícito codificado [...] constituído 

pelo conjunto das restrições que codificam as práticas sociolinguageiras” (op. cit., p.60). Um 

exemplo demasiado simples seria o caso do passageiro que, adentrando o táxi, imediatamente 

reportasse ao motorista o destino desejado, sem qualquer fala ou cumprimento antecedente, 

colhendo de pronto a sua compreensão (acordo).  

2.2.2 Intencionalidade psicossócio discursiva: as visadas 

O contrato de comunicação referido fornece, pois, “instruções discursivas” ao sujeito 

falante legitimado pela “situação de comunicação” normatizada na qual se realiza o ato de 

linguagem (CHARAUDEAU, 2004, 2010a).  

A situação de comunicação é o lugar onde se instituem as instruções que 

determinam a expectativa da troca, estas instruções são provenientes ao 

mesmo tempo da identidade dos parceiros e do lugar que eles ocupam na troca, 

da finalidade que os religa em termos de finalidade, do propósito que poder 

ser convocado e das circunstâncias materiais nas quais a troca se realiza. 

Quando um conjunto de situações partilham [sic] as mesmas características, 
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mesmo se algumas outras são diferentes, isso quer dizer que elas se encontram 

em um mesmo domínio de comunicação (CHARAUDEAU, 2010, p.5) 

Considerando o ato de linguagem como prática social que regula trocas verbais e 

instaura “regularidades discursivas”, a intenção de Charaudeau é “articular o domínio da prática 

social com a atividade discursiva”, estruturando, para tanto, o “domínio da prática social em 

domínio de comunicação” (id. ibid.). O liame então escolhido será a “finalidade”, pois que ela 

“determina a orientação discursiva da comunicação”, correspondendo a uma “intencionalidade 

psicossócio-discursiva que determina a expectativa do ato de linguagem do sujeito falante e, 

por conseguinte, da própria troca linguageira” (id. ibid.).  

À intencionalidade psicossócio-discursiva referida, Charaudeau (2004, 2010a, 2010b) 

chama de visada. As visadas discursivas são então determinadas considerando-se “a intenção 

pragmática do EU [...] como enunciador na relação de força [com o] TU [e] a posição que da 

mesma forma TU deve ocupar” (CHARAUDEAU, 2004). Assim, “cada situação de 

comunicação seleciona, para definir sua finalidade, uma ou várias visadas dentre as quais 

geralmente uma (às vezes duas) é dominante” (id. ibid.).  

A partir de Charaudeau (2004), estabelecemos como segue um quadro com seis das 

principais visadas elencadas pelo linguista francês: 

Quadro 1: Visadas discursivas segundo Charaudeau (2004). 

VISADA 

INTENÇÃO 

PRAGMÁTICA DO 

EU → TU 

POSIÇÃO DO EU 

DIANTE DO TU 

POSIÇÃO QUE O TU 

DEVE OCUPAR 

Prescrição Mandar fazer 
Autoridade para 

sancionar 
Dever fazer 

Solicitação Saber 
Inferioridade de saber; 

demanda legítima 
Dever responder 

Incitação Mandar fazer 
Sem posição de 

autoridade 

Dever acreditar que é 

para o bem 

Informação Fazer saber Posição de saber Dever saber 

Instrução Fazer saber-fazer 

Autoridade de saber e 

legitimado para 

transmitir o saber 

Dever saber fazer 

Demonstração 
Estabelecer a verdade e 

mostrar provas 

Posição de autoridade 

de saber 

Dever receber e ter que 

avaliar uma verdade  
Fonte: o autor. 

Na perspectiva semiolinguística, comunicar não se resume a transmitir uma informação, 

numa compreensão da linguagem como reflexo do pensamento. “Pensamento e linguagem 

constituem-se um ao outro numa relação de reciprocidade” (CHARAUDEAU, 2016b, p.68). 

A comunicação consiste em “proceder a uma encenação” num dispositivo constituído 

da situação de comunicação, “enquadre ao mesmo tempo físico e mental no qual se acham os 
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parceiros da troca linguageira [...] ligados por um contrato de comunicação”; dos modos de 

organização do discurso, pertinentes à organização da matéria linguística e dependentes da 

finalidade comunicativa do sujeito falante; da língua e do texto, “resultado material do ato de 

comunicação” (id. ibid.).   

    Na figura a seguir, expomos um esquema do ato de linguagem e da situação de 

comunicação, que lhe é externa, embora lhe constitua as “condições de realização” 

(CHARAUDEAU, 2016b, p.69). Vê-se também os elementos do ato de linguagem sobre os 

quais discorremos até aqui.  

Figura 6: Esquema do ato de linguagem segundo Charaudeau (2016). 

 
Fonte: Adaptado de Charaudeau (2016b). 

2.2.3 Os modos de organização do discurso e os gêneros textuais 

 No ato de comunicação, o sujeito comunicante procurará se utilizar de categorias de 

língua ordenadas segundo sua finalidade discursiva. O agrupamento de tais categorias se dá em 

modos de organização do discurso (enunciativo, descritivo, narrativo e argumentativo), os 

quais propõem “uma organização do mundo referencial, o que resulta em lógicas de construção 

desses mundos (descritiva, narrativa, argumentativa); e uma organização de sua encenação 

(descritiva, narrativa, argumentativa)” (CHARAUDEAU, 2016b, p.74).  

O modo de organização do discurso enunciativo “intervém na encenação de cada um 

dos outros três modos de organização”, visto que “sua vocação essencial é a de dar conta da 

posição do locutor com relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros” (id. ibid.). No quadro 
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a seguir, á apresentada a função de base – definida como a finalidade discursiva – e o princípio 

de organização respectivo para cada um dos modos de organização.  

Quadro 2: Modos de organização do discurso segundo Charaudeau 

MODO DE ORGANIZAÇÃO FUNÇÃO DE BASE 
PRINCÍPIO DE 

ORGANIZAÇÃO 

ENUNCIATIVO 

Relação de influência 

(EU→TU) 

Ponto de vista do sujeito 

(EU→ELE) 

Retomada do que já foi dito 

(ELE) 

- Posição em relação ao 

interlocutor 

- Posição em relação ao mundo 

- Posição em relação a outros 

discursos 

DESCRITIVO 
Identificar e qualificar seres de 

maneira objetiva/subjetiva 

- Organização da construção 

descritiva (Nomear-Localizar-

Qualificar) 

- Encenação descritiva 

NARRATIVO 

Construir a sucessão das ações 

de uma história no tempo, com 

a finalidade de fazer um relato 

- Organização da lógica 

narrativa (actantes e processos) 

- Encenação narrativa 

ARGUMENTATIVO 

Expor e provar causalidades 

numa visada racionalizante 

para influenciar o interlocutor 

- Organização da lógica 

argumentativa 

- Encenação argumentativa 
Fonte: Charaudeau, 2016, p.75. 

 Em face da situação de comunicação, “para o locutor, falar é uma questão de estratégia”, 

daí que ele lance mão das “categorias de língua ordenadas nos modos de organização do 

discurso para produzir sentido, através da configuração de um texto” (op. cit., p.75). O texto 

constitui “a manifestação material (verbal e semiológica: oral/gráfica, gestual, icônica etc.) da 

encenação [...] para servir ao projeto de fala” ((op. cit., p.77). Do fato de que é possível compilar 

as finalidades pertinentes às situações e projetos de fala, decorre que os textos correspondentes 

exibem constantes classificáveis segundo o gênero textual, constituindo objeto de estudo da 

abordagem semiolinguística do discurso (cf. CHARAUDEAU, 2017; 2018).  

 Os gêneros textuais podem envolver um ou mais modos de organização do discurso, 

tendo, geralmente, um modo dominante. No quadro a seguir, são referidos alguns gêneros e os 

modos, respectivamente, empregados.  

Quadro 3: Gêneros textuais e modos de discurso correspondentes segundo Charaudeau. 

GÊNEROS 
MODOS DE DISCURSO 

DOMINANTES 

OUTROS MODOS DE 

DISCURSO 

Publicitários 
- Enunciativo (simulação de diálogo) 

- Variável; Descritivo no slogan 

Narrativo (quando se conta 

uma história) e 

Argumentativo, nas revistas 

especializadas 

Imprensa 

- “Faits divers” 

- Editoriais 

 

- Narrativo e descritivo 

- Descritivo e argumentativo 

Enunciativo 

Pode haver apagamento ou 

intervenção do jornalista 
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- Reportagens 

- Comentários 

- Descritivo e narrativo 

- Argumentativo 

Panfletos políticos - Enunciativo (apelo) 

Descritivo (lista de 

reivindicações) 

Narrativo (ação a realizar) 

Manuais escolares 

- Variável segundo as disciplinas, mas 

com a onipresença do descritivo e do 

narrativo 

Enunciativo (nos comandos 

das tarefas) 

Mais argumentativo em 

algumas disciplinas 

(matemática, física etc.) 

De informação 

- receitas 

- informações técnicas 

- regras de jogos 

 

- Descritivo 

- Descritivo e narrativo (fazer) 

- Descritivo e narrativo 

 

Relatos 

- romances 

- novelas, contos 

- de imprensa 

- Narrativo e descritivo 

Enunciativo 

Intervenção variável do 

autor-narrador segundo o 

gênero (autobiografia, 

depoimento, notícia etc.) 
Fonte: Charaudeau, 2016a, p.79. 

2.3 O discurso propagandista e a Análise Semiolinguística do Discurso 

2.3.1 Ethos, pathos e logos no estabelecimento do contato 

Charaudeau (2009, 2010) admite que as relações sociais são, necessariamente, marcadas 

por relações de influência, as quais se encenam na linguagem segundo um princípio de 

alteridade, isto é, a consciência de si do sujeito comunicante exige o reconhecimento do outro 

enquanto sujeito falante na sua diferença identitária, o que implica para cada um dos sujeitos 

uma ameaça possível cuja resolução deve se dar “pela rejeição ou predação do outro” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.58). Além disso, conforme se depreende da exposição precedente, 

“do ponto de vista discursivo, todo ato de linguagem se realiza numa situação de comunicação 

normatizada, composta pela expectativa de troca e pela presença das restrições de encenação” 

(op. cit., p.59), o que define a “posição de legitimidade dos sujeitos falantes”, ou seja, “em 

nome do que se fala” (ibid.). Além da legitimidade, o sujeito falante deve valer-se de estratégias 

discursivas orientadas para o modo de estabelecimento do contato, a relação que se instaura 

com o outro e a problemática concernente aos três modos de persuasão desde muito 

considerados pela Retórica Clássica: o ethos, o pathos e o logos. 

 O ethos está relacionado à credibilidade do falante. É imperativo que este seja uma 

pessoa digna de ser ouvida porque goza de credibilidade. “A credibilidade repousa sobre um 

poder fazer, e mostrar-se crível é mostrar ou apresentar a prova de que se tem esse poder” 

(CHARAUDEAU, 2017, p.119). Charaudeau (2016b, p.73) explica que  
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a credibilidade depende, ao mesmo tempo, de uma maneira de ser, no que tange ao 

“dizer a verdade”, de um saber, para demonstrar “razão”, e de um saber fazer, para 

demonstrar competência e experiência, sendo esses os componentes da base sobre a 

qual se constrói a autoridade da pessoa. Aí está uma parte do seu ethos.  

 O pathos compreende o efeito emocional que o sujeito falante pode provocar no 

interlocutor ou público ao qual se dirige. Aqui, Charaudeau (2016b, p.90-1) fala em “encenação 

do drama político”, aludindo às três fases clássicas do drama teatral: 

a) uma situação de crise que se caracteriza, aqui, pela existência de uma desordem 

social de que os cidadãos (ou uma parte da coletividade) são as vítimas; b) uma fonte 

do mal, razão de ser da desordem, que pode encarnar-se numa pessoa que deve ser 

achada e denunciada; c) uma possível solução salvadora, que pode encarnar-se na 

figura de um salvador que proporá reparar a situação de desordem. 

 Por fim, o logos diz respeito à forma de organização do discurso, à maneira como 

racionalmente se organiza a descrição do mundo, e compreende, “num jogo de vaivém”, os 

elementos anteriores (CHARAUDEAU, 2010, p.60). 

2.3.2 Tipos de discurso: propagandista, publicitário, promocional e o político 

 O discurso propagandista, característico por interpelar uma “instância de recepção” 

como instância-público através de uma visada de incitação, está presente, por exemplo, nos 

contratos de comunicação dos gêneros publicitário, promocional e político (CHARAUDEAU, 

2009; 2010). Neste caso, a instância de recepção é construída 

como destinatário-alvo [...] de um discurso no qual está envolvida seja como 

beneficiária de um bem futuro do qual é chamada a se apropriar (discurso 

publicitário), seja como ameaçada por um perigo, chamada a se proteger 

(discurso de ameaça política, discurso promocional de prevenção); em ambos 

os casos, o destinatário-alvo é colocado em uma posição de “ter que acreditar 

que pode ser o agente de uma busca que o beneficiará (CHARAUDEAU, 

2009, p.3, traduções nossas). 

 A esse respeito, como já sabemos, as situações de comunicação são definidas em termos 

de suas expectativas e estas, por suas vezes, são descritas em termos de visadas. As visadas 

podem ser determinadas a partir de um triplo critério: “1) a intenção pragmática do ‘eu’ diante 

do ‘tu’, 2) a posição de legitimidade do ‘eu’ e 3) a posição que, ao mesmo tempo, [o eu] instaura 

para o ‘tu’” (CHARAUDEAU, 2010, p.61), conforme exemplificamos no Quadro - 1. Assim, 

de acordo com a tipologia proposta por Charaudeau (2010, p.61-2), intervêm no discurso 

propagandista as seguintes visadas:  

A visada de “prescrição”: 1) o “eu” quer fazer fazer (ou pensar) algo a “tu” e se 

encontra legitimado por uma posição de autoridade absoluta, ou seja, ele dispõe de 

um poder de sanção; 2) o “tu” se encontra, então, em posição de dever fazer. 

[...] 
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A visada de “informação”: 1) o “eu” quer fazer saber algo a “tu” e ele [o “eu”] se 

encontra legitimado por uma posição de saber; 2) o “tu” encontra-se em posição de 

dever saber [i.é, não pode não querer saber]. 

[...] 

A visada de “incitação”: 1) o “eu” quer fazer fazer alguma coisa a “tu” [...] mas aqui, 

não estando em posição de autoridade, “eu” não pode senão incitar a fazer a “tu”; 2) 

ele [o “eu”] deve, então, passar por um fazer crer a fim de persuadir o “tu” de que será 

o beneficiário do seu próprio ato, de modo que este aja (ou pense) na direção desejada 

por “eu”; 3) o “tu” encontra-se, então, em posição de dever crer no que lhe é dito. 

 A questão que se coloca Charaudeau (2009, 2010) – e que aqui particularmente nos 

importa – é quando, ou em que circunstâncias, o contrato de comunicação transbordará em 

efeitos o projeto de influência que lhe é legítimo e redundará em um projeto de manipulação. 

Consideraremos, pois, os gêneros publicitário, promocional e político a fim de caracterizá-los 

conforme Charaudeau (2009, 2010, 2017), antes de abordarmos aquilo que através deles pode 

configurar a manipulação como fenômeno particular (cf. CHARAUDEAU, 2009; 2010). Além 

disso, considerando uma instância-público sempre presente nos gêneros discursivos referidos, 

consideraremos a abordagem da opinião pública por Charaudeau (2016b), naquilo que ela nos 

interessa para esse trabalho.   

 No funcionamento do discurso publicitário, a uma instância de produção – a instância 

publicitária – é lícito exaltar as qualidades do seu produto em detrimento das qualidades dos 

produtos das instâncias concorrentes, utilizando-se de um discurso superlativo segundo o qual 

o produto que oferta é não somente melhor, como é, também, a única forma da instância 

receptora – a instância público – “realizar seu sonho”, constituindo o objeto de fala um “objeto 

de busca ideal como um benefício absoluto” (CHARAUDEAU, 2010, p.64). Por sua vez, a 

instância público assume-se, ao mesmo tempo, “consumidor comprador potencial” e 

“consumidor efetivo da publicidade”, sendo, portanto, “conivente com a instância publicitária” 

(id. ibid.) 

 Diferentemente do que acontece no discurso publicitário, a instância promovente do 

discurso promocional, valendo-se de uma “posição de saber (suposto) e de uma postura de 

moral social”, apresenta como objeto de fala “um benefício coletivo de reparação de uma 

desordem social que participa de uma idealidade ética”, interpelando uma instância público 

como “civil e cidadã”, que “é levada, moralmente, a dever reconhecer-se no comportamento 

estigmatizado e a dever querer seguir certo modelo de comportamento em nome de uma 

solidariedade social” (op. cit., p.65). A instância pública, portanto, é convocada moralmente a 
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assumir-se numa ética de responsabilidade8, devendo assentir a um comportamento a fim de 

extinguir uma ameaça e evitar prejuízos.   

  A fala política é sempre orientada a uma instância-público, devendo “tentar atingir o 

maior número possível de pessoas, que constitui por definição um público heterogêneo cujo 

denominador comum de compreensão, análise e apreciação é, por definição, reduzido.” 

(CHARAUDEAU, 2009, p.6, tradução nossas). Essa instância-público constitui a instância 

cidadã e está “em um lugar em que a opinião se constrói fora do governo” (CHARAUDEAU, 

2017, p.58). Este, por sua vez, encontra-se em um lugar de “governança”, na constituição da 

instância política, “lugar em que os atores têm um ‘poder de fazer’ – isto é, de decisão e de 

ação – e um ‘poder de fazer pensar’ – isto é, de manipulação” (op. cit., p.56). “A atividade de 

persuasão e de sedução é constitutiva do discurso político, já que, na democracia, é necessário 

conquistar o poder ou geri-lo com a aprovação popular”, inscrevendo-se o discurso político na 

visada da incitação a fazer (CHARAUDEAU, 2010, p.67).  

 Resta-nos, ainda, registrar que o dispositivo do discurso político9 prevê ainda uma 

instância midiática, existente fora do lugar de governança, com a incumbência de unir a 

instância política à instância cidadã; e uma instância adversária, ocupando, junto à instância 

política, o lugar de governança10, sem o poder de decisão e de ação, mas se dirigindo à instância 

cidadã no intuito de legitimar o exercício de sua oposição.  

2.3.3 A opinião pública  

 É uma ilusão acreditar que nossa identidade é única e homogênea. 

Somos, simultaneamente, o que não é o outro e o que ele é. E mesmo quando 

gostaríamos de nos ver como únicos, o olhar do outro se encarrega de nos 

enviar uma imagem de nós mesmos, um aspecto de nossa identidade que varia 

em função dos diferentes olhares que pousam sobre nós (CHARAUDEAU, 

2016a, p.24).  

 A epígrafe em destaque diz respeito à forma da nossa construção identitária, dependente 

da existência do outro – que não sou eu – para que eu reconheça a mim próprio. A nossa 

 
8 Ética de responsabilidade segundo a compreensão de ação social orientada pela consciência das implicações e 

dos comportamentos coletivos por Weber (cf. WEBER, 1982) 
9 “Aquilo que garante uma parte da significação do discurso político ao fazer com que todo enunciado produzido 

em seu interior seja interpretado e a ele relacionado [e no qual] as instâncias se definem de acordo com seus 

atributos identitários, os quais, por sua vez, definem a finalidade comunicacional” (CHARAUDEAU, 2017, p.54-

5). 
10 O termo “governança”, utilizado por Charaudeau e aqui replicado, tem, neste contexto, significado diferente 

daquele anteriormente empregado, quando falamos do ciclo de políticas. Ao afirmar que a instância adversária 

também está num lugar de governança, compreendemos que Charaudeau alude ao fato de que o exercício da 

oposição política a partir dessa instância tem influência sobre as políticas que constituem o discurso político e, 

também, as políticas efetivamente propostas. 
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consciência identitária, “ao mesmo tempo individual e coletiva” constrói-se, assim, na 

antinomia “‘ter necessidade do outro’ e ao mesmo tempo ‘sentir a necessidade de se diferenciar 

do outro’” (op. cit., p.25). Sendo essa construção natural para mim como o é para o outro, a 

constituição da nossa identidade coletiva resultará, pois, do “cruzamento de olhares entre mim 

e o outro, o outro e eu, nós e os outros, os outros e nós”, de maneira que a identidade de um 

grupo constará “daquilo que os membros do grupo compartilham: suas opiniões, 

conhecimentos, valores, gostos [...], que constituem um vínculo social, o espelho no qual os 

indivíduos se reconhecem como pertencentes a um mesmo conjunto” (op. cit., p.26-7). 

Conforme tais qualidades distintivas digam respeito a fatores de ordem social ou fatores de 

ordem cultural, Charaudeau (2017) denominará identidade social e identidade cultural, 

respectivamente.  

 Depreende-se do exposto que a identidade de um grupo não corresponderá à soma das 

identidades individuais. Analogamente, “a opinião coletiva [opinião de um grupo], então, não 

é a soma das opiniões individuais”, ou seja, “‘um mais um’ não é igual a ‘dois’, mas forma um 

novo ‘um’ no qual os precedentes desaparecem” (op. cit., p.36-7). Tal é verdadeiro pois que, 

sendo a opinião da ordem da crença, um “julgamento pessoal”, ao mesmo tempo subjetiva e 

relativa, enunciada “sob o modo de um enunciado ‘verdadeiro’” (op. cit., p.35) por um 

indivíduo que pretende vê-la compartilhada, “a opinião de um grupo representa o menor 

denominador comum das opiniões de cada um, ocultando suas particularidades” (op. cit., p.37).  

 Charaudeau (id. ibid.) afirma que “é por meio da opinião pública que se constrói um 

saber coletivo de crença a respeito dos interesses da vida em sociedade e do seu ordenamento 

político”, o que pensamos ser ponto pacífico. Obrigamo-nos daí a questionar como pode ser 

possível a opinião pública face à diversidade de grupos e suas igualmente diversas opiniões. 

Responde-nos o linguista francês: “as instâncias do mundo político e midiático dedicam-se a 

homogeneizá-las [...] para melhor apropriar-se delas” (id. ibid.).  

 Neste sentido, a opinião pública é fabricada, ela não surge do nada, tampouco “preexiste 

ao surgimento dos acontecimentos, ela se constrói no próprio acontecimento” (op. cit., p.43). 

As mídias, os políticos, as pesquisas de opinião, provocados por acontecimentos de algum 

interesse social, procederão a categorizações voluntárias, ratificando Charaudeau quando diz 

que 

sobre a opinião, não se procura saber o que ela é, procura-se dizer o que ela 

pensa e o que ela quer. A opinião pública é sempre refém de alguém [e] está 

em construção permanente, na confluência de um triplo movimento de reação 
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por parte dos grupos sociais, de atribuição por parte dos atores políticos, de 

categorização por parte das instâncias midiáticas (op. cit., p.44). 

2.3.4 A manipulação 

 Ao tratar da manipulação, cuja noção no seu uso corrente “tem sempre um sentido 

pejorativo” (CHARAUDEAU, 2017, p.67), Charaudeau (2009, 2010, 2017) cuida para que não 

se coloque sob o mesmo guarda-chuva qualquer discurso que envolva a visada de incitação a 

fazer (ou pensar), da qual a manipulação procede, sob pena de rotularmos manipulador todo 

projeto de influência e discurso de persuasão correspondente. Trata-se, pois, de tomar a 

manipulação “num sentido mais particular, como uma variante específica de todo processo de 

persuasão” (op. cit., p.68).  

 Assim, Charaudeau (2017, p.68-9) elenca as características distintivas do discurso de 

manipulação, as quais dizem respeito às manobras do actante sujeito da manipulação, quais 

sejam,    

[a primeira] é que o manipulador não revela sua intenção ou seu projeto, e o 

disfarça sob um discurso contrário ou sob um outro projeto apresentado como 

favorável ao manipulado. Outra característica é que o manipulador, para 

impressionar o manipulado, tira partido de uma posição de legitimidade que 

lhe é dada pela situação (podendo, às vezes, usurpá-la). Uma terceira consiste, 

para o manipulador, em construir para si uma imagem passível de paralisar a 

opinião do outro, seja pela ameaça, seja pela sedução. Enfim, a quarta 

característica, ligada à precedente, consiste em dramatizar seu discurso de 

maneira a inquietar o auditório, e mesmo a “aterrorizá-lo”. 

 Do ponto de vista das estratégias empregadas, Charaudeau (2009, 2010) destaca que 

invariavelmente estas consistem em uma descrição do mal e suas causas, com a estigmatização 

das formas de representação política e midiática; os apelos ao povo e ao impulso coletivo; os 

discursos de promessa – e mesmo “profecia” – para a exaltação dos valores que devem reparar 

o mal identificado, e, junto a estes, os discursos de provocação do afeto, visando promover 

euforia (ânimo, empolgação) ou disforia (angústia, mal-estar). Ainda, as estratégias referidas 

tomam parte em “narrativas dramáticas nas quais são postos em destaque heróis e vítimas com 

o intuito de produzir às vezes angústia, às vezes exaltação”, e são desenvolvidas 

“acompanhadas de procedimentos formais de simplificação e de repetição” (CHARAUDEAU, 

2010, p.68). Neste caso, os procedimentos de simplificação consistem no uso de “fórmulas 

imagéticas, de slogans que têm como efeito ‘essencializar’ os julgamentos, transformá-los em 

estereótipos” (id. ibid.), enquanto a repetição (destes produtos) consiste no uso dos diversos 

meios para promovê-los, indo desde a “inoculação difusa” até a “repetição excessiva” (op. cit., 

p.69), utilizando-se de meios de “potência demonstrativa”.  
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 Observemos que, conforme anteriormente dito, sendo a opinião pública fabricada, 

constituindo, portanto, um “objeto inacessível”, é ela  

reivindicada, na maioria das vezes, pela palavra política, pelas pesquisa e pelas 

mídias, [alimentando-se] sem saber de todos os discursos que circulam no 

espaço social, e particularmente daqueles dos atores políticos, [de maneira 

que] estes sabem disso, e usam de todas as estratégias possíveis para persuadir 

e seduzir seus públicos (CHARAUDEAU, 2017, p.69). 

 Por fim, ainda que a abordagem semiolinguística do fenômeno da manipulação 

ultrapasse em muito a breve abordagem aqui feita, considerando os propósitos desse trabalho, 

encerramos este capítulo com Charaudeau (2017, p.146), à guisa de síntese do que dissemos 

nesta seção: 

As diferentes formas de manipulação só podem ter efeito na medida em que 

correspondem a preocupações pregnantes: o conjunto de uma população, ou 

uma parte desta, estará mais propensa a cair na armadilha das falsas aparências 

quando estiver vivendo descontente e sentindo-se impotente para resolver seus 

problemas. E é mais manipulável ao sentir necessidade de que lhe deem 

explicações simples e lhe façam relatos dramáticos.  
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CAPÍTULO 3 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A REFORMA DO ENSINO 

MÉDIO (REM): MANIPULAÇÃO NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA? 

Considerando os capítulos anteriores em que situamos nosso referencial teórico e 

metodológico, neste capítulo trataremos de apresentar um panorama geral da elaboração dos 

documentos legais objeto de nosso estudo e os resultados buscando dialogar com as posições 

aqui assumidas. 

3.1 A BNCC e a Reforma do Ensino Médio: algumas considerações 

Neste tópico buscaremos situar alguns elementos envolvidos na elaboração dos 

documentos, os quais envolvem situações controversas. Ao mesmo tempo, no que se refere à 

BNCC, cabe esclarecer o que é o documento, como e porque foi elaborado. Este cenário 

contribui para a análise dos dados e a discussão dos mesmos.  

Nesta retrospectiva, de forma resumida, sinalizamos que em 16 de fevereiro de 2017, a 

partir da conversão da Medida Provisória n. 746/2016, foi sancionada a Lei nº 13.415 conhecida 

como a Lei da Reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017). Este documento alterou, dentre 

outras leis e decretos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96.  

É a partir deste documento que outras mudanças iniciam tanto na esfera interna como 

externa do governo. A Reforma do Ensino Médio. passou por ampla campanha sob o apelo de 

se instituir a partir dela uma política de fomento à implantação das escolas de ensino médio em 

tempo integral. Apesar deste item constar em sua ementa, o conteúdo mais controverso e 

amplamente reverberado foram certamente as alterações prescritas para o Ensino Médio, em 

especial quanto à reformulação curricular. Basta que recordemos o esforço de propaganda 

empreendido pelo governo, principal defensor da Reforma do Ensino Médio, apelando aos 

jovens com a ideia de liberdade da escolha do seu “itinerário formativo”, numa clara e (má) 

intencionada petição de princípio, para que tenhamos uma dimensão da importância dada a esta 

“reforma”.  

 As objeções levantadas à Reforma do Ensino Médio carregam questões de naturezas 

diversas recobrando, inclusive, velhos e copiosos problemas da educação brasileira prevalentes 

sobre questões de cunho curricular tais como a falta de valorização e, consequente, 

esvaziamento do magistério, a precariedade das instalações escolares brasileiras, a má formação 

dos professores, as deficiências do ensino fundamental, etc. Estes são problemas anteriores a 
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qualquer reforma curricular, porquanto observamos um sem-número de reformas pelas quais 

passou a escola brasileira no século passado sem que qualquer uma delas tivesse redundado em 

significativa mudança na educação brasileira.  

 As alterações que a Reforma do Ensino Médio promove na LDB preveem, dentre outras 

mudanças, um aumento na carga horária anual das séries do ensino médio das 800 horas atuais 

para 1 mil horas num prazo de cinco anos e, posteriormente, mas sem prazo definido, para 1.400 

horas, sendo condicionado o repasse de verbas à escola à adoção do sistema de turno integral. 

No tocante ao currículo, onde as incursões são mais dramáticas, o documento dispõe: 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados 

por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 

para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:  

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. 

[...] 

§ 5º Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, 

possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário 

formativo de que trata o caput. (BRASIL, 2017, grifos nossos). 

 

A Reforma do Ensino Médio prevê apenas português e matemática como disciplinas 

obrigatórias (componentes curriculares) para todo o ensino médio, levando a possibilidades em 

que o estudante desta etapa optar pela “formação técnica e profissional”, a princípio, não terá 

que estudar outra disciplina fora do currículo profissional além destas duas. Quanto a filosofia 

e sociologia, assim como artes e educação física, ausentes de todo o currículo na proposta 

inicialmente apresentada pelo governo, figuram na redação final da lei, não necessariamente 

como disciplinas, nos termos do parágrafo segundo do artigo 35-A: “a Base Nacional Comum 

Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação 

física, arte, sociologia e filosofia” (ibid., grifos nossos).   

 Como se pode deduzir, a opção por um itinerário formativo exclui um conjunto de outros 

campos, teorias, conceitos e visões do mundo que não mais comporão o currículo escolar do 

estudante. (E aqui não cremos que “disponibilidade de vagas na rede” para a escolha de um 

segundo itinerário venha a se consumar corriqueiro; pelo contrário, desconfiamos que a 

“possibilidade dos sistemas de ensino” limite sobremaneira as opções que terão os estudantes, 

sobretudo aqueles dos subúrbios, das regiões remotas e do interior dos estados brasileiros.)   
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 É importante enfatizar que a Reforma do Ensino Médio prevê e pressupõe a BNCC, de 

tal modo que, neste trabalho, consideradas imbricadas, podem ser compreendidas como uma 

política una, do ponto de vista curricular. Como prescrição, ambas convergem para o 

estabelecimento de um currículo de alcance nacional já há algum tempo na pauta das demandas 

educacionais. Senão, vejamos. 

A previsão de uma Base 

O estabelecimento de um currículo nacional aparece já em 1898, quando o Decreto n.º 

2.857 estabelece a composição curricular do ensino secundário nos estados brasileiros 

identificando-a com o currículo regulamentado para o “Gymnasio Nacional” – o Colégio Pedro 

II (BRASIL, 1898). No mesmo lastro seguiram outras leis e decretos, ressaltando-se a Lei n.º 

5.692/1971 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – onde é disposto que “os currículos do 

ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum” (BRASIL, 1971a), núcleo este em seguida 

definido por meio da Resolução CFE n.º 8, de 1º de dezembro de 1971 (BRASIL, 1971b). 

Finalmente, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 210, prevê que “serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum” (BRASIL, 1988), consagrando assim a ideia de um currículo nacional.   

 Por conseguinte, ainda em 1988, é proposto o Projeto de Lei n.º 1.258/1988, que viria a 

se tornar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9.394/1996, e onde 

se lê: 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos (BRASIL, [1996] 2013). 

 
 A partir de 1997, a edição dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pelo MEC 

compôs uma contundente iniciativa no campo da orientação curricular, não extinguindo, porém, 

a reivindicação de uma base comum, conforme se depreende das diretrizes curriculares a partir 

de então promulgadas11. Em 2014, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE) – Lei n. 

13.005/2014 –, estabeleceu metas de universalização do ensino escolar e de melhoria dos 

 
11 A base comum é mencionada nas primeiras diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para o 

ensino médio – Resolução CEB n.º 2/1998 e Resolução CEB n.º 3/1998, respectivamente. É repetida 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em 2009, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos, ambas de 2010, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio de 2012.  
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índices de avaliação da educação básica, assumindo a adoção de uma base nacional comum 

curricular dentre as estratégias para o seu atingimento (BRASIL, 2014). 

 Fato incontestável é, portanto, a previsão legal de uma base nacional comum. O processo 

como essa base será elaborada, no entanto, será permeado por controvérsia e, muitas, serão as 

críticas à sua elaboração e ao documento resultante.  

Mas como foi o processo de elaboração da BNCC? 

Em dezembro de 2012, o Ministério da Educação (MEC) encomendou a um grupo de 

consultores a discussão e a produção de um documento inicial sobre direitos à aprendizagem e 

ao desenvolvimento. O MEC então criou um grupo de trabalho a cargo da Secretaria de 

Educação Básica (SEB) e este documento serviu de base para o início dos trabalhos do 

denominado Grupo de Trabalho sobre Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento (GT-

DiAD), a partir de junho de 2013. Em julho de 2014, a SEB disponibilizou para a leitura restrita 

o documento “Por uma Política Curricular para a Educação Básica: contribuição ao debate da 

base nacional comum a partir do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento”. Concomitante 

a isso, o Conselho Nacional de Educação (CNE) constituiu uma Comissão Bicameral, conforme 

Portaria CNE/CP n.º 11/2014, cujo objetivo seria  

acompanhar e contribuir com o Ministério da Educação na elaboração de 

documento acerca dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, tendo em vista, principalmente, as estratégias 2.1 e 2.2 da 

Meta 2 e as estratégias 3.2 e 3.3 da Meta 3 previstas no Plano Nacional de 

Educação aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (AGUIAR, 

2018, p.9). 

 No início de 2015, o MEC convidou cerca de 120 profissionais da educação para a 

elaboração daquela que seria a primeira versão da BNCC. Esta versão foi disponibilizada à 

consulta pública entre setembro de 2015 e março de 2016, e contou com a leitura crítica de 

pareceristas e especialistas de todo o país e do exterior, além da participação de mais de 305 

mil indivíduos, 4,2 mil organizações e 45 mil escolas em todo o país, resultando em mais de 12 

milhões de contribuições. A sistematização destas contribuições subsidiou a elaboração da 

segunda versão da BNCC, disponibilizada em maio de 2016. Foi também em maio de 2016 

que, com o afastamento da Presidente Dilma Rousseff, o então vice-presidente Michel Temer 

assumiu a presidência da República interinamente, logo nomeando ministro da Educação o 

deputado federal José Mendonça Filho. Seguiu-se daí a recomposição do CNE, de suas 

comissões, a exemplo da Comissão Bicameral, suas relatorias e presidências (op. cit., p.10). Foi 
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em meio a estes eventos que a segunda versão da Base foi conduzida à discussão em seminários 

realizados pela União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime) e pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed), dos quais participaram cerca de 9 mil educadores. Aguiar 

(op. cit. p.11) relata que, nestes seminários,  

a metodologia de análise do documento foi efetivada por meio de discussões 

em salas específicas, por áreas de estudo/componentes curriculares, e 

coordenada por moderadores que, em sua maioria, apresentavam slides com 

objetivos e conteúdos e os participantes optavam por uma das seguintes 

alternativas: concordo, discordo totalmente ou discordo parcialmente e 

indicavam propostas de alteração, se fosse o caso. 

 Em 27 de julho de 2016, o ministro Mendonça Filho instituiu o “Comitê Gestor da Base 

Nacional Curricular Comum [sic.] e reforma do Ensino Médio”, “para acompanhar o processo 

de discussão da segunda versão preliminar da Base Nacional Curricular Comum - BNCC, 

encaminhar sua proposta final e propor subsídios para a reforma do Ensino Médio”. Coube, 

portanto, a este comitê a análise das discussões realizadas nos seminários referidos e, além 

disso, a indicação de especialistas para redigir a terceira versão da BNCC.  

 Em abril de 2017, foi então apresentada a terceira versão da BNCC, constando apenas 

do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental. A Comissão Bicameral, mais uma vez alterada 

em sua composição, deliberou pela realização de cinco Audiências Públicas a serem 

promovidas pelo CNE em cada uma das Regiões Geográficas brasileiras, entre junho e setembro 

de 2017. Em 15 de dezembro de 2017, com três votos contrários, o Conselho Pleno (CP) do 

CNE aprovou o Parecer CNE/CP n.º 15/2017, encaminhando para a homologação a terceira 

versão da BNCC como versão final da Base Nacional Comum Curricular, embora incompleta.  

 Finalmente, em 3 de abril de 2018, o MEC entregou ao CNE a parte faltante: a BNCC 

para o Ensino Médio. Com metodologia diferente para as consultas públicas, este conselho 

propôs realizar cinco audiências públicas, com inscrições limitadas para órgãos, entidades, 

associações e público geral, em Florianópolis (11/05), São Paulo (08/06), Fortaleza (05/07), 

Belém (10/08) e Brasília (14/09), sendo que, em São Paulo e Belém, as audiências foram 

canceladas por ocasião de graves protestos locais. Além disso, o MEC e o Consed determinaram 

que o dia 2 de agosto de 2018 seria um dia de consulta aos profissionais das escolas – 

denominado “o Dia D” –, com o preenchimento de formulários e previsão do envio das 

contribuições ao CNE. O objetivo, segundo a presidente do Consed, seria “perguntar aos 



 62 

professores se as competências e habilidades presentes na proposta têm clareza e pertinência12”. 

Já para Madalena Guasco Peixoto, coordenadora-geral da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, no dia D,  

o que ocorreu foi mesmo uma operação de guerra, um tanque disfarçado de 

“consulta ao magistério” e de “coleta de ideias” – dirigido, inclusive, pelos 

secretários estatuais de Educação –, atropelando professores das escolas 

públicas ao constrangê-los e coagi-los a preencher um formulário de avaliação 

da proposta de Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio 

por área de conhecimento. Uma farsa que substitui o calendário inicial de 

audiência públicas sumariamente desprezado pelo ministério13. 

 A BNCC para o Ensino Médio segue, enfim, na agenda do governo, que pretende vê-la 

homologada ainda esse ano , mas como um barco naufragando abandonado pelo comandante: 

Antônio César Russi Callegari, presidente da Comissão Bicameral desde 2016, em carta de 

renúncia de 29 de junho de 2018, critica a lei da reforma e a Base do Ensino Médio preparada 

pelo MEC, denuncia a ausência de bases curriculares para os itinerários formativos e a diluição 

das disciplinas nas áreas de conhecimento e, dentre outras coisas, prevê que as mudanças do 

“novo ensino médio” talvez nunca cheguem às escolas.  

Um parênteses aqui nesta linha do tempo: em estudo desenvolvido por Avelar e Ball 

(2017) revelam as co-associações presentes em redes políticas envolvendo membros do 

Movimento Base Nacional Comum e o MEC (ver figura 4). 

 Atores envolvidos no contexto escolar e a sociedade em geral, alheios a este processo 

podem questionar: O que é a BNCC? 

O que é a BNCC?  

Para citar os próprios termos pretensamente utilizados em sua introdução, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) constitui um “documento de caráter normativo que define 

[...] aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver [...] de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BRASIL, 2017a, p.7). 

Tais “aprendizagens essenciais” estão relacionadas ao desenvolvimento de “competências 

gerais” para as quais concorrem. Estas competências gerais, em número de dez, “inter-

relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação 

 
12 Conforme noticiou o próprio Consed, em sua página na internet, disponível em 

http://www.consed.org.br/co nsed/diadensinomedio.  
13 Em artigo intitulado “o dia do desmanche da educação pública”, disponível em 

http://contee.org.br/contee/ index.php/2018/08/o-dia-do-desmanche-da-educacao-publica/ 



 63 

Básica [...], articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades 

e na formação de atitudes e valores”, como destaca a BNCC (op. cit., p.8-9). Aqui, a noção de 

competência assumida no documento afirma que a 

competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho (op. cit., p.8). 

E uma ideia das competências gerais requeridas pode-se obter da lista de alguns dos 

verbos que trazem: entender, explicar, colaborar, investigar, elaborar, testar, formular, resolver, 

criar, utilizar, compreender, comunicar, acessar, disseminar, produzir, resolver, exercer, 

valorizar, apropriar, fazer, argumentar, negociar, defender.  

 A Base é composta de prescrições das competências que devem ser desenvolvidas pelos 

estudantes em cada etapa escolar da Educação Básica, portanto, para a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Para a Educação Infantil, reconhecida como parte 

integrante da Educação Básica a partir da LDB, a Base lista “direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento”, descreve “campos de experiências” e, para cada um destes campos, 

determina os “objetivos de aprendizagem e desenvolvimento correspondentes”, segundo cada 

uma das três faixas etárias consideradas – bebês (zero a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas 

(1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).   

  Para o Ensino Fundamental, a Base segue o Parecer CNE/CEB n.º 11/2010 (BRASIL, 

2010), e organiza os componentes curriculares segundo áreas do conhecimento, determinando 

as competências específicas de cada área e, quando a área respectiva compreende mais de um 

componente curricular, determinando, também, as competências específicas de cada 

componente. Em minúcias, a Base descreve ainda objetos de conhecimento por unidade 

temática e as habilidades correspondentes a serem desenvolvidas por componente curricular e 

série. 

 Por fim, para o Ensino Médio a BNCC organiza o currículo segundo as quatro áreas de 

conhecimento já adotadas na LDB – Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

–, estabelecendo as competências específicas de cada área e relacionando-as ao “conjunto de 

habilidades, que representa as aprendizagens essenciais” capazes de garantir seu 

desenvolvimento (BRASIL, 2017b, p.33). (Ressalte-se que, embora divulgada, a BNCC para o 
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Ensino Médio ainda é objeto de discussão e o próprio governo admite que ela ainda poderá ser 

modificada14.) 

 A este documento aprovado, diversas críticas tanto de organizações científicas, grupos 

políticos e de profissionais da educação ecoaram. Buscaremos sintetizar algumas delas, visto 

que, apesar de não consistirem nosso objeto de estudo, reforçam a análise aqui realizada.  

Críticas à BNCC 

De um modo geral, poderíamos resumir as críticas à BNCC dizendo que estas partem 

da necessidade e possibilidade de um currículo nacional, passando pelas críticas aos processos 

de elaboração do documento e se dissipando nas críticas aos textos finais da BNCC a partir do 

enfoque de áreas ou conteúdos determinados. Essa pode ser uma divisão razoável para quase 

duas centenas de artigos publicados em periódicos brasileiros indexados15 relativos à BNCC 

dos quais tomamos conhecimento. Além disso, cumpre-nos mencionar, Cury et al. (2018) 

datam do ano de 2012 o início das publicações de críticas à elaboração da BNCC, mencionando 

a criação da Associação Brasileira de Currículo (ABdC) e o conseguinte aumento na produção 

acadêmica na área. Citam então alguns dossiês publicados entre 2012 e 2016, e a obra A BNCC 

na contramão do PNE 2014-2024: avaliação e perspectivas (AGUIAR e DOURADO, 2018), 

uma coletânea de textos críticos de diversos autores, alguns dos quais ex-consultores para a 

elaboração da BNCC. Finalmente, há de se destacar os documentos (moções, cartas, manifestos 

etc.) publicados por entidades que, a certa altura do processo de elaboração da BNCC – 

notadamente após a interdição da Presidente Dilma Rousseff e imediatas mudanças nas 

composições do MEC e CNE e nos procedimentos de elaboração da BNCC – posicionaram-se 

publicamente contrárias à BNCC como então se apresentava.   

Sem a pretensão de adentrarmos aqui às críticas referidas, registramos, no entanto, nossa 

concordância com Cury (2018, p.54) quando diz: 

a tradição de reformas educacionais tem se esmerado em atribuir ao currículo 

os problemas de qualidade da educação e, da mesma forma, seria ele o 

responsável pela superação das mazelas e desigualdades educacionais [...]. 

Pensar o papel do currículo na correção das desigualdades é uma tentativa 

ingênua de deslocar os processos de escolarização do contexto de uma 

sociedade profundamente desigual.  

 
14 Ver a esse respeito, por exemplo, https://undime.org.br/noticia/18-07-2018-16-12-ministro-da-

educacao-admite-mudancas-na-ultima-versao-da-base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio. 

Acesso em 25 de agosto de 2018. 
15 Conforme levantamento que realizamos a partir do Portal de Periódicos da CAPES, em abril de 2020. 
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Outros autores como Compiani (2018) apontam contradições no texto aprovado no que 

se refere à compreensão das competências e habilidades, em que ora o termo é apresentado de 

forma ampla, ora é apresentado como quadros e tabelas orientando a ‘escrita’ destas no 

currículo como um passo-a-passo. Além disso, critica-se a reedição da noção de competência 

em uma perspectiva tecnicista baseada na taxonomia de Bloom, bastante criticada. Quer dizer, 

trata-se de um texto híbrido, em que apoiados na perspectiva de Ball, reconhecemos o 

documento oficial de política pública educacional resultante de disputas e acordos dos 

diferentes grupos envolvidos, de diferentes lugares e posições ideológicas, competindo pelo 

controle das representações da política. Portanto, tal contexto reflete no texto da política, que 

não expressa clareza ou coerência interna, constituindo em um texto híbrido, contraditório. 

Ao situar este cenário, em que buscamos delinear o papel do contexto de influência, 

segundo o Ciclo de Ball, não somente na elaboração destes documentos, mas também presente 

no discurso propagandista veiculado nas mídias em rede nacional, dirigimo-nos a apresentar a 

seguir a análise deste discurso do ponto de vista da análise semiolinguística do discurso. 

3.2 A análise do discurso propagandista veiculado em rede nacional  

 Charaudeau (2010, p.62) fala-nos sobre a análise do ato de linguagem no âmbito da 

ASD, que não concebe a comunicação como “fenômeno de transmissão intencional de 

informação”, lembrando-nos da impossibilidade de se conhecer a totalidade da intenção do 

sujeito comunicante, posto não haver “forma de observar o conjunto do mecanismo que presidiu 

a produção do texto”. Decorreria daí que a análise não poderia mais do que “dar conta de um 

único ponto de vista do sujeito interpretante, já que toda análise é interpretação” (id. ibid.). 

Adverte o linguista, porém, que a perspectiva semiolinguística não considera esse dilema. Em 

vez disso, o que interessa à ASD são os possíveis interpretativos, já mencionados nesse 

trabalho, que surgem na intersecção dos processos de produção e interpretação como 

representações linguageiras organizadas no discurso – os modos de organização do discurso. 

As questões que se deve colocar são, então, “quem o texto faz falar?”, ou “quais sujeitos o texto 

faz falar?” (op. cit., p.63), para as quais concorrerá a observação dos modos de organização do 

discurso.   

A situação de comunicação 

 Conforme expusemos, baseados em Charaudeau (2009, 2010), as relações sociais são 

invariavelmente marcadas por relações de influência encenadas na linguagem. Nesta 
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encenação, um sujeito comunicante é consciente de si na medida em que reconhece o sujeito 

interlocutor, diante do qual conceberá estratégias dentro de uma situação de comunicação 

normatizada pelo contrato de comunicação. O fio condutor que nesta circunstância relacionará 

o domínio da prática social com o domínio do discurso será, então, a intenção pragmática do 

sujeito comunicante diante do sujeito interlocutor, a que Charaudeau chama de visada. 

Considerando estes apontamentos, o que agora queremos estabelecer é o “quem” e o “como” 

na situação de comunicação que circunscreve a propaganda da BNCC e REM na campanha 

publicitária objeto deste trabalho, ainda num nível anterior ao “quem” de “quem o texto faz 

falar?”.  

 O “quem” refere-se, do ponto de vista do processo de produção, ao sujeito comunicante, 

o EUc, iniciador do ato de linguagem; do ponto de vista do processo de interpretação, ao 

interlocutor, o sujeito interpretante, o TUi. Estes são os seres sociais na situação de 

comunicação em questão. No nosso caso, diremos que o EUc corresponde a uma instância 

governo – o MEC –, e o TUi corresponde ao conjunto das pessoas alcançadas pela campanha 

publicitária. Entretanto, estamos em condições de compreender que o EUc pretende dirigir-se 

a um TUd ideal, que, neste caso, consideraremos corresponder a uma instância público, 

interpelada como instância cidadã, sede da opinião pública, sendo o TUd apenas idealizado pelo 

EUc. Esse Tud, por sua vez, conceberá uma imagem do EUe que poderá não concordar com a 

imagem do EUe que o sujeito comunicante tencionou projetar.    

 Além disso, ainda que a legitimidade da posição de sujeito falante ocupada pelo MEC 

seja incontestável nesta situação, considerando que “a legitimidade não é o todo do ato de 

linguagem”, sendo necessário ganhar credibilidade e “saber captar o interlocutor ou o público” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.59), cumpre-lhe ainda valer-se de estratégias discursivas quanto ao 

modo de estabelecimento do contato em face da sua relação com a instância público, quanto à 

construção de sua imagem de sujeito falante (ethos), quanto à forma de afetar a instância público 

no intuito de persuadi-la ou seduzi-la (pathos) e, finalmente, quanto ao modo de organização 

do discurso (logos). Na figura abaixo, representamos isso em um esquema. 
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Figura 7-Sujeitos da comunicação relação do MEC com o público na promoção da BNCC e REM.

 
Fonte: Autor. 

 Com relação ao “como”, começamos por considerar que o objeto de nossa análise 

constitui um ato de comunicação, conforme Charaudeau (2010), isto é, um dispositivo, cujo 

centro é ocupado por um sujeito falante em relação com o seu interlocutor e cujos componentes 

são a situação de comunicação, os modos de organização do discurso, o texto e a língua, sendo 

a noção de situação de comunicação diferente da noção de contexto, visto que a situação de 

comunicação é externa ao ato de linguagem, enquanto o contexto lhe é interno. Em síntese, 

estas relações conceituais estão expostas no mapa conceitual da figura abaixo. 

Figura 8-síntese dos elementos de um ato de comunicação.

 
Fonte: Autor 
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 No caso do nosso objeto de estudo, considerando tratar-se do texto de uma peça 

publicitária composta por um filme de 30 segundos de duração, os componentes da situação de 

comunicação terão caraterísticas: 

• Físicas:  

o Quanto aos parceiros: o sujeito falante (instância governo), no ato de fala, é 

único; o interlocutor (instância público) é múltipla. Os parceiros não estão 

presentes um ao outro, logo, não há troca, a situação é monologal. 

o Quanto ao canal de transmissão: o canal é oral, sendo possível ao locutor 

organizar a sua fala de maneira lógica e progressiva; 

• Identitárias: os parceiros guardam entre si relações socioprofissionais, visto estar, de um 

lado, uma instância governo reconhecível enquanto incumbida da gestão da política 

educacional, e, do outro, uma instância público (cidadã) composta de estudantes, 

profissionais e demais cidadãos interessados nas questões de política educacional, 

assumindo ambos os lados posições socioprofissionais com relação a esta matéria; 

• Contratuais: a forma da comunicação é monologal, não admitindo a troca entre os 

parceiros; o estabelecimento do contato com o interlocutor não exige um ritual de 

abordagem e, quanto aos papéis comunicativos que os parceiros devem assumir, 

observamos coexistirem os papéis de produtor e de “consumidor efetivo da publicidade” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.64).  

O texto 

  O texto objeto de nossa análise16, “ato de linguagem em sua configuração linguageira” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.62), insere-se no gênero publicitário e tem como modo de 

organização do discurso dominante o modo enunciativo, ainda que a encenação argumentativa 

esteja presente, como adiante discutiremos. Conforme Charaudeau (2010, p.81), no modo de 

organização do discurso enunciativo, “o foco está voltado para os protagonistas [EUe e TUd], 

seres de fala, internos à linguagem”. O ato da enunciação – decorrente da ação de enunciar 

(expor, formular, exprimir) – engloba o propósito referencial sempre presente no ato de 

linguagem. No âmbito da ASD, “o verbo enunciar se refere ao fenômeno que consiste em 

 
16 Transcrito do filme produzido pelo MEC e publicado em seu canal no YouTube em 6 de junho de 2017, quando 

a REM, Lei n.º 13.415/2017, já havia sido promulgada e a terceira versão da BNCC, ainda sem a parte respeitante 

ao ensino médio, já havia sido apresentada. O filme está disponível em https://www.youtube.com/watch?v 

=iIszj0WWqfA&list=PL9nJ11ynWg3e_4BMfeDk8A5CB5cnGjw78&index=361, e contava, em 21 de outubro de 

2020, 23.787 visualizações. À época, este filme também foi veiculado em canais abertos de TV.  
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organizar as categorias de língua, ordenando-as de forma a que deem conta da posição que o 

sujeito falante ocupa em relação ao interlocutor, em relação ao que ele diz e em relação ao que 

o outro diz” (id. ibid.). Em relação ao seu interlocutor, a relação de influência é estabelecida 

num comportamento denominado alocutivo; em relação ao que o locutor diz, seu ponto de vista 

é revelado por um comportamento elocutivo; e, em relação ao que o outro diz (um terceiro), o 

locutor apaga-se em sua subjetividade segundo um comportamento delocutivo17.    

 O filme em questão, intitulado “NOVO ENSINO MÉDIO 01”, veicula a simulação de 

um diálogo tal como transcrito no quadro a seguir, no qual enumeramos as falas para posterior 

referência.  

Quadro 4-Texto do filme “NOVO ENSINO MÉDIO 01”. 

(1) NARRADOR: Novo Ensino Médio. O que vai mudar? 

(2) PROFESSOR CUMPRIMENTANDO ESTUDANTE (01): E aí, tudo bem?  

(3) ESTUDANTE (02) QUESTIONANDO O PROFESSOR: Eu vou continuar estudando 

Geografia, História e Filosofia?  

(4) PROFESSOR: Claro. A Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso.  

(5) ESTUDANTE (03) QUESTIONANDO O PROFESSOR: Mas eu vou poder escolher uma 

área de conhecimento?  

(6) PROFESSOR: Vai, sim. Uma parte do currículo será obrigatória, e a outra parte, você 

escolhe.  

(7) ESTUDANTE (04) QUESTIONANDO O PROFESSOR: As mudanças também valem 

para as escolas particulares?  

(8) PROFESSOR: Sim, elas valem para todas as escolas do país.  

(9) NARRADOR: Novo Ensino Médio. Aprovado por setenta e dois por cento dos 

brasileiros. 

 Sobre personagens e ambientação, destacamos que se trata de cinco personagens (com 

fala), sendo um homem grisalho, com vestes e acessórios que reforçam a imagem de um 

professor (Figura 9) já sugerida pela sua eloquência, uso do quadro negro (Figura 10) e diálogos 

com os outros personagens; e quatro jovens, transeuntes que se aproximam do professor em um 

calçadão (Figura 11), alguns com fardamento escolar e todos portando mochilas, sugerindo-se 

 
17 Charaudeau e Maingueneau (2004, p.309) explicam que as categorias alocutivo, elocutivo e delocutivo são 

utilizadas por Charaudeau, que as define como atos locutivos (atos de enunciação) característicos da modalização 

do discurso, o alocutivo significando que “o locutor implica o interlocutor em seu ato de enunciação”; “o elocutivo 

[que] o locutor situa seu propósito em relação a ele mesmo”, e o delocutivo que “o locutor deixa que o propósito 

se imponha como tal, como se ele não fosse responsável por ele”.  
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estudantes, inclusive uma jovem acompanhada de uma mulher mais velha, supostamente a sua 

mãe (Figura. 12). Ao final do filme, o narrador menciona a “aprovação” do Novo Ensino Médio 

por setenta e dois por cento dos brasileiros, segundo o IBOPE, conforme escrito no quadro 

negro em volta do qual se acham professor e estudantes (Figura 13). 

Figura 9-Detalhe do "professor", no filme NOVO ENSINO MÉDIO 01. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA 

Figura 10-Detalhe do professor "usando a lousa" no filme NOVO ENSINO MÉDIO 01 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA 
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Figura 11-Detalhe dos "jovens se aproximando do professor" no filme NOVO ENSINO MÉDIO 01. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA 

Figura 12-Detalhe da "jovem acompanhada de sua mãe" no filme NOVO ENSINO MÉDIO 01. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA 

Figura 13-Detalhe da "pesquisa IBOPE" no quadro nego no filme NOVO ENSINO MÉDIO 01. 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA 

 Considerando agora o conteúdo do filme e o “quem” anteriormente definido, cumpre-

nos proceder a correlações fundamentais à nossa análise: 

• o EUc – MEC, instância governo – projeta de si um EUe no filme, o professor; 
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• ao TUi, público consumidor da propaganda, posto tratar-se de situação monologal, 

cumpre conformar-se ao TUd idealizado pela instância governo, tolhido da fala, 

“limitado a falar” pelos personagens estudantes, segundo uma ordem do discurso que 

favorece à exposição do EUc; 

• apesar disso, o mesmo TUi, ser de existência alheia ao universo criado pelo filme, 

continua a fruir da possibilidade de não se deixar identificar com o TUd idealizado pela 

instância governo, e, lembremos, é a esse TUi que efetivamente a campanha é dirigida, 

de modo que, no filme, esse TUi é apenas emulado. 

 Com relação aos seres mencionados, devemos observar: 

• o EUc, ao projetar a imagem do EUe, opera com estratégias discursivas que contemplam 

a questão da sua credibilidade e captação, tomando um personagem investido da 

credibilidade de um professor, com solicitude e fala eloquente para esclarecer os 

estudantes; o professor não é um burocrata de terno e gravata, não lembra um 

congressista ou um ministro de educação, mas, em vez disso, tem boa e despojada 

aparência, numa caracterização que busca aproximá-lo dos jovens (ethos);  

• os estudantes e a estudante acompanhada da sua mãe emulam um TUi – instância 

público – como jovens comuns, brancos, pardos e negros, com vestes simples e alguns 

com um fardamento – apenas camiseta, de aparência simples, sugestivo de um 

fardamento escolar de escola pública –, visam criar um efeito de identificação com o 

público espectador (pathos); 

• ao ser arguido, o professor (EUe) fornece respostas objetivas, com convicção e clareza, 

sem complexificar as questões postas com respostas alongadas e abordagens mais 

esclarecedoras que o tema demandaria (logos).  

 Estamos agora em condições de abordar a forma como os modos de organização do 

discurso enunciativo e argumentativo são encenados no nosso objeto de estudo a partir do EUc. 

 Ao atentarmos para a fala (1), observamos que o narrador introduz o tema a ser abordado 

no filme e o propósito do texto que então se enredará: trata-se do Novo Ensino Médio, 

decorrente da REM, e o objetivo é esclarecer sobre mudanças em relação ao ensino médio 

vigente. Ao fazê-lo, ele impõe ao espectador o Novo Ensino Médio como algo posto, como 

política instituída, não modificável pelos parceiros do ato de linguagem (EUc e TUi). Como 

consequência, assistimos ao funcionamento do modo enunciativo na sua função delocutiva na 

sequência do diálogo entre os personagens, o que é evidenciado pela referência ao que prescreve 
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a REM com o uso de “asserções” e o “apagamento” dos parceiros (EUc e TUi) “nas 

configurações linguísticas” (CHARAUDEAU, 2016, p.100) – falas (4), (6) e (8).                                                                                                                                                                                                                                                  

 Para procedermos às considerações de como o modo argumentativo intervém no ato de 

linguagem que estamos estudando, consideraremos que o EUc mira um certo “discurso 

circulante” cujo propósito era a instituição de um contrapoder por meio da contestação da ordem 

imposta, compreendendo que “o discurso circulante é uma soma empírica de enunciados com 

visada definicional sobre o que são os seres, as ações, os acontecimentos, suas características, 

seus comportamentos e os julgamentos a eles ligados” (CHARAUDEAU, 2018, p.118). Com 

efeito, a controversa publicação da MP 746/2016, em setembro de 2016, tratando da REM como 

assunto de deliberada urgência, e a sua conversão em lei no intervalo de cinco meses 

provocaram manifestações por todo o país, colheram severas críticas de especialistas e 

incitaram a mobilização de pessoas e discursos contrários à REM com visibilidade nacional18. 

Diante disso, é razoável supor que a intenção do MEC foi fazer frente aos críticos e opositores 

da REM, abordando os pontos mais criticados da reforma utilizando-se de sua “potência 

demonstrativa” (CHARAUDEAU, 2016) segundo uma encenação argumentativa.     

 Charaudeau (2016, p.205) afirma que a argumentação exige que haja 

“uma proposta sobre o mundo que provoque um questionamento, em alguém, 

quanto à sua legitimidade [...], um sujeito que se engaje em relação a esse 

questionamento (convicção) e desenvolva um raciocínio para tentar 

estabelecer uma verdade [e] um outro sujeito que, relacionado com a mesma 

proposta, questionamento e verdade, constitua-se no alvo da argumentação” 

Em nosso caso, trata-se, respectivamente, da REM, da instância público e do EUc, o MEC.  

 Como modo de organização do discurso, o argumentativo “tem por função permitir a 

construção de explicações sobre asserções feitas acerca do mundo” (op. cit., p.207), segundo 

uma “razão demonstrativa”, baseada em relações de causalidade, e uma “razão persuasiva”, 

baseada no estabelecimento da prova com o uso de “argumentos que justifiquem as propostas 

a respeito do mundo e as relações de causalidade que unem as asserções umas às outras” (id. 

ibid.). No entanto, convém observar que as formas argumentativas não aparecem 

 
18 Matéria do site UOL informava que, em 26 de outubro de 2016, estavam mais de mil escolas ocupadas. 

Disponível em https://educacao.uol.com.br/noticias/2016/10/26/mais-de-mil-escolas-do-pais-estao-ocupadas-em-

protesto-entenda-o-movimento.htm. Em 09 de fevereiro de 2017, o El País noticiava a aprovação da REM no 

Senado, registrando as críticas de Carlos Roberto Jamil Cury e a posição bem mais simpática à REM de Cláudia 

Costin, “uma das mais importantes articuladoras” da relação entre o governo Temer e o TPE (EVANGELISTA e 

LEHER, 2012, p.6). A matéria do El País está disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2016/12 

/14/politica/1481746019_681948.html.   
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explicitamente nos discursos correntes, de maneira que, por exemplo, não vemos silogismos ou 

quaisquer formas lógicas explícitas por aí, nos atos de linguagem frequentes no cotidiano. Dito 

de outra forma, “o aspecto argumentativo de um discurso encontra-se frequentemente no que 

está implícito” (op. cit., p.204), mas “toda asserção pode ser argumentativa desde que se 

inscreva num dispositivo argumentativo” (op. cit., p.221). 

 No dispositivo argumentativo de que trata Charaudeau (2016), a “proposta”19 constitui-

se da asserção – ou da combinação de asserção e encadeamento de asserções – e está relacionada 

ao que ele chama de “proposição”, a qual parte do “quadro de questionamento baseado na 

possibilidade de pôr em causa a proposta” (op. cit., p.222), questionando-a. O sujeito 

argumentante, então, estando em acordo com a proposta, procederá à sua defesa, apresentando-

a como verdadeira por meio de um “ato de persuasão” (op. cit., p.223). O dispositivo 

argumentativo conceituado por Charaudeau constitui-se, portanto, de uma “proposta”, uma 

“proposição” e de um “ato de persuasão”. Contudo, a forma que a argumentação tomará num 

texto não depende do dispositivo argumentativo que caracterizamos, mas sim da situação de 

comunicação, segundo a situação de troca (monologal, dialogal) e o contrato de comunicação 

(argumentação explícita, argumentação implícita).  

 Considerando o exposto, em nosso caso, o EUc, que se encontra em acordo com a REM 

e deseja que esta receba uma apreciação positiva da instância público que a questiona, põe-se 

em situação de troca monologal, daí incumbindo-lhe construir “a totalidade do texto 

argumentativo [colocando] em evidência a proposta, a proposição que questiona a proposta, e 

[desenvolvendo] o ato de persuasão” (op. cit., p.226). Entretanto, o contrato de comunicação 

neste caso é dissimulado e a argumentação é implícita, isto é, “o texto não especifica o quadro 

argumentativo, sendo necessário [...] interpretar asserções simples como participantes de uma 

proposta, de uma proposição e de um ato de persuasão” (op. cit., p.227). A fim de 

compreendermos como isso se dá no nosso caso, propomos a seguir o texto objeto do nosso 

estudo reescrito esquematicamente como segue: 

PROPOSTA: O Novo Ensino Médio é bom e merece a apreciação positiva da população. 

PROPOSIÇÃO: O Novo Ensino Médio exclui disciplinas importantes do currículo obrigatório 

e implica em condições desiguais em virtude da renda.  

 
19 Ou, como comumente é referida, a “tese” que se pretende defender no processo argumentativo. 
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ATO DE PERSUASÃO: [Não é verdade que o Novo Ensino Médio aja com exclusão]. O Novo 

Ensino Médio vale para escolas públicas e particulares, proporcionando assim as mesmas 

condições de escolaridade para todos os estudantes, independentemente de suas condições de 

renda. [Também não é verdade que o Novo Ensino Médio extingue disciplinas do ensino médio 

atual]. No Novo Ensino Médio, todos os estudantes poderão continuar estudando as disciplinas 

do ensino médio vigente, como Geografia, História e Filosofia. [Além disso, o Novo Ensino 

Médio é melhor porque] permite ao estudante escolher uma área de conhecimento para além do 

currículo obrigatório. O Novo Ensino Médio é bom e merece a apreciação positiva da população 

porque já detém setenta e dois por cento de aprovação dos brasileiros, segundo pesquisa 

realizada pelo IBOPE, um instituto de pesquisas de opinião cuja confiabilidade é pressuposta.   

 Com relação ao esquema que propomos, como analistas, devemos observar:  

1) A PROPOSTA, que não está inscrita explicitamente no ato de linguagem, aparece ao 

espectador numa dupla perspectiva: primeiro, como decorrente do saber que o EUi detém sobre 

o EUc e sobre a relação deste com o objeto de fala, sendo naturalmente presumível que a 

comunicação do MEC vise apresentar o Novo Ensino Médio como algo bom e que merece a 

apreciação positiva da população; e, segundo, como resultado do próprio ato de linguagem, o 

que é reforçado com a menção à aprovação percentual na fala de arremate.  

2) São do conhecimento do MEC as críticas que constituem o discurso circulante e contra as 

quais o MEC (EUc) deve investir. Estas críticas compõem o quadro de questionamento do qual 

parte a PROPOSIÇÃO e, no ato de linguagem, aparecem nas falas dos estudantes. 

3) O ATO DE PERSUASÃO constitui-se aqui do todo do ato de linguagem. No nível textual, 

ele aparece na forma das respostas que o professor fornece aos estudantes, sempre precedidas 

de questionamentos que remetem às críticas originadas na instância público; na fala final do 

narrador quanto à pesquisa de opinião, e nos elementos que caracterizam personagens e 

ambiente, anteriormente discutidos.  

 Resta-nos tecer algumas considerações sobre a pesquisa de opinião propositadamente 

enfatizada no texto, posto ser um elemento que sobressai pelo poder persuasivo que pode 

exercer. Recordemos que a opinião pública é fabricada e as pesquisas de opinião detêm o poder 

de influir sobre ela, uma vez que “são suscetíveis de desempenharem um papel na construção 

dos pensamentos e dos atos dos cidadãos pelo simples fato de chegarem ao seu conhecimento” 

(CHARAUDEAU, 2016a, p.125). Para Charaudeau (2016a), a pesquisa de opinião é um 
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discurso que contribui para a construção e circulação da palavra na arena pública por meio da 

imposição de uma “moldura de pensamento” pelo interrogador ao interrogado: 

o indivíduo sondado é limitado por uma moldura de questionamento que lhe 

impõe um universo de pensamento numa formulação que problematiza 

oposições e que propõe antecipadamente uma bateria de respostas. [...] A 

pessoa interrogada se encontra na obrigação de emitir uma opinião, de 

expressar um posicionamento, de escolher entre possibilidades, logo, de 

revelar suas ideias sem que se possa afirmar que sua opinião teria preexistido 

à pergunta (op. cit. p.128) 

 Dentre as pesquisas de opinião, a pesquisa realizada pelo IBOPE aqui referida foi uma 

pesquisa do tipo avaliativa, na qual o indivíduo é instado como cidadão a se posicionar em 

relação a determinado problema da sociedade. Nesse tipo de pesquisa,  

o indivíduo sondado se encontra numa situação em que deve emitir um 

julgamento sobre um problema do qual não conhece todos os elementos e 

consequências porque não é nem um especialista que possa dar uma opinião 

técnica, nem um jurista que possa trazer argumentos jurídicos, nem um 

político que deva tomar uma decisão com finalidades legislativas. A pesquisa 

de avaliação coloca a pessoa interrogada numa moldura de pensamento que 

exige que a opinião expressa se baseie numa experiência de vida pessoal, em 

observações, em sentimentos, e, apesar disso, sustentados por certa 

racionalidade porque ela deve se pronunciar, não sobre pessoas ou atos 

futuros, mas sobre uma problemática. 

 Na pesquisa20, que entrevistou 1.200 pessoas, a principal questão posta – cujas respostas 

resultaram no índice percentual ostentado – era:  

o senhor é a favor ou contra a reformulação do ensino médio que, em linhas 

gerais, propõe ampliação do número de escolas de ensino médio em tempo 

integral, permite que o aluno escolha entre o ensino regular e o 

profissionalizante, define as matérias que são obrigatórias, entre outras ações? 

(EBC, 2016). 

O instituto também perguntou a opinião das pessoas sobre a ampliação no número de escolas 

de tempo integral; a ampliação da carga horária anual para o ensino médio; a liberdade das 

escolas para organizarem as áreas de conhecimento, competências e habilidades; a 

possibilidade dos estudantes escolherem as matérias que querem estudar e a opção pelo curso 

técnico e, finalmente, sobre a situação da educação no Brasil (ótimo, bom, regular, ruim, 

péssima).  

 
20 Uma síntese dos resultados foi publicada pela Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação. Disponível 

em https://agenciabrasil.ebc.com.br/ibope-72-aprovam-reforma-do-ensino-medio-e-59-sao-a-favor-da-pec-do-

teto.  
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 Depreende-se das questões postas que a pergunta principal, tal como formulada, omite 

informações relevantes para uma tomada de posição por parte do indivíduo interpelado como 

cidadão, instado a posicionar-se com responsabilidade, mas, contudo, presumivelmente sem 

condições de proceder a um julgamento crítico (cf. CORRÊA e GARCIA, 2018).   

3.3 Conclusões: influência ou manipulação na propaganda da BNCC e Reforma do Ensino 

Médio? 

 A análise semiolinguística do discurso nos levou a conceber diferentes sujeitos no ato 

de linguagem materializado no filme que compõe a propaganda veiculada pelo MEC em defesa 

da REM e BNCC. A percepção de como esses sujeitos intervêm no ato de linguagem referido, 

por si só, não nos permite acusar de manipulação a instância governo, o MEC (EUc). Poder-se-

ia dizer que a simulação do diálogo e a projeção de um EUe na encenação do ato de linguagem 

servem apenas a uma estratégia discursiva que visa à influência, ainda que se admitisse a 

superficialidade da abordagem do Novo Ensino Médio no filme em questão. Desta forma, por 

mais elucidante que pudesse ser considerado o nosso trabalho de análise do discurso, não 

conseguiríamos ir muito além da interpretação de um indivíduo com relativo conhecimento da 

política em discussão e com capacidade de vislumbrar seus desdobramentos para a educação e 

assim posicionar-se criticamente. Lembremos que o EUc na situação de comunicação em causa 

dirige-se a um TUi que é coletivo, portanto diverso nas individualidades que o compõem e no 

qual nós tomamos parte.  

 Assim, poderíamos supor que o efeito persuasivo perseguido pelo sujeito comunicante 

neste caso seria alcançado sobre uma parcela considerável do coletivo que compõe o TUi. 

Entretanto, assim como a manipulação não é um fenômeno geral, presente em toda situação em 

que intervém o discurso que busca influenciar, também devemos observar que a constatação da 

manipulação não é acessível a qualquer TUi, quando esta existir.  

 No nosso caso, o reconhecimento do TUc como um autor solidário, advindo da 

confluência de discursos a partir de autores diversos, os quais se relacionam para interferir no 

discurso da política segundo os interesses que ostentam, e a identificação destes atores e dos 

mecanismos que presidem as suas relações a partir da perspectiva do Ciclo de Políticas de Ball, 

da noção de redes políticas e de heterarquia, além da recuperação de ocasiões em que 

deliberadamente estas redes atuaram em prol da BNCC e REM, articulando-se entre si e mesmo 

tomando parte nas instituições do governo, autorizam-nos a identificar a principal condição 
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para a existência da manipulação segundo a ASD, qual seja, “o manipulador [EUc] não revela 

sua intenção ou seu projeto” (CHARAUDEAU, 2017, p.68). De maneira a crermos que somente 

reconhecendo estes atores, suas relações, seus vínculos e os interesses que representam que um 

TUi a que poderíamos chamar de privilegiado estaria em condições de identificar a manipulação 

operando. Em uma fórmula, as relações enredadas na concepção da política poderiam ser 

representadas, neste caso, pela expressão 

{[MBNC(TPE)]→MEC}⇒ [REM(BNCC)]. 

 Neste sentido, para nós, como resultado deste trabalho, é possível afirmar que, através 

do EUc, falam diversos coautores cujo projeto não é do conhecimento público, mas que, em 

vez disso, apresenta-o como vantajoso à instância público, os quais tiram vantagem da posição 

de legitimidade do EUc, que também detém uma reconhecida capacidade de comunicação útil 

à consecução do seu projeto. Compreendemos, daí, existirem as condições para que reputemos 

manipuladora a campanha publicitária objeto deste trabalho.  

 Por fim, não refutamos a previsível alegação de certa idiossincrasia neste trabalho e da 

consequente alegação de que seria a manipulação um fenômeno subjetivo. Sem nos alongarmos 

nessa questão, que reconhecidamente merece uma discussão que foge ao escopo deste trabalho, 

limitamo-nos a uma posição realista segundo a qual à manipulação é possível existir 

independentemente de um sujeito conhecedor que a denuncie. Fazemos notar ainda que a 

própria tarefa de análise do discurso não é fechada, não pretende revelar o sentido recôndito de 

um ato de linguagem nem consiste na mera interpretação. O que aqui propusemos é uma análise 

possível, suscetível à avaliação quanto ao acerto nos seus procedimentos, mas que cremos ter 

potencial para elucidar os modos de funcionamento dos discursos das políticas educacionais 

consideradas as complexas relações entre os seus autores.  
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