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RESUMO 

 
 

No contexto atual da modernidade tardia, as mudanças socioculturais instauram 

novas práticas sociais que corroboram mudanças discursivas em movimentos dialéticos, 

contribuindo para que a ordem de discursos educacionais seja cada vez mais 

“contaminada” pelos discursos e valores típicos de mercado revestidos por ideologias, 

lutas hegemônicas e relações de poder. Nesse sentido, esta pesquisa, ancorada no aporte 

teórico-analítico da Análise Crítica do Discurso (ACD), em sua vertente transdisciplinar, 

(FAIRCLOUGH, 2006; ORMUNDO, 2010; PEDROSA, 2010; RAMALHO E 

RESENDE, 2011), tem como objetivo discutir como as mudanças socioculturais, via o 

momento discursivo, no contexto da educação privada em Natal/RN, dialogam com a 

proposta mercadológica da política econômica neoliberal. A pesquisa se constituiu 

metodologicamente numa abordagem de natureza qualitativo-interpretativista 

(CHIZZOTTI, 1991; BOGDAN e BIKLEN, 1994; MINAYO, 1994), assentando-se nos 

pressupostos da Linguística Aplicada contemporânea (SIGNORINI, 1998; MOITA-

LOPES, 2006; MENEZES, SILVA, GOMES, 2009). O corpus analisado concentrou-se 

numa compilação de 11 anúncios publicitários usados nas campanhas publicitárias de 

instituições privadas de ensino bem como de agência de fomento ao crédito estudantil 

em Natal/RN, desde a educação básica a cursos de idiomas, no período de outubro a 

dezembro de 2010. Os dados evidenciam que a educação, no contexto da globalização da 

modernidade tardia, configura-se como uma agência mercadológica e que a nova face do 

discurso educacional das instituições privadas de ensino está imbricada a uma 

representação social de educação associada a campo de luta e disputa hegemônica. 

Portanto, a pesquisa autoriza a inferir que, com a propagação de políticas públicas 

educacionais referendadas no ideário hegemônico da economia neoliberal e nos 

pressupostos ideológicos dos agentes financeiros internacionais (Banco Mundial, FMI 
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dentre outros), a educação tornou-se arena de disputa, um poderoso produto rentável 

para o mercado da indústria cultural, midiática e mercantilista, intensificando a 

constituição de uma sociedade na qual tudo é medido economicamente. 

 

Palavras-chave: Modernidade tardia. Globalização. Educação. Economia 

neoliberal. Análise Crítica do Discurso. 
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ABSTRACT 

 

 

In the context of late modernity, the socio-cultural transformations established new social 
practices which corroborate discursive changes in dialectic movements, contributing to the 
order of the educational discourses to be more and more affected by typical market discourses 
and values which are covered by ideologies, hegemonic struggles and power relations. In this 
sense, this research study, which is based on the theoretical tenets of the Critical Discourse 
Analysis in its interdisciplinary branch (FAIRCLOUGH, 2006; ORMUNDO, 2010; 
PEDROSA, 2010; RAMALHO E RESENDE, 2011), aims at discussing how the socio-
cultural changes in the context of private education interact with the market proposal of 
neoliberal and economical policies. The research was methodologically based on the 
qualitative approach (CHIZZOTTI, 1991; BOGDAN e BIKLEN, 1994; MINAYO, 1994), 
especially on the principles of contemporary Applied Linguistics (SIGNORINI, 1998; 
MOITA-LOPES, 2006; MENEZES, SILVA, GOMES, 2009). Data were gathered from 
advertisements used in campaigns by private educational institutions and agencies in 
Natal/RN; the advertisements were collected in primary and secondary levels and in language 
courses from October to December, 2010. The data analysis indicate that education, in the 
context of globalization and late modernity, has become a market agency and that the new 
face of the educational discourse of private institutions is interwoven with a social 
representation of education as a site of struggle and hegemonic dispute. Therefore, the 
research leads us to infer that, as the educational public policies based on hegemonic economy 
and on ideological assumptions of international agents (Global Bank, FMI, etc.) have become 
widespread, education has become an arena of dispute and a powerful economic product to 
the market of cultural and commercial industry, thus emphasizing a society in which 
everything is economically based.              
 
Key-words: Late modernity. Globalization. Education. Neoliberal economy. Critical 
Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Na modernidade tardia, as mudanças socioculturais e discursivas processam-se de 

forma fluida, líquida e mediante uma negociação de interesses de grupos sociais que 

intensificam cada vez mais suas relações coletivas, considerando como protagonistas a 

produção material (econômica) e a produção ideológica e simbólica (ideias, valores, 

concepções) para o fortalecimento e constituição de poder e luta hegemônica. 

Nesta conjuntura socioeconômica, o uso da linguagem nas práticas sociais promove 

mudanças discursivas em movimentos dialéticos, suscitando considerações relevantes sobre a 

relação intrínseca entre linguagem e sociedade, além de permitir compreender como o 

discurso funciona no seio das estruturas sociais, na constituição de relações de poder, de 

efeitos ideológicos e de traços hegemônicos, e como as mudanças sociais moldam as práticas 

discursivas.  

Conforme Fairclough (2006), estudar a linguagem no contexto da globalização implica 

considerar outros momentos das práticas sociais, como, por exemplo, sistemas econômicos e 

modelos sociológicos, uma vez que o estudo de questões inerentes às práticas discursivas 

caminha em direção à compreensão dos fatos econômicos e sociais. Assim considerado, 

discurso e economia mantêm uma relação embrionária, fortalecida por uma conexão de 

natureza relacional, ontológica e epistemológica de fenômenos sociais e discursivos. 

Nessa perspectiva, a educação como uma prática social na era da globalização se 

comporta como uma das ordens do discurso da modernidade tardia afetada pelas constantes 

mudanças socioculturais via discurso, transformando o conhecimento em demanda da lógica 

empresarial e exigência da sociedade global. 

Qualidade, competitividade, flexibilidade, desempenho, lucratividade, cultura 

promocional, mercantilização, recontextualização, lutas e embates hegemônicos!  Esses são 

alguns traços ideológicos que engendram as mudanças socioculturais e as práticas discursivas 

no campo da educação na modernidade tardia, delineando a esfera educacional como campo 

de luta, espaço de relações econômicas, políticas e culturais dos grupos ou classes sociais 

detentores da liderança social. 

Caminhando ao lado das dimensões da economia neoliberal, a educação segue as 

regras da lógica empresarial, cuja atuação na esfera educacional recontextualiza, mercantiliza 
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e comodifica as diversas ordens sociais constituídas por meio das ações dos atores sociais 

neste espaço de interação.  

As escolas enquanto indústrias do conhecimento buscam constituir relações de poder 

aliando-se às novas tecnologias e poderosas estratégias de marketing, apelando para o 

discurso midiático com a visão de que este se constitui como um poderoso dispositivo 

estimulador à venda de pacotes educacionais, propostas de ensino reguladas pela lógica 

mercadológica neoliberal. Logo, a educação como bem social é suplantada em detrimento de 

uma concepção de mercadoria, transformando-se em palco de disputa, lutas, combate.    

Neste sentido, esta dissertação busca suscitar um estudo concernente à linguagem no 

contexto da globalização e da economia neoliberal, analisando as possíveis transformações 

por que passa o contexto educacional recontextualizado por práticas discursivas de ordens 

diversas1.  

 No Brasil, inúmeros pesquisadores têm se preocupado em estudar o uso da linguagem 

na esfera educacional na intenção de compreender como as relações sociais entre os 

participantes do discurso nesse contexto de interação sociocultural são representadas e 

negociadas. Objetivando averiguar como as transformações que ocorrem no contexto 

educacional têm ganhado espaço nas pesquisas  acadêmicas, empenhamos uma busca para 

diagnosticar possíveis trabalhos e/ou produções de natureza científica que contemplam nosso 

objeto de estudo, intuindo perceber os pontos distintivos que nossa pesquisa apresenta em 

relação a tais produções. 

 O primeiro trabalho rastreado diz respeito à dissertação O discurso comodificado das 

instituições de ensino superior universitário – um estudo de caso no oeste do Paraná, de 

autoria de Kátia Simão Lazarini Oliveira, submetida, em 2006,  ao programa de Mestrado em 

Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina. O objetivo central dessa 

dissertação consiste em analisar o discurso de alunos, professores e gestores de uma 

instituição privada de ensino superior no oeste do estado do Paraná. A questão principal da 

pesquisa busca revelar que representações alunos, professores e dirigentes de instituições 

 

                                                
1  Essa proposta de investigação está inscrita no projeto Poder e Linguagem: Manifestações da globalização e do 
globalismo nos discursos e nas práticas sociais, desenvolvido na UFRN (2011/2012) sob a orientação da 
professora Drª. Cleide Emília Faye Pedrosa. O projeto tem como objetivo analisar as manifestações da 
globalização e do globalismo nos discursos sociais e busca apontar as formas de influenciação e manipulação e 
as relações de poder presentificadas na linguagem.  
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privadas de ensino superior têm sobre os papéis que ocupam no contexto educacional e sobre 

o processo de ensino-aprendizagem na modernidade tardia. Além dessa questão, a pesquisa 

investiga o papel dos alunos, professores e gestores frente ao processo de comodificação e 

tecnologização do ensino universitário. Destacamos que o divisor de água em relação à nossa 

pesquisa e a dissertação acima referendada está situado na preocupação que temos em 

entender que papel desempenha a educação no contexto da economia neoliberal sob a 

perspectiva de uma leitura transdisciplinar. Portanto, nossa investigação se diferencia da 

dissertação supracitada por buscar no viés econômico, sociológico, linguístico e midiático os 

traços movediços das relações sociais e suas implicações para com as mutações que vem 

sofrendo a esfera educacional.  

 O segundo trabalho que também contempla as transformações por que passa a 

educação é o capítulo A Análise Crítica do Discurso e a mercantilização do Discurso 

Público: as Universidades, de autoria de Norman Fairclough, publicado no livro Reflexões 

sobre a Análise Crítica do Discurso (MAGALHÃES, 2001). Na produção acadêmica, o autor 

se propõe a analisar os aspectos discursivos da mercantilização do discurso público na Grã-

Bretanha contemporânea, especificamente na educação superior. Embora Fairclough dê uma 

especial atenção aos fenômenos econômicos para o entendimento das mudanças sociais, 

perspectiva que também adotamos em nossa investigação, o traço distintivo de nossa pesquisa 

em relação à produção acadêmica do referido autor consiste na forma como olhamos para as 

transformações socioculturais direcionadas ao campo educacional, a saber, procuramos 

analisar tais mudanças considerando a educação não somente no seu nível superior, mas 

também em outras modalidades que vão da educação básica aos pacotes educacionais 

ofertados pelas agências de cursos de idiomas bem como as propostas de crédito estudantil. 

 Portanto, ao discutirmos as transformações socioculturais que ocorrem no contexto da 

educação privada e sua conexão com a proposta mercadológica da política econômica 

neoliberal, ensejamos contribuir para uma visão crítica e reflexiva a respeito da educação 

como campo social de disputa hegemônica, no qual o conhecimento passa pela usurpação 

empreendedorista, caucionando a mercantilização da educação como bem social em 

detrimento de uma proposta de produção econômica. 

O aporte teórico-metodológico que ancora a pesquisa diz respeito à Análise Critica do 

Discurso, doravante, ACD, em sua vertente transdisciplinar (FAIRCLOUGH, 2006; 

ORMUNDO, 2010; PEDROSA, 2010; RAMALHO E RESENDE, 2011).  
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Recorremos à ACD em sua dimensão transdisciplinar por entender que ela constitui-se 

num campo multifacetado que permite aos analistas de discurso incorporar contribuições de 

outros campos teóricos a partir de uma relação dialética a fim de melhor compreender a 

dimensão da prática social, considerando a linguagem como um dos momentos dos eventos 

sociais bem como instância investida de ideologias, hegemonia e poder.   

A dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro situa o percurso 

metodológico da pesquisa, abordando os pressupostos teórico-metodológicos que ancoram a 

investigação bem como a caracterização da pesquisa, o caminho para a constituição do 

corpus, os procedimentos de geração dos dados e apresentação das categorias analíticas.  

No segundo capítulo, nossas discussões apontam a contribuição que a abordagem da 

ACD apresenta para o estudo da linguagem no contexto da globalização, no nosso caso, às 

transformações por que passam as mudanças sociais no âmbito da educação brasileira com a 

crescente mercantilização do conhecimento emergente. O objetivo basilar do referido capítulo 

é apresentar a abordagem transdisciplinar da ACD, estabelecendo um diálogo com as questões 

relacionadas às transformações no âmbito educacional permeadas pela economia neoliberal. 

No terceiro capítulo, abordamos uma compreensão transdisciplinar inerente às 

mudanças socioculturais na esfera educacional, evocando uma leitura sociológica, econômica 

e midiática focada nas principais políticas educacionais implantadas durante os anos de 1990 

e a primeira década do século XXI no contexto brasileiro.  

No quarto capítulo, abordamos a análise dos dados. Nosso olhar neste capítulo está 

sustentado pelo objetivo de diagnosticar como as transformações socioculturais que ocorrem 

no contexto da educação privada dialogam com a proposta de mercado da política econômica 

neoliberal.  

Encerramos nossas reflexões apontando as considerações finais a respeito das 

mudanças socioculturais através do momento discursivo no âmbito educacional, frisando que, 

na modernidade tardia, elas instauram intensas configurações para a educação, esta 

recontextualizada e comodificada por práticas socioculturais alicerçadas nos preceitos 

econômicos.  
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo situar o percurso metodológico da pesquisa, cujo foco 

de interesse está representado pelo estudo da linguagem no contexto da globalização. A 

investigação centra-se na preocupação exclusiva com as transformações por que passam 

mudanças sociais no âmbito da educação brasileira, especificamente, nas práticas sociais das 

instituições privadas de ensino na cidade de Natal/RN, discutindo o modo como as campanhas 

publicitárias, especificamente, o anúncio publicitário, agenciam relações ideológicas, 

hegemônicas e de poder atravessadas por discursos de ordens diversas.  

Situada no campo de investigação da Linguística Aplicada contemporânea 

(SIGNORINI, 1998; MOITA-LOPES, 2006; MENEZES, SILVA, GOMES, 2009) e ancorada 

nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Social do Discurso (FAIRCLOUGH, 1989; 

1992; 2003; 2006; MAGALHÃES, 2005, 2004), a pesquisa que ora apresentamos constitui-

se, metodologicamente, numa abordagem de natureza qualitativo-interpretativista 

(CHIZZOTTI, 1991; MINAYO, 1994; BOGDAN, BIKLEN, 1994).   

Assim, neste capítulo, num primeiro momento, discutiremos as características da 

pesquisa, passando pela representação do aporte teórico-metodológico, objeto e objetivos da 

pesquisa, constituição do corpus, as técnicas de geração dos dados até chegarmos ao 

tratamento dos dados. 

 

1.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa assenta-se na abordagem transdisciplinar da Linguística Aplicada, 

doravante LA. Nossa investigação insere-se no âmbito da LA por contemplar ou considerar as 

contribuições advindas de diferentes abordagens teóricas, por entender que não existem 

fronteiras demarcadas que impeçam o pleno exercício de investigação e análise dos usos da 

linguagem em seus mais diferentes contextos e sob os mais variados olhares, uma vez que a 

análise de discurso deve ser idealmente um empreendimento transdisciplinar (FAIRCLOUGH 

[2001], 2008). Conforme Menezes, Silva e Gomes,  

 
A LA é um campo de pesquisa e de prática interdisciplinar lidando com 
problemas práticos da linguagem e da comunicação que podem ser 
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identificados, analisados ou resolvidos com a aplicação de teorias disponíveis, 
métodos e resultados da Linguística ou desenvolvendo novos arcabouços 
teóricos e metodológicos para lidar com esses problemas (MENEZES et al.,  
2009, p. 32). 

 

 O caráter transdisciplinar da LA permite que as pesquisas problematizem o uso da 

linguagem nas práticas sociais como um modo de criar inteligibilidade sobre as relações 

sociais em que a linguagem tem papel central (SIGNORINI, 1998; MOITA-LOPES, 2006). A 

LA tem se configurado como uma área de interface que avança por zonas fronteiriças de 

diferentes abordagens disciplinares. 

Quebrando as fronteiras disciplinares do conhecimento e adentrando no campo 

movediço da vida social, no qual a linguagem exerce decisivamente sua interface com 

questões sociais, o caráter transdisciplinar desta pesquisa permite o estabelecimento de uma 

rede de conexões com várias teorias e métodos analíticos, em especial, a ACD.   

Por meio da ACD, o fortalecimento da abordagem transdisciplinar cresce 

substancialmente, uma vez que a “ACD é concebida como um tipo de abordagem analítico-

discursiva transdisciplinar que estuda a linguagem na vida social” (BRENT, 2009, p. 118).  

Estudar a linguagem na vida social, segundo Fairclough, 

 
envolve um interesse nas propriedades dos textos, na produção, na 
distribuição e no consumo dos textos, nos processos sociognitivos de 
produção e interpretação dos textos, na prática social em várias instituições, 
no relacionamento da prática social com as relações de poder e nos projetos 
hegemônicos no nível social. Essas facetas do discurso coincidem com os 
interesses de várias ciências sociais e humanistas, incluindo a linguística, a 
psicologia e a psicologia social, a sociologia, a história e a ciência política 
(FAIRCLOUGH, 2008, p. 276).  

 

O posicionamento do autor nos permite compreender que a abordagem teórico-

analítica da ACD confere estudo que associa o linguístico no interior do social. Tal associação 

pressuposta pelo autor é um elemento caracterizador de nossa pesquisa, uma vez que 

investigar as transformações por que passa a educação no contexto das instituições privadas 

na cidade de Natal/RN implica considerar, primeiramente, as transformações sociais que 

agenciam mudanças nas práticas discursivas, sobretudo, estabelecer um diálogo 

transdisciplinar com vários campos do conhecimento humano, em nosso caso: Linguística 

Aplicada, Educação, Sociologia, Economia e Comunicação. 

Quanto ao tipo, esta pesquisa é de natureza qualitativo-interpretativista, assentando-se 

na designação que privilegia a atividade de investigar sob o postulado da construção 
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compreensiva do conhecimento, mediante o envolvimento do pesquisador com os elementos 

que propiciam a significação dos fenômenos em estudo.  

Para que se compreenda melhor a eficiência da abordagem de pesquisa que adotamos, 

apoiamo-nos nas ideias de Chizzotti (1991, p. 79), para quem “a abordagem qualitativa parte 

do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito”.   

A pesquisa qualitativa processa-se pelo constante dinamismo que há entre os sujeitos 

que se inserem num determinado contexto social e sua constante relação com recursos não 

humanizados, ativando, dessa forma, a integração do conhecimento. Chizzotti (1991, p. 79) 

salienta que “o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e relações 

que sujeitos concretos criam em suas ações”. Na mesma esteira, Minayo (1994, p. 22) 

reconhece que “a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas”.  

No geral, nossa investigação está inscrita numa abordagem não arraigada em 

pressupostos quantitativos, baseados em teorias positivistas, e sim numa abordagem 

descritiva, a qual procura compreender os dados em toda a sua riqueza (BOGDAN; BIKLEN, 

1994), sobretudo, está ancorada no “caráter mestiço e transdisciplinar assumido pela 

Linguística Aplicada” (MOITA-LOPES, 2006, p. 100). 

   

1.2 Representação do aporte teórico-metodológico  

 

As constantes transformações que ocorrem no contexto macrossocial ensejam 

mudanças no âmbito da educação brasileira. Na modernidade tardia, um processo que acentua 

tais mudanças é a globalização, cujo alinhamento nas tramas sociais está enredado por fatores 

econômicos, culturais e ideológicos orientados pela economia neoliberal.  

Nesta conjuntura social, o discurso passou a ser analisado conforme as transformações 

por que passam as práticas sociais, estas capazes de provocar mudanças nos discursos em 

movimentos dialéticos. Assim, pesquisar a linguagem no contexto da globalização implica 

reconhecer uma complexa rede de conexão entre as ciências humanas e sociais por meio de 

uma abordagem de pesquisa transdisciplinar. 
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 Em se tratando de aspectos pertinentes à compreensão das transformações que 

ocorrem na esfera educacional, a transdisciplinaridade constitui-se como fio condutor para o 

pesquisador, uma vez que a educação no mundo atual caracteriza-se como um processo 

aberto, amplo e plurifacetado, e um olhar ancorado exclusivamente em único aporte teórico 

não é capaz de dar conta de tal processo. 

Assim, o estudo do texto permite entender o discurso/a linguagem como um momento 

da prática social constitutivo(a) de significação interligado(a) a outras práticas sociais e 

transformações em escala global, o que nos permitir frisar mais uma vez a caracterização de 

nossa pesquisa como transdisciplinar, respaldada, conforme Figura 1, na dimensão da 

linguagem no contexto da globalização. 

 
Figura 1- Representação do aporte teórico-metodológico da pesquisa 

 

 
 

 

Considerando que a crescente mercantilização e a privatização do ensino privado 

acarretam mudanças socioculturais na esfera educacional, a Figura 1 apresenta um esboço dos 

aportes teóricos que contribuíram para entendermos as transformações que ocorrem no 

contexto da educação privada, uma vez que as mutações são de ordens diversas. Explicitamos 
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que, para estudar a relação entre linguagem, poder, ideologia, sociedade, lutas e forças 

hegemônicas por meio da recontextualização e comodoficação subjacentes à proposta de 

educação das instituições privadas de ensino e das agências de crédito estudantil, firmou-se 

um profícuo diálogo entre a ACD e algumas áreas do conhecimento humano. Sumariamente, 

destacamos que a contribuição conferida por cada área à nossa pesquisa reside na seguinte 

proposta: 

 

 Sociologia – entender como as propostas de ensino da esfera educacional privada 

dialogam com as transformações socioculturais e os valores aceitos na sociedade; 

 Economia – compreender como as mudanças socioculturais no contexto da esfera 

educacional estão voltadas para a oferta, a venda e o lucro, enfim, para uma relação 

mercadológica sustentada pelo ideário discursivo da economia neoliberal; 

 Educação – compreender as políticas públicas voltadas para a esfera educacional, 

diagnosticando os mecanismos e diretrizes curriculares que estão diretamente ligados 

ao discurso hegemônico da economia neoliberal para a expansão do ensino no 

contexto brasileiro; 

  Comunicação – refletir sob o impacto simbólico que a tecnologização discursiva 

confere às potencialidades de sentido da linguagem associada aos processos de 

globalização e sua inserção no campo educacional.  

  

1.3 Objeto de estudo, questões e objetivos da pesquisa  

 

O objeto de estudo desta dissertação concentra-se nas campanhas publicitárias das 

instituições privadas de ensino bem como nas campanhas de propostas de crédito estudantil 

em Natal/RN. Dentre os diferentes gêneros discursivos que realizam o texto argumentativo na 

mídia, especialmente, nas campanhas atreladas às instituições privadas de ensino e às 

agências de fomento ao crédito estudantil, decidimos trabalhar com o gênero anúncio 

publicitário. Para melhor direcionar nossa investigação, adotamos como questões de pesquisa 

os seguintes questionamentos:  

 

(1) De que recursos semióticos o produtor textual se utiliza para se posicionar em 

relação aos valores e relações de poder que expressam nas campanhas 

publicitárias? 
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(2) Que vozes sociais e discursos são articulados nas campanhas publicitárias? 

(3) Que relação há entre educação e mercado na modernidade tardia? 

 

Portanto, destacamos que o objetivo geral que elegemos para esta pesquisa consiste 

 em discutir como as mudanças socioculturais que ocorrem no contexto da educação privada 

em Natal dialogam com a proposta mercadológica da política econômica neoliberal.  

Para contemplar esse objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

  

(1)  verificar como os recursos semióticos presentes nos anúncios publicitários 

constituem relações de poder; 

(2)  discutir  as mudanças socioculturais na esfera privada de ensino em Natal/RN, 

considerando a hibridização discursiva manifestada nos anúncios; 

(3)  analisar como os anúncios publicitários disseminam as ideologias neoliberais 

em suas propostas de educação. 

   

1.4 Constituição do corpus  

 

Organizamos o corpus de nossa pesquisa por meio de anúncios publicitários 

empregados em campanhas publicitárias das instituições privadas de ensino e das agências de 

crédito estudantil em Natal/RN.  

Para a constituição do corpus consideramos três mídias: a mídia impressa -  revista e 

panfleto; a mídia digital - home page das instituições; e a mídia visual - outdoors. O período 

de coleta correspondeu aos meses de outubro a dezembro de 2010.  

No primeiro momento, selecionamos vários anúncios publicitários. O critério que 

adotamos para a escolha dos anúncios, nessa etapa inicial, correspondeu à variante 

delimitação temporal, ou seja, os textos deveriam ter sido publicados no período de outubro a 

dezembro de 2010, dado o momento de grande circulação de campanhas educacionais em 

função do encerramento do ano letivo e preparativo para um novo ano de ensino. 

 Coletados os primeiros anúncios, realizamos uma análise prévia e escolhemos 11 

anúncios para compor nosso corpus de pesquisa. Neste momento, o critério que elegemos 

para tal escolha diz respeito ao design, quer dizer, decidimos por escolher anúncios bem 

representativos de uma paisagem semiótica que agregasse uma linguagem verbal bem como 

não verbal, já que nossa intenção é investigar as transformações socioculturais na esfera 
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educacional não só via o linguístico, mas também por meio de recursos semióticos 

imagéticos, uma vez que a linguagem multimodal é muito emprega na modernidade tardia 

quanto às possibilidades de construção de sentido e relações de poder. 

 Para a coleta dos anúncios, visitamos várias instituições privadas de ensino em 

Natal/RN, desde a educação básica ao ensino superior, bem como instituições que ofertam 

cursos de idiomas e propostas de crédito estudantil.  Visitamos também as home page das 

instituições para incrementar nossa busca e conseguirmos o maior número possível de 

anúncios publicitários.  

Quanto à mídia visual, durante os meses de novembro e dezembro de 2010, 

circulamos constantemente pelas principais avenidas da cidade de Natal/RN e pontos de 

maior aglomeração a fim de coletarmos anúncios afixados em outdoors.  Os anúncios foram 

fotografados em câmeras digitais e transferidos para nosso banco de dados para posterior 

análise. Também selecionamos alguns anúncios publicitários na Revista RN Educação, um 

suporte tecnológico da comunicação reservado às instituições privadas de ensino em Natal 

para que elas possam divulgar suas propostas de ensino.  

Destacamos que, em razão de se tratar de uma pesquisa que não envolve seres 

humanos nem animais, nos termos da Resolução 196/96 do CONEP – Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa, deixamos de apresentar o TCLE – Termo de Consentimento, Livre e 

Esclarecido - e parecer do Conselho de Ética em Pesquisa.  

 

1.5 Tratamento dos dados 

 
O tratamento dos dados seguiu os postulados da ACD especificamente sua vertente 

transdisciplinar (FAIRCLOUGH, 2006). Fairclough salienta que estudar as práticas sociais e 

discursos no contexto da globalização requer seguir um percurso teórico-metodológico que 

contemple primeiramente a análise social para depois levar em consideração os níveis de 

abstração do uso da linguagem, a saber: o evento social, a prática social e a estrutura social. A 

proposta transdiciplinar apontada por Fairclough (2006) encontra-se de maneira aprofundada 

no capítulo 2 desta dissertação, conforme veremos.   

 Buscando constituir diálogos entre a ACD e outros discursos e teorias, as categorias 

analíticas que elegemos para conduzir a análise dos dados ancoraram-se na perspectiva teórica 

da Linguística Sistêmico-Funcional – metafunção interpessoal e ideacional -  e enquadram-se, 
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especificamente, na Teoria da Avaliatividade e na Teoria da Multimodalidade, conforme 

demonstra a figura abaixo.  

 
Figura 02: Categorias textual-discursivas: Teoria da Avaliatividade e Teoria da Multimodalidade 

 

                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O critério que adotamos para a escolha desses arcabouços teóricos advem de uma  

orientação apontada pelo próprio corpus da pesquisa. Isto é, os anúncios publicitários 

analisados sinalizaram traços particulares (escolhas lexiciais apreciativas, relações semânticas 

demarcadas por hibridização discursiva, recursos imagéticos, etc.) que marcam formas e 

significados textuais associados à Teoria da Avaliatividade e a perspectiva análitica da Teoria 

da Multimodalidade. 

 Nos parágrafos abaixo, descrevemos e sintetizamos conceitos relacionados às 

categorias de análise textual.   
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 Frisamos que a análise do corpus, em primeira instância, concentrou-se nos recursos 

imagéticos e no material linguístico. Por meio do texto, buscamos averiguar concepções 

dialéticas entre discurso e aspectos sociais para entendermos as mudanças socioculturais no 

contexto da educação privada via o discurso como um momento da prática social.  

 Destacamos que as categorias de análise apresentadas aqui compreendem uma 

orientação linguístico-discursiva de análise textual orientada a respeito das implicações 

sociais imbricadas nos anúncios analisados.  

 De acordo com Lima e Santos (2009), desenvolvida por Halliday na década de 1960, a 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) constitui um aporte teórico-metodológico que tem 

como objetivo o desenvolvimento de uma gramática funcional para estudar os significados, 

considerando a estrutura em que estão inseridos.  

A LSF compreende três metafunções, a saber: metafunção textual, metafunção 

interpessoal e metafunção ideacional. A metafunção interpessoal foi recontextualizada por 

Fairclough, desmembrando-a em identitária e relacional.  

Por meio da metafunção interpessoal buscamos evidenciar como os significados 

presentes nos anúncios publicitários são construídos, considerando, para tanto, as posições 

sociais que são negociadas. Sob a orientação da metafunção interpessoal, percebemos o 

significado como uma troca. Recorremos a metafunção ideacional para observar as reflexões 

realizadas pelos atores sociais. Por meio do significado ideacional, buscamos verificar como 

os anúncios representam as relações sociais por meio da linguagem.  

Sob essa orientação teórica, mencionamos que a Teoria da Avaliatividade inscreve-se 

no arcabouço teórico da LSF e seu principal objetivo é analisar os posicionamentos de 

avaliação que utilizamos em nossa prática cotidiana quanto ao uso da linguagem no processo 

de interação com o outro. Vian Jr (2010, p. 21) cometa que “o Sistema de Avaliatividade 

localiza-se no estrato da semântica do discurso e é realizado, em termos lexicais e 

gramaticais, no estrato da léxico-gramática, oralmente ou escrito, de acordo com a interação 

que se desenvolve, pelo estrato grafo-fonológico”. Nesta dissertação, a análise textual 

orientada pelo Sistema de Avaliatividade situou-se no estrado da semântica do discurso. Em 

uma abordagem mais conceitual e específica, Vian Jr, Souza e Almeida (2010) destacam que 

o Sistema de Avaliatividade é 

 
um conjunto de significados interpessoais que se debruça sobre os 
mecanismos de avaliação veiculados pela linguagem, configurados em um 
sistema que oferece aos usuários possibilidades de utilizar itens avaliativos 
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em suas interações cotidianas (VIAN Jr., SOUZA e ALMEIDA, 2010, p. 
11). 

 
 O Sistema de Avaliatividade compreende três dimensões avaliativas para o uso da 

linguagem, a saber: atitude, engajamento e gradação. Para efeito de delimitação, discorremos 

sobre o subsistema de atitude e o subsistema de engajamento foco de interesse para a análise 

de nossos dados.  

 O subsistema de atitude tem como objetivo verificar os posicionamentos linguísticos 

positivos e/ou negativos que se localizam no eixo das opiniões dos produtores textuais 

(ALMEIDA, 2010; BALOCCO, 2010; VIAN Jr., 2010). Ele abrange três campos semânticos 

do discurso: o afeto – expressar emoção -; julgamento – julgar o caráter; e apreciação – 

atribuir valor às coisas. Em nossa análise, contemplamos as categorias analíticas que se 

situam no campo semântico da apreciação, ou seja, no universo das proposições sobre o valor 

atribuído às coisas (VIAN Jr, 2010). Especificamente, elegemos as categorias escolhas 

lexicais apreciativas e metáforas em função de os anúncios publicitários analisados estarem 

constituídos por recursos léxico-gramaticais positivos para a oferta e venda de cursos e 

pacotes educacionais das instituições privadas de ensino.  

 O subsistema de engajamento confere condição para que os produtores textuais se 

posicionem em relação a seus interlocutores no intuito de estabelecer negociação de sentidos 

(VIAN Jr 2010; BALOCCO, 2010). Por meio desse subsistema, podemos realizar atitudes 

avaliativas orientadas por duas áreas semânticas: monoglossia e heteroglossia.  

Não nos deteremos a falar sobre monoglossia, já que para a nossa pesquisa o que nos 

interessa é o campo semântico da heteroglossia. Para tanto, devemos compreender a 

heteroglossia como um procedimento de avaliatividade realizado por meio de recursos 

linguísticos para indicar referência a outras vozes ou outros discursos que estão em relação 

dialógica como os dizeres presentes em um determinado texto.  

Por meio dos procedimentos linguísticos heteroglóssicos, operacionalizamos uma 

análise textual voltada para as marcas linguísticas de interdiscursividade e intertextualidade, 

marcas flagradas nos anúncios publicitários das instituições que compõem nosso corpus, 

sendo, portanto, esse o critério para adotarmos o subsistema de engajamento como orientação 

para a análise dos dados.  

Balocco (2010), ao discorrer sobre o subsistema de engajamento, advoga que 

 
as estratégias de Engajamento devem ser vistas como recursos para negociar 
os sentidos construídos no texto. Do ponto de vista analítico, isto significa 
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que o sistema permite explorar como o locutor negocia suas opiniões com 
seus interlocutores imediatos e com vozes mais abstratas presentes no 
contexto de cultura em que se situa (BALOCCO, 2010, p. 41). 

  

Nesta perspectiva, ao aplicar o Sistema de Avaliatividade para analisar os 

posicionamentos avaliativos presentes nos anúncios publicitários, buscamos dar conta de um 

olhar analítico relacionado à maneira como os significados linguísticos constituem relação de 

poder. Para tanto, consideramos as motivações ideológicas e forças hegemônicas de seus 

produtores textuais – as instituições de ensino e agências de crédito – no que diz respeito à 

construção de valores e crenças veiculados por meio dos textos publicitários. 

 Quanto à Teoria da Multimodalidade, Kress e van Leeuwen (2001) comentam que a 

Teoria da Multimodalidade diz respeito a uma área de estudo cujo foco consiste em analisar 

todos os recursos semióticos envolvidos no processo de produção, reprodução e circulação de 

significados. 

Com o advento do avanço tecnológico, novas formas simbólicas e portadoras de 

sentido vêm crescendo de maneira substancial em nossa sociedade, reconfigurando a 

comunicação humana por meio de aspectos multissemióticos, centrados, sobretudo, em 

recursos visuais. Hoje elementos semióticos se aliam à escrita para construir sentidos. 

 Em determinadas situações sociais e discursivas, os recursos multissemióticos 

parecem ser mais salientes do que em outros. Na ordem de discurso publicitário, por exemplo, 

há uma heterogeneidade semiótica muito influente de relações sociodiscursivas, pois imagem, 

cor, escrita, etc. se coadunam para gerar estratégias argumentativas, ricas em informações 

com peso cognitivo e valor semântico muito forte.   

Nas práticas discursivas, a correlação entre recursos multimodais representa 

negociação de sentidos, modo de comunicação e estratégias de interação. Kress e van 

Leeuwen (1996; 2001) apresentam algumas categorias analíticas para a investigação de 

recursos semióticos inerentes à análise social. Em nossa pesquisa, contemplamos na análise 

dos dados 04 categorias, a saber: design, valor da informação, saliência e framing 

(enquadramento). 

Conforme Kress e van Leeuwen (2001), denomina-se por design o plano que articula 

todos os modos semióticos, por exemplo, cores, o(s) Participante(s) Representado(s), a roupa, 

o olhar, entre tantos outros recursos portadores de sentidos. O design enquanto categoria 

multimodal nos permitiu perceber como os recursos semióticos que compõem os anúncios 

publicitários agem sob os/as leitores/as potenciais.      
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O valor da informação corresponde especificamente ao local em que os elementos 

estão posicionados, ou seja, direita/esquerda, alto/baixo e cento/margem, correspondendo ao 

que chamamos de informação dada/nova situada no eixo horizontal.  

Em se tratando do elemento à direita, temos o novo, ou melhor, aquilo que é acrescido 

e, em relação ao elemento colocado à esquerda, temos o dado, a informação que já é 

conhecida. Os elementos ideal/real, por sua vez, são analisados no eixo vertical em relação à 

posição do elemento no texto, no sentido de que, se estiver no alto, representa o ideal e, se 

estiver mais abaixo, representa o real. Além de representar a relação ideal/real, o eixo da 

verticalidade pode expressar as relações de poder, estando o elemento representativo dessas 

relações localizado na parte superior, e o menos representativo, na parte inferior.  

Por sua vez, a saliência associa-se aos elementos participantes que atraem a atenção 

dos observadores em diferentes graus. Refere-se ao lugar onde os elementos estão 

posicionados, tamanho relativo, contrastes em valor tonal (cor), diferenças de formas. Quanto 

aos elementos composicionais, por exemplo, temos o tamanho e a localização reservados para 

uma foto no espaço de um determinado texto.  

Por framing (enquadramento), podemos entender a presença ou a ausência de divisão 

de molduras. Por meio do framing, criam-se linhas divisoras, desconectam ou conectam 

elementos da imagem. 

A aplicação das categorias analíticas da Teoria da Multimodalidade foi de grande 

importância para a análise dos recursos não verbais presentes nos anúncios publicitários, uma 

vez que permitiu entender melhor como os recursos semióticos nos anúncios agenciam 

relações de poder e traços hegemônicos para os agentes e instituições sociais.  

No geral, procuramos articular o aporte teórico desta dissertação durante a análise dos 

dados, buscando uma orientação textualmente marcada nos anúncios publicitários a respeito 

da natureza da mudança sociocultural no âmbito da educação em Natal/RN. 
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CAPÍTULO 2 

INCURSÕES PELA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

 
O mundo que os seres humanos vivem é um 
mundo maciçamente humanamente criado, um 
mundo criado no curso da prática social. 

 Fairclough (1989, p. 37) 

 

 

O enfoque dado à ACD, neste capítulo, centra-se na contribuição que sua abordagem 

confere às questões da linguagem no contexto da globalização, especificamente, às 

transformações por que passam as práticas sociais no âmbito da educação brasileira, as quais 

promovem mudanças discursivas em movimentos dialéticos, constituindo e sendo 

constitutivas de relações, identidades e instituições que lhes são subjacentes.  

Para tanto, faremos uma incursão pela ACD, delimitando, inicialmente, nossas 

discussões às heranças históricas, às fases de produção teórico-metodológica da ACD bem 

como às possíveis contribuições que estas podem oferecer às questões voltadas para o estudo 

das mudanças socioculturais via o momento do discurso. Salientamos que o nosso maior 

interesse neste capítulo é apresentar a perspectiva transdisciplinar da ACD associada a 

questões relacionadas ao conhecimento emergente no processo de relações econômicas e 

sociais globalizadas.  

 
2.1 Análise Crítica do Discurso: gênese,  modelos teórico-metodológicos e contribuições 

para o estudo das mudanças socioculturais 

 

 
A ACD firmou-se como abordagem teórica e metodológica no início da década de 

1990, quando se reuniram, em um simpósio realizado em janeiro de 1991, em Amsterdã, Teun 

van Dijk, Norman Fairclough, Gunter Kress, Theo Van Leeuwen e Ruth Wodak (WODAK, 

2003, p. 21).  

Com a publicação da revista Discourse and Society de van Dijk em 1991, consolida-se 

a ACD, cujo ponto inicial para o seu estabelecimento foi a confirmação de um projeto teórico, 

que se propunha a “aumentar a consciência de como a linguagem contribui para a dominação 

de umas pessoas por outras, já que essa consciência é o primeiro passo para a emancipação” 
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(PEDRO, 1998, p. 22). Com a publicação de Discourse and Social Chance (FAIRCLOUGH, 

1992), tem-se a confirmação do quadro teórico-metodológico da ACD e a proposta de uma 

teoria social do discurso (MAGALHÃES, C., 2001).  

Magalhães, I., (2004), com base em Wodak (2001), salienta que a ACD está filiada à 

Linguística Crítica (LC), propagada na década de 1970 na Universidade de East Anglia. 

Embora a origem da ACD reporte-se à LC, a ACD traz contribuições inovadoras para o 

debate relacionado ao estudo da linguagem, uma vez que aponta novas perspectivas teórico-

analíticas para a compreensão dos eventos discursivos e práticas sociais em associação ao 

contexto sócio-histórico, sobretudo, às transformações sociais.  

A LC limitou-se ao desenvolvimento de um método para estudar uma pequena 

amostra textual, enquanto que a ACD confere contribuições significativas para o debate de 

questões voltadas para a vida social contemporânea (MAGALHÃES, I., 2003). A grande 

contribuição da LC para o estudo da linguagem é que ela abriu novas perspectivas 

interdisciplinares que foram fundamentais para o surgimento da ACD (RESENDE, 2009). 

Percebemos, portanto, que desde o projeto inicial da ACD, o foco das investigações  

vai além do funcionamento interno dos sistemas linguísticos, enseja uma abordagem teórico-

analítica engendrada na forma como os “sistemas linguísticos funcionam na representação de 

eventos, na construção de relações sociais, na estruturação, reafirmação e contestação de 

hegemonias no discurso” (RESENDE; RAMALHO, 2006, p. 13).  

Segundo Faiclough (2008), ACD é uma teoria e um método que investiga a relação 

intrínseca entre linguagem e sociedade, buscando compreender as práticas discursivas 

interconectadas às mudanças e/ou momentos da prática social. Assim, há sempre uma relação 

dialética entre a prática social e os seus momentos (discurso, ideologias, crenças, etc.).  

Faz parte do escopo da ACD a construção de uma teoria social da linguagem, cujo 

objetivo é “desenvolver uma descrição, explicação e interpretação dos modos como os 

discursos dominantes influenciam, indiretamente, o conhecimento, os saberes, as atitudes, as 

ideologias, socialmente partilhadas” (PEDRO, 1998, p. 30).  

A ACD preconiza o estudo do uso linguístico no interior da prática social, elegendo o 

contexto desse uso como fator fundamental para o entendimento das relações sociais de luta, 

conflito, abuso de poder, discriminação, identidade, todas elas materializadas por discursos 

como o institucional, o político, o educacional e o da mídia.  
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Fairclough e Wodak (1997) apontam oito parâmetros para a ACD: 

 

1. A ACD aborda problemas sociais; 

2. As relações de poder são discursivas; 

3. O discurso constitui a sociedade e a cultura; 

4. O discurso pode funcionar ideologicamente; 

5. O discurso é histórico; 

6. A relação entre texto e sociedade é mediada; 

7. A ACD é interpretativa e explicativa e; 

8. O discurso é uma forma de ação.  

 

Esses parâmetros estão diretamente associados aos modelos teórico-metodológicos 

que analisam criticamente a relação entre linguagem, ideologia e sociedade. O primeiro 

modelo analítico proposto por Fairclough para a produção discursiva trata-se de um modelo 

tridimensional.  

Esse modelo concebe o discurso a partir da tríade texto, interação e contexto, 

teorizando discurso como a linguagem em uso, ou seja, ela é entendida como processo social, 

como elemento constituinte da sociedade.  

O modelo tridimensional apontado por Fairclough é recontextualizado numa versão 

clássica. Na obra Discurso e Mudança Social, Fairclough (2008) esboça um modelo de 

análise que busca dar conta do entrecruzamento da prática linguística, discursiva e social. 

Essa perspectiva analítica fomenta estudos que julgam os seres humanos por meio da sua 

socialização, as subjetividades humanas e o uso linguístico como expressão de uma produção 

realizada em contextos sociais e culturais, orientados por formas ideológicas e assimetrias 

sociais. 

 Propondo a Teoria Social do Discurso (TSD), Fairclough, em seu modelo 

tridimensional, enfatiza que todo evento discursivo é considerado, simultaneamente, como 

texto, como prática discursiva e como prática social. “O discurso passa a ser entendido a partir 

de um processo circular, em que práticas sociais influenciam textos, e os textos, por sua vez, 

ajudam a influenciar a sociedade” (BRENT, 2009, p.127), o que corrobora o pensamento de 

Fairclough (2008) quando fornece uma definição de discurso enquanto prática social que 

tanto é constituído como também é constitutivo da estrutura social.  
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Essa perspectiva analítica para o discurso foi denominada de análise de discurso 

textualmente orientada (ADTO).  

Revisitando alguns posicionamentos teóricos (cf. FAIRCOUGH, 2008; PEDROSA, 

2008, 2010; RESENDE, RAMALHO, 2006; MAGALHÃES. C.,  et al., 2001) destacamos 

que discurso como texto está relacionado às formas linguísticas que agenciam a prática 

discursiva.  

Discurso como prática discursiva corresponde aos processos de produção, distribuição 

e consumo do texto, processos que contribuem para reproduzir e transformar a sociedade, ou 

seja, as identidades sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença.  Para 

Magalhães, C., (2001, p. 17), “a prática discursiva realiza-se enquanto forma linguística, 

enquanto texto, entendido no sentido hallidiano de linguagem falada ou escrita, hoje 

contemplando também o elemento semiótico”.  Fairclough (2008) aponta que a análise da 

prática discursiva deve relacionar os aspectos sociais e institucionais envolvidos nos 

processos de produção e consumo dos textos. 

Discurso como prática social diz respeito à constituição discursiva que orienta as ações 

dos sujeitos, as quais estão enraizadas em estruturas sociais materiais, concretas, dito com 

outras palavras, corresponde aos eventos discursivos que subjazem da prática social por meio 

das implicações e relações de poder, hegemonia, orientações econômicas, políticas, culturais, 

constituindo assimetrias sociais.  

Assim, a análise crítica de um discurso pressupõe considerar a prática sociocultural do 

texto, dos momentos sociais e culturais que envolvem a prática discursiva, uma vez que a 

prática da análise social engloba vários níveis de abstração relacionados à manutenção social 

de ideologia, poder e hegemonia. Brent (2009) corrobora com esse pensamento, salientando 

que 

 
A análise social está relacionada aos aspectos ideológicos e hegemônicos na 
instância do texto. Em relação à ideologia, a análise é feita sobre aspectos do 
texto que podem ser investidos ideologicamente, como por exemplo, os 
sentidos das palavras, o estilo, as metáforas e as pressuposições. Quanto à 
análise da hegemonia, o analista examina as orientações da produção e 
consumo do texto, as quais podem ser econômicas, políticas, sociais e 
ideológicas (BRENT, 2009, p. 134). 

    

 Procurando compreender o posicionamento do autor, frisamos que em suas palavras há 

o consentimento de que a análise social está orientada por relações de poder, luta hegemônica, 
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por meio das quais as ideologias são (des)articuladas e rearticuladas continuamente nas 

práticas sociais.  

Em síntese, o discurso enquanto prática social 

 
contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, 
direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e 
convenções, como também relações, identidades e instituições que lhe são 
subjacentes. O discurso é uma prática, não apenas de representação do 
mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo 
em significado (FAIRCLOUGH, 2008, p. 91).   

 

O segundo modelo teórico-metodológico da ACD diz respeito à proposta 

bidimensional para análise de discurso (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). Embora 

mantendo as três categorias analíticas contempladas no modelo tridimensional, o enfoque 

bidimensional concentra-se no fortalecimento da análise da prática social, dimensionando a 

abordagem de análise para um movimento que acontece do social para o discursivo, pois “a 

centralidade do discurso como foco dominante da análise passou a ser questionada, e o 

discurso passou a ser visto como um momento das práticas sociais” (RESENDE; 

RAMALHO, 2006, p. 29). 

 Por meio dessa abordagem, os autores estabelecem um diálogo entre a ACD e a Teoria 

Social, focando o estudo a partir das características da modernidade tardia, isto é, a presente 

fase de desenvolvimento das instituições modernas, marcada pela radicalização dos traços 

básicos da modernidade: separação de tempo e espaço, mecanismos de desencaixe e 

reflexividade institucional (GIDDENS, 1991).  

 Com a modernidade tardia, as relações entre os atores e instituições sociais passaram 

por configurações de instabilidade, descontinuidade, ocorrendo separação entre espaço-tempo, 

demarcando práticas discursivas monitoradas à luz dos novos conhecimentos gerados pelos 

sistemas especializados da era da informação e da comunicação digital.  

A vida social dos atores passou por um processo de reflexividade delineado pelas 

mudanças globais em redes de escalas. Esse reflexo peculiar da modernidade tardia pode ser 

exemplificado considerando-se as transformações sociais que acontecem na esfera 

educacional, uma vez que, de maneira substancial, a educação e os atores sociais inseridos 

nesse contexto são comodificados por uma indústria mercantilista, por uma lógica de mercado 

do conhecimento emergente, por recursos midiáticos potentes e reprodutores de ideologias, 

lutas hegemônicas e relações de poder que são negociadas entre várias instituições sociais, ou 
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melhor, entre escolas, universidades, consideradas novas agências de mercado do mundo 

globalizado.  

 Em função das transformações sociais, decorrentes da dinâmica da modernidade 

tardia, novas propostas teórico-metodológicas, para o estudo do discurso, foram apontadas, e 

Fairclough (2003) reformula o modelo tridimensional, delineando os elementos prática 

discursiva e textual na prática social. 

Em linhas gerais, entendemos que, por meio dos dois enquadres teórico-analíticos, a 

ACD apresentou uma proposta metodológica voltada para o estudo da linguagem, discurso, 

conectado ao social.  

Para Wodak (2004), investigações de natureza crítica do discurso envolvem uma 

dimensão teórica e descritiva que contempla tanto os processos e estruturas sociais, bem como 

a dimensão estrutural e os processos sociais das esferas discursivas nas quais os agentes 

constroem significados e se relacionam com os textos.  

Finalizamos essa seção com a epígrafe que introduz este capítulo “o mundo que os 

seres humanos vivem é um mundo maciçamente humanamente criado, um mundo criado no 

curso da prática social” (FAIRCLOUGH, 1989, p. 37). Portanto, é por meio da linguagem que 

esse mundo é manifestado, materializado e recontextualizado, desencadeando relações de 

poder, mantendo ou desafiando tais relações na modernidade tardia. 

 

2.2. Conceitos preliminares em Análise Crítica do Discurso  

 

Os conceitos apresentados, nesta seção, dialogam com a noção de linguagem 

enquanto prática social e instrumento de poder (RAMALHO; RESENDE, 2011) e, conforme 

veremos, estão delineados ao longo do trabalho. Aqui, as noções preliminares, a saber, de 

“discurso”, “ideologia”, “poder” e “hegemonia”, são apresentadas por meio de uma 

abordagem resumida. 

 

2.2.1. Discurso 

 

O termo discurso é definido sob várias perspectivas teóricas. Segundo o interesse desta 

pesquisa, concebemos discurso como ações de instanciações discursivas que nos permitem 

analisar práticas sociais consubstancializadas por posicionamentos ideológicos situados num 

dado processo sócio-histórico.  
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Ramalho e Resende sintetizam a noção de discurso destacando que “é o momento 

integrante e irredutível das práticas sociais que envolvem a semiose/linguagem em articulação 

com os demais momentos das práticas: fenômeno mental, relações sociais e mundo material” 

(RAMALHO; RESENDE, 2011, p. 16).  

Por meio de nossas práticas de linguagem, produzimos discursos que direcionam a 

atitudes que nos permitem representar, agir, interagir e identificar o mundo e a nós mesmos. 

Desta forma, discurso é um momento da prática social, que estabelece, mantém e transforma 

as relações de poder e as entidades coletivas em que existem tais relações. 

 Ao conceber discurso desta maneira, a ACD apresenta uma grande contribuição para 

os estudos das transformações socioculturais, pois considera que analisar os discursos implica 

reconhecer as mudanças que ocorrem na sociedade, que são capazes de provocar 

transformações discursivas em movimentos dialéticos, permitindo “investigar as práticas 

discursivas como formas materiais de ideologia” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 116), e “a prática 

social a partir de uma visão da linguagem investida de poder e ideologia, capaz de constituir 

as dimensões sociais do conhecimento, das relações de identidade social” (MAGALHÃES, 

2001, C., p.16).  

 É por meio dos discursos que os agentes sociais materializam as visões de mundo 

representadas e negociadas em uma sociedade, agenciando relações de poder mediadas pelas 

lutas hegemônicas. 

Resende e Ramalho (2006) apontam que o discurso possui três dimensões sociais e 

constitutivas: ele colabora para a construção de identidades sociais, fortalece as relações 

sociais, permitindo o posicionamento dos sujeitos e atua na formação de conhecimentos e 

crenças. Sob esse viés, o discurso é concebido como momento da prática social, revestido de 

marcas ideológicas e relações de poder decorrentes da sustentação ou transformação de 

relações de dominação, as quais servem para reproduzir a ordem social que favorece 

indivíduos e grupos dominantes.  

Esses aspectos construtivos do discurso correspondem a três funções da linguagem e 

as dimensões de sentido que coexistem e interagem em todo discurso: função da linguagem 

identitária, que focaliza as representações das identidades subjacentes no discurso; função 

relacional, que corresponde às relações sociais, ou seja, como os papéis sociais são 

representados e negociados no discurso; e a função ideacional, que representa os modos pelos 

quais os textos significam o mundo e seus processos, entidades e relações (FAIRCLOUGH, 

2008). 
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Destacamos, ainda, que nesta dissertação, tratamos o termo discurso de maneira 

particular quando nos referimos ao discurso neoliberal, ao discurso publicitário e ao discurso 

midiático.  

 

2.2.2. Ideologia 

 

O termo ideologia foi objeto de várias definições, por parte de diversos autores com 

ideias bem diferentes, como Marx e Engels, Althusser entre outros. O conceito de ideologia 

empregado por Marx e Engels adquiriu um papel mais geral na estrutura social, na medida em 

que difundiu as idéias da relação entre classes. A ideologia passou, assim, a ser vista como um 

sistema de idéias que expressa os interesses das classes dominantes e busca legitimar sua 

posição. 

Mesmo quando relacionado à comunicação de massas, o conceito de ideologia 

permanece atrelado à concepção crítica marxista. Temos então a ideologia como sistema de 

representações dos hábitos e desejos da vida cotidiana das pessoas, muitas vezes impostos 

sobre elas sem que se deem conta. Logo, o discurso como momento da prática social está 

revestido de relações de poder e marcas ideológicas. 

Para Fairclough,  

 
As ideologias são construções/significações da realidade (mundo físico, 
relações sociais, identidades sociais) que são construídas em várias 
dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 
para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 
dominação (FAIRCLOUGH, 2008, p. 117).  

 

Percebemos que as ideologias materializam-se nos textos, estes aqui entendidos a 

partir de uma concepção multimodal, constituindo discursos, ou seja, modos de comunicação 

ou interação. Os discursos como modo de representar as semioses sociais estão revestidos de 

marcas ideológicas e relações de poder decorrentes da sustentação ou transformação de 

relações de dominação. 

Tais relações servem para reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos 

dominantes, uma vez que, como aponta Foucault (2009) na obra A Ordem do Discurso, em 

toda a sociedade a produção de discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo números de procedimentos ideológicos construindo traços 

hegemônicos para o estabelecimento de relações de poder.  
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Em ACD, o conceito de ideologia advém da perspectiva da teoria social crítica de 

Thompson (2002) e está atrelado a mecanismos semióticos por meio dos quais os atores 

sociais asseveram lutas de poder para assumir posição hegemônica. Sob esta concepção, “a 

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

reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos dominantes” (RESENDE E 

RAMALHO, 2006, p. 49).  

Nesta perspectiva, entendemos que  toda mudança sociocultural e discursiva envolve 

modos de atuação ideológica que contemplam posicionamentos estratégicos para a 

legitimação de relações de poder de um grupo social sob as demais castras sociais. 

 

2.2.3. Poder  

 

Na Obra Discurso e poder, van Dijk (2008) trata das relações de poder estabelecidas 

pelo discurso. Para tanto, utiliza entre outras, a noção de manipulação, ressaltando a 

manipulação que acontece através de algum tipo de influência discursiva ou ainda 

manipulação como uma forma de interação, tal como os políticos ou a mídia manipulam seus 

eleitores e leitores (VAN DIJK, 2008). 

Van Dijk (2008) salienta que uma noção central na maioria dos trabalhos críticos 

sobre discurso é a de “abuso do poder” e, mais especificamente, de poder social de grupos ou 

instituições. Poder para o autor refere-se a controle, ou seja, grupos possuem (maior ou 

menor) poder se conseguir exercer (maior ou menor) controle sobre os atos e as mentes dos 

(membros) outros grupos.  

O poder não somente se efetiva no interior do texto, através das formas gramaticais, 

mas também, no controle que uma pessoa é capaz de exercer sobre uma situação social, 

através do texto (PEDROSA, 2008). Em se tratando de poder nas práticas discursivas, “as 

estruturas são reproduzidas ou transformadas, dependendo do estado das relações, do 

equilíbrio de poder, entre os que estão em luta num domínio sustentado particular de prática” 

(FAIRCLOUGH, 2008, p. 84-85). 

Em relação à manipulação, van Dijk (2008) a entende como uma forma de controle 

exercida por um manipulador sobre outras pessoas, sendo que ela ocorre contra a vontade e os 

interesses dessas pessoas. E se ocorre “contra” a vontade das pessoas, o conceito de 

manipulação é negativo já que transgride normas sociais.  
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Além de poder, a manipulação envolve, principalmente, abuso de poder, ou seja, trata-

se de uma forma de dominação na qual a influência exercida pelo manipulador, por meio do 

discurso, é ilegítima. O manipulador age de acordo com seus interesses particulares e contra 

os interesses dos que são por ele manipulados. 

A manipulação pode num primeiro momento, ser associada à persuasão. Mas sob um 

olhar mais atento revelam-se as diferenças, por se tratarem de duas formas de convencimento. 

A persuasão utiliza-se de argumentos, que podem ou não ser aceitos pelos seus interlocutores, 

para convencer, mas na persuasão os interlocutores são livres para tomar a atitude que 

desejarem. Já na manipulação, os interlocutores são vítimas, ou seja, por não compreenderem 

as reais intenções do manipulador ou ainda por não perceberem as consequências de suas 

crenças e ações, são induzidos a atitudes e/ou crenças equivocadas. 

Diante da dificuldade em se estabelecer um limite fixo entre manipulação e o 

persuasão, van Dijk (2008) assume que os critérios cruciais são os que fazem as pessoas 

agirem contra sua total consciência e interesses, e que a manipulação serve aos interesses do 

manipulador.  

Uma mesma mensagem pode manipular determinados interlocutores, mas não todos, e 

ainda os mesmos receptores, em diferentes circunstâncias, podem ser mais ou menos 

suscetíveis à manipulação. E, ainda, a persuasão legítima pode ser encarada como 

manipuladora mesmo que siga padrões éticos socialmente aceitáveis, como a persuasão 

comercial, política ou religiosa.  

Van Dijk (2008) defende o que ele chama de ‘abordagem triangular’, já que  

 
A manipulação é um fenômeno social – especialmente porque ela envolve 
interação e abuso de poder entre grupos e atores sociais – é um fenômeno 
cognitivo, porque a manipulação sempre implica a manipulação das mentes 
dos participantes, e é um fenômeno discursivo-semiótico, porque a 
manipulação é exercida através da escrita, da fala e das mensagens visuais 
(VAN DIJK, 2008, p. 236).  
 
 

Para o autor, as três abordagens devem ser combinadas com o intuito de se distinguir 

as variadas formas de manipulação.  

Se a manipulação pode ser compreendida como abuso de poder, entendemos que o 

manipulador tem acesso aos meios de comunicação de massa e ao discurso público. Políticos, 

jornalistas, acadêmicos, escritores, professores são exemplos da elite ‘simbólica’ que tem 

acesso a uma das principais formas de comunicação: os meios de comunicação de massa. E é 
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justamente nesse discurso público, o lugar onde a reprodução do poder social acontece. A 

mídia é uma das formas de discurso público e talvez a que tenha maior visibilidade, diante da 

possibilidade de seu alcance, principalmente, entre as pessoas que não têm acesso à internet 

ou à educação básica. 

A forma como as informações são utilizadas pela mídia poderá caracterizá-la como 

manipuladora, conforme a sua utilização. Seria uma forma ilegítima que serve “apenas aos 

interesses de uma parte e são contra os interesses dos receptores“ (VAN DIJK, 2008, p. 238). 

Nomear essa forma de interação de ilegítima se justifica conforme as “próprias bases sociais, 

legais e filosóficas de uma sociedade justa ou democrática, e dos princípios éticos do 

discurso, da interação e da comunicação” (VAN DIJK, 2008, p.238).  

A ilegitimidade da manipulação creditada por van Dijk (2008) se deve à possibilidade 

de que ela tem de (re)produzir a desigualdade, atendendo aos objetivos dos poderosos e não 

atendendo aos dos menos poderosos. Por conseguinte, a definição de manipulação está 

baseada nas consequências sociais que ela reproduz na sociedade de forma geral. 

Compreendemos que a manipulação é uma prática social por meio da qual, grupos detentores 

do poder buscam se reproduzir, ampliando e legitimando as relações de poder que são 

constituídas socialmente. 

 

2.2.4. Hegemonia 

 

A hegemonia é outro termo de interesse fundamental para os estudos da ACD. O 

conceito de hegemonia vem de Gramsci. A hegemonia, conforme entendida pela teoria da 

ACD, constitui um foco de luta sobre pontos de instabilidade entre as classes e os blocos 

dominantes, com o objetivo de construir, sustentar ou, ainda, quebrar alianças e relações de 

dominação e subordinação, tomando formas econômicas, políticas e ideológicas 

(MAGALHÃES, C., 2001). 

Fairclough destaca que “hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios 

econômico, político, cultural e ideológico de uma sociedade” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 122). 

Por meio das lutas hegemônicas, os agentes e instituições sociais vão construindo relações e 

lutas sociais, agenciando valores, novos eventos e práticas sociais representativas de estrutura 

também social, uma vez que a vida social processa-se em redes, por meio de relações de 

poder. Há sempre uma voz, um discurso influente suplantando modelos econômicos e 

culturais para a orientação da produção discursiva.  
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Em ACD, hegemonia relaciona-se as formas de poder. A hegemonia estabelece um 

foco de luta a respeito da instabilidade entre as classes e os blocos dominadores, com a 

finalidade de formar, conservar ou até mesmo, desfazer alianças e relações de dominação e 

subordinação, adotando formas econômicas, políticas e ideológicas.  

Na visão de Fairclough, 

 
Hegemonia é o poder sobre a sociedade como um todo de uma das classes 
economicamente definidas como fundamentais em aliança com outras forças 
sociais, mas nunca atingido senão parcial e temporariamente, como um 
'equilíbrio instável' (FAIRCLOUGH, 2008, p. 122).  

 

Associando o conceito de poder ao de hegemonia, compreendemos que poder para a 

ACD relaciona-se à competência que as pessoas e as instituições representadas por elas têm 

para agir em algum contexto social fazendo, para tanto, uso de algum recurso. Segundo 

Fairclough (2008), as estruturas sociais são reproduzidas ou transformadas, dependendo do 

estado das relações, do equilíbrio de poder, entre os que estão em luta num domínio 

sustentado particular de prática. 

Os conceitos básicos que apresentamos nos conferem maior posicionamento crítico no 

que diz respeito ao entendimento do uso da linguagem no contexto educacional da rede 

privada de ensino por meio da análise de anúncios publicitários que promovem a oferta de 

pacotes e programas educacionais. Esse gênero do discurso potencializa relações de poder, 

calcadas no posicionamento ideológico e hegemonicamente discursivo de sujeitos sociais que 

constituem e desafiam alianças socialmente construídas.    

 

 2.3 Enfoque transdisciplinar da Análise Crítica do Discurso: compreendendo a 

natureza relacional, ontológica e epistemológica das práticas sociais e discursivas 

  

A abordagem transdisciplinar da ACD se estabelece na interface entre a Teoria Social 

Crítica (TSC) e a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF). Seu propósito teórico-analítico é o 

estudo da relação entre o mundo social e a linguagem para a compreensão da vida social 

como redes interligadas de práticas sociais de diversos tipos orientadas por vários 

arcabouços teóricos. 

 A transdisciplinaridade em ACD operacionaliza um diálogo mútuo entre diversas 

teorias, sobretudo as sociais e as linguísticas (CHOULIARIKI, FAIRCLOUGH, 1999; VAN 
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DIJK, 2000; MAGALHÃES, I., 2004; FAIRCLOUGH, 2006; FAIRCLOUGH, 2008; 

BRENT, 2009 et al.). 

 A TSC constitui-se numa abordagem teórica que busca estudar as transformações 

sociológicas a partir de uma orientação analítica que contempla as mudanças em redes, ou 

seja, por meio de uma leitura dos processos econômicos e culturais que agenciam lutas 

hegemônicas e relações de poder em escala global. Neste mesmo percurso metodológico, 

temos a LSF de Halliday, o qual preconiza que os eventos linguísticos são flexíveis à vida 

social, defendendo os textos não só como estruturados no sistema, mas também 

potencialmente inovadores do sistema.  

Como assinala Fairclough (2006), a ACD busca dar conta tanto da perspectiva da TSC 

como do pressuposto teórico-analítico da LSF, firmando-se em sua vertente transdisciplinar 

para analisar a linguagem no contexto da globalização como faceta da vida social que está 

intimamente interconectada a outros momentos das práticas sociais, a saber, sistemas 

econômicos, relações sociais, poder e ideologia, instituições, mudança social, etc. 

Considerando esta perspectiva, o autor ainda destaca a necessidade de reconhecer a 

importância de compreender a natureza relacional, ontológica e epistemológica das mudanças 

sociais e discursivas.  

A abordagem relacional associa-se à preocupação com as relações entre discurso e 

outros elementos da vida social que dialeticamente provocam mudança social. Fairclough 

(2006) destaca que a mudança social pode ser concebida como mudanças nas relações entre 

negócios, governo, a mídia e outros campos importantes da vida social.  

Quanto à perspectiva ontológica, Fairclough (2006) frisa que investigar a linguagem 

associada aos processos e discursos da globalização pressupõe considerar que as relações 

sociais e objetos, por exemplo, sistemas econômicos, têm uma materialidade que não é 

condicional ao fato ou à natureza do conhecimento humano delas, mas são, não obstante, 

socialmente construídas, que os objetos sociais e os sujeitos sociais são construídos, e que o 

discurso contribui para sua construção. 

Em se tratando do enfoque epistemológico, a concepção faircloughiana (2006) nos 

direciona ao entendimento de que a compreensão dos fatos econômicos e sociais é importante 

para a construção de uma abordagem social e discursiva, enfatizando o caráter dialético das 

relações entre diferentes elementos do social, incluindo o discurso. 

Estudar as mudanças socioculturais em uma perspectiva transdisciplinar implica 

investigar a linguagem com um olhar voltado para a globalização. Fairclough (2006) 
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argumenta que essa investigação pode compreender cinco tipos principais de agências e 

conjuntos de agentes: 

• Análise acadêmica 

• Agências governamentais  

• Agências não governamentais 

• Mídia 

• Pessoas no dia a dia 

 Parafraseando Fairclough (2006), a análise acadêmica busca dar conta de produção de 

descrições, interpretações, explanações e teorias, enquanto que os demais elementos têm uma 

orientação amplamente prática no que diz respeito à globalização, pois interferem na 

condução da vida social prática, uma orientação para a ação e estratégias de ação. A nossa 

pesquisa se inscreve nas agências não governamentais e na mídia. 

Magalhães, I., (2004) aponta uma importante discussão voltada para o estudo das 

transformações sociais. A autora destaca que por meio da transdisciplinaridade, a ACD 

apresenta uma valiosa contribuição para o entendimento dos processos sociais em associação 

às transformações econômicas e culturais na modernidade tardia. Nessa mesma orientação, 

Fairclough (2006) menciona que a mudança no evento discursivo é resultante de mudança nos 

aspectos econômicos da sociedade global.  

Desta forma, o autor ainda considera que o discurso da economia neoliberal no 

contexto atual da globalização tem sido o elemento provocador de mudanças socioculturais, 

uma vez que tenta suplantar um modelo específico para as relações econômicas globais 

afetando, portanto, novas práticas discursivas e novos formatos para o agenciamento de novas 

configurações sociais.    

Conforme Brent (2009), cinco principais abordagens podem ser identificadas dentro 

do caráter transdisciplinar da ACD, a saber: a Linguística Sistêmico-Funcional de Michael 

Halliday, a Semiótica Social de Kress e van Leeuwen, a abordagem sociocultural da mudança 

discursiva de Norman Fairclough, o método histórico-discursivo de Ruth Wodak e a 

abordagem sociognitiva de van Dijk. 

O foco da transdisciplinaridade em ACD confere a necessidade de maior reflexividade 

epistemológica para o estudo da linguagem e sua relação com a natureza ontológica e 

relacional dos processos sociológicos e modelos econômicos vigentes na sociedade global.  

Resende e Ramalho (2006) destacam que o caráter transdisciplinar da ACD representa um 

movimento integrado entre teorias que, por meio do rompimento de fronteiras 
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epistemológicas, não só aplica conceitos oriundos de outros campos do saber, mas também 

operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva.  

O eminente quadro teórico-analítico transdisciplinar da ACD representa o propósito de 

dar conta de uma análise social e linguisticamente orientada a partir da concepção de 

linguagem como parte irredutível da vida social. 

Os estudos em ACD, na modernidade tardia, processam-se pelo enquadre teórico-

metodológico que busca refletir criticamente sobre as questões da linguagem no contexto da 

globalização procurando entender como as práticas discursivas são afetadas em função das 

mudanças por que passam o mundo global revestido por ideologias, lutas hegemônicas e 

relações de poder (ORMUNDO, 2010).  

Podemos destacar que a abordagem transdisciplinar da ACD confere perspectivas 

teóricas e analíticas bastante pertinentes para investigar as questões da linguagem no contexto 

da globalização, uma vez que, para se discutir as mudanças que têm permeado os discursos 

atuais, é necessária a conexão entre as diversas abordagens teóricas, enfatizando uma 

perspectiva analítica que operacionalize detalhadamente a dinâmica sociodiscursiva que 

emerge dos mais diversos eventos sociais.  

O diálogo entre Linguística, Educação, Sociologia, Antropologia, Filosofia, 

Comunicação, Tecnologia entre outros campos, por exemplo, em relação aos estudos das 

mudanças socioculturais, só tende a enriquecer o papel transdisciplinar da ACD e seu projeto 

teórico-metodológico para com as questões de linguagem.  

Um caso específico refere-se ao contexto educacional na modernidade tardia, uma vez 

que com a crescente privatização e mercantilização da educação, sobretudo, do ensino 

superior, instauram-se novas práticas sociais que corroboram mudanças discursivas a partir de 

uma relação dialética, contribuindo para que a ordem de discursos educacionais seja cada vez 

mais “contaminada” pelos discursos e valores típicos de mercado. 

 Para estudar a recontextualização, a mercantilização, a comodificação e a 

tecnologização e os recursos multimodais por que passa a educação no contexto da 

globalização, sob a perspectiva da ACD, é necessário alicerçar uma abordagem teórico-

metodológica que realize um diálogo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e 

sociais com o intuito de operacionalizar uma abordagem que venha ancorar teórica e 

metodologicamente as transformações que ocorrem nas práticas sociais e consequentemente 

nas discursivas.  
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Ao adotar a abordagem transdisciplinar, o analista de discurso inicia sua investigação 

priorizando as mudanças sociais. Ormundo (2010) frisa que em Fairclough (2006) há uma 

recomendação importante em relação ao processo de investigação das transformações sociais. 

A autora destaca que 

 
O exame deve começar pela análise social e investigar os elementos da 
análise textual por meio dos três níveis de abstração que o autor apresentou 
para essa análise social, quais sejam: eventos sociais, práticas sociais e 
estruturas sociais, bem como o momento semiótico que está dialeticamente 
relacionado a cada um dos níveis citados (ORMUNDO, 2010, p. 14). 

  

Os caminhos para a análise social estão esquematizados no diagrama a seguir.  

 
Figura  03 – Caminhos para a análise social 

 

 
 

 

   
 

Fonte: Ormundo (2010) 

  

Segundo Fairclough (2006), o texto compreende o momento semiótico que direciona a 

abordagem analítica do evento social, considerado como poder dos agentes sociais que lhes 

Momento semiótico 
TEXTO 

Momento semiótico 
ORDEM DO 
DISCURSO 

Momento semiótico 
LINGUAGEM 



41 
 

 
 

permite operacionalizar um texto através de determinados recursos multimodais e propósitos 

particulares. Os textos constituem a materialidade ideológica dos eventos sociais, por meio 

dos quais é possível agenciar relacões de poder, efeitos de sentidos e argumentativos com o 

propósito de alcançar determinadas estratégias sociodiscursivas nas práticas sociais.  

 Quanto à categoria ordem do discurso, ela refere-se ao momento que permite a 

análise da prática social, esta considerada como atividades sociais que apresentam relativa 

estabilidade de diversos elementos, dentre os quais o discurso (semiose).  

 Compreendemos  que as práticas sociais intermediam as estruturas e eventos. As 

ordens do discurso são selecionadas pelos agentes sociais em função dos sentidos que 

pretendem conferir na prática social. Portanto, elas abrangemvários recursos intersemióticos 

potencialmente decisivos e agenciadores de ideologias.   

 Magalhães nos chama atenção para o conceito de ordem do discurso. Na visão da 

autora, “a ordem do discurso se refere à totalidade de discursos em uma sociedade ou 

instituição, à inter-relação entre as práticas sociais, às articulações e rearticulações entre elas” 

(MAGALHÃES, I., 2004, p. 116).  

 O último elemento, a linguagem, está associado ao momento semiótico da estrutura 

social, que “determina um conjunto de possibilidades que podem ou não concretizar-se nos 

eventos sociais, como aula, a reunião acadêmica ou o culto religioso” (MAGALHÃES, I., 

2004, p. 114). A linguagem permite que as instituições e organizações constituam os recursos 

simbólicos necessários para a orientação dos agentes no campo. 

 A análise social por meio da perspectiva da transdisciplinaridade institui uma 

investigação abrangente, interconectada a várias semioses, instigando parcerias e um diálogo 

profundo entre várias teorias. Por exemplo, para analisar os discursos educacionais das 

instituições privadas de ensino, transdisciplinarmente, faz-se necessário considerar diferentes 

níveis de abstração, os quais vão desde as potencialidades dos recursos midiáticos a fatores 

econômicos, modelos sociológicos, políticas educacionais e institucionais, relações 

mercantilistas dentre outras instâncias sociais. 

 

2.4 Discurso nas práticas sociais da  globalização: recontextualização, comodificação e  

tecnologização discursiva  

 
Diante dos processsos e discursos da globalização, práticas socioculturais passam por 

mudanças profundas em suas configurações, destacando a hegemonia do pensamento 
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econômico vigente, ou seja, a supremacia do discurso neoliberal frente as inúmeras mudanças 

que ocorrem na sociedade global.   

Parece ser consenso que a produção discursiva na modernidade tardia traz novas 

possibilidades de construção de sentido e interação, por exemplo, o fenômeno da 

recontextualização, da comodificação e da multimodalidade discursivas.   

A recontextualização compreende um processo de apropriação de determinadas 

práticas sociais dentro de produções discursivas específicas. Fairclough (2006) comenta que a 

recontextualização é “um processo complexo, envolvendo, para além de uma simples 

colonização, um processo de apropriação cujas características e resultados dependem das 

circunstâncias concretas dos diversos contextos” (FAIRCLOUGH, 2006, p. 101). Ormundo 

(2010) aponta que ocorre recontextualização a partir do momento em que práticas sociais 

selecionam determinados elementos de outras práticas, a saber, discursos, estilos, etc. 

 Por meio da recontextualização, os agentes sociais vão instaurando novas práticas 

sociais e discursivas. Esse fenômeno contribui para que os diversos elementos que compõem 

a estrutura social passem a incorporar redes de práticas sociais múltiplas, uma vez que, 

segundo Chouliaraki e Fairclough (1999), a recontextualização contribui para que a relação 

entre diferentes redes de práticas sociais esteja imbricada por meio de elementos de práticas 

socais diferentes.  

 Ao utilizar a recontextualização como prática discursiva, os agentes e instituições 

sociais mantêm ou agenciam efeitos de sentidos materializados por traços ideológicos que os 

posicionam frente às relações de luta, poder e posição hegemônica, restaurando, resgatando e 

preservando determinados modelos econômicos detentores de poder. 

 No contexto da educação, as instituições privadas utilizam a recontextualização como 

uma estratégia de marketing bem estruturada que, se apropriando do discurso publicitário e 

midiático, constitui uma linguagem estrategicamente argumentativa, situando-se na posição 

de liderança no mercado competitivo.  

 Outra tendência discursiva é a comodificação que se trata de um processo pelo qual os 

domínios e as instituições sociais, cujo objetivo não seja a produção de bens de consumo, no 

sentido econômico restrito à venda, são organizados e conceituados em termos de produção, 

distribuição e consumo de mercadorias.  

Fairclough (2008) salienta que a comodificação é entendida como a colonização de 

ordens de discurso institucionais e mais largamente societal por tipos discursivos associados 

com a produção de bens de consumo. 
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Na modernidade tardia, um dos setores que está sendo maciçamente comodificado é a 

educação. Na cultura da mídia e do consumo, as instituições privadas inserem a educação nas 

redes de mercantilização e consumo, investindo profundamente em campanhas publicitárias 

focadas no discurso da economia do conhecimento emergente voltado para o mercado de 

trabalho. O ensino oferecido pelas instituições privadas reveste a educação a partir de uma 

lógica de mercado incrementada por estratégias políticas mercadológicas. 

  Fairclough (2008) chama atenção para outra questão da comodificação da educação, 

frisando que “um aspecto generalizado do discurso educacional contemporâneo é a 

lexicalização de cursos ou programas de estudo como mercadorias ou produtos que devem ser 

comercializados aos clientes” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 255). No processo de comodificação, 

emprega-se com frequência todo um vocabulário típico de mercado, ocorrendo uma 

metaforização lexical, uma vez que  
 

O discurso educacional comodificado é dominado por um vocabulário de 
habilidades, incluindo não apenas a palavra ´habilidade´, e palavras 
associadas como ´competência´, mas uma lexicalização completa dos 
processos de aprendizagem e ensino baseados em conceitos de habilidade, 
treinamento de habilidade, uso de habilidades, transferência de habilidades e 
outros (FAIRCLOUGH, 2008, p. 257). 

   

Portanto, as lexicalizações ajudam no processo de comodificação da educação no 

sentido de que estabelecem marcas hegemônicas voltadas para uma produção linguística 

colonizada pelos discursos e valores de mercado. 

Outra tendência diz respeio à tecnologização discursiva. Denomina-se por 

tecnologização do discurso as dimensões das tecnologias ou técnicas discursivas das ordens 

de discurso moderna que têm  caráter transcontextuais e que são adotadas em locais 

institucionais a serviço do poder. “Elas promovem a mudança discursiva através da 

construção consciente, da simulação em função de propósitos estratégicos e instrumentais de 

significados interpessoais e práticas discursivas” (MAGALHÃES, C., 2001, p. 26). 

Segundo Fairclough (2008), exemplos de tecnologias de discurso são entrevista, 

ensino, aconselhamento e publicidade, a esses elementos acrescentamos também a mídia, que 

comporta todo um arsenal discursivo e grupos especializados de recursos humanos aptos a 

atenderem as demandas sociais das instituições que buscam toda uma linguagem mais 

interativa, atrativa  e propussora de poder e conquista de clientes. 
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Publicidade e agências midiáticas têm assumido posição de destaque na produção de 

textos multimodais na cultura e na lógica do consumo, uma vez que, integrando informação e 

comunicação, utilizam-se formas comunicativas e simbólicas para manipular e exercer 

controle sobre as pessoas, provocando mudança social e instaurando práticas discursivas por 

meio de relações de poder. Quando observamos anúncios publicitários, por exemplo, 

podemos perceber todo um cuidado com a disposição de cada elemento imagético, a 

distribuição das informações, e toda uma técnica atrativa e convidativa dos aspectos 

multimodais, demonstrando a realização de um trabalho zeloso e cauteloso, o que também 

pressupõe uma atividade realizada por agentes socais especializados.  

Conforme Fairclough (2008), as tecnologias do discurso têm assumido e estão 

assumindo o caráter de técnicas transcontextuais. As tecnologias possuem profissionais 

especializados, dotados de conhecimento que lhes permitem criar práticas discursivas 

inovadoras, investidas de uma multiplicidade de recursos semióticos.  

Na esfera do contexto da educação, a tecnologização discursiva está sendo usada com 

o propósito de se obter melhores resultados nas transações comerciais e nas relações 

interpessoais. 
As tecnologias discursivas estabelecem uma ligação íntima entre o 
conhecimento sobre linguagem e discurso e poder. Elas são planejadas e 
aperfeiçoadas com base nos efeitos antecipados mesmo nos mais apurados 
detalhes de escolhas linguísticas no vocabulário, na gramática, na entonação, 
na organização do diálogo, entre outros, como também a expressão facial, o 
gesto, a postura e os movimentos corporais. Elas produzem mudança 
discursiva mediante um planejamento consciente (FAIRCLOUGH, 2008, p. 
265). 

 

 A tecnologização do discurso tem propiciado constantes mudanças na prática social. 

Em se tratando do discurso educacional, elas têm permitido a propagação de estratégias de 

marketing como forma de atingir novos alunos. 

 As considerações abordadas neste capítulo destacam que a ACD, enquanto um novo 

campo de estudo do discurso, aponta alguns procedimentos teóricos e metodológicos para a 

compreensão da produção discursiva e sua inserção no contexto social. Ressaltamos que, 

durante a análise dos dados que compõem nossa pesquisa, conduzimos nossas reflexões 

considerando a abordagem transdisciplinar da ACD, retomando os três níveis de abstração 

para a análise social, a saber: evento social, prática social e estrutura social. Adotamos esse 

procedimento analítico para que pudéssemos explorar satisfatoriamente o evento as 

campanhas publicitárias das instituições privadas de ensino no intuito de diagnosticarmos as 

mudanças socioculturais na esfera educacional. 
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CAPÍTULO 3 

GLOBALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: PERSPECTIVAS TRANSDISCIPLINARES 

PARA A COMPREENSÃO DAS MUDANÇAS SOCIOCULTURAIS COM FOCO NO 

CAMPO EDUCACIONAL 

 

 
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de 
fios ideológicos e servem de trama a todas as 
relações sociais em todos os domínios. É, portanto, 
claro, que a palavra será sempre o indicador mais 
sensível de todas as transformações sociais, mesmo 
daquelas que apenas despontam, que ainda não 
tomaram forma, que ainda não abriram caminho 
para sistemas ideológicos estruturados e bem 
formados. A palavra constitui o meio no qual se 
produzem lentas acumulações quantitativas de 
mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir 
uma nova qualidade ideológica, que ainda não 
tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica 
nova e acabada. A palavra é capaz de registrar as 
fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 
mudanças sociais. 

                                                                                       
Bakhtin ([1929] 1992)  

  
 

Este capítulo aponta uma compreensão transdisciplinar inerente às mudanças 

socioculturais que acarretam novas perspectivas às práticas educacionais na modernidade 

tardia. O foco de discussão situa-se nas transformações por que passa a educação articulada a 

interesses econômicos dos grupos ou classes sociais e sua inserção na lógica mercadológica 

empresarial marcada pela intensificação do processo de globalização e, sobretudo, pelo 

discurso hegemônico do ideário neoliberal (cf. GIDDENS, 1991; NEVES, 2000; TORRES 

SANTOMÉ, 2003; CABRAL NETO, 2004; TEODORO, TORRES, 2006; BAJOIT, 2008; 

CASTELLS, 2010; SANTOS, 2010; KUENZER et al., 2011).  

Sob essa ótica, as reflexões apresentadas aqui evocam uma leitura sociológica, 

econômica e midiática focada nas principais perspectivas que direcionaram as políticas 

educacionais implantadas durante os anos de 1990 e a primeira década do século XXI no 

contexto mundial e nacional.  

No primeiro momento, discorreremos sobre as mudanças socioculturais direcionando 

nosso olhar para as diversas ordens do discurso que atravessam as instituições de ensino. Em 
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seguida, discutiremos a influência dos recursos midiáticos nas transformações socioculturais 

e, por último, discorremos sobre as políticas educacionais no contexto brasileiro sob a ótica da 

economia global-neoliberal.  

 
3.1 Globalização, mudanças socioculturais e educação na era da modernidade tardia 

 

A primeira década do século XXI desponta numa nova conjuntura da sociedade 

mundial marcada por rápidas mudanças sociais, tecnológicas, econômicas e culturais. Tais 

transformações são consubstancializadas por novas exigências do discurso hegemônico da 

economia neoliberal na modernidade tardia, uma vez que “as relações econômicas são, antes 

de tudo, relações sociais e enquanto tais engendram todas as demais” (FRIGOTTO, 2010, p. 

33).  

Neste cenário da modernidade tardia, para ser evidente que a educação como prática 

social vem sendo controlada pela economia, sendo constituída e constituinte de embates e 

lutas que ocorrem entre os grupos ou classes sociais.  

As transformações que emergem desta nova estrutura social direcionam os agentes e 

instituições para o fortalecimento de uma sociedade constituída por redes em todas as 

dimensões fundamentais da organização e da prática social (CASTELLS, 2010), é a 

globalização imperando ativamente na organização do social em escala local e mundial. 

 A globalização tem demarcado cada vez mais um movimento mediado pelas 

emergentes conexões entre agentes e práticas sociais. Na modernidade tardia, notamos que a 

transformação local é tanto uma parte da globalização quanto extensão lateral das conexões 

sociais através do tempo e do espaço.  

Quanto ao contexto educacional, “a globalização teve um impacto maior na educação 

desde que as instituições internacionais promoveram reformas financeiras que entraram em 

conflito com a possibilidade de reformas equitativas em muitos países” (TEODORO; 

TORRES, 2006, p.13). 

Frigotto (2010) enfatiza que as novas demandas de educação, explicitadas em diversos 

documentos oficiais, baseiam-se nas categorias sociedade do conhecimento, qualidade total, 

educação para a competitividade, formação abstrata e polivalente e expressam os limites das 

concepções da teoria do capital humano e as redefinem sob novas bases, ou seja, cabe à 

educação preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, da produção, entrando em cena a 
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rentabilidade, a lucratividade, empregabilidade e todo jogo de interesse econômico para o 

desenvolvimento das nações.  

A esse respeito, Teodoro e Torres preconizam:  

 
O discurso global sobre a reforma educacional proposta pelo neoliberalismo 
fica-se pelas regras de mercado e, eventualmente, pela privatização do 
empreendimento educacional. A agenda dominante da globalização 
neoliberal na educação não superior prioriza a privatização e a 
descentralização das formas públicas de educação, o estabelecimento de 
standarts educacionais, uma forte ênfase nos exames e teste nacionais, e em 
focus na accountibility (prestação de contas). Especialmente no que respeita 
ao ensino superior, versões de globalização neoliberal sugerem reformas nas 
universidades em quatro áreas primárias: eficiência e accountility, 
acreditação e universalização, competitividade internacional e privatização 
(TEODORO; TORRES, 2006, p. 12). 

 

 Refletindo sobre as ideias dos autores, reafirmamos que as dimensões econômicas 

passaram a ocupar um lugar de destaque no estabelecimento de políticas públicas 

direcionadas ao campo educacional. Os organismos internacionais como (OIT - Organização 

Internacional do Trabalho; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura, dentre outros) veem a educação como uma alternativa para solução das 

desigualdades entre as nações desenvolvidas e entre os indivíduos (FRIGOTTO, 2010), 

atribuindo-lhe a incumbência de preparar o indivíduo para o mundo da produção econômica. 

Nessa dimensão, a qualificação humana é subordinada pelas leis do mercado processando-se 

sob o rótulo de adestramento e treinamento.  

Muitas são as consequências da globalização na esfera educacional. Com as 

orientações reformistas de inspiração neoliberal global, os Estados passaram assumir um 

papel mínimo, uma vez que a atuação protagonista foi concedida à sociedade civil e ao 

mercado. 

 Essa transferência de responsabilidade do público para o privado coloca em evidência 

o conceito de educação como bem de consumo, caracterizando as práticas educativas sob o 

ponto de vista de consumidores e consumidoras, isto é, de seu valor de troca no mercado, dos 

benefícios que pode produzir esta ou aquela disciplina, especialidade ou título, passando a 

rotular a instituição escolar como espaço imprescindível para obtenção de importantes 

benefícios privados e para enriquecer individualmente (TORRES SANTOMÉ, 2003). Lima 

(2006) aponta que devemos considerar que a atuação da esfera privada no contexto da 

educação na modernidade tardia baseia-se 
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na ideia de escolha, de acordo com as estratégias e racionalidades 
individuais (e competitivas) mais típicas dos clientes e dos consumidores de 
educação, compatíveis com os seus estilos de vida, interesses e necessidades. 
A procura estratégica de oportunidades de aprendizagem, transformadas em 
“vantagens competitivas”, passa a constituir responsabilidade individual, 
objecto de escolha, recaindo sobre o indivíduo todas as consequências das 
suas boas ou más escolhas, dos seus sucessos ou fracassos no mercado de 
emprego, da sua capacidade de cálculo e de previsão dos percursos 
formativos, considerados óptimos, assim traçando uma biografia racional de 
aprendizagem que, pretensamente, produzirá elevados índices de 
empregabilidade, competitividade, adaptabilidade e mobilidade (LIMA, 
2006, p. 27). 
 

Dessa forma, entendemos que a educação enquanto prática social deve proporcionar a 

qualificação humana sob as condições unilaterais. Entretanto, percebemos que as práticas 

educativas no contexto das instituições privadas, na modernidade tardia, ferem um direito que 

todo o ser humano tem: educação de qualidade pautada nos princípios de cidadania. Isso 

ocorre porque, desconsiderando os valores e princípios que o homem deve adquirir para viver 

socialmente, a qualificação humana passa por um processo de mercantilização através do qual 

a própria condição humana é colocada em jogo pelos interesses mercadológicos.  

A avaliação do que acontece nas instituições de ensino passa por conhecimentos que 

oferecem aos alunos as habilidades e os conteúdos culturais como possibilidades de troca no 

mercado de trabalho. Assim, reaparece com muita força a perspectiva profissionalizante como 

razão de ser dos sistemas educacionais; outras perspectivas mais éticas e culturais, que 

prepararem os alunos para serem cidadãos e cidadãs, pessoas democráticas, solidárias e 

responsáveis, passaram a ser consideradas secundárias (TORRES SANTOMÉ, 2003). 

Destacamos, então, que a globalização é entendida como processo de intensificação 

das relações em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por evento ocorrendo a muitas milhas de distância e 

vice-versa (GIDDENS, 1991). Convém frisar que, a globalização trouxe mudanças para o 

espaço e o tempo, gerando complexas interações e intercâmbios sociais (TEODORO; 

TORRES, 2006). 

Teodoro e Torres (2006) destacam que há pelo menos quatro grandes formas de 

globalizar as relações sociais, apontando que a importância da globalização em relação à 

educação e à solidariedade social consiste em suscitar novas dimensões para o fortalecimento 

de práticas sociais e educativas enredadas por interesses particulares e coletivos.  

A primeira forma é denominada pelos autores como a globalização de cima. Eles 

advogam que esse tipo de globalizar as práticas sociais é gerenciado pelo modelo neoliberal 
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que postula a abertura indiscriminada das fronteiras à mobilidade do capital e das 

mercadorias, à criação de múltiplos mercados regionais, à proliferação de intercâmbios 

financeiros e cibernéticos praticamente sem controle e à presença de sistemas de governo 

internacional ou transnacional acima dos Estados nacionais.  

O objetivo emergente da globalização de cima é privatizar os direitos e serviços 

sociais estatais, deslegitimando seu controle e responsabilidade em relação ao Estado. Neste 

caso, temos um efeito economicista da globalização diante das relações sociais. Quanto as 

suas implicações para o campo educacional, gera-se o desmantelamento da escola pública em 

detrimento do estabelecimento de uma política de privatização, os Estados delegam sua 

obrigação para com a educação à iniciativa privada e destacam cada vez mais a necessidade 

de (re)estabelecer a educação como “negócio”.    

A segunda forma de globalização opõe à primeira. Intitulada globalização de baixo ou 

antiglobalização, é representada pelos indivíduos, instituições e movimentos sociais que 

rejeitam a hegemonia conferida à globalização neoliberal por entenderem que não há 

globalização sem representação.   

 A terceira dimensão que a globalização assume nas relações sociais está associada aos 

direitos humanos. Com esse tipo de globalização, busca-se imprimir e destacar a importância 

que os valores e princípios humanos devem receber nas relações sociais, defende-se a não 

mercantilização da vida humana. Nessa perspectiva, podemos conceituá-la como a 

globalização da humanização, do fortalecimento da imagem de uma prática cidadã calcada na 

dimensão pluralista das relações e dimensões do ser humano, alicerçada nos pilares da 

democracia. 

O quarto e último fenômeno globalizador (TEODORO; TORRES, 2006) põe em 

segundo plano tanto o interesse das relações sociais, referendadas pela lógica de mercado; 

como as motivações coletivas, em relação aos direitos humanos. Concebida como a 

globalização da guerra internacional contra o terrorismo, postula que só o caos pode provocar 

mudança social.  

Considerando as múltiplas facetas da globalização e suas implicações às práticas 

sociais, como definir a mudança sociocultural na qual subscrevemos cada vez mais nossas 

ações enquanto atores sociais motivados por interesses particulares e coletivos? Qual a origem 

da mudança social? Que fatores são responsáveis pela mudança sociocultural? Respostas a 

esses questionamentos certamente nos exigem uma leitura guiada pelo viés da Sociologia, 

porém conectada a outras áreas transdisciplinares do conhecimento humano, uma vez que a 
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mudança sociocultural está atravessada por ordens sociais diversas (Globalização, Econômica, 

Mídia, Linguística, dentre outras). 

No livro A mudança social: análise sociológica da mudança social e cultural nas 

sociedades contemporâneas, Bajoit (2008)2 apresenta uma fecunda discussão inerente à 

hipótese central sobre a mudança sociocultural. Segundo o autor, a raiz da mudança 

sociocultural deve ser explicitada considerando os contextos sociais nos quais ocorre a 

dinâmica das relações sociais entre os atores individuais e coletivos.  

Isto ocorre porque os atores sociais são os verdadeiros responsáveis pelas 

significações que emergem do seu convívio social com o outro, eles as constituem 

simbolizando suas ações, suas subjetivações e motivações interacionais mediante o 

intercambio sociocultural que atravessa toda a dinâmica que configura a história e constitui 

suas identidades e representações sociais.  

Assim, segundo o autor, o sentido da mudança social não está inscrito na história em si 

mesma, ele se constitui no relacionamento social que cada sujeito lhe atribui considerando 

que este sujeito é um ser de ação. Poderíamos até considerar que a mudança sociocultural é 

um acontecimento negociável e processa-se por meio de vários intercâmbios num dado 

momento sociocultural, materializados pelo jogo de interesse que (re)configura a esfera 

social, uma vez que “somente existem sentidos culturais e ideológicos produzidos pelos 

atores. A história não tem outro sentido, não busca outro caminho nem tem outro significado 

– além daqueles que os atores lhe dão” (BAJOIT, 2008, p. 252, tradução nossa).   

Bajoit (2008) destaca que a atuação que os atores sociais realizam uns sob os outros 

para alcançar seus objetivos interacionais, por exemplo, a constituição de sua própria 

identidade, processa-se por meio de intercâmbios, a saber: cooperativos, conflititivos, 

competitivos e/ou contraditórios. O autor salienta que, de maneira individualizada ou 

coletivamente, “esta busca da realização da identidade pessoal obedece a motivações que são 

ao mesmo tempo conscientes e inconscientes, e as ações que delas resultam são tanto 

voluntárias como involuntárias” (BAJOIT, 2008, p. 252, tradução nossa).  

A respeito dos intercâmbios, Bajoit (2008) preconiza que os cooperativos representam 

o grau de contribuição que cada ator social se propõe a cooperar com as finalidades das 

relações sociais. Por meio das ações cooperativas ocorre um jogo de interesse mútuo que 

                                                
2  Este obra constitui uma forte referência para a corrente de pesquisa em ACD “Abordagem Sociológica e 
Comunicacional do Discurso” que vem sendo desenvolvida na UFRN sob a coordenação da profª Drª Cleide 
Emília Faye Pedrosa. Essa abordagem de pesquisa busca contribuir para os estudos nacionais da Análise Crítica 
do Discurso.  
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dialoga rumo aos problemas vitais da vida comum. Neste processo de interatividade, a 

constituição das identidades coletivas sofre menos tensões, uma vez que os atores 

compartilham os mesmos jogos de interesses sociais.  

Conceituando os intercâmbios conflititivos, o autor os denomina como as 

representações de lutas que há entre os grupos e atores sociais, quando estes buscam liderar e 

dominar os demais, caucionando relações de tensões e comprometendo as condições de 

reprodução das relações socais. Entendemos que, por meio das relações sociais, ocorre 

imposição de interesses individuais e, por vezes, parcialmente coletivos, criando um percurso 

social perverso que tende a ser excludente e constitutivo de relações de poder. 

 Aqui, os atores e grupos sociais que não compartilham com mesmos interesses das 

mudanças socioculturais são eliminados do jogo, e a liderança social fica restritiva ao grupo 

hegemônico que busca imprimir veementemente suas finalidades, provocando mudança 

sociocultural que tende a afetar a todos, quer seja por meio das vantagens como dos prejuízos 

advindos de tais transformações.  

Ao se referir aos intercâmbios competitivos, Bajoit (2008) faz referência às relações 

sociais respaldadas no fenômeno competição que há entre os atores. Cada um busca o triunfo 

em relação ao outro, destaca suas competências para se colocar entre os melhores, suas ações 

sociais buscam combater, vencer e deslegitimar possíveis ações contraditórias que venham a 

“ameaçar” seus interesses nas relações sociais. Nesta perspectiva, os intercâmbios 

competitivos delineiam o poder que os atores sociais adquirem para superar e, às vezes, 

eliminar os seus “concorrentes” diante das tramas que vão configurando as mutações sociais. 

 Esse fenômeno é típico da cultura moderna e reflete uma mudança sociocultural 

alicerçada em relações globais, demarcadas por interesses econômicos, políticos e culturais 

dos grupos ou classes sociais que assumem o comando das lutas hegemônicas, reduzindo as 

relações e direitos sociais a um mero fator de produção. Aqui devemos acrescentar as 

considerações de Bauman (2008) e Canclini (2006) que compartilham os mesmos 

posicionamentos em relação ao que acontece na modernidade tardia. Os autores anteriormente 

citados frisam que a sociedade moderna se constitui por relações de mercado, ou seja, uma 

sociedade de consumidores, na qual os indivíduos assumem identidades fluidas, líquidas, pois 

ora se colocam como promotores de mercadorias e ao mesmo tempo as próprias mercadorias 

que deverão circular no mercado, criando tensões e conflitos nos intercâmbios sociais.     

Considerando a inserção dos intercâmbios competitivos nas instituições educacionais, 

aludimos às ideias de Frigotto (2010) quando menciona que “a educação, quando apreendida 
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no plano das determinações e relações sociais e, portanto, ela mesma constituída e constituinte 

destas relações, apresenta-se historicamente como um campo da disputa hegemônica” 

(FRIGOTTO, 2010, p. 27). A concepção do autor faz, implicitamente, alusão às diversas 

articulações que se efetivam no campo educacional, sobretudo, àquelas direcionadas aos 

interesses das classes dominantes, as quais veem na educação uma forma de constitui poder a 

partir da luta hegemônica travada no âmbito das relações sociais. 

Conforme Bajoit (2008), a respeito dos intercâmbios contraditórios, podemos destacar 

que eles colocam em xeque a própria sobrevivência dos atores sociais. Seguem a mesma 

lógica dos intercâmbios competitivos, porém não são regidos por regras. Há um forte interesse 

por inovações, por novas descobertas, conquistas e criatividade técnica, social e cultural que 

tem como objetivo maior a luta para sobreviver.  

Isto representa perigo e a morte – física ou social – dos mais fracos, pois, não detendo 

o poder ou estando desprovidos de condições que lhes permitam entrar no jogo da criatividade 

para obter sua sobrevivência, acabam sendo esmagados ou marginalizados pelas próprias 

transformações que emergem do seio social. 

Considerando as dimensões que os intercâmbios configuram para as mutações sociais, 

entendemos que a mudança sociocultural é resultante de um processo tenso, constante e 

necessário, é motivada pelo desejo que os atores têm de constituir poder por meio das relações 

sociais, vinculando suas ações às disputas sociais que travam e se submetem com foco na 

liderança que pretendem exercer em relação ao outro. Fazendo isto, cada um se esforça para 

produzir, conservar e aumentar seu controle sobre as finalidades, os recursos e as 

competências, as retribuições e as formas de dominação sobre os outros. O resultado desses 

intercâmbios é um estado das relações sociais em um tempo e um estado determinado 

(BAJOIT, 2008, tradução nossa). 

Com o intuito de dar conta de um conceito que abarque todas as considerações até 

aqui apontadas sobre a mudança sociocultural, recorremos mais uma vez a Bajoit (2008) para 

sintetizar os fatores responsáveis pela transformação sociocultural. Ele destaca que “a 

transformação sociocultural é, portanto, a modificação de um estado dado das relações 

sociais” (BAJOIT, 2008, p. 252) e segue mutações diversas, a saber:  

 Mudança das coações pelas quais se resolvem os problemas vitais da vida comum; 

 Mudança dos princípios de sentido invocado para legitimar estas coações; 

 Mudança das identidades coletivas que resultam da prática das relações sociais; 
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 Mudança das lógicas de gestão de si pelas quais os indivíduos resolvem as tensões que 

atravessam suas identidades pessoais;  

 Mudança das lógicas de ação nas quais se comprometem, individual ou coletivamente 

(BAJOIT, 2008, p. 252, tradução nossa). 

Ainda é necessário acrescentar que a mudança no estado das relações sociais pode 

assumir percursos distintos, a saber: com base na evolução, na reforma, na revolta e na 

revolução (BAJOIT, 2008).   

Por meio da evolução, as mudanças socioculturais dão conta dos intercâmbios 

cooperativo e competitivo e se realizam entre membros de categorias sociais não organizadas. 

O foco da evolução são as decisões que são tomadas individualmente, cuja ocorrência não 

gera conflito nem contradição.  

Ao se concretizarem, tais decisões desencadeiam uma abertura para novas mutações 

sociais. Compreendemos que as evoluções que ocorrem no seio da estrutura social seguem um 

caminho decrescente, ou seja, nascem de um interesse particular de um referido grupo social, 

detentor do poder e forças hegemônicas, endereçada a uma transformação social 

representativo de questões econômicas, culturais e sociais, e alongam-se às demais camadas 

sociais conferindo, desta forma, que a sociedade ganhe novas configurações.     

A reforma é a mudança sociocultural alicerçada na ação voluntária de um ator coletivo 

organizado, cujo foco de interesse é a negociação que busca estabelecer com os demais atores 

com a finalidade de firmar alguns contratos sociais e políticos. Esse tipo de mudança é 

bastante representativo de questões políticas e econômicas e seu estabelecimento nas relações 

sociais depende das decisões que são gerenciadas coletivamente.    

Quanto à revolta, Bajoit (2008) sinaliza que ela ocorre por meio de uma mobilização 

espontânea de um determinado grupo social focado por meio dos intercâmbios conflititivos ou 

contraditórios. A revolta instaura mudança sociocultural a partir do momento em que há a 

ausência de organização social solidária entre os atores sociais que a compartilham. A revolta 

trata de uma forma embrionária de identidade coletiva, e as decisões que são tomadas entre os 

indivíduos sociais se influenciam mutuamente.  

A revolução diz respeito ao processo de mudança sociocultural calcado na ação 

solidária organizada. Por meio dessa modalidade de transformação social, os atores se 

empenham em intercâmbios conflititivos e contraditórios revelando atitudes de negociação 

para alcançar mudanças que tragam inovação social. Para melhor ilustrar as categorias que 

instauram mudanças socioculturais discutidas aqui, apontamos a figura 4. 
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Figura 4 – Representação das tipologias das vias da mudança social. 

 
Fonte: Bajoit (2008) 

 

Os pontos distintivos em relação aos quatro tipos de mudança sociocultural estão 

associados ao grau de organização das ações de solidariedades que há entre os atores bem 

como a forma como os indivíduos reagem diante das transformações que emergem no 

contexto social.  

Pensando na evolução ou revolta, percebemos que os atores são mais incisivos nas 

tomadas de decisões individuais ou particulares em grupos espontâneos, cujas ações são 

pouco organizadas, gerando tensões, uma vez que tendem a se confrontarem com as decisões 

coletivas. Nesse caso, as mudanças enfrentam um sistema fechado e para destituí-lo ocorre o 

choque, o combate entre as forças de interesses dos atores sociais, gerando mudanças por 

meio do fenômeno da ruptura. 

 Quanto às categorias reforma ou evolução, notamos que ocorre um planejamento nas 

ações dos atores, cuja execução está sempre direcionada à participação solidária que o outro 

pode conferir à mudança sociocultural. As ações seguem um percurso de negociação, um 

processo aberto e transparente, não há choques de interesses e, por extensão, realizam-se 



55 
 

 
 

progressivamente sem demasiada violência, ocorrendo o processo de mudança sociocultural 

respaldado no fenômeno da mutação (BAJOIT, 2008, tradução nossa).     

Sob a perspectiva do fenômeno da globalização bem como da mudança sociocultural, 

intuímos a acreditar que a ordem do discurso mundial prenuncia a expansão da economia 

global arrematada por estratégias do discurso ideário do neoliberalismo, ligadas a 

posicionamentos capitalistas, uma vez que a ordem social emergente da modernidade tardia é 

capitalista tanto em seu sistema econômico como em suas outras instituições (GIDDENS, 

1991).   

Conforme Cabral Neto (2004), o discurso hegemônico da economia neoliberal no 

contexto global arregimenta mudanças sociais que tendem a mercantilizar os direitos e 

prerrogativas das classes sociais (educação, saúde, transporte etc.), convertendo-os em bens e 

serviços encontrados no mercado econômico. Logo, exige-se que os direitos sociais 

controlados pelo Estado fiquem a cargo das iniciativas privadas, propugnando, assim, a 

destruição de algo que custou muito esforço: o Estado do Bem-Estar (TORRES SANTOMÉ, 

2003).  

Isso acontece porque, na modernidade tardia, as transformações sociais estão fincadas 

em um mundo em que tudo é medido economicamente, beneficiando poucas pessoas e 

condenando grandes contingentes da população à pobreza e a exclusão. 

Consoante com essa lógica mercantil capitalista, a política neoliberal redimensiona o 

papel do Estado, atribuindo-lhe a função de supervisionar a atuação das entidades privatistas 

no mercado, e procura criar, no senso comum, a aceitação dos princípios neoliberais no intuito 

de convencer a sociedade mundial de que a melhor forma para combater as disparidades 

sociais são as reformas neoliberais. 

Diante do ideário neoliberal, a educação mundial é elevada ao topo das discussões e 

preocupações das agências multinacionais de financiamento ao setor educacional, a saber, 

Banco Mundial (BM), Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Mundial 

Internacional (FMI), entre outras. Esses agentes mundiais conferem propostas de crédito aos 

países em desenvolvimento, regidas pelos condicionamentos econômicos e sociopolíticos das 

ideias da economia neoliberal, vendo, portanto, a educação como uma via para veicular sua 

ideologia e como um setor que pode contribuir para a erradicação das mazelas sociais e, 

sobretudo, aumentar as relações mercadológicas por meio da oferta de pacotes educacionais 

para o crescimento intelectual das pessoas que tenderão a concorrer com as demandas sociais 

impostas pelo mercado.  
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 Cabral Neto (2004) destaca que as ideias neoliberais bem como a atuação dos 

organismos financeiros internacionais são influentes para a definição da política educacional 

para a América Latina, orientando a elaboração das estratégias político-administrativas para a 

educação, ou seja, as chamadas políticas educacionais.  

Por meio da adoção de políticas educacionais atreladas à ideologia neoliberal, os 

agentes financeiros internacionais buscam restringir o poder dos Estados, forçando a redução 

do déficit público e o desmantelamento dos setores públicos, para transferi-los para mãos 

privadas (TORRES SANTOMÉ, 2003). Isso acontece porque tais organismos são os 

verdadeiros controladores das políticas neoliberais e, por extensão, os responsáveis 

diretamente pelas transformações sociais.  

O que justifica essa supremacia é justamente a centralização dos recursos financeiros 

que há nas mãos deles capaz de lhes permitir o controle dos partidos políticos governistas. Em 

se tratando do campo educacional, a hegemonia que esses órgãos financeiros exercem estar 

associada ao poder de “influenciar sensivelmente o trabalho de instituições de formação e 

educativas, especialmente as universitárias, por meio da concessão de subvenções econômicas 

para a promoção de determinadas linhas de pesquisa” (TORRES SANTOMÉ, 2003, p. 19).  

 Os organismos financeiros internacionais investem nas reformas de educação porque 

sabem que o sistema educacional pode desempenhar um papel importante na reestruturação 

do capitalismo.  

“Devido às suas elaborações ideológicas, as instituições escolares são um dos espaços 

privilegiados para a construção das novas subjetividades economicistas, para a formação de 

seres humanos com habilidades mecânicas e técnicas” (TORRES SANTOMÉ, 2003, p. 31). 

Suas diretrizes para as reformas educacionais, em países da América Latina, visualizam cortes 

no orçamento do setor público e colocam em xeque condições para a ampliação da atuação do 

segmento privado no contexto educacional.  

A defesa que se busca estabelecer para a função que o Estado deve ter com a 

Educação, exime-o de uma responsabilidade primordial, a saber, fomentar a igualdade de 

oportunidades a todas as pessoas nas sociedades em que vivemos e, sobretudo, de garantir que 

a educação é um direito de todas as pessoas e que deve ser ofertada gratuitamente pelo Estado 

e não por entidades privatistas, delegando aos cidadãos o dever de pagá-la para que possa tê-

la e contribuindo para que o mercado se firme no setor educacional. 

Com enfoque economicista, o mercado aparece como regulador das relações humanas 

controlando direitos fundamentais do ser humano – educação, saúde, lazer (FRIGOTTO, 
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2010). Consoante com essa perspectiva, o setor privado que atua no segmento educacional 

imprime um novo papel para a educação, isto é, a visão de educação voltada para a cidadania 

fundamenta-se em novos propósitos, o olhar para a dimensão cidadã do ser humano é 

colocado em segundo plano em detrimento de uma perspectiva prioritariamente 

mercadológica.  

Nesta mesma linha de pensamento, Santos (2010) advoga que, do ponto de vista 

neoliberal, a educação ocupa um lugar central na sociedade e, por isso, precisa ser 

incentivada. O mesmo autor frisa que, de acordo com o Banco Mundial, são duas as tarefas 

relevantes ao capital que é colocado para a educação: a) ampliar o mercado consumidor, 

apostando na educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas 

como consumidoras); b) gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos 

processos educativos aos interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir 

governabilidade).  

Surgem, então, as indústrias do conhecimento, tornando-o instrumento de lucro, 

criando um processo perverso, ou seja, mais preocupado com o aspecto mercantil e gerencial 

do ensino do que com o aluno propriamente dito. Neste processo, menos democrático e mais 

excludente, o discurso de que a educação é um dever do Estado e direito de todos, 

fomentando a igualdade e a democratização do acesso ao conhecimento, deslocou a 

subserviência do conhecimento marcado pela busca de interesse individual em detrimento de 

um discurso voltado para o foco social, para o político e para o ideológico, uma forma de o 

Estado corresponder com os condicionamentos das agências de fomento ao crédito.  

Por sua vez, a escola se transformou em indústria do conhecimento, o professor aquele 

que vende o produto e o aluno aquele que consome que também muitas vezes é “explorado” 

como peça mercadológica por meio de estratégias de marketing para a conquista de novos 

consumidores. 

Nesta nova conjuntura social, as políticas educacionais se definem cada vez mais pela 

lógica mercantil capitalista, e a educação, sobretudo na esfera privada, configura-se como 

espaço social de disputa, lutas hegemônicas e de relações de poder, desencadeada pela 

importância que desempenha o conhecimento para produção econômica e desenvolvimento de 

uma nação.  Essas mudanças refletem, primeiramente, o poder que a economia exerce diante 

das inconstantes mutações sociais em escala global, submetendo os direitos sociais, como, por 

exemplo, a educação, às mesmas regras que regem o setor da produção e do comércio. 
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Torres Santomé (2003) aponta uma importante discussão a respeito das mudanças 

sociais atreladas à economia. O autor destaca que as intervenções sociais, considerando as 

necessidades econômicas do mercado, tendem a medir economicamente todas as relações que 

são constituídas socialmente, mercantilizando a vida cotidiana.   

No caso da esfera educacional, as orientações econômicas enredam valores desejáveis 

e imprescindíveis à lógica de mercado. Isto explica que a educação pública e, o que é mais 

importante, a sua conceituação de serviço público passem para um segundo plano.  

A educação, mesmo em suas etapas obrigatórias, parece querer adotar cada vez mais 

os argumentos da capacitação profissional, isto é, habilitar apenas para encontrar empregos, 

preferencialmente bem-pagos (TORRES SANTOMÉ, 2003). Sob essa perspectiva, os 

benefícios econômicos se firmam hegemonicamente em relação aos sociais e morais, 

fomentando um processo árduo, uma vez que o mercado, como regulador das relações 

humanas, é incapaz de regular os direitos fundamentais (saúde, educação, cultura, etc.), 

(FRIGOTTO, 2010, p.19). 

 Neste cenário, intensifica-se o processo de mercantilização e a privatização do setor 

educacional. “Sua lógica seria convencer as pessoas a escolherem instituições escolares, 

diplomas e corpo docente da mesma forma em que são escolhidos e comprados outros 

produtos em e entre diferentes supermercados” (TORRES SANTOMÉ, 2003, p. 39). 

 

3.2 Mídia e educação: a colonização da publicidade na ordem do discurso educacional 

 

As mídias estão cada vez mais presentes na ordem dos discursos da modernidade, 

quais sejam: o político, o religioso, o educacional, dentre outros. Integrando informação e 

comunicação, utilizam formas comunicativas e simbólicas para manipular e exercer controle 

sob as pessoas, provocando mudança social e agenciando práticas discursivas por meio de 

relações de poder.  

Os recursos midiáticos caracterizam-se como um fenômeno de interação, um evento 

discursivo-semiótico, pois sua dimensão ideológica tanto pode ser processada pela palavra 

oral ou escrita quanto por elementos visuais. Portanto, o poder manipulativo da mídia 

correlaciona linguagem verbal e aspectos semióticos para constituir efeitos e marcas 

ideológicas, materializados nos gêneros discursivos, como nos gêneros da ordem do discurso 

publicitário, por exemplo, o anúncio publicitário.  

 A publicidade se apropria dos recursos midiáticos para colonizar práticas discursivas 
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 Diversas (discurso religioso, discurso educacional, dentre outros). A linguagem utilizada na 

publicidade abrange questões que envolvem sentido, significados e conhecimento de mundo 

do leitor/consumidor. Compreender um enunciado publicitário requer do leitor não apenas o 

reconhecimento do léxico e da sintaxe, estes devem ser compreendidos dentro do contexto no 

qual se inserem. É preciso observar no contexto a situação histórico-social do discurso 

publicitário, envolvendo não somente as instituições humanas, como ainda outros textos que 

sejam produzidos em volta e com ele se relacionem.   

De modo geral, observamos nas campanhas publicitárias o uso de imagens, palavras e 

símbolos que juntos criam um contexto que ativam na memória dos consumidores 

significados segundo as intenções do anunciante. Tais elementos semióticos iludem e 

procuram convencer os consumidores de uma verdade imposta.  

 Essa intenção consiste em persuadir e atrair os consumidores por meio do jogo de 

palavras e estratégias multissemióticas presentes em muitos textos publicitários, tendo como 

objetivo principal atrair o público alvo e convencê-lo a comprar o que é anunciado, levando-o 

acreditar que o produto ofertado é necessário à sua vida, uma vez que as necessidades 

humanas são subsidiárias ao poder da aquisição de produtos, ou seja, comprar não é uma 

questão de necessidade, mas de relações sociais, se as pessoas não compram, se sentem 

excluídas. 

O discurso colonizador da publicidade procura atingir seus objetivos utilizando-se de 

um jogo de estratégias já preestabelecidas, principalmente, no que diz respeito ao emprego de 

palavras e de imagem como forma de convencimento do seu público alvo, buscando persuadir 

o consumidor, encantando-o com a exibição de um produto perfeito, ideal e útil. 

 O processo persuasivo das campanhas publicitárias induz os consumidores a agirem 

de forma impulsiva, muitas vezes, adquirindo produtos que na realidade não necessitam. 

Dessa forma, influencia o comportamento das pessoas, suas preferências, fazendo-as acreditar 

nas “verdades” impostas pelo discurso publicitário. Essas armadilhas despertam desejos de 

consumo que modificam estilos de vida numa cultura imposta pelo consumo excessivo de 

mercadorias.  

O discurso manipulativo midiático enfoca algumas estratégias discursivas contextuais 

que tornam as pessoas vítimas das “armadilhas” do discurso. Segundo van Dijk (2008) a 

mídia operacionaliza determinadas estruturas discursivas, as quais correlacionam àquelas 

condições que tornam as pessoas vítimas do poder midiático, a saber, a) enfatizam a posição, 

o poder, a autoridade ou superioridade moral do(s)  falante(s) ou de suas fontes;  b) enfocam 



60 
 

 
 

as (novas) crenças que o manipulador quer que o receptor aceite como conhecimento, assim 

como os argumentos, as provas, etc., que fazem com que tais crenças sejam mais aceitáveis; 

c) tiram a credibilidade de fontes ou de crenças alternativas (dissidentes); d) apelam às 

ideologias, atitudes e emoções relevantes dos receptores. Nesta perspectiva, a mídia constitui 

numa manipulação discursiva, uma via semiótica, que apela para diferentes formas de poder e 

dominação na prática social.  

  Em se tratando da mídia na ordem do discurso publicitário, percebemos que este 

exerce forte influência na modernidade tardia. A todo instante, os seres humanos têm sido 

“coagidos” a participar de um jogo de ideias disseminado pelo impacto midiático e 

manipulativo da linguagem publicitária, pois como produção midiática, a publicidade 

funciona como uma espécie de ritual: trata-se de dar a conhecer, a um público determinado, 

aspectos positivos e/ou vantagens de produto(s), marca(s) ou serviço(s), com vista a obter a 

aceitação desse público e a consequente aquisição do que lhe foi mostrado (GOMES; 

CASTRO, 2007). 

 Na concepção de Fairclough (2008, p. 259), “a publicidade contemporânea de 

mercadoria consiste tipicamente de um misto de linguagem e imagens visuais, e a tendência 

em voga é que as imagens se tornem mais evidentes”. Palavra e imagem bem como outros 

recursos fundem-se em função das estratégias discursivas de sedução, haja vista a mídia 

publicitária traz em si uma questão de dominação e manipulação e serve a duas finalidades: 

informar e persuadir. 

Informar consiste na transmissão de conhecimento. No discurso midiático da 

publicidade, a informação é ressignificada em argumento de persuasão. “Persuadir, do latim 

per suadere (fazer crer), supõe convencer e, para tanto, é preciso motivar. Em publicidade, 

seleciona somente a informação que motiva que induz o público a adquirir o produto que 

satisfará suas necessidades fisiológicas ou psicológicas” (GOMES; CASTRO, 2007, p. 7-8). 

Assim, entendemos que a mídia publicitária trabalha com informação e persuasão. 

O poder da mídia no discurso publicitário processa-se por três dimensões: cognitiva, 

interativa e emocional. A dimensão cognitiva representa a construção de sentido. A dimensão 

interativa concebe a publicidade como instância de interação entre sujeitos socialmente 

organizados na qual se estabelecem negociações, relacionamento de troca. Gomes e Castro 

(2007) ressaltam que o caráter interacional do discurso publicitário se dá de modo assimétrico 

e não presencial: uma voz ecoa da mídia publicitária e direciona-se a um público heterogêneo 

e, embora representativo de seu todo, é particularmente desconhecido.  
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A dimensão emocional diz respeito à sensibilização, ao preenchimento de vazios, de 

jogo entre objetividade e subjetividade, para provocar no outro o desejo, a vontade de adesão. 

A publicidade explora recursos de toda ordem para sensibilizar, emocionar, comover, divertir 

o consumidor e, com isso, conseguir sua adesão ao que lhe for adequado (GOMES; 

CASTRO, 2007). 

As dimensões midiáticas da publicidade mencionadas acima pressupõem que o 

discurso publicitário mobiliza a cognição para fazer o outro saber; a interação para fazer o 

outro fazer; e a emoção para fazer o outro querer/dever. Com isto, a publicidade instaura um 

jogo de vozes que ecoa e sobrepõe em um contínuo movimento de credibilidade, aceitação, de 

adesão, produzindo sentido que gera conhecimento e que atua na mudança social do 

comportamento dos consumidores. Portanto, a mídia da publicidade é responsável pela 

construção, circulação e reconhecimento dos sentidos/significados subjacentes às práticas 

textual, discursiva e social materializadas no discurso publicitário. 

Diante desta discussão, compreendemos que, em se tratando da esfera educacional, a 

mídia atua de forma impositiva, criando estratégias de marketing agressivas em relação à 

venda de serviços ou pacotes educacionais. Pelo prisma neoliberal, a publicidade é um meio 

pelo qual as pessoas têm a oportunidade de buscar uma boa vida, o acesso às melhorias 

tecnológicas – recurso educacional que proporciona oportunidades de liberdade de escolha e o 

sinal que guia os homens em direção aos frutos do progresso econômico contínuo. Consoante 

com esta ótica, o discurso colonizador da publicidade na ordem do discurso educacional 

recontextualiza e comodifica a educação pelo viés mercantilista e gerencial do ensino, 

atribuindo valores comerciais à escola e aos alunos, e estes passando a ser visto como um 

cliente e produto de comercialização. Sob o impacto da globalização e o papel colonizador da 

publicidade, o conhecimento é publicizado pela hegemonia do discurso neoliberal.  

As instituições de ensino veem na mídia publicitária uma prática econômica capitalista 

rentável, por isso investem maciçamente em campanhas publicitárias jogando com estratégias 

de marketing que inserem a educação no campo mercadológico, atestando esse campo, 

explorando uma linguagem multimodal por excelência.   

Fairclough (2008) sinaliza que, nas práticas sociais, sobretudo, na mídia da ordem da 

publicidade, o discurso constitui efeitos ideológicos e marcas hegemônicas que se 

materializam em suas mensagens, produzindo e agenciando valores ao mesmo tempo em que 

tornam naturalizadas as aspirações consumistas, as quais são convertidas em necessidades 

básicas. 
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  Na modernidade tardia, o poder da mídia na ordem do discurso educacional legitima a 

produção, distribuição e consumo de conhecimento respaldado na dimensão da linguagem 

enquanto prática social. Inserido nas práticas discursivas midiáticas, o discurso publicitário 

educacional apresenta-se pela lógica mercadológica do conhecimento emergente insinuando a 

compra de conhecimento pelas avenidas educacionais, já que, assim como outros produtos 

comerciais, o conhecimento é uma necessidade básica, portanto, para adquiri-lo devemos que 

comprá-lo.  

 A mídia, por meio do discurso colonizador da publicidade, é o fenômeno ideal para a 

recontextualização, comodificação e tecnologização da educação através da oferta de pacotes 

educacionais oferecidos pelas Instituições Privadas de Ensino. Os anúncios publicitários na 

esfera educacional apontam eventos discursivos recheados de valores, termos e conceitos 

tipicamente mercadológicos, a saber, “preços”, “descontos”, “brindes”, “promoções”, 

“prestações”, “juros”, “custos”, “gratuidade” tantas outras expressões que compõem o léxico 

do discurso mercantilista das instituições.  

Portanto, entendemos que a colonização publicitária na ordem do discurso educacional 

constitui uma estratégia de marketing que corrobora para a manipulação de novos clientes, os 

alunos. 

 

3.3 Políticas educacionais no contexto da economia global-neoliberal durante os anos 

1990 e primeira década do século XXI: o cenário nacional  

 

Globalizado por uma sociedade mundial de ideário eminentemente mercadológico, o 

cenário nacional da década de 1990 aos dias atuais reflete o legado político-ideológico 

advindo dos posicionamentos de uma cultura capitalista, orientado por dois grandes fatores de 

abrangência mundial: a globalização e a hegemonia do neoliberalismo.  

“O neoliberalismo representa uma necessidade global de restabelecimento da 

hegemonia burguesa, trazendo implicações não só para a vida econômica, mas também para 

as diversas relações que se estabelecem entre os homens” (MANCEBO, 2008, p. 57).   

Nos últimos anos, ocorreram inúmeras reformas nos Estados sob os postulados e 

orientações da economia neoliberal. O discurso hegemônico do neoliberalismo alega que “a 

responsabilidade pela crise econômica dos países capitalistas é do próprio Estado que, ao 

longo dos anos, produziu um setor público ineficiente e marcado pelo privilégio, diferente do 
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setor privado, que desenvolve as atividades com eficiência e qualidade” (CHAVES; LIMA; 

MEDEIROS, 2008, p. 323).  

À guisa dessa ótica, o Estado deve delegar a responsabilidade pela prestação de 

serviços sociais ao mercado capitalista, permitindo a instalação de empresas privadas, 

ocorrendo, assim, a desregulamentação dos mercados, a abertura comercial e financeira, a 

privatização do setor público e a redução de seus deveres.  

No Brasil, a ideologia neoliberal tem profunda atuação durante a década de 1990 com 

o governo de Fernando Collor (1990-1992) e o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1994-2002) bem como no início da primeira década do século XXI com o governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010).  

Mancebo destaca que foi no período de governo de Fernando Henrique que “o 

neoliberalismo se estabelece como projeto hegemônico, conseguindo impor reformas 

constitucionais e redirecionar as políticas econômicas e sociais” (MANCEBO, 2008, p. 105). 

Neste contexto histórico, as políticas voltadas para o campo da educação se intensificam, 

afinando-se aos pressupostos neoliberais, sinalizados pela ideologia mercadológica da 

competitividade, qualidade.  

Com foco nas forças neoliberais, as políticas de descentralização inerentes ao contexto 

educacional no Brasil obedecem a uma dinâmica mercadológica e tendem a enfraquecer o 

Estado diante de sua responsabilidade para com os serviços públicos. Por seu turno, o 

mercado passa a atuar como o principal mecanismo regulador no meio social. A política 

descentralizadora do sistema educacional acaba efetivando, assim, uma prática consumista, 

envolvendo mais consumidores a um serviço ou produto, neste caso específico, à educação 

que passa a ser reduzida a mais um produto para consumo.  

Por meio das políticas descentralizadoras, “pretende-se que a própria população, ou, 

com maior propriedade, o mercado se encarregue das empresas, das instituições e dos serviços 

que, até o momento, dependiam diretamente e principalmente do governo” (TORRES 

SANTOMÉ, 2003, p. 41).  

No caso do contexto educacional brasileiro, as instituições privadas de ensino superior 

e aquelas voltadas para a profissionalização da população por meio da oferta de cursos 

técnicos cresceram substancialmente no último decênio, superando as instituições públicas 

municipal, estadual e federal conforme nos mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico – Evolução do número de Instituições de Educação Superior: Brasil – 2000-2009 

 

 
Fonte: MEC/Inep 2011 

 

O gráfico nos incita a compreender que, no quadro atual no Brasil, conforme dados do 

último Censo da Educação Superior3 de 2009, as instituições privadas predominam na 

educação superior com 89,4% do número total de instituições que atuam nesta modalidade de 

ensino. Este predomínio representa a pauta neoliberal sob as políticas educacionais no 

contexto nacional, evidenciando uma profunda redefinição do papel do Estado na sua relação 

com a educação.  

No governo de Fernando Henrique, as reformas educacionais foram direcionadas para 

o ensino fundamental (antigo 1º grau), vislumbrando-se o surgimento de alguns instrumentos 

políticos para ancorar ou alavancar a qualidade do ensino, por exemplo, o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF).  

A instituição do FUNDEF deu-se por meio da Emenda Constitucional n. 14, de 

setembro de 1996, e regulamentada pela Lei n. 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e 

pelo Decreto n. 2.264, de junho de 1997. O FUNDEF entrou em vigor, nacionalmente, em 1º 

                                                
3 Conforme informações colhidas no site do Inep (2010), o Censo da Educação Superior é realizado anualmente 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), cujo objetivo é oferecer 
aos dirigentes das instituições, aos gestores das políticas educacionais, aos pesquisadores e à sociedade em geral 
informações detalhadas sobre a educação superior e suas tendências. 
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de janeiro de 1998, ocasião em que passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos 

recursos destinados ao ensino fundamental.  

Outros elementos políticos educacionais também foram implantados, a saber, os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) e o “Provão” (para avaliar o nível de qualidade de todas 

as modalidades de ensino). No que tange aos níveis de ensino médio e superior4, as políticas 

tenderam a conceder espaço para a atuação do segmento privado leigo e atuação da Igreja 

Católica sobre o sistema escolar. A sociedade passou por um processo de constante 

privatização de serviços públicos, cabendo ao Estado gerenciar a livre concorrência entre os 

mercados e a “igualdade” de oportunidade conferida pela política restauradora neoliberal.  

No que diz respeito à educação superior, as alterações seguiram determinações 

impostas por decretos, leis, portarias e outras medidas normativas. Um importante documento 

normativo diz respeito ao Decreto n. 2.207, de 5/4/1997, alterado pelo Decreto n. 2.306, de 

19/08/1997, que regulamentou o Sistema Federal de Educação, normatizando as atribuições 

das instituições superiores privadas de ensino, admitindo de forma definitiva as instituições 

com fins lucrativos. Também estabeleceu a diversificação das instituições de ensino superior 

em cinco tipos: universidades, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e 

institutos superiores ou escolas superiores. Percebemos que esse decreto desempenhou papel 

fundamental para a atuação do segmento empresarial no contexto educacional.  

Entretanto, o documento decisivo para maior ocorrência da privatização da educação 

no contexto nacional pode ser representado por meio do Decreto n. 3.860, do dia 9 de julho de 

2001.  Esse decreto alterou as regras de organização do ensino superior e da avaliação de 

cursos e instituições, definiu nova mudança na diversificação das instituições de ensino 

superior, decretando, agora, apenas três categorias, a saber: I – universidades; II – centros 

universitários; e III – faculdades; institutos superiores e/ou escolas superiores. Na verdade, 

ocorreu apenas o aparecimento de uma nova configuração para o tipo de instituição, sendo 

agrupadas diferentemente.  

                                                
4 De acordo com Chaves, Lima e Medeiros (2008), dentre as medidas legais baixadas para a educação superior 
aprovadas nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso destacam-se: a Lei n. 9.129 de dezembro de 1995 
(que estabeleceu normas para a escolha de dirigentes das universidades federais); a Lei n. 9.131, de 24 de 
novembro de 1995 (que criou o Conselho Nacional de Educação (CNE), ao mesmo tempo em que instituiu o 
exame nacional de cursos para os alunos que concluem a graduação); o Decreto n. 2.207, de 15 de abril de 1997, 
logo alterado pelo Decreto n. 2.306, de 19 de agosto de 1997 (que alterou artigos da LDB, em especial os que se 
referem à diversificação das instituições de ensino superior); o Decreto n. 3.860, de nove de julho de 2001 (que 
revogou os dois decretos anteriores, alterando as regras de organização do ensino superior e da avaliação de 
cursos e instituições). 
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O que temos como certo é que tais medidas foram decisivas para a expansão do ensino 

superior via esfera privada, pois permitiu maior abertura para instalação de novas instituições 

privadas.    

As reformas no âmbito educacional não pararam no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, pelo contrário, ganham impulso durante o governo Lula, provocando um grande 

debate a respeito do caráter cada vez mais mercadológico que se configura nos documentos 

que regem as novas medidas político-administrativas no âmbito educacional.  

De acordo com Chaves, Lima e Medeiros (2008), as principais políticas educacionais 

adotadas no governo Lula continuam dando ênfase à reforma privatista da educação superior. 

As principais medidas estão relacionadas aos seguintes documentos oficiais: Decreto n. 4.914 

de 11/12/2003 (dispõe sobre os centros universitários, alternado o art. 11 do Decreto n. 3.860, 

de nove de julho de 2001); Lei n. 10.861, de 14/4/2004 (que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Sinaes); Lei n. 10.973, de 2/12/2004 (que dispões sobre 

incentivos à inovação tecnológica); Lei n. 11.079, de 30/12/2004 (que institui a Parceria 

Público Privada – PPP); o Decreto Presidencial n. 5.225, de 1º/10/2004 (que elevou os 

Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs – à categoria de Instituições de Ensino 

Superior – IFES); o Decreto Presidencial n. 5.245, de 18/10/2004 transformado na Lei 

11.096/05 (que criou o Programa Universidade para Todos – ProUni); o Decreto Presidencial 

n. 5.205, de 20/12/2004 (que regulamenta as fundações de apoio privadas no interior das 

IFES); o Decreto Presidencial n. 5.622, de 19/12/2005 (que regulamenta a educação a 

distância no Brasil e consolida a abertura do mercado educacional brasileiro ao capital 

estrangeiro) dentre outros instrumentos normativos.  

Durante o governo Lula, as políticas educacionais estavam associadas às políticas 

afirmativas e de inclusão social, orientadas pelo PDE (Plano de Desenvolvimento da 

Educação), que preconiza a educação como um processo dialético estabelecido entre 

socialização e individualização da pessoa. O PDE foi firmado com base nas determinações 

impostas pela Constituição Federal Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei Federal n. 9.394/1996) e no Plano Nacional de Educação (PNE).  

O PNE preconiza a promoção do desenvolvimento e a articulação do ensino em todos 

os seus níveis, possibilitando a integração das ações do Poder Público quanto à erradicação do 

analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do ensino, à 

formação para o trabalho e à promoção humanística, científica e tecnológica do país (NEVES, 

2000). 
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No PNE há a defesa relacionada ao exercício da cidadania como uma das finalidades 

da educação, estabelecendo uma prática educativa voltada para os princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, preparando o educando para o exercício da cidadania e 

qualificação profissional.  

Recentemente, a Emenda Constitucional n. 53 (aprovada em seis de dezembro de 

2006) criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), antigo FUNDEF, que tem por objetivo 

proporcionar a elevação das taxas de atendimento, principalmente na educação média e 

infantil, e um considerável aumento e nova distribuição dos investimentos em educação.  

O maior impacto das mudanças durante o governo Lula ocorreu na reforma da 

educação superior cuja justificativa volta-se para a ideia de intensificar o processo de 

democratização e equidade do ensino por meio de inúmeras medidas político-administrativas.  

Dentre os princípios e diretrizes adotados para o ensino superior, dois nos chamam 

atenção, a saber, a educação é concebida como bem público, e a proposta de ensino superior 

deve ser fortalecida por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas 

universidades.  

Em se tratando da esfera privada, compreendemos que a proposta de educação 

superior do sistema não público teve uma expansão desordenada, preconizada pela ideologia 

da visão mercantilista da educação, em total oposição aos princípios que a concebem como 

bem público.  

Justifica-se a ocorrência desse fato considerando-se que as instituições privadas 

recebem incentivos por parte do governo para que ofereçam pacotes e cursos educacionais. As 

instituições privadas são isentas de impostos e em contrapartida reservam parte de suas vagas 

para os alunos oriundos das instituições públicas.  

A expansão, mercantilização e privatização das Instituições superiores permitem que 

elas se destaquem na sociedade pela capacidade que têm de se articularem com as demandas 

locais e globais nas áreas de conhecimento que as integram.  Propaga-se um discurso muito 

direcionado pela necessidade de equidade e qualidade, o que nos faz entender que o foco 

reside na capacidade que as instituições devem ter para ampliar o acesso e garantir a 

permanência de integrantes dos diversos grupos sociais e culturais em detrimento de uma 

oferta que não coloca em debate o quesito qualidade das instituições e cursos oferecidos. 
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 O foco quanto à qualidade está representado pela defesa de que as instituições de 

educação superior devem caminhar em direção ao ensino, à pesquisa e à extensão, porém não 

apresenta critérios definidos.   

Outro ponto relacionado à reforma da educação superior está associado à questão da 

globalização. Hoje, discute-se a necessidade da mundialização do conhecimento, exigindo que 

as instituições brasileiras tenham especial atenção ao caráter dialético das relações 

local/global.  

A preocupação com os processos de internacionalização deve ser traduzida em 

políticas que promovam maior aproximação com instituições estrangeiras e internacionais. 

Esse posicionamento político-educacional parece-nos representar a ideia de que o Brasil está 

aberto à instalação de empresas multinacionais do conhecimento, o que acreditamos que só 

tende a fortalecer o discurso mercadológico que gira em torno da educação, uma vez que, 

instalando-se em nosso território, tais empresas buscam lucros ao ofertarem pacotes 

educacionais. 

 Diante das mudanças voltadas para o ensino superior, a forma como ocorre o acesso a 

essa modalidade de ensino também passou por transformações. O acesso ao ensino superior 

público dar-se-á por meio de políticas inclusivas, devendo considerar, de forma parcial ou 

total, os resultados que os alunos obterão por meio da avaliação do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), o qual passa a ser obrigatório para todos os concluintes do Ensino 

Médio.  

Esta medida política dialoga diretamente com o FUNDEB, que deverá oferecer 

condições necessárias para a qualidade do Ensino Médio Público. Caso o aluno não tenha um 

ensino de qualidade na educação básica, o seu desempenho no ENEM não será tão 

satisfatório, logo poderá se prejudicar quando submetido à avaliação do ENEM e, por 

extensão, concorrer a uma vaga no ensino superior.  

Há também as políticas de cotas étnicas e reserva de vagas para alunos provenientes de 

escolas públicas, devendo, portanto, as instituições de ensino superior públicas oferecer 50% 

de suas vagas para os alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

instituições públicas. 

A política que orienta o número de vagas destinadas a alunos de escolas públicas 

aponta alguns subentendidos, por exemplo, já que a demanda pelo ensino superior é grande e 

que a qualidade do ensino oferecido pelas escolas públicas na educação básica não dá 

condições para que seus alunos concorram de igual para igual com os alunos provenientes de 
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entidades privadas, o governo institui medidas que tendem a acelerar ainda mais as 

disparidades entre as classes sociais, promovendo a necessidade do surgimento de instituições 

privadas de ensino, a saber, entidades privadas de educação básica, cursinho preparatórios 

para o ensino superior, criando um processo cada vez mais mercantilista, já que, se as escolas 

públicas não preparam, o caminho é buscar nas entidades privadas treinamento, adestramento 

para o acesso ao ensino superior, delegando à população a responsabilidade pelo sucesso que 

venha obter ou insatisfação na prestação do serviço educacional que busca “comprar”. Dessa 

forma, o Estado se exime de sua função social para com a educação, atribuindo ao setor 

empresarial total abertura para a oferta de pacotes educacionais. 

Sob este prisma, a educação passa a ser recontextualizada por várias ideologias, 

ocorrendo lutas hegemônicas entre agentes e instituições sociais que buscam imprimir uma 

melhor posição na esfera social para atender a lacuna educacional deixada pela rede pública 

de ensino básico. Embora as mudanças do governo Lula estejam focadas no ensino superior, 

dialogam com a educação básica, pois estabelecem mudanças que ocorrem em rede, numa 

espécie de globalização local.  

Conforme Santos (2010), dentre as principais medidas para o setor privado, quanto ao 

acesso à educação superior, destaca-se especialmente, o Programa Universidade para Todos 

(ProUni), institucionalizado pela Lei n. 11.096.   

O ProUni tem como objetivo conceder bolsas de estudos integrais e parciais a 

estudantes de baixa renda e a alunos que terminaram o ensino médio em instituições privadas. 

As bolsas são ofertadas na condição de bolsista em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. Em contrapartida, o 

Ministério da Educação oferece isenção de alguns tributos fiscais às instituições privadas que 

aderirem ao Programa.  

Esta medida prenuncia uma espécie de licitação para futuras agências de fomento ao 

crédito (FIES, PRAVER, etc.) voltado para o ensino superior, dando margem para que surjam 

empresas de financiamento interessadas em oferecer capital para o financiamento total ou 

parcial de cursos superiores mediante a não concessão de bolsas para alunos de baixa renda.  

Esta situação é bastante complicada, uma vez que tende a desrespeitar o aluno, isentando o 

Estado de umas de suas principais responsabilidade: a oferta de educação a todos os 

brasileiros, obrigando-os a estabelecer dívidas para que tenham acesso à educação. É uma 

realidade perversa, pois os alunos terão que pagar duas vezes para ter direito ao 

conhecimento, a primeira quando pagam os impostos à esfera administrativa municipal, 
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estadual e à União; a segundo quando terão que submeter-se a um crédito para cursar uma 

faculdade.  

Sob o caráter mercadológico que emerge no contexto da educação nacional na 

modernidade tardia, a escola é recontextualizada e comodificada no âmbito do mercado, e a 

proposta de ensino voltada para a cidadania cede lugar a uma educação que se define a partir 

da mercadorização do conhecimento.  

Neves (2000) aponta algumas consequências do neoliberalismo na educação, a saber: 

formação profissionalizante em detrimento de uma abrangente, privatização do ensino, o 

rápido e barato é apresentado como critério de eficiência, nova linguagem, com a utilização 

de termos neoliberais na educação, privatização das Universidades e parcerias com a 

sociedade civil (empresas privadas e organizações sociais). 

Compreendemos que a política educacional no contexto brasileiro revela-se pela 

lógica de mercado, restringindo a responsabilidade do Estado o dever de ofertar educação e 

abrindo espaço para instalação de setores privados “comprometidos”, em sua maioria, não 

com a qualidade do ensino, mas com a lucratividade.  

Portanto, embora as políticas educacionais revelem ter como meta social a 

democratização do acesso ao ensino superior e demais modalidades e utilizem o lema 

“Educação direito de todos”, com o propósito de diminuir as desigualdades socais, elas vêm 

se definindo como incentivadora da concorrência entre os mercados, um aparelho ideológico 

do Estado mantenedor do ideário neoliberal. 
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CAPÍTULO 4 

EDUCAÇÃO SOB O OLHAR DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

 
Este capítulo consiste em apresentar a análise dos dados gerados durante a nossa 

pesquisa. As discussões que apresentamos aqui se destinam a responder, com base nos 

pressupostos teóricos que já foram discutidos em diversos contextos de nosso trabalho, aos 

questionamentos que orientaram nossa investigação. 

As categorias teórico-analíticas que ancoraram nossa análise dizem respeito ao 

enfoque transdisciplinar da ACD (FAIRCLOUGH, 2003, 2006 e 2008) bem como às 

orientações analíticas concernentes aos postulados da Teoria da Avaliatividade e da Teoria da 

Multimodalidade. Utilizamos esses aparatos teóricos como forma de nos pautarmos diante de 

uma análise textualmente orientada conectada às implicações ideológicas do discurso, 

especificamente aos anúncios publicitários que circulam no contexto educacional da esfera 

privada de ensino, na intenção de entendermos as transformações socioculturais pela via 

discursiva.  

Por uma questão didática, compilamos nosso corpus de análise em duas seções. A 

primeira, Educação e mercado: fios que se entrecruzam na modernidade tardia, reúne 

anúncios publicitários que contemplam proposta de ensino desde a educação básica até 

cursinhos de idiomas. A segunda, Educação sob a perspectiva das agências nacionais de 

financiamento: as propostas de concessão de crédito estudantil na esfera educacional, 

agrega anúncios de algumas agências de fomento ao crédito estudantil.  

Na intenção de situar o leitor, destacamos que, especificamente, as categorias 

analíticas que orientaram a análise do texto verbal advêm do subsistema de atitude e do 

subsistema de engajamento – Teoria da Avaliatividade – correspondendo, respectivamente, ao 

que nós chamamos no capítulo 2 desta dissertação de categoria semântica de apreciação 

(escolhas lexicais e metáfora) e categoria semântica da heteroglossia (interdiscursividade e 

intertextualidade).  

Para a análise dos recursos imagéticos, utilizamos as categorias design, valor da 

informação, saliência e framing ou enquadramento, todas situadas na Teoria da 

Multimodalidade. 
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4.1 Educação e mercado: fios que se entrecruzam na modernidade tardia 

 

As mudanças recentes no âmbito educacional da esfera privada parecem ser 

determinantes para uma nova concepção de educação, ensino, conhecimento, escola e aluno, 

principalmente considerando que as instituições privadas lideram um percentual considerável 

de 89,4% na educação brasileira.  

Isso permite inferir que a educação tende a ser representada como arena de luta, 

disputa, campo de combate. Neste contexto, instituições de ensino, aliadas a agências de 

fomento ao crédito estudantil, oferecem pacotes educacionais para o treinamento de alunos, 

profissionais e demais pessoas que buscam sua inserção na sociedade cada vez mais 

globalizada.  

O primeiro anúncio publicitário diz respeito à campanha publicitária do Overdose 

Colégio e Curso publicado em outubro de 2010.  

 
Figura 1 – Anúncio publicitário Overdose Colégio e Curso, outdoor, foto de João Batista, 

Natal, outubro 2010. 
 

 



73 
 

 
 

No anúncio do Overdose Colégio e Curso, os modos semióticos incitam-nos a refletir 

o quanto a educação perdeu sua identidade de bem social em detrimento de uma acentuada 

ênfase na proposta do ideário capitalista. Dito com outras palavras, o anúncio nos permite 

entender que a acirrada disputa entre as escolas privadas, marcada pelo desejo exacerbado da 

melhor posição social, chegou a tal ponto que a educação é recontextualizada por meio de 

metáfora bélica. Isto é, por meio de “um processo de apropriação cujas características e 

resultados dependem das circunstâncias concretas dos diversos contextos” (FAIRCLOUGH, 

2006, p. 101), no caso do anúncio em análise, o educacional, o contexto de guerra e 

publicitário, marcando, dessa forma, o que chamamos de processo de interdiscursividade.  

O direcionamento interdiscursivo contido no anúncio nos permite visualizar a intenção 

comunicativa de seu produtor textual – o Colégio Overdose - marcada pelo procedimento 

avaliativo de atitudes quando implicitamente a instituição de ensino recorre à hibridização 

discursiva – o publicitário, o discurso bélico e o educacional – para instaurar negociações de 

sentido, demarcando uma relação de poder que lhe é conferida pelo processo de liderança em 

recorde de aprovação na esfera social. 

Para vencer as instituições “inimigas”, a concorrência que busca estabilidade e 

lucratividade no mercado consumidor da educação, o Overdose se mune de recursos 

semióticos não verbais sinalizando um artefato bélico, conforme se verifica por meio do 

design do anúncio, composto por variados recursos semióticos, a saber:  

 

 as cores na predominância da tonalidade escura representam um contexto de 
militância, adestramento, orientação; 

 a  localização do Participante Representante (PR¹) - o dirigente do Overdose -  no alto 
do anúncio confere-lhe uma posição de ideal, instigando os 
leitores/consumidores/alunos a perceber a relação de poder que tem o Colégio.  

 o rádio amador como suporte tecnológico da comunicação nas mãos do PR¹ atribui à 
instituição de ensino preocupação, acompanhamento e posicionamento rígido, severo 
para monitorar o desenvolvimento de seus alunos, dialogando, assim, com uma 
prioritária exigência de famílias que reservam às escolas o papel de instruir seus 
filhos, ou seja, uma instituição que cobra, exige;  

 a localização do PR² - os alunos – à esquerda, representa a informação dada, 
evidenciando uma coerência por meio da postura dos alunos em relação ao foco 
ideológico da instituição, a saber: adestramento para vencer o concorrente em 
aprovação. Enquanto o PR¹ controla, monitora, estabelece os comandos de 
adestramento, o PR² revela um posicionamento de obediência, o que evidencia a 
expressão facial dos alunos.  
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Os aspectos multimodais do anúncio materializam a posição hegemônica do Colégio 

frente às relações de luta e poder por meio do jogo de disputa, este encenado pelo 

fortalecimento do uso da metáfora bélica. 

A composição do cenário multissemiótico confere liderança ao Overdose e é coerente 

com a proposta a que o Colégio se propõe a alcançar: vencer as instituições concorrentes, 

buscando conquistar novos alunos. Vencer o inimigo na educação no contexto da globalização 

implica resultados exorbitantes em aprovação em vestibulares, concursos. Quem consegue 

esses méritos constitui relações de poder, traços hegemônicos que permitem o 

reconhecimento social como a instituição potencial em aprovação.  

No anúncio do Overdose há a presença de um texto verbal que propõe uma relação 

entre o imagético e o linguístico, sobretudo, uma interação dialógica com o leitor na medida 

em que utiliza uma qualidade nominalizada por meio da expressão “uma maquina de 

aprovação”, dito de outra maneira, o Overdose estabelece uma interação verbal com seus 

interlocutores assumindo a postura avaliativa de que o Overdose é o Colégio que aprova, 

prepara, qualifica seus alunos.  

Por meio do texto “Uma máquina de aprovação” o Overdose utiliza uma ação de 

linguagem verbal orientada por elementos léxico-gramaticais apreciativos, imprimindo, assim, 

uma atitude avaliativa que se insere no campo semântico da apreciação por meio de uma 

proposição positiva, pois sua intenção é destacar o valor, o poder que tem a instituição. Se o 

Overdose se posiciona coma uma “máquina de aprovação” isso implica considerar que ele se 

reconhece na posição de liderança no mercado competitivo.  

Segundo essas orientações textualmente demarcadas no anúncio, compreendemos que 

a campanha publicitária do Overdose está revestida de uma perspectiva ideológica 

educacional voltada totalmente para disputa, concorrência, calcada nos pressupostos da 

sociedade do conhecimento, na educação para a competitividade, na formação humana 

abstrata, na preparação do indivíduo para o mundo do trabalho, da produção. Tais 

pressupostos sinalizam os interesses dos organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, 

BIRD dentre outros) em relação à educação (FRIGOTTO, 2010), quando preconizam a 

necessidade de fortalecer as relações mercadológicas por meio do setor educacional.  

Por meio do anúncio do Overdose, percebemos a ocorrência de uma mudança 

sociocultural na esfera educacional representativa de dois tipos de intercâmbio, a saber: 

conflititivo e competitivo (BAJOIT, 2008). A natureza dessa mudança sociocultural implica 

perceber que a instituição Overdose cria por meio de seu discurso uma representação de luta, 
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quando busca liderar e dominar as demais instituições, firmando, assim, o que Bajoit (2008) 

chama de intercâmbio conflititivo. Para alcançar essa representação, constituindo ao mesmo 

tempo uma identidade de respaldo social, o Overdose destaca suas competências por meio de 

aspectos verbais e não verbais apreciativos, efetivando, agora, o intercâmbio sociocultural 

competitivo (BAJOIT, 2008). 

Nesta perspectiva, a educação como bem social e direito de todos é delegada a 

responsabilidade da esfera privada.  Por meio da prática discursiva na esfera educacional do 

Colégio Overdose, o discurso vai materializando um processo ideológico circular, em que 

“práticas sociais influenciam textos, e os textos, por sua vez, ajudam a influenciar a 

sociedade” (BRENT, 2009, p.127).  

O discurso educacional do Overdose como um dos momentos da prática social 

“contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou 

indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e convenções, como também 

relações, identidades” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 91).   

Em se tratando das propostas de ensino que se encontram nos documentos oficiais que 

orientam as políticas educacionais, há uma forte contradição no que pregam tais documentos e 

o que aponta a proposta de ensino do Overdose, uma vez que a educação voltada para a 

cidadania cede espaço a uma educação orientada pela teoria do capital humano, cabendo à 

educação formar o indivíduo para o mundo do trabalho, da produção econômica conforme 

Frigotto (2010).  

As relações sociais e práticas discursivas constituídas por meio do anúncio 

referendado constroem uma encenação discursiva que destaca o poder que os setores 

econômicos empresariais têm no setor da educação.  

A construção de significados presente no anúncio faz alusão à educação como prática 

social regida pela economia, sendo afetada por embates e lutas que vão se firmando entre os 

grupos ou classes sociais ao mesmo tempo em que promove uma mentalidade consumista 

(TORRES SANTOMÉ, 2003; FAIRCLOUGH, 2008), permitindo comprovar o que preconiza 

Frigotto, quando diz que “a educação, quando apreendida no plano das determinações e 

relações sociais e, portanto, ela mesma constituída e constituinte destas relações, apresenta-se 

historicamente como um campo da disputa hegemônica” (FRIGOTTO, 2010, p. 27). 

Entendemos que a atuação de entidades privadas no setor educacional ocorre porque 

há uma forte abertura nos próprios documentos oficiais da educação para a ocorrência de tal 

fato, uma vez que se as escolas públicas não preparam para a aprovação, e se o caminho para 



76 
 

 
 

se chegar aos bancos universitários são os bons resultados obtidos, por exemplo, no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e/ou em vestibulares e processos seletivos, é necessário 

que alguém e/ou alguma agência preparem os alunos e, nesse quesito, o Overdose se 

apresenta como o comandante. 

O anúncio do Overdose Colégio e Curso prenuncia que no campo da educação privada 

são os mais fortes que sobrevivem, e a disputa em busca dessa sobrevivência é alicerçada com 

base na “força”, aqui entendida como treinamento, adestramento dos alunos para enfrentarem 

os concorrentes. Isso fica evidente quando a própria instituição educacional se autodenomina 

de “máquina de aprovação”. Tal denominação nos chama atenção, uma vez que o termo 

máquina nos incita a pensar em Revolução Industrial, momento histórico no qual o 

capitalismo foi determinante para o estabelecimento de forças hegemônicas para as grandes 

potências internacionais pelo seu poder de produção industrial. 

Apropriando-se da recontextualização discursiva (Cf. FAIRCLOUGH 2006), o 

anúncio publicitário do Overdose aponta uma estratégia de marketing associada ao contexto 

de treinamento para atuação num campo bélico. Há uma metaforização do contexto 

educacional, uma vez que este passa a ser recontextualizado como evento social bélico, no 

qual os alunos serão “treinados” pelo  Overdose. Toda essa cena discursiva é motivada por 

um espírito de competição, é o capitalismo agindo como uma maquinaria, um dispositivo para 

a melhor colocação no contexto social, e o Colégio Overdose passando a ter a melhor posição 

hegemônica frente a outras instituições privadas.  

Os elementos semióticos do anúncio Overdose estabelecem uma relação de 

intertextualidade com o filme Tropa de Elite, uma obra que descreve fatos ocorridos na 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro na década de 90, durante a visita que o Papa 

João Paulo II realizou a Capital Carioca. O personagem central da trama é o Capitão 

Nascimento, um PM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Tropa de Elite da Polícia 

Militar carioca.  

A narrativa do filme é intensa e gira em torno do personagem central, o Capitão 

Nascimento, que motivado pelo nascimento de seu filho resolve deixar as atividades do 

Batalhão. Porém antes de sua saída ele tem a missão de adestrar, treinar novos aspirantes para 

assumir sua função no combate ao inimigo, o quadro desolador de trágicas cenas sociais por 

que passa a sociedade carioca naquela época. Em se tratando do anúncio do Overdose quem 

assume a função de treinar os alunos é o representante do Colégio, destacando ter posição de 

poder para o alcance de tal meta.  
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Compreendendo que a recontextualização sinaliza um processo de apropriação de 

determinados eventos sociais dentro de práticas discursivas específicas, o anúncio publicitário 

do Overdose é bem representativo desse processo discursivo, uma vez que encaixa cenas 

específicas de contextos bélicos na esfera educacional. 

Outro anúncio que dialoga com a proposta do Overdose diz respeito à cena 

enunciativa da campanha publicitária FACEX apresentada logo em seguida.  

 
Figura 2 – Anúncio publicitário FACEX, panfleto, Natal, novembro 2010. 

 

 
 

 

É bastante interessante perceber como o anúncio da FACEX sugere uma interação 

direta com o leitor. Quanto aos recursos imagéticos, o anúncio publicitário da FACEX mune-

se de uma linguagem multimodal que alinha as fotos de jovens aos textos verbais, os quais 
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revelam um processo com significado situado na estratégia argumentativa da interrogação 

bem como no contexto da afirmação.  

O design do anúncio compõe-se de recursos imagéticos situados tanto no eixo 

horizontal como no plano da verticalidade. Em relação à categoria analítica valor da 

informação, chamamos atenção para os seguintes recursos:  

 

 a imagem da jovem – PR¹ - quando interpretada a partir do eixo horizontal, associada ao 
texto verbal “O MEC já escolheu a melhor e você?”,  representa a informação já 
conhecida, ou seja, o dado; enquanto que o referido texto é denominado de novo, a 
informação mais saliente, aquilo que foi acrescido ao desempenho social da FACEX. 
Considerada a partir do eixo da verticalidade e mantendo relação com texto “Conceito 4 
pelo MEC”,  o PR¹ representa o ideal, já o texto; o real. A imagem do PR¹ no alto da 
paisagem imagética do anúncio traz em si um aspecto ideológico bem persuasivo marcado 
pela força imagética da metáfora do crescimento profissional, obtido por meio dos cursos 
oferecidos pela FACEX. A posição que a jovem assume atribui-lhe de igual importância 
crescimento, satisfação, realização intelectual e profissional. 
 

 a imagem de outros jovens – considerados aqui como PRs² - revela um sorriso também de 
satisfação, demonstrando a atuação que cada um assume no mercado. Suas vestimentas 
demonstram áreas profissionais que podem ser encontradas na FACEX.  

 
Sob essa leitura multimodal, a FACEX alinha a foto do PR¹ bem como de outros 

jovens distribuídos no texto para evidenciar a credibilidade concedida pelo MEC, 

comodificando-os como produto do mercado consumidor, ou seja, até os próprios estudantes 

se transformaram em objeto da economia neoliberal, por meio dos quais se conquistam novos 

clientes.  

Percebemos que o anúncio em análise incita-nos a ler as fotos dos jovens como sendo 

alunos que supostamente são vencedores. O aspecto de satisfação dos alunos estampado em 

seus sorrisos faz jus ao slogan da instituição “Orgulho de ser FACEX”. 

Os recursos multimodais são distribuídos no anúncio por meio de molduras, sendo que 

a ocorrência linguística “Conceito 4 pelo MEC” representa a informação mais saliente, a  qual 

se constitui de uma forte carga semântica para persuadir novos clientes. A alusão ao conceito 

45 atribuído pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) é destacada pela FACEX para 

efetivar a caça a novos alunos, clientes.  

                                                
5 A respeito da avaliação de cursos superiores no Brasil, “o Inep conduz todo o sistema de avaliação, produzindo 
indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, exercido pelo MEC, 
como garante transparência dos dados sobre qualidade da educação superior a toda sociedade. A avaliação dos 
cursos superiores é feita de acordo com o Ciclo do Sinaes, ou seja, a cada três anos. É calculado o Conceito 
Preliminar do Curso (CPC) e aqueles cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco por 
dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos com conceito 3 e 4 receberão visitas apenas se solicitarem”. 
Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/superior-condicoesdeensino.htm>. Acesso em: 20 ago. 2011.  
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Ao mesmo tempo em que o conceito 4 isenta o MEC de realizar uma fiscalização 

rigorosa a respeito do funcionamento de cursos superiores na FACEX, legitima um discurso 

de credibilidade, confiança e parceria em relação a instituição FACEX.   

O conceito 4 é considerado uma nota pertinente à permanência da instituição no 

mercado educacional. Logo, a FACEX faz questão de divulgar essa marca com a finalidade 

de mostrar aos futuros alunos que o MEC já aprovou, já escolheu a melhor, cabendo-lhes 

optar pelo mesmo caminho.  

Isso mostra que a avaliação do MEC se caracteriza como importante dispositivo para a 

conquista de novos alunos para o mercado educacional, configurando uma prática social que 

se constitui em redes, como denomina Castells (2010), através da qual vários agentes sociais 

entram em cena para intensificar, consciente ou inconscientemente, o conceito de mercadoria 

atribuído à educação, deturpando seu caráter de bem social.  

Sob esse viés, compreendemos que o anúncio da FACEX, além de destacar uma 

mudança sociocultural na educação atrelada aos intercâmbios conflititivo e competitivo 

(BAJOIT, 2008), conforme discutimos na análise do anúncio do Overdose, aponta outro 

intercâmbio da mudança sociocultural, a saber, o cooperativo (BAJOIT, 2008). O anúncio 

evidencia o intercâmbio cooperativo no momento em que ressalta a possível contribuição que 

o MEC confere à FACEX quando atribui o conceito 4 à instituição. Assim, percebemos uma 

mudança sociocultural por meio das ações cooperativas que ocorrem entre o MEC e a 

FACEX, revelando um jogo de interesse mútuo voltado aos problemas vitais da vida comum, 

ou seja, qualificação profissional adquirida pela iniciativa privada. Essa mudança dialoga com 

as principais políticas educacionais adotadas no governo Lula, especificamente, a política que 

instituiu a parceria público e privado por meio da Lei n. 11.079, de 30/12/2004, conforme já 

apresentamos no capítulo 3 desta dissertação. 

No que diz respeito ao texto verbal o “MEC já escolheu a melhor e você?” 

percebemos uma interação direta com o leitor marcada pelo uso do pronome de tratamento 

“você”. Essa estratégia argumentativa atribui à FACEX uma proximidade/intimidade. O 

endereçamento ao interlocutor por meio da escolha lexical “você” cria uma relação imaginária 

de sedução e transmite uma carga ideológica mercadológica.  

Por sua vez, a escolha do item lexical “melhor” revela uma atitude avaliativa no 

campo semântico da apreciação.  Por meio do epíteto “melhor” a FACEX demonstra uma 

intenção de avaliar positivamente a oferta de seus cursos e, especificamente, a própria 

instituição, posto que revela possuir as qualidades que os alunos/clientes buscam, 
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considerando os posicionamentos avaliativos que circulam socialmente para uma instituição 

de ensino.  

O discurso da FACEX concorre para uma prática social, materializada por um jogo 

ideológico de liderança, competição, uma vez que a constituição discursiva multimodal do 

anúncio orienta as ações dos sujeitos para implicações e relações de poder, traços 

hegemônicos que se definem pela educação enquanto produto de mercado, elevando a 

instituição dentre as que ofertam pacote educacional como a que detém o poder de 

transformar a vida dos estudantes.  

Dessa forma, o anúncio intenciona inculcar na mente das pessoas que não há como 

duvidar da competência FACEX, uma vez que o MEC já a escolheu, o que enseja o 

questionamento no topo do anúncio e ao lado da imagem da jovem, provocando uma 

interação comunicativa entre instituição e alunos por meio de estratégias que apelam para uma 

instituição de confiança. Em outras palavras, a FACEX deixa subentendido que não foi 

escolhida por uma instituição qualquer, o mérito vem do posicionamento do MEC.  

A voz FACEX prenuncia em seu anúncio publicitário uma chamada apelativa do tipo: 

para ser vencedor tem que ser FACEX. Portanto, o discurso da FACEX corrobora o 

pensamento de que a mudança sociocultural no âmbito educacional é acompanhada por 

mudança nas relações econômicas sinalizadas por ordens discursivas diversas, transformando 

a educação em bem mercadológico. A meta é o lucro, o fator economia fala mais alto. Isto 

acontece porque “devido às suas elaborações ideológicas, as instituições escolares são um dos 

espaços privilegiados para a construção das novas subjetividades economicistas, para a 

formação de seres humanos com habilidades mecânicas e técnicas” (TORRES SANTOMÉ, 

2003, p. 31). A constituição discursiva do anúncio caminha para fortalecer um processo de 

manipulação que vai da relação social, da capacidade cognitiva de cada sujeito à apropriação 

de recursos multimodais.  

 Consoante com o pensamento de educação como produto mercadológico explicitado 

nos anúncios anteriores, os anúncios publicitários, mencionados logo abaixo, da FACEN, da 

Faculdade Católica, da Faculdade Maurício de Nassau e do curso de idioma WIZARD 

constituem exemplos representativos da mercadorização da educação.  

Os anúncios apresentam uma encenação discursiva que aborda um vocabulário bem 

recheado de termos economicistas, a saber: mensalidade, a partir de, preço, desconto bem 

como a comodificação e colonização da vida humana, permitindo que “sistemas linguísticos 

funcionam na representação de eventos, na construção de relações sociais, na estruturação, 
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reafirmação e contestação de hegemonias no discurso” (RESENDE;  RAMALHO, 2006, p. 

13). 

O anúncio publicitário da FACEN bem como da Faculdade Católica apontam como 

recurso semiótico mais saliente o valor da mensalidade, evocando o ideário da economia 

neoliberal em detrimento de uma proposta de ensino calcada em informações mais didático-

pedagógicas voltadas para os cursos superiores que estão sendo vendidos. 

 
Figura 3 – Anúncio publicitário FACEN, outdoor, foto de João Batista, Natal, novembro 2010. 

 

 
 

Alicerçadas no paradigma mercantil, a FACEN e a Faculdade Católica mostram uma 

acentuada ênfase no lucro obtido por meio da oferta de cursos superiores, ressignificando a 

educação como objeto rentável, lucrativo.  
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O valor das mensalidades proposto pela FACEN e pela Faculdade Católica dialoga 

com a ideologia de um produto barato, uma vez que estas instituições oferecem cursos a partir 

de R$ 157,33 e R$ 114,50. Tal proposta tende a atrair mais consumidores, pressupondo que o 

sonho de cursar uma faculdade pode ser alcançado por meio de um pequeno investimento 

financeiro.  

 
Figura 4 – Anúncio publicitário Faculdade Católica, panfleto, Natal, outubro 2010. 
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A cena discursiva interrogativa “Quer saber como a Faculdade Católica consegue 

oferecer tanta qualidade por um preço tão baixo?” nos permite entender que no mercado 

educacional o barato é uma das consequências da economia neoliberal sob a educação, pois o 

preço baixo dos cursos ofertados é apresentado como critério de qualidade, excelência.  

A escolha dos termos “qualidade” e “preço tão baixo” destaca uma atitude apreciativa 

que busca criar uma reação de impacto no interlocutor, convidando a ser aluno/cliente dessa 

instituição. As atitudes avaliativas reveladas por meio desses termos realçam ou indicam uma 

característica positiva da Faculdade Católica.  

Por meio da oferta de cursos que têm uma mensalidade tão baixa assim, o anúncio da 

Faculdade Católica nos permite perceber uma voz social ideológica implícita. Referimo-nos a 

voz social daquelas pessoas que não podem pagar uma faculdade de valor muito alto. Assim 

parece estar contido no anúncio publicitário da Católica um discurso de inclusão social.  

Essa interpretação que atribuímos representa uma possibilidade de negociação de 

sentido para a campanha publicidade e é demarcada pela atitude de engajamento, 

especificamente por meio da interdiscursividade que circunda o anúncio, ou seja, o discurso 

de inclusão parece estar circunscrito no fio ideológico da Faculdade Católica.     

  Por meio do anúncio da Católica, podemos diagnosticar uma forte tendência do 

mercado financeiro, qual seja oferecer produtos a partir de um preço que “cabe no bolso do 

consumidor”, escamoteando muitas vezes a qualidade deste produto.  

Isto traz sérias consequências para as práticas sociais, uma vez que parece ser evidente 

que na esfera privada as pessoas não estão sendo educadas para viver socialmente, mas para 

produzir e atender às exigências das relações mercadológicas. 

 Por seu turno, o anúncio publicitário da Faculdade Maurício de Nassau além se ser 

enfático em relação a uma proposta economicista, apela para o jogo multimodal das imagens 

de um grupo de estudantes que provavelmente obteve descontos ao indicar amigos para a 

Faculdade, fortalecendo dessa forma um laço de negócio associado à educação.  

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

Figura 5 – Anúncio publicitário Faculdade Maurício de Nassau, panfleto, Natal, outubro 2011. 

 

 
 

Essa mesma leitura podemos atribuir ao anúncio do curso de idioma WIZARD, o qual 

aponta como slogan uma cena de intertextualidade que nos remete a um famoso ditado 

popular “Quem avisa a amigo é”. No caso do anúncio WIZARD, há uma permuta do núcleo 

do sintagma verbal, ou seja, o verbo indicar substitui o verbo avisar do texto original, porém 

mantém uma mesma relação semântica, a saber, de escolha, de opção, de sugestão.  

 

 

 



85 
 

 
 

Figura 6 – Anúncio publicitário WIZZARD, panfleto, Natal, outubro 2010. 

 

 
 

Nos dois anúncios, a estratégia argumentativa gira em entorno da palavra amizade. 

Isso nos inquieta a indagar: Amizade tem preço? O que percebemos é que as instituições estão 

mais preocupadas em usar a imagem dos alunos bem como o significado que se atribui 

culturalmente aos laços de amizade para vender vagas e pacotes educacionais do que em 

mostrar as matrizes curriculares dos cursos ofertados, e, principalmente, uma educação 

voltada para os verdadeiros traços de solidariedade humana, firmados nos princípios 

humanísticos, nos valores socais e numa prática de cidadania que permita uma vida digna e 



86 
 

 
 

menos comodificada, uma prática educativa que não coloque em xeque a política promocional 

do mercado financeiro, mas as condições necessárias para o firmamento de uma educação 

humana como foco nos pilares da cidadania. 

As informações de ambos os anúncios permitem-nos enfatizar o que Bauman 

expressou em seu livro Vida para consumo (2008) no qual defende que a sociedade na 

modernidade tardia é certamente uma sociedade de consumidores. No livro, Bauman advoga 

que na sociedade de consumidores, as pessoas são ao mesmo tempo consumidoras e 

mercadorias, o que podemos constatar por meio do anúncio em análise, já que os alunos são 

usados como objetos mercadológicos ao mesmo tempo em que exercem papel de 

consumidores, ou seja, os alunos veiculados no anúncio são clientes que estão “usufruindo” 

dos pacotes educacionais oferecidos e por isso são as pessoas mais indicadas para falar sobre 

tais serviços. 

 Nesta perspectiva, ocorrem uma verdadeira invasão e colonização da vida humana por 

visões de mundo e padrões de conduta inspirados e moldados pelo mercado. Isso acontece 

porque o consumismo, sendo o eixo da economia neoliberal e da modernidade tardia 

(BAUMAN, 2008), oferece condições para que as instituições privadas se fortalecem em 

função dessa demanda econômica global, relacionando a educação como uma necessidade 

para o convívio humano. Portanto, cabem às instituições privadas oferecer educação via as 

regras de mercado, já que as próprias políticas educacionais apresentam uma abertura 

considerável para tal atuação.  

Na parte inferior do anúncio da Faculdade Maurício de Nassau, lado direito, há uma 

importante chamada que nos diz o seguinte:  

 
A cada amigo calouro indicado e matriculado na instituição, você recebe 7% de desconto na 
sua mensalidade e 12% por transferência de instituição, podendo chegar a 100% de desconto. 
Traga seus amigos para estudar na sua faculdade, ganhe descontos e aproveite as vantagens de 
estudar com a sua galera. 
 

 Nesse excerto, percebemos fortemente um jogo ideológico materializado por escolhas 

lexicais que tendem a apreciar positivamente a atuação da instituição de ensino. Esse jogo 

confirma os efeitos do economicismo na esfera educacional, reforça a tese do mercado como 

regulador das relações humanas, controlando os direitos sociais, neste caso específico, a 

educação cuja responsabilidade deveria ser incumbência do Estado e não do setor empresarial. 
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 A ênfase do anúncio é destacar a educação como negócio. Notamos um jogo de 

interesse pela constituição de poder enraizado pelas estratégias de grupos sociais para 

subordinar a educação à esfera privada do capital, haja vista é um campo rentável. 

A concepção de educação como produto passa a ser fortalecida quando se considera 

que aprender uma ou mais de uma língua estrangeira é uma exigência da sociedade do 

conhecimento e tal exigência dificilmente é suprida pela demanda pública, pois a qualidade 

do ensino de língua estrangeira nas escolas públicas é muito precário, decorrente de inúmeros 

fatores seja eles de ordem material ou de recurso humano.  

Em decorrência disso, surgem as denominadas escolas de idiomas como agências que 

vendem seus pacotes educacionais com a ótica de que o domínio de uma língua estrangeira é 

uma tremenda necessidade e exigência da mundialização do conhecimento na modernidade 

tardia. O domínio de uma língua estrangeira é uma exigência não só das mudanças sociais 

locais, mas uma cobrança constante da sociedade global.   

Dessa forma, frente à precariedade e falta de qualidade do ensino estrangeiro nas 

escolas públicas, e considerando a exigência de dominar uma língua estrangeira imposta pela 

globalização, as empresas que ofertam cursos de idioma buscam na educação espaço para a 

comercialização de seus pacotes educacionais, objetivando atender uma demanda social que 

repudia a oferta da esfera pública, o que fica para nós sinalizado como mais uma característica 

mercantil capitalista.  

A leitura dos anúncios autoriza-nos a conceber a instituição privada de ensino como 

mais uma divulgadora da midiatização da cultura e da colonização da vida pelo consumo 

quando oferece pacote educacional tendo como intuito maior lucro.  

Propostas pedagógicas, diretrizes curriculares não são enfatizadas nas campanhas que 

ofertam os serviços prestados pelas instituições educacionais. O ensino tornou-se objeto do 

mercado capitalista, e a educação virou sinônimo de lucratividade, engendrada por termos 

típicos de mercados muito frequentemente encontrados em redes de supermercados, 

farmácias, lojas de eletrodomésticos, de cosméticos, perfumarias e de vestimentas, 

concessionárias de veículos e corretoras de imóveis.  

Na era da supremacia da vida para o consumo, a globalização entre escola e mercado 

representa para os organismos financeiros mundiais a possibilidade de constituição de 

relações de poder criando para a educação uma imagem identitária de campo social de disputa 

hegemônica e efetivando grande disparidade de grupos que disputam os sistemas 

educacionais.  
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Esse tipo de globalização corresponde ao que Teodoro e Torres (2006) chamam de 

globalização de cima, uma vez que as mudanças socioculturais nas práticas sociais no 

contexto educacional passaram a ser orientadas pelo ideário da economia do neoliberalismo, o 

qual gerencia a abertura de múltiplas empresas privatistas que assumem a responsabilidade 

pela educação, dito com outras palavras, as instituições privadas se ensino se transformaram 

em indústrias do conhecimento, controladas pelos condicionamentos impostos ao Estado 

pelas agências financeiras internacionais (FMI, BID, Banco Mundial).  

Nesta mudança sociocultural, a globalização de cima privatizou os direitos e serviços 

sociais estatais, eximindo o Estado de assumir tal responsabilidade (TEODORO; TORRES, 

2006). 

Outro anúncio que traz efeitos de sentido mercadológicos por meio da 

multimodalidade discursiva diz respeito à proposta da FARN. 

 

Figura 7 – Anúncio publicitário FARN, outdoor, foto de João Batista, dezembro 2010. 

 

 
O anúncio publicitário FARN aponta uma cena discursiva multimodal. A imagem da 

jovem localizada à direita representa a informação nova, ou seja, aquilo que é acrescido como 

foco de maior interação, de maior efeito de sentido.  
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Em relação ao elemento colocado à esquerda, temos o dado, a informação que já é 

conhecida, a identificação da Faculdade por meio da logomarca. Quanto à leitura dos 

elementos do eixo da verticalização, é possível considerar que mais uma vez a imagem da 

jovem é impactante, uma vez que está situada no ponto mais alto, representando o ideal, ou 

seja, para ser grande basta ser aluno FARN, portanto, não perca tempo, venha e matricule-se 

já e seja mais um jovem FARN.  

Compreendemos que as relações de poder que a Faculdade FARN pretende constituir 

materializam um jogo ideológico que tende a colocar a instituição como a entidade 

hegemônica de maior prestígio e credibilidade social para o desenvolvimento intelectual dos 

futuros jovens universitários, apelando para o discurso hegemônico da economia neoliberal.    

Os anúncios publicitários a seguir demonstram como a educação está vinculada ao 

mercado de trabalho.  
Figura 8 – Anúncio publicitário Estácio/Faculdade Câmara Cascudo, panfleto, Natal, 

 outubro 2010. 
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Tanto o anúncio da Faculdade Câmara Cascudo, filiada ao grupo Estácio, quanto o 

anúncio publicitário da Universidade Potiguar (UnP) enfatizam que sua proposta educacional 

centraliza-se na preocupação em formar recursos humanos para o mercado de trabalho.  

O anúncio da Faculdade Câmara Cascudo aponta um processo flexível para se chegar 

ao ensino superior. Faz alusão a um material didático que se caracteriza como “material 

didático sob medida para você”, nesse caso os futuros calouros dos cursos superiores.  

Inferimos que um material sob medida é aquele preparado com foco exclusivo para as 

exigências do mercado de trabalho. Outra flexibilidade na proposta educacional da Câmara 

Cascudo diz respeito às modalidades de ensino, ou seja, a faculdade oferece cursos 

semipresenciais, presenciais e a distância, ministrados por professores que atuam no mercado 

de trabalho.  

Toda essa argumentação em busca de conquistar novos alunos mostra que o grupo 

Estágio está atento às demandas do mercado de trabalho, uma vez que o anúncio traz a 

seguinte chamada “Novos cursos: o mercado de trabalho pediu, a Estácio atendeu”. Outra 

importante chamada que o anúncio nos confere está relacionada ao ENEM. 

 A Faculdade apela: use sua nota do ENEM. Isso comprova a presença do Programa 

ProUni nos espaços da instituição bem como a parceria que a instituição mantém com os 

órgãos oficiais da educação brasileira, nesse caso, o MEC, uma vez que para ofertar vagas via 

ProUni é  necessário estar credenciado ao MEC.  

O anúncio publicitário da UnP logo abaixo traz uma argumentação associada à relação 

entre educação e globalização. Hoje, discute-se a necessidade da mundialização do 

conhecimento, exigindo que as instituições brasileiras tenham especial atenção ao caráter 

dialético das relações local/global.  
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Figura 9 – Anúncio publicitário UnP, panfleto, Natal, outubro  2010. 

 

 
 

O anúncio mostra a preocupação da Universidade Potiguar em relação à parceria com 

instituições privadas estrangeiras, nesse caso o grupo Laureate, intensificando os processos de 

internacionalização, os quais advêm de políticas nacionais que tendem a fortalecer maior 

aproximação com instituições estrangeiras e internacionais.  

Esse posicionamento político-educacional parece-nos representar a ideia de que o 

Brasil está aberto à instalação de empresas multinacionais do conhecimento, o que 

acreditamos que só tende a fortalecer o discurso mercadológico que gira em torno da 

educação, uma vez que, instalando-se em nosso território, tais empresas buscam lucro pela 

avenida da educação ao ofertar pacotes educacionais. 
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Nos geral, percebemos que o anúncio da Faculdade Câmara Cascudo bem como da 

UnP destacam explicitamente a comodificação da educação.  

 

4.2 Educação sob a perspectiva das agências nacionais de financiamento: as propostas 

de concessão de crédito estudantil  na esfera educacional 

 

Os anúncios publicitários das figuras 10 e 11 a seguir fazem alusão à chamada política 

de financiamento estudantil, abordando o poder dos agentes sociais das entidades privadas de 

ensino bem como de empresas que se aliam a estas instituições em buscam de lucratividade 

no mercado educacional. 
Figura 10 – Anúncio publicitário Crédito PRAVALER, panfleto, Natal, outubro 2010. 
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 As chamadas discursivas “Dê uma ajudinha pra você mesmo”; “o curso que você quer, 

a faculdade que sempre sonhou!”; “por que contratar o PRAVALER, o maior crédito 

universitário privado do país?”; “as mensalidades cabem no seu bolso”; “o crédito poder ser 

contratado o ano todo”; “parcelas não se acumulam”; “pode consultar a pré-aprovação antes 

dos vestibulares” e  “pré-aprovação é rápida e sem compromisso” legitimam uma prática 

discursiva atravessada por um jogo de vozes sociais, tendo como estrutura social hegemônica 

as regras mercadológicas condicionadas pelo ideário da economia neoliberal.  

 
Figura 11 – Anúncio publicitário Crédito PRAVALER, panfleto, Natal, novembro 2011. 

 

 
Especificamente, o emprego das formas imperativas nos dois anúncios, por exemplo, 

“Dê um ajudinha pra você mesmo”, “Simule o valor da parcela...”, “Acredite também...”, 

“Faça UNP” e “Comece agora...” interpela o consumidor, incitando-o à ação de compra. O 
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uso desse modo verbal é pertinente à linguagem publicitária, uma vez que faz parte da 

estrutura textual ou retórica do anúncio.  

Por meio dessa estrutura, as agências de fomento ao crédito estudantil revelam uma 

estratégia discursiva muito forte, pois trabalham com o processo da interatividade entre os 

praticantes envolvidos na encenação discursiva, constituindo, assim, um cruzamento de vozes 

marcadas pelo subsistema de engajamento.  

Com base nos elementos textualmente marcados nos dois anúncios, percebemos que o 

discurso das agências de crédito estudantil fortalece a ótica economicista que tende privatizar 

a educação sinalizando que “a própria população, ou, com maior propriedade, o mercado se 

encarregue das empresas, das instituições e dos serviços que, até o momento, dependiam 

diretamente e principalmente do governo” (TORRES SANTOMÉ, 2003, p. 41). 

 Isso destaca a atuação que o neoliberalismo exerce nas práticas sociais, dito com 

outras palavras “o neoliberalismo representa uma necessidade global de restabelecimento da 

hegemonia burguesa, trazendo implicações não só para a vida econômica, mas também para 

as diversas relações que se estabelecem entre os homens” (MANCEBO, 2008, p. 57).  

Nesse caso, ao adquirem créditos financeiros para poder arcar com as despesas do 

curso superior, os estudantes estarão estabelecendo relações socais que se firmam com base 

na lógica empresarial, estão assumindo uma dívida que deveria ser responsabilidade do 

Estado, uma vez que estarão pagando duas vezes para ter educação, ou seja, ao pagar os 

impostos e mediante a obtenção do empréstimo estudantil.  

 O fator lucro desaponta como a voz que legitima uma relação de negócio, gerando 

rentabilidade para as instituições privadas e comprometendo a vida financeira daqueles que 

receberão o crédito. Todo esse jogo de interesse entre os agentes sociais é postulado pelas 

orientações da economia neoliberal.  

A política educacional com foco na concessão de crédito estudantil acaba efetivando 

uma prática consumista, reduzindo a educação a políticas de financiamento assim como 

acontece com outros bens que são financiados, por exemplo, automóveis, imóveis dentre 

outros produtos.   

É devido a essa política e tantas outras que 89,4% das instituições de ensino superior 

fazem parte da esfera privada, conforme nos mostra o Gráfico1 no capítulo 3. Embora o PNE 

advogue o desenvolvimento e a articulação do ensino em todos os seus níveis, destacando a 

preocupação quanto à erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento 

escolar, à melhoria do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, 
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científica e tecnológica (NEVES, 2000), em tese, o que se constata é que tal perspectiva 

política para o âmbito educacional fica apenas nas margens dos documentos oficiais.  

Na trama das relações sociais, o que acontece é um processo de exclusão que tende a 

eliminar o indivíduo que não pode pagar para ter acesso à educação superior, pois a oferta de 

vagas pelas avenidas das instituições públicas não atende a demanda social. É, pois, sob essa 

perspectiva que as instituições privadas de ensino mantêm parceria com empresas de fomento 

ao crédito, servindo de agente intermediário entre tais empresas e aqueles que se submetem a 

adquirir recursos financeiros para poderem pagar suas faculdades. 

Como síntese geral a respeito da análise de todos os anúncios, destacamos que eles 

sinalizam mudanças socioculturais ligadas a três tipos de intercâmbios, a saber, conflititivo, 

competitivo e cooperativo (BAJOIT, 2008), os quais afetam o campo educacional. A presença 

desses intercâmbios em contextos de educação pode ser justificada se considerarmos que na 

modernidade tardia as instituições privadas de ensino prenunciam motivações interacionais 

que atravessam todo um jogo de interesse financeiro e desembocam em ações que tendem a 

globalizar as ações de todos os atores sociais que se encontram na esfera educacional.  

Essa constatação reflete a atuação do discurso global no que diz respeito à educação, 

pois “o discurso global sobre a reforma educacional proposta pelo neoliberalismo fica-se 

pelas regras de mercado e pela privatização do empreendimento educacional” (TEODORO; 

TORRES, 2006, p. 12), assegurando que os Estados passem a assumir uma atuação mínima e 

liberando espaço para que o mercado regule as práticas educativas.  

Tal discurso põe em evidência a educação como bem de consumo e os interesses dos 

agentes econômicos, caucionando o desmantelamento das instituições públicas, transferindo-

as para as mãos das entidades privatistas (TORRES SANTOMÉ, 2003). Isso acontece porque 

é de interesse dos agentes financeiros mundiais (FMI, Banco Mundial) “influenciar 

sensivelmente o trabalho de instituições de formação educativas, especialmente as 

universitárias por meio de concessão de subvenções econômicas” (TORRES SANTOMÉ, 

2003, p. 19). 

Assim, as mudanças socioculturais são governadas pelas dimensões econômicas nas 

relações sociais, processando-se, conforme Bajoit (2008), no campo educacional por meio de 

intercâmbios, uma vez que são intensas as representações de lutas que se materializam nas 

práticas discursivas das instituições de ensino, sinalizando o poder que os agentes sociais 

operacionalizam para liderar e assumir posição de destaque diante de forças sociais 
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antagônicas, a saber, outras instituições que almejam dividir o mercado educacional, gerando, 

portanto, relações de tensões.  

Cada instituição destaca argumentos que tendem a enfatizar suas competências, 

enaltecendo sua capacidade de liderança ao buscar combater, vencer e deslegitimar seu 

“inimigo” para constituir poder (FRIGOTTO, 2010). Logo, o mercado se destaca como 

controlador das interações sociais na esfera educacional, ampliando as relações comerciais e 

incluindo mais pessoas como consumidoras.  

Nesse contexto, há o fortalecimento de grupos humanos sociais que atuam no setor 

educacional por meio da oferta de ensino e pacotes educacionais estendidos a vários níveis: 

educação básica, ensino superior, cursos de qualificação profissional, cursos de idiomas.  A 

esse respeito, destaca Lima (2006)  

 
A procura estratégica de oportunidades de aprendizagem, transformadas em 
“vantagens competitivas”, passa a constituir responsabilidade individual, 
objecto de escolha, recaindo sobre o indivíduo todas as consequências das 
suas boas ou más escolhas, dos seus sucessos ou fracassos no mercado de 
emprego, da sua capacidade de cálculo e de previsão dos percursos 
formativos, considerados óptimos, assim traçando uma biografia racional de 
aprendizagem que, pretensamente, produzirá elevados índices de 
empregabilidade, competitividade, adaptabilidade e mobilidade (LIMA, 
2006, p. 27). 

 

 Sob essa ótica, a transferência de responsabilidade para com a educação do público 

para o privado implica o estabelecimento de um novo contrato social que redefine o papel do 

Estado e assegura que a ordem capitalista enquanto sistema econômico venha a mercantilizar 

a formação humana com foco em habilidades mecânicas e técnicas.  

Portanto, entendemos que essa demanda econômica e social deve ser combatida pela 

sociedade e especificamente por cada um que paga para ter educação. É necessário que cada 

pessoa reconheça que a educação gratuita é um direito de todos.  Agindo dessa forma, estará 

livrando a educação da usurpação empreendedorista e alicerçando práticas educativas nos 

pilares da cidadania regida por valores e princípios humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

À guisa das reflexões apresentadas nesta dissertação, parece ser pertinente considerar 

que a educação ofertada pelas instituições privadas de ensino em Natal perdeu seu caráter de 

bem social e transformou-se em mais um serviço terceirizado.   

Fotos em revistas, outdoors e anúncios publicitários com ofertas de cursos de idiomas, 

graduações, ensino básico transformaram-se em recursos semióticos portadores de sentidos e  

e cultuam uma ideologia baseada em transações comerciais empenhadas na conquista de 

novos consumidores, clientes, a saber, os alunos. 

Capturados pelas malhas do mercado globalizado e pelas redes de mercantilização e 

consumo, crianças, jovens e adultos tornam-se ao mesmo tempo consumidores, clientes e 

mercadorias, uma vez que são as próprias imagens dos alunos que são difundidas pelas mídias 

através de campanhas publicitárias agressivas, direcionadas ao recrutamento de novos alunos.  

Sob essa perspectiva, nosso foco de discussão situou-se  numa abordagem teórico-

analítica transdiciplinar configurada pelas diretrizes da LA bem com da ACD.  A investigação 

centrou-se no estudo do uso da linguagem na prática social do contexto educacional e foi 

conduzida por categorias linguístico-discursivas que nos permitiram mapear as relações 

dialéticas entre o social e o discursivo, na intenção de melhor compreendermos como os 

produtores dos anúncios publicitários analisados julgam e avaliam os cursos ofertados, os 

pacotes educacionais, as próprias instituições de ensino bem como as propostas de 

financiamento educacional. 

 No primeiro capítulo, apresentamos os direcionamentos metodológicos que nos 

guiaram durante a realização da investigação, a saber: a caracterização da pesquisa, a 

representação do aporte teórico, objeto de estudo, questões e objetivos da pesquisa e o 

tratamento dos dados quando situamos as categorias linguístico-discursivas. Por meio desses 

elementos, nossa intenção foi nortear o leitor para que compreenda o caráter transdisciplinar 

da nossa pesquisa e, sobretudo, melhor entender que percurso analítico adotamos diante dos 

dados da pesquisa.  

 No segundo capítulo, preocupamo-nos em apresentar a ACD, intencionando revelar 

seus pressupostos teórico-analíticos para o estudo da linguagem na esfera social. Por meio da 

abordagem teórica sobre a ACD, buscamos adotar um olhar de investigação voltado para 
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desvendar as implicações ideológicas nas relações sociais no contexto educacional da rede 

privada de ensino em Natal/RN.  

 No terceiro capítulo, apresentamos uma abordagem teórica especificamente voltada 

para o dialogo transdisciplinar entre educação, sociologia, economia e mídia. Por meio dessas 

áreas do conhecimento humano, realizamos uma revisão da literatura condizente com uma 

melhor compreensão para as mudanças socioculturais que se instauram no espaço 

educacional.  

 No quarto e último capítulo, apresentamos a análise dos dados. Inicialmente, 

mencionamos a maneira pela qual organizamos nossa análise. Por uma ordem didática, 

compilamos nosso corpus em duas seções; uma destinada aos anúncios publicitários de 

instituições privadas de ensino, e outra voltada para os anúncios de agências de fomento ao 

crédito estudantil. Também retomamos as categorias analíticas apresentadas no capítulo 2, 

buscando situar o leitor para o melhor entendimento do percurso de análise. Frisamos que, no 

capítulo de análise, as questões e objetivos da pesquisa foram sendo atendidos de maneira 

sistematizada. Para tanto, nos próximos tópicos, mostraremos como os dados analisados 

responderam aos questionamentos adotados bem como às especificidades apresentadas para 

esta pesquisa. 

 Começaremos por apresentar as questões de pesquisa e algumas respostas encontradas. 

 

1.   De que recursos semióticos o produtor textual se utiliza para se posicionar em 

relação aos valores e relações de poder que expressam nos anúncios 

publicitários? 

 

Percebemos que as instituições privadas de ensino e as agências de financiamento ao 

crédito estudantil se utilizam de vários recursos semióticos (cor, palavra, gestos, etc) para 

constituir relações de poder. Os recursos semióticos sinalizam implicações ideológicas 

alicerçadas nos pressupostos da economia neoliberal. Os valores e significados presentes nos 

anúncios demonstram relações sociais que se constituem por procedimentos hegemônicos 

resultantes em processos de conflito e luta. Tais valores e relações expressam interesse de 

grupos particulares, revelando atitudes de negociação, situadas no plano semântico da 

apreciação lexical, no jogo interdiscursivo de vozes sociais voltado para a valoração das 

ideias veiculadas nos anúncios. 
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 A paisagem semiótica presente nos anúncios é bastante representativa de uma prática 

discursiva que recontextualiza e comodifica a educação. A recontextualização é utilizada pelo 

produtor textual como uma estratégia de marketing bem estruturada que, se apropriando do 

discurso publicitário e midiático, constitui uma linguagem estrategicamente argumentativa, 

situando-se na posição de liderança no mercado competitivo.  

Com isso, podemos verificar que os recursos semióticos utilizados pelo produtor 

textual, além de destacarem a marketização do discurso na educação, evidenciam também a 

marketização do pensamento e da prática social guiada por uma ordem de discurso que se 

inscreve no espaço do jogo de interesses econômicos. Assim, os recursos semióticos conferem 

aos anúncios publicitários uma linguagem sedutora por meio de posicionamentos avaliativos. 

 

2. Que vozes sociais e discursos são articulados nas campanhas publicitárias? 

 

Os dados analisados nos permitiram observar que nas campanhas publicitárias há uma 

hibridização discursiva marcada por expressões associadas a vários tipos de discursos, a 

saber: educacional, empresarial, publicitário, da economia neoliberal, midiático. Percebemos 

que há um cruzamento de vozes sociais que se assenta em valores, crenças e comportamentos 

sociais, referendado nos pressupostos ideológicos da economia neoliberal como ponto 

orientador para as transformações socioculturais no contexto educacional. 

 Nos anúncios há uma voz social midiática que parece ecoar em direção a uma 

proposta de educação democrática, dando a atender que as instituições privadas de ensino 

bem como as agências de financiamento ao crédito estudantil estão preocupadas em 

proporcionar caminhos para que todos tenham acesso à educação, ao conhecimento. Assim, 

visualizamos também que nos anúncios aparece implicitamente um discurso marcado pela voz 

de inclusão social. 

 

3. Que relação há entre educação e mercado na modernidade tardia? 

 

Por meio dos anúncios analisados, percebemos que a educação tornou-se foco de 

interesse empresarial. O ensino virou objeto de desejo mercadológico, induzido pelo modelo 

de desenvolvimento econômico conhecido por neoliberalismo.  

 Buscando verificar como as especificidades da pesquisa foram atendidas, passaremos 

a discutir agora os resultados que dialogam com cada objetivo proposto. 
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Em relação ao objetivo geral, a pesquisa se propôs a  discutir como as mudanças 

socioculturais que ocorrem no contexto da educação privada em Natal/RN dialogam com a 

proposta mercadológica da política econômica neoliberal. Contemplando o objetivo geral, 

destacamos que a investigação dos dados revela que a presença empresarial no segmento 

educacional recontextualiza a educação como espaço de produção e reprodução de ideias, 

valores e atitudes que são típicos de mercado. Quanto aos objetivos específicos, vejamos 

como eles foram contemplados neste estudo.   

 

1. Verificar como os recursos semióticos presentes nos anúncios publicitários 

constituem relações de poder. 

 

Cerceados por um processo de recontextualização e comodificação/mercantilização da 

educação, os vários recursos semióticos que ambientam a construção de significados nos 

anúncios publicitários são decisivos para que o produtor textual constitua relação de poder.  

As relações de poder se concretizam por meio de uma linguagem que demonstra uma 

intensa “guerra” pela conquista do aluno, do “cliente”. Este deve selecionar em meio a tantas 

opções aquela instituição que lhe trará uma melhor chance de obter uma vaga no mercado de 

trabalho; no melhor estilo custo x benefício.  

As instituições se colocam no patamar social na incumbência de preparar seus alunos 

para disputar o exigente mercado de trabalho atual, a melhor colocação no processo de 

seleção para cursar uma faculdade.   

 Sob essa perspectiva, as práticas discursivas representam posicionamentos avaliativos 

por meio do uso da linguagem, mediante escolhas lexicais e recursos imagéticos que 

qualificam e elevam a credibilidade das instituições, evidenciando que os discursos são 

reflexos das mutações da prática social e ambos se efetivam dialeticamente.  

 Portanto, os anúncios publicitários revelam que o produtor textual emprega diversos 

recursos semióticos, a saber, texto verbal, cores, objetos, gestos que dialogam com os 

elementos híbridos das relações sociais, materializando tendências discursivas que agenciam 

relações de poder, traços hegemônicos, ideologias, efeitos de sentido e estratégias 

argumentativas dos agentes e instituições sociais para efetivar a caça a novos clientes: os 

alunos. 
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2. Discutir as mudanças socioculturais na esfera privada de ensino em Natal/RN, 

considerando a hibridização discursiva manifestada nos anúncios 

publicitários. 

 

A hibridização discursiva presente nos anúncios parece tornar evidente que as políticas 

públicas educacionais no contexto nacional contribuem para que as mudanças socioculturais 

no contexto educacional dialoguem com os pressupostos da ordem de discurso 

mercadológica, uma vez que elas conferem uma abertura generalizada da educação enquanto 

bem público em detrimento da exploração comercial, o que se justifica quando consideramos 

que as instituições privadas de ensino recebem concessões6 extremamente benéficas para 

atuarem no mercado educacional.  

 Dentre tais benefícios, podemos citar: isenções tributárias estabelecidas pelo 

Programa Universidade para Todos (ProUni) e incentivo permanente à diferenciação das 

instituições e modalidades de educação superior, naturalizando a sua convenção em educação 

terciária. Também o governo intensificou a oferta de financiamento para as bolsas de estudo 

em repartições privadas, como, por exemplo, o FIES, o PRAVALER dentre outras, 

incentivando a instalação de novas empresas mercadológicas na esfera educacional.  

Conforme Santos, (2010, p 27), “a substituição de bolsas de estudo por empréstimos 

foram os instrumentos da transformação dos estudantes de cidadãos em consumidores”.  Os 

anúncios nos instigaram a refletir sobre o modo como o mercado emergiu e vem se 

desenvolvendo na educação, transformando o conhecimento em demanda empresarial.  

Tudo isso porque os organismos financeiros internacionais têm chamado atenção para 

o potencial de a educação se transformar em mercado no século XXI (SANTOS, 2010). 

Os anúncios publicitários analisados evidenciam que a educação oferecida pelas vias 

das instituições privadas de ensino em Natal/RN é potencialmente uma mercadoria como 

qualquer outra e que sua conversão em mercadoria educacional decorre da dupla constatação 

da superioridade do capitalismo, enquanto organizador de relações sociais, e da superioridade 

dos princípios da economia neoliberal, a saber: privatização, desregulação, mercadorização e 

globalização de bens e serviços públicos (SANTOS, 2010).  
                                                
6 “No Brasil, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Educação, através do Programa de 
Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de Ensino Superior e em parceria com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), viabilizou uma linha de financiamento de cerca de 
R$ 750 milhões para instituições de ensino superior, com recursos provenientes de empréstimo do Banco 
Mundial. Estes recursos foram em grande parte canalizados para as universidades privadas. Desde 1999, o 
BNDES emprestou R$ 310 milhões às universidades privadas e apena R$ 33 milhões às universidades públicas” 
(SANTOS, 2010, p. 33). 
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Essa constatação dialoga com o pensamento de Cabral Neto (2004), quando advoga 

que o discurso hegemônico da economia neoliberal no contexto global arregimenta mudanças 

socioculturais que tendem a mercantilizar os direitos e prerrogativas das classes sociais 

(educação, saúde, transporte etc.), convertendo-os em bens e serviços encontrados no mercado 

econômico. 

Em se tratando da esfera educacional, a crescente privatização e mercantilização da 

educação instauram novas práticas sociais que corroboram mudanças discursivas em 

movimentos dialéticos, contribuindo para que a ordem de discursos educacionais seja cada 

vez mais “contaminada” pelos discursos e valores típicos de mercado (TORRES SANTOMÉ, 

2003; FAIRCLOUGH, 2008).  

 Sob a ótica da privatização e mercantilização, surge o conceito de educação como 

bem de consumo, promovendo uma mentalidade consumista em seus usuários e usuárias. Ele 

estimula considerar o trabalho escolar e as ofertas de formação do ponto de vista de 

consumidores e consumidoras, isto é, de seu valor de troca no mercado, dos benefícios que 

pode produzir este ou aquele curso, especialidade ou título. A instituição escolar é 

considerada imprescindível como recurso para se obterem, no futuro, importantes benefícios 

privados, para se enriquecer individualmente (TORRES SANTOMÉ, 2003).  

Considerando que a lógica da educação reduzida a mais um bem de consumo está 

associada à economia neoliberal a qual busca convencer as pessoas a escolherem instituições 

escolares, diplomas e corpo docente da mesma forma em que são escolhidos e comprados 

outros produtos em e entre diferentes supermercados (TORRES SANTOMÉ, 2003), a 

privatização e a mercantilização do ensino intensificam a concepção de vida mercantilista, 

competitiva e baseada nos méritos, fomentam a competitividade entre as instituições 

escolares, introduzindo mecanismos de mercado no sistema educacional. 

Portanto, considerando as dimensões que os intercâmbios configuram para as 

mutações sociais (BAJOIT, 2008), entendemos que a mudança sociocultural na esfera 

educacional em Natal é resultante de um processo tenso e de conflito, motivado pelo desejo 

que os atores têm de constituir poder por meio das relações sociais, vinculando suas ações às 

disputas sociais que travam e se submetem com foco na liderança que pretendem exercer em 

relação ao outro.  
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3. Analisar como os anúncios publicitários disseminam as ideologias neoliberais 

em suas propostas de educação. 

 

A primeira percepção que tivemos a respeito dos aspectos ideológicos nos anúncios 

publicitários se traduz no jogo de interesse econômico marcado pela ideologia “a meta é o 

lucro”. Os dados respondem à pergunta acima na medida em que evidenciam uma orientação 

neoliberal voltada para as categorias sociedade do conhecimento, qualidade total, educação 

para a competitividade, formação humana abstrata e polivalente.  

Os anúncios publicitários são produzidos, distribuídos e consumidos tendo em vista 

um forte vocabulário economicista, disseminando ideias neoliberais que conduzem à 

educação para a formação humana condizente com os valores do mundo do trabalho, da 

produção econômica, entrando em cena questões como empregabilidade, rentabilidade, 

lucratividade e todo jogo de interesse econômico massificado pela via mercadológica. Nessa 

conjuntura, a qualificação humana fica subordinada pelas leis do mercado, processando-se sob 

o rótulo de treinamento.  

Por meio da análise dos dados, inferimos que as ideologias neoliberais presente no 

contexto educacional contribuem e revelam a necessidade de aumentar as relações 

mercadológicas por meio da oferta de pacotes educacionais para o crescimento intelectual das 

pessoas, transformando os alunos em clientes consumidores. Para conseguir exercer liderança 

e papel hegemônico nas relações sociais, as instituições privadas de ensino e as agências de 

crédito estudantil em Natal/RN utilizam a linguagem para a construção de significados 

ideacionais positivos, apreciando de forma valorativa os serviços, os cursos e as chamadas de 

crédito oferecidas aos estudantes. Por seu turno, a construção de significados interpessoais 

processa-se por meio de escolhas de adjetivos e expressões avaliativas típicas do discurso 

publicitário, provocando no aluno/cliente reações de impacto positivo. 

 Destacamos que o estudo das mudanças socioculturais por meio das orientações 

teórico-metodológicas da ACD tem recebido total atenção nos debates e encontros 

acadêmicos a respeito do uso da linguagem na esfera social. Por meio desta dissertação, 

tencionamos contribuir para o avanço de pesquisa na área da LA, sobretudo, na perspectiva de 

análise crítica do discurso.  

Chamamos a atenção para as limitações desta pesquisa, pois, obviamente, as mudanças 

socioculturais no espaço da educação em Natal/RN ainda revelam muitas implicações e 
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desdobramentos de futuras investigações, as quais contribuirão para o fortalecimento de 

saberes voltado à inserção de posicionamentos econômicos na conjuntura educacional.  

No que diz respeito a futuros estudos sobre a relação entre educação e mercado, 

pretendemos dar continuidade à pesquisa no doutorado, objetivando discutir de forma mais 

delimitada tal relação, investigando, especificamente, as práticas de linguagem que se situam 

na agência privada de fomento ao crédito estudantil PRAVALER, descrevendo as ações 

discursivas, os acontecimentos e os textos que instauram novas metáforas mercadológicas 

para a educação. 

Para encerrar nossas reflexões a respeito dos dados analisados, argumentamos que a 

investigação realizada tende a contribuir para a pesquisa social crítica no momento em que 

evidencia considerações sobre as mudanças socioculturais no âmbito educacional em 

Natal/RN orientadas via o momento discursivo.  
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