
 

 

KAREN LIS FERREIRA MATEUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS NAS NOTÍCIAS 
SOBRE A GREVE DOS PROFESSORES EM 2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCA 
2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte – Biblioteca Central da Universidade de Franca 

 

            Mateus, Karen Lís Ferreira 
 M377u        Uma análise das relações dialógicas nas notícias sobre a greve dos 

professores em 2015 / Karen Lís Ferreira Mateus ; orientador: Camila de 
Araújo Beraldo Ludovice. – 2017 

110f. : 30 cm. 
 
Dissertação de Mestrado – Universidade de Franca 
Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestre em Lingüística 
 

                             1. Lingüística – Relações dialógicas.  2. Bakhtin.  3. Gênero.  4. O Estado 
de São Paulo. 5.  Folha de São Paulo.  I. Universidade de Franca.  II. Título. 

 
CDU – 801:82-5 

  



 

 

KAREN LIS FERREIRA MATEUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS NAS NOTÍCIAS 
SOBRE A GREVE DOS PROFESSORES EM 2015 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade de 
Franca, como exigência para a obtenção do 
título de Mestre em Linguística. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Camila de Araújo 
Beraldo Ludovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCA 
2017 



 

 

  
  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEDICO este trabalho a todos os 
profissionais da educação, bem como aos 
interessados nos discursos divulgados pela 
imprensa, na busca de revelar os sentidos, que 
por ela são produzidos, mediante ao ato de 
luta e reivindicação por melhorias na 
educação. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus seja dada toda Honra e toda Glória, por meio do nosso Senhor Jesus 

Cristo que morreu em nosso lugar para nos trazer vida abundante; 

Aos meus familiares: mãe, irmãos e esposo, pelo apoio e paciência ao longo 

deste caminho; 

À minha orientadora, Profa. Dra. Camila de Araújo Beraldo Ludovice, por me 

auxiliar, apoiar e mostrar os caminhos mais eficazes para que meu objetivo fosse 

concretizado. 

Aos Professores Doutores Juscelino Pernambuco e Marilurdes Cruz Borges, 

membros de minha banca de qualificação, pelos apontamentos e sugestões que muito 

contribuíram para a finalização deste trabalho; 

Ao Professor Doutor Luiz Antonio Ferreira, membro da minha banca de 

defesa, pelas proposições que foram importantes para a conclusão deste trabalho; 

Enfim, a todos que direta ou indiretamente colaboraram para esta dissertação, o 

meu profundo respeito, homenagem e agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto 
lutamos mal rompe a manhã. São muitas, eu 
pouco. Algumas, tão fortes como o javali. Não 
me julgo louco. Se o fosse, teria poder de 
encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento 
apanhar algumas para meu sustento num dia 
de vida. Deixam-se enlaçar, tontas à carícia e 
súbito fogem e não há ameaça e nem há 
sevícia que as traga de novo ao centro da 
praça. 

Carlos Drummond de Andrade 



 

 

 

 

RESUMO 

 

 

MATEUS, Karen Lis Ferreira. Uma análise das relações dialógicas nas notícias sobre a 
greve dos professores em 2015. 2017. 110f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – 
Universidade de Franca. 
 
 
Com o objetivo de investigar os posicionamentos ideológicos na esfera jornalística, o presente 
trabalho analisa alguns enunciados publicados a partir da greve dos professores do Estado de 
São Paulo, que iniciou no dia 13 de março e finalizou-se no dia 12 de junho de 2015. 
Considera-se, para tanto, a relevância do material produzido pela imprensa jornalística na 
composição dos fatos. Interessa à pesquisa a constituição do gênero notícia nos jornais O 
Estado de São Paulo e Folha de São Paulo para observar como o conteúdo temático 
desenvolvido assim como as estratégias enunciativas de cada jornal evidenciam suas 
intenções e valores ideológicos. Considera-se, no corpus de análise, os discursos que geram 
os enunciados das notícias e a forma como as relações dialógicas são suscitadas nelas. Os 
jornais revelam, a partir das seleções feitas, acontecimentos sobre a greve diariamente e 
trazem os destaques do dia, de acordo com seus interesses, os quais podem variar dependendo 
da ideologia de cada empresa jornalística, por isso a compreensão de cada jornal pode variar 
de modo a privilegiar um sujeito em detrimento de outro. O pensamento de Bakhtin (2015) e 
os estudos de Brait (2007), Faraco (2009), Stella (2007), entre outros pesquisadores 
estudiosos do filósofo dão suporte teórico a este estudo, pois nos permitem pesquisar como a 
linguagem se manifesta no acontecimento dialógico entre os sujeitos e verificar, em que 
medida, é preciso reconhecer o outro como participante ativo da existência humana. As 
reflexões desenvolvidas pelo filósofo russo M. Bakhtin oferecem caminhos que nos dão pistas 
em relação ao modo pelo qual o homem participa do ato de comunicação. Trilhando esses 
caminhos, é possível observar que os enunciados de ambos os jornais se estabelecem na 
interação de sujeitos, cujos atos responsivos não abordam a greve dos professores do Estado 
de São Paulo como uma manifestação da categoria, mas sim um movimento partidário e 
político.  Assim, a pesquisa é realizada a partir da análise do sujeito, da linguagem e da mídia, 
bem como a inter-relação entre eles no ambiente a sua volta. 
 
 
Palavras-chave: Bakhtin; relações dialógicas; gênero; O Estado de São Paulo; Folha de São 
Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

MATEUS, Karen Lis Ferreira. An analysis of the dialogic relations in the news about the 
teachers' strike in 2015. 2017. 110f. Dissertation (Master's degree in linguistics) – 
Universidade de Franca. 
 
In order to investigate the ideological positions in the journalistic sphere, this paper analyzes 
some statements published during the teachers' strike in the State of São Paulo, which began 
on March 13 and ended on June 12, 2015. It is considered, therefore, the relevance of the 
material produced by the news media in the composition of the facts. Interest to research the 
constitution of the news genre in the newspaper O Estado de São Paulo and Folha de São 
Paulo to observe how the thematic content developed as well as the statements strategies of 
each newspaper reveals its intentions and ideological values. It is considered in the corpus of 
the analysis, discourses that create the statements of the news and how dialogical relations are 
raised in them. The newspapers reveal, from the selections made, strike events every day and 
bring the highlights of the day, according to their interests, which may diversify depending on 
the ideology of each newspaper company, so the understanding of each newspaper can vary 
manner to privilege one subject over another. The thought of Bakhtin (2015) and studies of 
Brait (2007), Faraco (2009), Stella (2007), among other researchers from the philosopher, 
give theoretical support to this study, therefore they allow us to investigate how the language 
is manifested in the event dialogic between the subjects and verify to what extent it is 
necessary to recognize the other as an active participant of human existence. The reflections 
developed by the Russian philosopher M. Bakhtin offer paths that give us clues about to the 
way in which subject participates in the act of communication. Following these paths, it is 
observed that the statements from both newspapers established themselves in the interaction 
of subjects, whose responsive actions do not address the teachers' strike in the State of São 
Paulo as a manifestation of the category, but as a partisan and political movement. Thus, the 
research is carried out from the analysis of the subject, the language and the media, as well as 
the interrelation between them in the environment around them. 

KEYWORDS: Bakhtin; Dialogical Relations; genre; O Estado de São Paulo; Folha de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A greve é um ato de denúncia e de luta por melhorias nas condições de 

trabalho em determinado grupo ou classe de trabalhadores. Desde a primeira guerra mundial, 

sempre nos deparamos com esse tipo de movimento, em nosso país. Nos momentos de greve, 

os trabalhadores cruzam os braços para reivindicarem melhorias nos serviços prestados e, uma 

das formas de demonstrarem suas insatisfações é irem às ruas.  

Essas manifestações coletivas são marcadas, normalmente, por confrontos 

entre as partes envolvidas já que o ato coloca em cena dois lados opostos. O sujeito grevista 

age para que o outro atenda às reivindicações propostas. Sendo assim, compreende-se a greve 

como um movimento que coloca em evidência a existência de, no mínimo, dois lados, duas 

versões, dois sujeitos. 

A educação da rede pública estadual sofre com a falta de valorização dos 

professores, falta de condições de trabalho, tais como: salas de aula lotadas, quantidade de 

aulas que sobrecarrega o professor, salários baixos, entre outros fatores que contribuem para a 

insatisfação da classe do professorado. De acordo com Cunha (1999), as principais 

insatisfações elencadas pelos professores dizem respeito à desvalorização do magistério, à 

estrutura do ensino e às condições do trabalho.  

Diante desses e de outros problemas, o ano de 2015, ficou marcado pela greve 

mais longa da história, protagonizada pelos professores do Estado de São Paulo, os quais 

foram às ruas reivindicar melhorias para mudar esse cenário educacional. De acordo com a 

APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), a primeira 

greve dos professores de SP ocorreu em 1978 e durou vinte e quatro dias. Já a greve mais 

expressiva, anterior a de 2015, ocorreu em 1989, quando os professores ficaram oitenta dias 

parados.  

Além da greve dos professores, outros movimentos marcaram o ano de 2015, 

como diversas manifestações de apoio e contrário ao governo do país, devido ao 

descontentamento político. Nesse contexto, a greve dos professores de SP despontou e ganhou 

espaço nos meios de comunicação de massa. O cenário da greve tornou-se, portanto, um 

ambiente propício para que os professores denunciassem suas insatisfações, quanto aos 

serviços prestados, e procurassem amenizá-las por meio de possíveis acordos, mas permitiu 
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também que outros sujeitos se manifestassem, expondo seus pontos de vistas e 

suas posições sociais nos meios de comunicação jornalísticos. 

Notícias que tematizaram a greve dos professores de 2015 foram selecionadas 

para corpus desta pesquisa por se tratar de um assunto que provoca a existência de embates 

polêmicos, uma vez que a educação retrata aspectos que envolvem a sociedade e nela refletem 

comportamentos que atingem a esfera social, histórica e política do país.  

As reflexões de Bakhtin sobre a linguagem sustentarão as investigações nos 

discursos que vão sendo formados, pelas notícias, a partir do movimento da greve dos 

professores. Bakhtin (2015) considera que todo diálogo é composto por dois ou mais sujeitos 

e se dá por meio da interação entre eles. Assim, os enunciados que são construídos, por meio 

da linguagem, produzem significações e sentidos que são fixados na sociedade, pois a palavra 

possui um valor histórico e social e, no instante em que é utilizada, passa a ter valor 

ideológico, já que as palavras são enunciadas de acordo com determinado fim. Segundo 

Bakhtin (2015), as palavras são o meio pelo qual o homem idealiza o mundo, elas são 

revestidas pelo contexto sócio-histórico e inseridas em determinada situação discursiva, só 

assim se torna possível compreender o mundo e as linguagens nas quais estamos envolvidos. 

Com o objetivo de investigar os enunciados produzidos a partir da greve dos 

professores do Estado de São Paulo, o presente trabalho apresenta análise de algumas notícias 

que veicularam nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. A greve que teve 

início no dia 13 de março e término no dia 12 de junho foi abordada por ambos os jornais. Ao 

analisar as notícias sobre a greve dos professores de SP em 2015, pretende-se observar, nas 

relações dialógicas, os valores ideológicos dessas duas empresas jornalísticas.  

As notícias foram extraídas dos jornais em versões on-line, por serem mais 

instantâneas e permitirem maior interação, através do imediatismo que se instaura em seus 

discursos ao serem lançadas, e pela tentativa de associar o jornalismo às novas tecnologias. 

Considera-se, na análise, a relevância do material produzido por eles na composição dos fatos.  

Sabe-se que há determinados valores ideológicos próprios da esfera 

jornalística, mas também que cada jornal tem sua identidade enunciativa e valorativa. Por 

isso, na análise dos enunciados, observa-se o conteúdo verbal a partir da comparação entre as 

notícias que partem de uma mesma temática para comporem seus enunciados. Considera-se 

também a construção discursiva das notícias e como as relações dialógicas são suscitadas 

nelas ao abordarem a greve dos professores de SP. Os jornais revelam acontecimentos sobre a 

greve diariamente e trazem os destaques do dia de acordo com o seu ponto de vista e 
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interesses ideológicos, o que pode ser interpretado de modo a privilegiar um sujeito em 

detrimento de outro.  

Para Bakhtin (2015), ao realizarmos um estudo partindo do enunciado, 

ressaltamos a importância de evidenciar-se a natureza dos enunciados que, inevitavelmente, 

revelam os diversos gêneros discursivos a que pertencem, os quais podem ser transformados 

de acordo com as finalidades de cada esfera de atividade. Assim sendo, a opção pela análise 

do gênero notícia jornalística se deu pelo fato do mesmo ser elemento fundamental na 

construção de um jornal, pois grande parte dos textos que compõem a estrutura do jornal são 

apresentadas como notícia jornalística.  

Por fazerem parte da esfera jornalística, as notícias produzem um discurso 

particular e, estrategicamente, são elaboradas com recursos linguísticos que provocam efeitos 

de sentido ao serem compreendidas. Dessa forma, este trabalho se justifica pelo teor que as 

notícias possuem ao partirem de objetivos que transcendem puramente a informação, pois elas 

se utilizam de táticas específicas em sua formação para atingirem seus desígnios. Ao 

retratarem a greve dos professores de SP, os jornais se valem dos discursos que são 

produzidos pelos sujeitos envolvidos, com a intenção de reforçar ou silenciar valores de forma 

explícita ou implícita.  

O filósofo da linguagem, Bakhtin, diz que o fenômeno do dialogismo é o meio 

pelo qual o homem compreende a si mesmo e aos outros. Com isso, os diálogos são 

praticados na interminável busca de interpretar o mundo que nos rodeia, por isso, os sujeitos 

envolvidos se completam e os sentidos são tecidos na medida em que um discurso é proferido. 

Assim, os enunciados estão presentes em todo ato de comunicação entre os seres e são 

capazes de desvendar marcas reveladas pelo homem na materialidade linguística. 

Investigando essas estratégias jornalísticas e como os atos da greve em SP foram sendo 

descritos e comentados pelos dois jornais, acredita-se que será possível atingir os objetivos 

propostos e contribuir para a apropriação da notícia como gênero discursivo. 

Para compor o corpus desta pesquisa, foram escolhidas oito notícias 

jornalísticas, em versões on-line, sendo quatro do jornal O Estado de São Paulo e outras 

quatro do jornal Folha de São Paulo. Esses jornais foram escolhidos por representarem um 

número expressivo de leitura e venda no país. A seleção das notícias que serão analisadas foi 

feita com o intuito de destacar o início, o meio e o fim da greve dos professores do Estado de 

São Paulo e, assim, averiguar o conteúdo verbal sob uma perspectiva dialógica da linguagem, 

comparando as vozes que são suscitadas entre elas.  
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O pensamento de Bakhtin (2015), os estudos de Brait (2007), Faraco (2009), 

Stella (2007), entre outros autores, estudiosos do filósofo, nos permitirão pesquisar como a 

linguagem se manifesta no acontecimento dialógico entre os sujeitos e em que medida é 

preciso reconhecer o outro como participante ativo da existência humana. Para tanto, o 

filósofo russo M. Bakhtin apresenta caminhos que nos dão pistas em relação ao modo com 

que o homem participa do ato de comunicação.  

O método da pesquisa é o indutivo, pois, por meio do material coletado, 

chegaremos à visão geral refletida pelos jornais sobre o assunto proposto. Por pressupostos 

teóricos, utilizam-se as reflexões bakhtinianas sobre o dialogismo, as relações dialógicas e os 

gêneros discursivos, assim como outros autores que tratam de assuntos inseridos na esfera 

jornalística e que envolvem a temática em questão.  

Como metodologia, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos sendo dois 

teóricos e dois para as análises.  

No primeiro capítulo, refletimos sobre o fenômeno do dialogismo bem como 

das relações dialógicas que juntos exercem fundamental importância durante o trabalho, já 

que é por meio dessas reflexões que se torna possível investigar os valores com os quais os 

enunciados se relacionam. Também tratamos, neste capítulo, sobre o ato responsivo ou 

responsável a fim de revelar as respostas dadas pelos folhetins na elaboração das notícias que 

levam aos efeitos pretendidos por eles. E por último, apresentamos os valores ideológicos que 

estão presentes na consciência dos sujeitos e se revelam, por meio da linguagem, nos 

enunciados constituídos social e historicamente na sociedade. 

O segundo capítulo, aborda os gêneros do discurso e, especificamente, o 

gênero notícia, para traçarmos o aspecto estrutural em que esse se ajusta. Os gêneros são 

mostrados, primeiramente, de forma ampla, apontando sua constituição e a sua importância na 

linguagem e, em seguida, as particularidades do gênero escolhido, para mostrar os recursos 

intrínsecos a ele. Além do gênero notícia, apresentamos um estudo sobre as características do 

gênero editorial jornalístico, a fim de alcançar suas propriedades específicas e investigar as 

vozes sociais que suscitam dele. Aqui também tratamos do enunciado e da oração como 

ferramentas da linguagem utilizadas como um enunciado acabado em determinada situação 

discursiva e, dessa forma, verificamos como os recursos linguísticos são aplicados na 

linguagem e como as respostas vão sendo incorporadas aos discursos por meio dos 

enunciados. 

No terceiro capítulo, este já sobre a análise de fato, investigamos os princípios 

em que se apoiam os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo para veicularem 
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seus textos. Também versamos sobre a contextualização desses jornais, enfatizando o perfil 

de seus leitores e a importância desses jornais como veículos de informação conceituados no 

país. Em seguida, procuramos compreender como os valores ideológicos são construídos nos 

editoriais jornalísticos e como são manifestados no momento em que o enunciado se 

concretiza. Analisamos as vozes sociais que suscitam nesses discursos e, por fim, 

investigamos as relações dialógicas que se formam no gênero notícia jornalística. 

O último capítulo apresenta a análise das notícias selecionadas, publicadas na 

seção Educação, nos dias 13/03, 15/03, 20/03 e 12/06 de 2015, em ambos os jornais. Todas as 

notícias foram analisadas apontando as relações dialógicas que entrecruzam os discursos 

noticiados, comparando-as e relacionando-as às teorias aqui apresentadas.  

Não se pretende, de maneira alguma, esgotar este assunto, pelo contrário, o 

recorte aqui feito é apenas uma possibilidade de leitura apoiada nas descobertas bakhtinianas 

e espera-se que, a partir desta pesquisa, novos trabalhos sejam criados mediante o olhar atento 

aos enunciados jornalísticos e, dessa forma, produzir novos significados a partir de outros 

sentidos que serão construídos a partir destes aqui lançados. 
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1 O FENÔMENO DO DIALOGISMO: UMA INTERAÇÃO DISCURSIV A 

 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975), filósofo russo, viveu grande parte 

de sua vida em Moscou. Pesquisador da linguagem por excelência, é autor de reflexões como: 

dialogismo, relações dialógicas, enunciado/enunciação, gêneros do discurso, entre outros. 

Líder intelectual de um grupo de estudiosos conhecido como o “Círculo de Bakhtin”, que 

muito contribuiu para o aprimoramento das reflexões bakhtinianas. De modo geral, suas obras 

são marcadas por avanços que permitem o estudo da linguagem como manifestação e 

materialização linguística, isto é, o pensador evidencia uma interação socialmente constituída 

a partir de sujeitos que concretizam suas ações e intenções por meio do discurso e, dessa 

forma, a linguagem converte-se para sentidos e significados que movimentam as ações entre 

os falantes. 

São essas e outras características que fazem desse autor um dos mais 

renomados pensadores, que dedicou parte de sua vida a reflexões voltadas para a linguagem 

em uso, de acordo com determinada esfera da atividade humana. Por isso, também julgamos 

ser ele o pensador capaz de responder às questões que levantaremos neste trabalho, dentre as 

quais se destacam: o modo como a linguagem se insere nos discursos jornalísticos e a maneira 

pela qual a língua reflete os diversos significados presentes nos enunciados materializados 

pelos jornais. 

Dos estudos traçados por Bakhtin, no primeiro capítulo desta pesquisa, destaca-

se a relevância do dialogismo como um fenômeno que proporciona o estudo da linguagem 

socialmente constituída. Para o pensador, todo diálogo depende de outros discursos que, 

quando se cruzam, manifestam as relações dialógicas. Essas relações serão abordadas, sempre 

à luz das reflexões do filósofo, com o objetivo de desvendar as vozes percebidas nos discursos 

sobre o movimento de greve dos professores de SP, enunciados nas notícias jornalísticas 

publicadas nos jornais: O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo.  

Bakhtin, em seus escritos, supera a visão da língua como objeto específico da 

linguística, a fim de buscar uma interação socioverbal entre os participantes da língua. Seus 

estudos recebem o nome de translinguística, porque sua proposta de análise requer uma 

linguística que ultrapasse a língua como signo ou sistema e que, necessariamente, precisa 
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levar em conta elementos que incluam o contexto de fala, o contexto histórico e social da 

língua, a relação entre falante e ouvinte, o tempo e o espaço, entre outros fatores. 

Ao tratar da linguagem interacional que envolve o sujeito e sua relação com o 

mundo em detrimento da língua como objeto específico da linguística, Bakhtin critica o 

estruturalismo - que estudava a língua engessada em processos e regras gramaticais - dando 

destaque, dessa forma, as unidades da língua sem observar as situações de uso na 

comunicação discursiva. Sobre esse assunto, o autor revela que a língua tratada como sistema 

fechado não consegue responder às situações de comunicação viva entre os falantes e 

compara esse tipo de engessamento a meras “ficções científicas” (BAKHTIN, 2015, p. 271).  

Para o filósofo da linguagem, a língua como “sistema” tem sua importância e é 

útil para o total entendimento do fenômeno da linguagem. Assim, o que ele critica é o fato de 

a língua, como unidade linguística, não ser capaz de responder, isoladamente do enunciado, 

questões que envolvem as situações da fala no momento em que ela ocorre. Ele explica que: 

“não se pode dizer que esses esquemas sejam falsos e que não correspondam a determinados 

momentos da realidade; contudo, quando passam ao objetivo real da comunicação discursiva, 

eles se transformam em ficção científica” (BAKHTIN, 2015, p. 271). 

Desse modo, o filósofo não ignora os estudos feitos até então, ele apenas 

acredita ser insuficiente. Por isso, orienta a tratar a língua em categorias axiológicas, em 

movimento, ou seja, observar o sujeito e sua reação valorativa com a língua. Deve-se, 

portanto, pressupor uma tomada de posição do sujeito e elevar a linguagem para além da 

teoria que a linguística propunha até então. Embora haja divergência em descrever a língua 

em seu sentido estrito, o autor, ao longo de seus estudos, apropriou-se dessa descrição como 

conhecimento necessário para seguir por caminhos diferentes, entretanto, complementares. 

Dessa forma, o pensador destaca a importância das palavras e orações e explica que: 

 

O sistema da língua é dotado das formas necessárias (isto é, dos meios linguísticos) 
para emitir a expressão, mas a própria língua e suas unidades significativas – as 
palavras e orações – carecem de expressão pela própria natureza, são neutras. Por 
isso servem igualmente bem a quaisquer juízos de valor, os mais diversos e 
contraditórios, a quaisquer posições valorativas (BAKHTIN, 2015, p. 296).  

 

Do ponto de vista bakhtiniano, a palavra é vista como forma de dar expressão 

ao meio em que vive o homem. De acordo com Stella (2009), Bakhtin faz uso da palavra 

considerando o papel social e histórico que ela exerce na linguagem em uso e complementa 

dizendo que, quando utilizada, torna-se um “elemento concreto da feitura ideológica”. Assim, 

a compreensão que fazemos do mundo só se torna possível no confronto entre as palavras que 
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circulam na consciência dos sujeitos e as que circulam na sociedade. Desse modo, a palavra se 

torna social e ideológica, já que passa por processos internos (da consciência do falante) e 

externos (socialmente constituída), de acordo com a interpretação feita por cada sujeito 

(STELLA, 2009, p. 178-179). 

Stella (2009, p. 181) explica que Bakhtin se refere à palavra como “inoculada 

pelos gêneros do discurso”, isto é, a palavra possui traços que permitem sua utilização de 

acordo com determinado gênero discursivo. Ao se dizer que a palavra possui traços 

específicos, nota-se que, inserida em determinado gênero, a palavra pode transformar-se em 

produto ideológico, pois o contexto e os interlocutores são considerados ao dar vida a 

determinado ponto de vista que serão ou não apreendidos e confirmados pelo interlocutor. A 

escolha das palavras só é possível porque elas já foram utilizadas, anteriormente, em 

determinada situação discursiva. Desse modo, as palavras inseridas em um gênero discursivo, 

quando utilizadas, possuem uma historicidade que “evolui e se adapta às novas condições de 

utilização”. 

Ao afirmar que a palavra determina certo ponto de vista, levamos em 

consideração o articulista de determinado enunciado que possui um ponto de vista. As suas 

singularidades são manifestadas por meio de um estilo próprio do falante. De acordo com 

Bakhtin (2015, p. 180), o estilo do falante “não trabalha com palavras, mas com elementos do 

mundo, com valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser definido como um conjunto de 

procedimentos [...] e determina a relação também com o material, a palavra, cuja natureza, 

deve-se conhecer para compreender tal relação”. Assim, o elemento verbal (a palavra) é 

afetado pelo contexto, pela expressão, pelos valores intencionais e, dessa forma, as palavras 

tornam-se uma expressão do meio em que vive o homem. 

A palavra é, portanto, o meio pelo qual o sujeito concebe o mundo, mas para 

que este elemento se torne uma expressão do mundo, a palavra deve ser significada por um 

estilo verbalizado e, ao mesmo tempo, que reflita o estilo próprio do falante. O estilo não se 

limita a palavra, mas se reveste de valores impregnados no meio e na vida em que vive o 

homem. Bakhtin (2015) revela a importância da palavra mostrando ser ela um recurso a ser 

superado, ou seja, a utilização dentro de um sistema linguístico não a esgota, pelo contrário, 

seu direcionamento sempre está envolvido por um contexto, uma vez que ela sozinha não se 

faz socialmente. O autor reforça seu pensamento e afirma que: 

 

A língua como sistema possui uma imensa reserva de recursos linguísticos para 
exprimir o direcionamento formal: recursos lexicais, morfológicos (os respectivos 
casos, pronomes formas pessoais dos verbos), sintáticos (diversos padrões e 
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modificações das orações). Entretanto, eles só atingem direcionamento real no todo 
de um enunciado concreto. A expressão desse direcionamento real nunca se esgota, 
evidentemente, nesses recursos linguísticos especiais (gramaticais) (BAKHTIN, 
2015, p. 306). 

 

A partir dos postulados de Bakhtin (2015) vemos que os recursos linguísticos 

são extremamente ricos de formas linguísticas capazes de enriquecer a língua. Por outro lado, 

o enunciado sempre fez parte das reflexões bakhtinianas e surge no instante em que se dá o 

acontecimento dialógico entre os participantes da fala, numa relação entre pessoas, já que 

“todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2015, p. 289). 

Portanto, as palavras e orações, quando propagadas em um contexto, tornam-se expressões 

vivas da linguagem e dão origem aos discursos em forma de enunciados concretos. Isso 

acontece: 

 

Porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 
determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em 
forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa 
forma não pode existir. Por mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu 
volume, pelo conteúdo, pela construção composicional, elas possuem como 
unidades da comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns, e antes de 
tudo limites absolutamente precisos (BAKHTIN, 2015, p. 274-275, grifos do autor).  

 

Ao proferir que todo enunciado possui “limites precisos”, Bakhtin refere-se à 

“alternância dos sujeitos do discurso”, isto é, todo enunciado tem um começo e um fim que é 

absoluto, uma vez que cada falante finaliza seu enunciado para “passar a palavra ao outro ou 

dar lugar à sua compreensão responsiva” (2015, p. 275). Em outras palavras, o diálogo entre 

duas pessoas se inter-relacionam de forma intercalada e, cada vez que um falante conclui seu 

enunciado para que outro o recomece, temos o que Bakhtin chamou de réplicas do diálogo.  

A réplica é um traço essencial do enunciado que suscita uma resposta do 

ouvinte. Essa resposta não ocorre de maneira aleatória, mas a partir do que o falante espera 

como retorno. “Observamos essa alternância dos sujeitos do discurso de modo mais simples e 

evidente no diálogo real, em que se alternam as enunciações dos interlocutores (parceiros do 

diálogo), aqui denominadas réplicas” (BAKHTIN, 2015, p. 275).  

Ao abordar a definição da réplica, o filósofo volta a mencionar sua oposição à 

língua como unidade ou como sistema declarando que:  

 

[...] as réplicas do diálogo – as relações de pergunta-resposta, afirmação-objeção, 
afirmação-concordância, proposta-aceitação, ordem-execução, etc. – são impossíveis 
entre unidades da língua (palavras e orações) [...]. Essas relações entre enunciações 
plenas não se prestam a gramaticalização, uma vez que, reiteramos, não são 
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possíveis entre unidades da língua, e isso tanto no sistema da língua quanto no 
interior do enunciado (BAKHTIN, 2015, p. 275-276).  

 
Vemos, portanto, que a réplica requer dos sujeitos uma compreensão mútua 

capaz de produzir outras respostas sucessivas, formando cadeias de intermináveis diálogos 

que vão se constituindo axiológica e historicamente por meio de enunciados que não são 

puros, mas se repetem. Faraco (2009, p. 42) entende a compreensão não como “[...] mera 

experiência psicológica da ação dos outros, mas uma atividade dialógica que, diante de um 

texto, gera outro(s) texto(s). Compreender não é um ato passivo (um mero reconhecimento), 

mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição diante do texto”. 

Todos esses temas, até aqui articulados, se constituem a partir do diálogo. A 

concepção de diálogo, de acordo com Bakhtin (2015), manifesta-se a partir da interação entre 

os sujeitos socialmente constituídos. Essa interação se estabelece de forma subjetiva e para 

existir carece de, no mínimo, dois participantes. Esse número não significa que sejam 

necessárias duas pessoas reais, pelo contrário, uma única pessoa pode ouvir a si mesma e 

nisso temos também um diálogo interativo.  

Compreende-se, portanto, que cada um de nós, enxergamos a vida mediante os 

olhos do outro, já que somos o que os outros dizem que somos, ou seja, através do outro, 

procuramos entender melhor nosso interior, a nossa própria consciência, a partir de um ponto 

de vista alheio ao nosso. Existe, porém, uma diferença entre a consciência do próprio sujeito e 

o ponto de vista alheio. Bakhtin (2015) diz que o sujeito lida com a própria consciência 

opostamente a que o outro pensa ou diz sobre ele. Mesmo assim, a avaliação do outro reflete a 

consciência do falante e, em outras palavras, o que conhecemos de nós mesmos se deve a 

visão que o outro tem a nosso respeito e essa avaliação pode, ou não, coincidir com a 

consciência particular do sujeito. Para exemplificar esse pensamento, o autor mostra que: 

 

[...] até na vida procedemos assim a torto e a direito, avaliamos a nós mesmos do 
ponto de vista dos outros, [...] desse modo, levamos em conta o valor da nossa 
imagem externa do ponto de vista da possível impressão que ela venha a causar no 
outro [...], isto é, tudo o que nos rodeia, o que não enxergamos imediatamente, não 
conhecemos e não tem para nós importância axiológica direta, mas, pelo visto, é 
significativo e conhecido aos outros, o que vem a ser uma espécie de fundo em que 
os outros nos percebem axiologicamente [...] (BAKHTIN, 2015, p. 13-14). 

 

Para uma melhor compreensão da concepção dialógica, destacamos a 

contribuição que Marchezan (2006, p. 119) nos acrescenta ao dizer que: “a significação do 

diálogo depende diretamente da situação, que, assim, pode-se dizer, também o constitui”. Para 

ela, existem duas formas de se considerar o diálogo, uma delas é a que se manifesta no 
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cotidiano e acontece espontaneamente, por isso, são mais simples, pois se manifestam no 

diálogo face a face em conversas corriqueiras, mais curtas. Já o diálogo considerado mais 

extenso e mais complexo, é chamado de enunciado. O enunciado pode ser oral ou escrito e 

reflete uma esfera da comunicação que considera, além dos recursos gramaticais da língua, o 

conteúdo temático e a estrutura composicional do diálogo no instante em que se dão todas as 

formas de atividade humana. Os diálogos, assim, devem ser discutidos em dois sentidos, que 

ora são mais exatos e ora são mais amplos, dependendo da situação discursiva em que se 

encontram. 

O diálogo é, portanto, um acontecimento que envolve participantes que se 

comunicam axiologicamente por meio da linguagem, a qual se constitui social e 

historicamente. Em simples conversas do dia a dia ou nas mais sofisticadas, os diálogos estão 

carregados de valores que, nos atos da comunicação, repetem enunciados anteriores. Sendo 

assim, a linguagem é um elemento que pode ser utilizado para explanar acontecimentos 

diversos, e seu fazer se torna pleno de intermináveis diálogos. 

Na interação discursiva, conforme afirma Bakhtin (2015), há sempre elementos 

que são essenciais para dar forma ao “outro”. Toda forma de caracterização do outro 

pressupõe uma ideologia que agrega valores que podem resultar em uma disputa entre os 

indivíduos, que são únicos enquanto seres existentes no mundo, mas incapazes de produzirem 

seus discursos individualmente. Essa disputa entre os indivíduos se dá em decorrência dos 

valores manifestados ao defender-se determinado ponto de vista, e isso pode acontecer nas 

mais variadas formas de embates. Assim, os diálogos se transformam em um jogo interessado 

em que o centro dos valores está situado nos problemas debatidos (BAKHTIN, 2015). 

Vemos nisso que, segundo Bakhtin (2015), todo diálogo é constituído da 

relação entre enunciados que são absorvidos ideologicamente em resposta a outros e vão se 

repetindo a partir de posicionamentos sociais que vão dando significados às questões 

suscitadas na interação entre os participantes do processo dialógico, pois todo enunciado é 

uma resposta aos valores que estão interiorizados em nós. 

Cabe salientar que, para Bakhtin (2015), o enunciado não se limita apenas às 

réplicas de um diálogo, pelo contrário, o enunciado pode revestir-se de valores dependendo do 

contexto social e histórico em que o falante se faz presente. O enunciado, portanto, é repleto 

de palavras que se constituem de outros enunciados e manifesta-se não somente em 

concordância, mas também como refutação, oposição. Por isso: 
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Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é 
pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, 
de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros 
trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, 
reelaboramos e reacentuamos (BAKHTIN, 2015, p. 294-295). 

 

As palavras, deste modo, fazem parte do material linguístico e o enunciado se 

constitui no instante em que dá vida a elas. As palavras, vistas como objeto, são mortas, 

porém, no instante em que os sujeitos se apropriam delas, dão forma ao enunciado por meio 

de categorias axiológicas e assim o dialogismo se reveste de expressões, entonações, 

intenções, posicionamentos ideológicos que ora são aceitos, ora são refutados, dependendo da 

classe social em que falante e ouvinte se inserem.  

Bakhtin relaciona alguns aspectos em que as palavras são percebidas pelo 

falante, ficando claro que a intenção discursiva utilizada pelo sujeito está cheia de outros 

enunciados. Assim:  

 
[...] pode-se dizer que qualquer palavra existe pelo falante em três aspectos: como 
palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia dos 
outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a minha palavra, 
porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação determinada, com uma 
intenção discursiva determinada, ela já está compenetrada da minha expressão 
(BAKHTIN, 2015, p. 294, grifo do autor). 
 
 

A preocupação do filósofo, portanto, não está em observar a língua enquanto 

objeto, nem tão pouco analisar os sujeitos, embora sejam essenciais para dar vida ao 

enunciado. A relevância consiste em mostrar a força dialógica entre enunciados que são 

únicos (se realizam em um momento específico), porém heterogêneos. Sendo assim, um 

enunciado se constitui a partir de outros que já se realizaram, ainda que estejam distantes no 

tempo e no espaço discursivo (do aqui e agora). 

Ao tratarmos da palavra como instrumento da linguagem, por meio de um 

discurso, manifestado entre sujeitos em um determinado contexto; damos a ela expressão e 

entonação, porém isso só pode ser realizado se entendermos a palavra como um enunciado e 

não como um objeto, por meio do “tom” dado às palavras. Em outras palavras, “se uma 

palavra isolada é pronunciada com entonação expressiva, já não é uma palavra, mas um 

enunciado acabado expresso por uma palavra (não há nenhum fundamento para desdobrá-la 

em oração)” (BAKHTIN, 2015, p. 290). 

Todo enunciado, escrito ou oral, é sempre individual, pois reflete um estilo 

particular e se constitui a partir de uma situação discursiva. O enunciado permite observar a 

individualidade do sujeito, visto que um enunciador profere seu discurso a partir de um 
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contexto, de um campo discursivo em que demonstra suas preferências e possíveis intenções. 

O gênero discursivo dá vida à língua, embora os gêneros nem sempre sejam propícios a um 

estilo individual.  

No segundo capítulo desta dissertação, apresentaremos as reflexões 

bakhtinianas acerca dos gêneros do discurso e a importância de seu estudo para a linguagem, 

já que o enunciado se vale deles para cumprir seu papel na comunicação.   

Bakhtin apresenta reflexões acerca do enunciado em forma de texto como 

material a ser analisado e que pode ser entendido também como enunciado. Assim vemos que 

“o texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências), a única da qual 

podem provir essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não há objeto de 

pesquisa e pensamento” (2015, p. 307). Logo, o texto deve ser o ponto de partida na 

investigação sobre os pensamentos específicos do homem, deixados em forma de um texto. 

Existem, pois, duas maneiras de conceber o texto como enunciado. A primeira 

é por meio da intenção e a outra é por meio da realização dessa intenção. As interações dessas 

duas dinâmicas, encontradas no enunciado, levam à existência de uma luta entre eles, o que 

determina a índole do texto (BAKHTIN, 2015). O texto é concebido aqui como enunciado, 

pois está inserido na comunicação discursiva, ele pertence ao sistema da linguagem e se forma 

por meio da reprodução feita por dois sujeitos como forma de exprimir suas vontades, de 

expressarem-se. Portanto, um texto é constituído a partir de outro texto e essa diversidade de 

textos reproduzidos, seja como retomada, repetição ou uma citação, provoca embates que dão 

origem às relações dialógicas existentes entre eles. Nas palavras do filósofo: 

 

[...] a complexa inter-relação do texto (objeto de estudo e reflexão) e do contexto 
emoldurador a ser criado (que interroga, faz objeções, etc.), no qual se realiza o 
pensamento cognoscente e valorativo do cientista. É um encontro de dois textos – do 
texto pronto e do texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro de 
dois sujeitos, de dois autores (BAKHTIN, 2015, p. 311). 

  

Portanto, para que um texto seja visto na perspectiva do enunciado, é preciso 

que haja no mínimo dois sujeitos, dois textos, duas vozes que se relacionem, em forma de 

concordância ou refutação, numa combinação de palavras que são carregadas de contextos 

que existem a partir de determinado momento histórico, o que torna a palavra bivocal. A 

bivocalidade da palavra é a segunda voz que entra em cena na comunicação dialógica no 

instante em que dois elementos se cruzam, provocando uma reação entre os falantes. É por 

isso que podemos perceber toda atitude humana como um texto em potencial, um enunciado a 

ser compreendido unicamente no contexto dialógico da própria época e, assim, ser possível 
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encontrar os motivos, as réplicas dos discursos quando são manifestados (BAKHTIN, 2015, 

p. 312). 

As relações dialógicas estão presentes sempre que temos uma relação de 

sentido entre dois textos, duas ideias. As “vozes” são estudadas por Bakhtin como forças 

dialógicas que o sujeito carrega consigo ao proferir seu discurso, uma vez que “as relações de 

sentido entre diferentes enunciados assumem índole dialógica (ou, em todo caso, matiz 

dialógico). Os sentidos estão divididos entre vozes diferentes” (BAKHTIN, 2015, p. 320). 

Desse modo, todo texto, para ser compreendido, precisa ser analisado, 

investigado, e isso requer a apreensão do seu significado. Como a compreensão é sempre 

dialógica, para que haja compreensão, os sujeitos devem estabelecer “limites essenciais e 

precisos do enunciado” (BAKHTIN, 2015, p. 317), isto é, para que um enunciado seja 

plenamente compreendido é preciso delimitar o assunto, fazer escolhas, alternar os sujeitos 

que participam do texto constituído, criado. Isso se faz a partir de discursos que já foram 

criados e que permanecem na memória e na compreensão dos falantes. Consequentemente, 

todo estudo realizado a partir do texto, como objeto, deve, antes de tudo, compreendê-lo e 

refleti-lo no contexto em que ele foi dado, pois: 

 

Partindo do texto, eles perambulam em diferentes direções, agarram pedaços 
heterogêneos da natureza, da vida social, do psiquismo, da história, e os unificam 
por vínculos ora causais, ora de sentido, misturam constatações com juízos de valor. 
[...] O objeto real é o homem social (inserido na sociedade), que fala e exprime a si 
mesmo por outros meios (BAKHTIN, 2015, p. 319). 

 

Diferentemente das relações linguísticas, voltadas para a língua enquanto 

sistema, as relações dialógicas realizam-se entre enunciados, estão ligadas ao que Bakhtin 

chama de “metalinguística”, já que as relações dialógicas estão intimamente ligadas aos 

sentidos dados à determinada fala ou escrita. O pensador reforça essa ideia e explica que: 

“Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem levemente o mesmo 

tema (ideia), entram inevitavelmente em relações dialógicas entre si. Eles se tocam no 

território do tema comum, do pensamento comum” (BAKHTIN, 2015, p. 320). 

Assim, a metalinguística é um termo que pode ser comparado à filosofia da 

palavra e, por isso, não está associada a um código de definição linguística, pelo contrário, 

esse termo está ligado a “diferentes tipos e graus de alteridade da palavra alheia e às 

diferentes formas de relação com ela”, logo, um estudo metalinguístico deve levar em 

consideração os diversos acontecimentos discursivos que sucedem na sociedade em geral, 
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bem como às mudanças de culturas e épocas a que os povos pertencem (BAKHTIN, 2015, p. 

368). 

É importante ressaltar que a linguagem é o caminho pelo qual se dá todas as 

relações entre a palavra e seu sentido. Também é pertinente destacar que nenhum texto pode 

ser concebido como enunciado sem a participação de diferentes produções do discurso, uma 

vez que o texto do outro é que serve de sustentação para a criação de um novo discurso. 

Assim, “onde não há palavra não há linguagem e não pode haver relações dialógicas; estas 

não podem existir entre objetos ou entre grandezas lógicas (conceitos, juízos). As relações 

dialógicas pressupõem linguagem, no entanto, não existem no sistema da língua. [...]” 

(BAKHTIN, 2015, p. 323). 

Sendo assim, as relações dialógicas só existem a partir do campo onde se dão 

os embates textuais, escritos ou orais, e a linguagem é o meio pelo qual se concretizam as 

verificações dos sentidos produzidos nos mais variados textos que são difundidos. Os diversos 

textos que se fixam na sociedade vão além da palavra propriamente dita, uma vez que, todo 

enunciado implica uma resposta e, obrigatoriamente, produz sentido. Além disso, os textos 

carregam consigo valores e vozes sociais marcados histórica e socialmente e é por isso que as 

relações dialógicas dependem dessas vozes, suscitadas por meio dos discursos, para existirem. 

A interação entre os discursos surge em meio aos sentidos percebidos nas 

produções discursivas. Logo, em todo enunciado, manifestam-se as lutas ideológicas, os 

juízos de valor. O pensador afirma que: “duas produções de discurso, enunciados 

confrontados entre si, entram em um tipo especial de relações semânticas que chamamos 

dialógicas. [...]. Os elementos da língua dentro do sistema [...] ou dentro do “texto” (no 

sentido rigorosamente linguístico) não podem entrar em relações dialógicas” (BAKHTIN, 

2015, p. 324). 

O fenômeno do dialogismo bem como das relações dialógicas, em Bakhtin, 

engloba não somente um mero diálogo face a face mas também um conjunto de elementos em 

forma de manifestação discursiva, constituída na comunicação verbal. O dialogismo emerge 

daquilo que é manifestado no interior dos textos e precisa ser compreendido e refletido em seu 

sentido global. Embora o enunciado seja sempre novo, ele é dito a partir de elementos pré-

existentes, pois: 

 
O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já existente fora 
dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, absolutamente 
novo e singular, e que ainda por cima tem relação com o valor (com a verdade, com 
a bondade, com a beleza, etc.). Contudo, alguma coisa criada a partir de algo dado (a 
linguagem, o fenômeno observado da realidade, um sentimento vivenciado, o 
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próprio sujeito falante, o acabado em sua visão de mundo, etc.) (BAKHTIN, 2015, 
p. 326). 
 

Os valores com os quais os enunciados se relacionam sempre pretendem a uma 

verdade. Nota-se, porém, que, para Bakhtin (2015), o conceito de verdade não é definido a 

partir do que acontece no mundo real, objetivo. A verdade de que trata o filósofo visa a uma 

refração de verdade, que reflete uma possibilidade de verdade, pois no mundo existe uma 

batalha de discursos que pretendem defender ao que chamam de verdade, mas, por outro lado, 

vemos que a representação do mundo real, se faz por meio dos diferentes modos com os quais 

diferentes grupos sociais o apreciam, conforme suas axiologias, seus valores. Desse modo, 

diversos falantes acabam por refratar, a seu próprio modo, os sentidos que são diferentemente 

percebidos. É o que podemos verificar na citação de Faraco: 

 

A dinâmica da história, em sua diversidade e complexidade, faz cada grupo humano, 
em cada época, recobrir o mundo com diferentes axiologias, porque são diferentes e 
múltiplas as experiências que nela se dão. E essas axiologias participam, como 
elementos constitutivos, dos processos de significação, daí resultando as inúmeras 
línguas ou vozes sociais (na terminologia de Bakhtin em seu texto O discurso no 
romance) com que atribuímos sentido ao mundo (FARACO, 2009, p. 52). 

 

Bakhtin (2015, p. 329), explica que todo enunciado, embora busque a verdade 

não trata de uma veracidade imediata, objetiva, mas de uma expressão que reflete os discursos 

dos outros, bem como suas axiologias. Desse modo, Bakhtin (2015) trata dos “enunciados 

figurados”, isto é, daqueles que buscam refletir os valores percebidos nos variados contextos 

em que estão inseridos os sujeitos do discurso. Para ele, “[...] esses valores dos enunciados 

também não são determinados por sua relação com a língua (como sistema puramente 

linguístico), mas por diferentes formas de relação com a realidade, com o sujeito falante e 

com outros (alheios) enunciados [...]” (BAKHTIN, 2015, p. 329-330); 

Portanto, os enunciados se constituem de valores que refletem marcas da 

realidade histórica e social do homem, com suas escolhas, suas intenções, seus sentidos. E 

mais uma vez, torna-se claro a perspectiva bakhtiniana de que a força dialógica de um 

enunciado é impossível de ser analisada linguisticamente apenas, pois “nunca podem tornar-

se objeto da linguística” (BAKHTIN, 2015, p. 330), 

Percebemos assim que, ao tratarmos das relações dialógicas através de 

palavras, sempre damos a elas vida e voz. As “vozes sociais” refletidas em um discurso são 

vistas à luz das reflexões bakhtinianas como ideias que vão tecendo os discursos, para que 

sejam as escolhas dos registros que irão concretizar o enunciado. “Em cada palavra há vozes 
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às vezes infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as vozes dos matizes lexicais, 

dos estilos, etc.), quase imperceptíveis, e vozes próximas, que soam concomitantemente” 

(BAKHTIN, 2015, p. 330). 

A cada análise que se faz de qualquer atividade humana, parte-se de um ponto 

de vista que carrega consigo uma voz, um valor, um significado. E esses elementos podem ser 

complementados por outras vozes que partem de outros textos de forma a corrigi-lo, 

complementá-lo ou até transformá-lo a partir do que se pretende significar por meio dos 

textos e das intenções dos sujeitos que dão voz aos discursos. As relações dialógicas 

consistem, portanto, em enunciados plenos de sentidos, de vozes sociais em que os sujeitos, 

ao se apropriarem dos discursos, tornam-se autores dos diálogos (escritos ou orais) 

manifestados na comunicação discursiva. Portanto, tais relações situam-se no campo do 

discurso e ultrapassam os limites puramente linguísticos, pois: 

 

[...] são profundamente originais e não podem reduzir-se as relações lógicas, ou 
linguísticas, ou psicológicas, ou mecânicas, nem a nenhuma outra relação natural. É 
o novo tipo de relações semânticas, cujos membros só podem ser enunciados 
integrais (ou vistos como integrais ou potencialmente integrais), atrás dos quais 
estão (e nos quais exprimem a si mesmos) sujeitos do discurso reais ou potenciais, 
autores de tais enunciados. O diálogo real (a conversa do cotidiano, a discussão 
científica, a discussão política, etc.) (BAKHTIN, 2015, p. 331, grifos do autor). 

 

Dessa forma, de acordo com Bakhtin (2015), não podemos reduzir as relações 

dialógicas a meras réplicas do diálogo, feitas face a face no cotidiano, pelo contrário, só 

podem existir essas relações se tratarmos os enunciados como confrontos dialógicos de 

sentidos que se firmam a partir de pontos de vista variados, mas que em algum momento se 

encontram ou se convergem, mesmo estando distantes um do outro. Logo, “dois enunciados 

distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que nada sabem um sobre o outro, no 

confronto dos sentidos revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma 

convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade particular do tema, do ponto de 

vista, etc.) (BAKHTIN, 2015, p. 331). 

Ao dizer que as relações dialógicas podem ser concebidas como “confrontos 

dialógicos”, Bakhtin não se limita ao embate de opiniões contrárias com as quais debatemos 

em defesa de um ponto de vista somente. Os embates de um diálogo podem estar em relação 

de concordância, isto é, podem relacionar-se favoravelmente e ainda assim produzir sentidos 

amplos por carregarem axiologias diferentes. Bakhtin se preocupou em clarear bem os 

choques dialógicos ao dizer que: 
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[...] não se pode interpretar as relações dialógicas em termos simplificados e 
unilaterais, reduzindo-as a uma contradição, luta, discussão, desacordo. A 
concordância é uma das formas mais importantes de relações dialógicas. A 
concordância é muito rica em variedades e matizes. [...]. Trata-se de um determinado 
acontecimento dialógico nas relações mútuas entre os dois e não de um eco [...] 
(BAKHTIN, 2015, p. 331). 

 

Logo, as relações dialógicas estão diretamente ligadas a enunciados plenos, 

produzidos na grande cadeia da comunicação discursiva. Esses enunciados são únicos porque 

todo enunciado é dito uma única vez e, mesmo que ele seja identicamente repetido, as 

condições em que foram produzidas, no primeiro instante da fala, jamais serão idênticas. 

Assim “as unidades da comunicação discursiva – enunciados totais – são irreprodutíveis 

(ainda que se possa citá-las) e são ligadas entre si por relações dialógicas” (BAKHTIN, 2015, 

p. 335). É por isso que os enunciados também são heterogêneos, pois podem ser reproduzidos 

infinitos enunciados. Os posicionamentos tomados frente ao que foi dito permitem enxergar 

as relações entre os diálogos que se formaram e investigar os pontos em que ambos se 

convergem, seja concordando com ele ou discordando dele.  

Para entendermos melhor o processo ideológico, a partir das reflexões 

bakhtinianas, passaremos a pensar sobre o ato responsivo do sujeito no instante em que o 

indivíduo profere uma palavra ou se posiciona diante das escolhas que faz, bem como, de que 

maneira essas ações influenciam as relações sociais ao atribuir à palavra um juízo de valor. 

 

 

1.1 A RESPONSIVIDADE DISCURSIVA 
 

 

Para Bakhtin (2015), toda compreensão viva da fala e do enunciado pressupõe, 

ativamente, uma resposta, uma réplica, mesmo que essa resposta possa ser manifestada por 

diferentes formas, tais como: confirmação, oposição, etc. Porém, é preciso entender que a 

compreensão passiva, isto é, o entendimento adquirido a partir do ouvir, se refere a apenas 

uma abstração do discurso proferido, e essa forma de conceber o enunciado não corresponde à 

compreensão viva, de que tratamos no início deste assunto.  

Existem duas maneiras de entendermos a compreensão de um discurso: 

passivamente, conforme explicado anteriormente, ou ativamente. O enunciador, ao proferir 

seu discurso, já está determinado a receber uma resposta ativa de seu ouvinte. Em outras 

palavras, o enunciador não espera receber apenas uma voz silenciosa, que consente com tudo 

que diz, pelo contrário, a expectativa de quem lança o enunciado é obter de seus enunciatários 
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uma resposta que de fato valha como participação real do discurso, ainda que seja em forma 

de discordância ou refutação. Podemos confirmar claramente isso nas palavras do filósofo: 

 

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão ativamente 
responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por assim dizer, que apenas 
duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma concordância, uma 
participação, uma objeção, uma execução, etc. (os diferentes gêneros discursivos 
pressupõem diferentes diretrizes de objetivos, projetos de discurso dos falantes ou 
escreventes) (BAKHTIN, 2015, p. 272).  

 

Também observamos que a réplica espera um retorno ativo e essa resposta, 

pode tornar a ser executada (durante o discurso) ou descartada. Entretanto, para que a 

expectativa do enunciador seja realizada, é preciso levar em consideração a existência fulcral 

do outro como protagonista dessa ação, ou seja, ele exerce um papel fundamental não 

somente para dar prosseguimento a fala, mas também é a partir dele que outros discursos vão 

sendo construídos. Só assim cria-se condições plenas de comunicação discursiva nas mais 

variadas situações de uso da linguagem. 

Bakhtin (2015) aponta que o enunciador, ao proferir seu discurso, pode prever 

e antecipar respostas. Isso acontece porque o falante já espera o que, possivelmente, pode ser 

respondido ou manifestado ativamente e, com isso, o sujeito pode trazer em sua fala respostas 

prontas a possíveis perguntas que podem surgir no instante da enunciação. O destinatário, 

aquele que ouve ou recebe o discurso, compreende o que é dito e manifesta sua 

responsividade. Assim, mesmo que o enunciado aconteça em forma de um monólogo, ele 

ocorre por meio de uma resposta dada ao que já foi dito em outras situações de comunicação, 

sobre determinado assunto ou tema. 

Para o filósofo, entre os fatores que podem ser usados pelo enunciador, para 

antecipar as respostas do seu destinatário, estão as escolhas dos recursos linguísticos 

(gramaticais). A variedade linguística também é outro fator que pode influenciar na 

construção de um discurso, com o objetivo de antecipar uma resposta, prevendo aquilo que o 

ouvinte pode questionar ao participar ativamente da comunicação enunciativa. 

Ao propormos o estudo das palavras, concebidas como um enunciado, é 

imprescindível organizarmos sua estrutura de modo que a interpretação e a significação desse 

discurso alcance a resposta que o destinatário desejaria obter. Entretanto, é preciso elucidar 

que, para Bakhtin (2015), a resposta esperada não se refere diretamente a uma relação de 

concordância ou de conformidade. A responsividade de que fala o autor é justamente o 

esforço que fazemos ao nos empenharmos em sustentar nossos posicionamentos frente ao que 
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o outro responde sobre eles. Desse modo, Bakhtin ressalta que “colocamos as perguntas para 

nós mesmos e de certo modo organizamos a observação ou a experiência para obtermos a 

resposta” (2015, p. 319). 

Segundo Bakhtin, toda palavra quer e precisa ser ouvida, respondida. O autor 

declara ainda que “não existe nada mais terrível do que a irresponsividade”. Para ele, a 

palavra que não tem resposta, consequentemente, não tem sentido, porque “nem a palavra 

deliberadamente falsa é absolutamente falsa e sempre pressupõe uma instância que a 

compreende e a justifica” (BAKHTIN, 2015, p. 334), logo, ao fazer uso das palavras, 

objetivamos seu destinatário e ansiamos o momento em que surgirão as réplicas discursivas. 

Em outras palavras, o filósofo associa às respostas, dadas pelos discursos, aos 

sentidos que são produzidos. Ele chama de sentidos “[...] às respostas a perguntas. Aquilo que 

não responde a nenhuma pergunta não tem sentido para nós”. E continua afirmando que “o 

sentido sempre responde a certas perguntas. Aquilo que a nada responde se afigura sem 

sentido para nós, afastado do diálogo”, dito de outro modo, o que não faz sentido para nós, 

não existe (BAKHTIN, 2015, p. 381). 

Portanto, os atos responsivos, dos quais tratamos até aqui, podem ser 

concretizados por meio das ações que o sujeito pratica diante do que ouve ou lê e também a 

partir do meio social e cultural em que vive. As reações manifestadas, ao interpretar um 

discurso, só são reveladas ao serem provocadas por determinado enunciador ou discurso e 

podem resultar em atitudes de concordância, discordância, execução, avaliação, objeção, o 

qual se executa, leva-se em conta, etc. Todas essas reações podem ser observadas no instante 

em que um discurso é proferido ou escrito, em determinada situação de uso, por meio das 

relações dialógicas. 

Ao tratarmos das relações dialógicas, percebemos que os sentidos encontrados 

nos discursos são formados a partir de um valor que é subjetivo e particular. De acordo com 

Bakhtin (2010, p. 211), as relações dialógicas podem surgir também entre os estilos de 

linguagem, isto é, como posicionamentos semânticos em forma de ações que são tomados 

pelos sujeitos frente aos discursos que são produzidos pelo homem. Assim, Bakhtin afirma 

que existem os chamados “fenômenos metalinguísticos”, ou seja, discursos que são 

duplamente orientados. Esses discursos levam em consideração o outro e criam respostas a 

partir do ponto de vista alheio. Nas palavras do autor, esses fenômenos atingem um 

significado profundo e individualizado, já que, ao “sugerir algum enunciado de um outro ao 

qual dada palavra é tomada de empréstimo ou em cujo espírito ela se constrói, então 
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estaremos diante da estilização, da paródia ou de um fenômeno análogo” (BAKHTIN, 2010, 

p.212-213).  

Assim, o enunciado, ao ganhar autoria, assume o discurso referencial, discurso 

direto, imediato – aquele que nomeia e dá vida às personagens. Temos, portanto, a enunciação 

das personagens agindo por meio do discurso alheio, a partir de um objeto ou de uma 

representação. Desse modo, “[...] o discurso da personagem é elaborado precisamente como o 

discurso do outro [...], ou seja, é elaborado como objeto da intenção do autor; e nunca do 

ponto de vista da própria orientação dessa personagem centrada no referente” (BAKHTIN, 

2010, p. 214).  

À frente, trataremos dos discursos direto e indireto como forma de 

posicionamento ideológico, porém ressaltamos que as reflexões de Bakhtin (2010), a respeito 

dos fenômenos metalinguísticos, não se restringem apenas às atuações citadas anteriormente, 

mas foram sucintamente esboçadas com o intuito de exemplificar como as ações responsivas 

do sujeito se manifestam na comunicação discursiva e, a partir disso, verificar como as 

réplicas vão sendo formadas, já que uma tomada de posição carrega consigo valores 

individuais e subjetivos e, consequentemente, surge em resposta a outros discursos já 

veiculados na sociedade. 

Passaremos, a seguir, a refletir sobre as ideologias existentes nas várias 

manifestações discursivas e como este termo é usado nas reflexões bakhtinianas. 

 

 

1.2 A IDEOLOGIA EM BAKHTIN 

 

 

 De acordo com as reflexões de Fiorin (1998, p. 41), percebemos que a 

manifestação discursiva se dá por meio do plano do conteúdo e do plano da expressão. Sendo 

assim, o discurso carrega consigo valores sociais que são manifestados de forma consciente 

ou inconsciente pelo sujeito. Em outras palavras, o discurso é o lugar onde os valores 

ideológicos são manifestados ou reproduzidos, uma vez que esses valores já estão 

internalizados no indivíduo. Os valores ideológicos surgem de acordo com o lugar em que o 

sujeito ocupa na sociedade ou sua classe social, por isso, os valores ideológicos estão 

vinculados às formas de ver e pensar o mundo. Com efeito, os discursos são incorporados de 

outros discursos que vão se reproduzindo na mesma proporção em que as ideologias vão 

sendo determinadas. 
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Carlos Alberto Faraco (2009), estudioso de Bakhtin e seu Círculo, analisa o 

conceito de ideologia ou da criação ideológica dentro de uma materialidade, uma realidade à 

qual os valores ideológicos estão intimamente ligados. Para Faraco (2009, p. 48), “todos os 

produtos da criação ideológica são objetos dotados de materialidade, isto é, são parte concreta 

e totalmente objetiva da realidade prática dos seres humanos (não podendo estudá-los, 

portanto, desconectados dessa realidade)”. 

Essa materialidade ideológica só se torna possível se a entendermos diante de 

uma linguagem determinada a partir de signos linguísticos, que são intrinsecamente sociais. 

Os discursos são, portanto, carregados de valores sociais e históricos que dão forma e 

corporificam os signos. As diversas relações dialógicas são resultado do processo que envolve 

indivíduos instituídos socialmente e que, por meio dos signos constituídos, vão definindo os 

sentidos que são produzidos. Conforme podemos observar: 

 
[...] os signos são intrinsecamente sociais, isto é, são criados e interpretados no 
interior dos complexos e variados processos que caracterizam o intercâmbio social. 
Os signos emergem e significam no interior de relações sociais, estão entre seres 
socialmente organizados; não podem, assim, ser concebidos como resultantes de 
processos apenas fisiológicos e psicológicos de um indivíduo isolado; ou 
determinados apenas por um sistema formal abstrato. Para estudá-los, é 
indispensável situá-los nos processos sociais globais que lhes dão significação 
(FARACO, 2009, p. 49). 

 

Diante do exposto, podemos compreender que, para Faraco, os signos ou as 

palavras são usados para definirem um ponto de vista. Logo, para o Círculo, todo enunciado é 

sempre ideológico, pois eles significam algo na comunicação discursiva, não são ditos sem 

nenhum valor, pelo contrário, agregam valores, almejam conquistar ou defender um 

“posicionamento social valorativo” (2009, p. 47). O termo ideologia ou ideológico, nas 

reflexões de Bakhtin e seu Círculo, são encontrados também pelo nome de axiologia ou 

valores axiológicos. Ao tratarmos da palavra materializada em forma de textos, damos a ela 

uma força significante que reflete e refrata um conjunto de verdades, dependendo dos pontos 

de vista adotados e também da forma como os sentidos são produzidos e materializados. Por 

isso: 

 

[...] a refração é o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as 
contradições das experiências históricas dos grupos humanos. Sendo essas 
experiências múltiplas e heterogêneas, os signos não podem ser unívocos 
(monossêmicos); só podem ser plurívocos (multissêmicos). A plurivocidade (o 
caráter multissêmico) é a condição de funcionamento dos signos nas sociedades 
humanas (FARACO, 2009, p. 51). 
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Podemos depreender, portanto, que existe, em meio aos signos, um universo de 

significações, pois os signos são plurivocais. A palavra atinge uma dinamicidade de valores 

infinitos que vão se ressignificando, já que, quando se tem determinado ponto de vista, 

consequentemente, temos uma “tomada de posição axiológica” (FARACO, 2009, p. 52). Ao 

mesmo tempo em que concebemos certo ponto de vista, automaticamente desprezamos todas 

as outras formas de pensar naquele determinado assunto. 

Segundo Faraco (2009, p. 56), Bakhtin define essas múltiplas significações de 

“discursos sociais”, de outro modo, para ele, as vozes sociais ou línguas sociais podem ser 

entendidas como: “complexos semiótico-axiológicos com os quais determinado grupo 

humano diz o mundo”. Podemos observar assim que Bakhtin está longe de conceber a palavra 

como puramente linguística, mas “como um fenômeno sempre estratificado”, ou seja, uma 

realidade axiologicamente saturada. 

O termo “voz” é compreendido, em Bakhtin, como a materialização do estilo 

social do homem. A presença de outras vozes, em diferentes enunciados, permite verificar os 

sentidos que são produzidos nas relações dialógicas. Sobre esta definição, Miotello afirma 

que, as “vozes diversas ecoam nos signos e neles coexistem contradições ideológico-sociais 

entre o passado e o presente, entre os futuros possíveis e contraditórios” (2007, p. 172). Dessa 

forma, podemos pensar os sentidos que as palavras produzem ao serem proferidas, escritas e 

também nos vários lugares em que estas palavras se manifestam. 

Desde os primórdios, comunicamo-nos por meio de signos, palavras e 

expressões, que são ressignificadas por outros discursos, outras vozes, com ideologias e 

pontos de vista diferentes. Assim, o enunciado não é constituído de palavras novas e sim de 

novos sentidos, intenções, expressões, que tornam o discurso único. Toda palavra carrega 

consigo uma subjetividade que muda sempre, de acordo com os objetivos e as intenções dos 

falantes. 

A concepção de ideologia, de acordo com Miotello (2007), é concebida não 

como algo já pronto, dentro de uma consciência individual do homem pronta e determinada, 

pelo contrário, a ideologia é entendida a partir do movimento. Em Bakhtin, a ideologia é um 

fenômeno que vai sendo construído de acordo com os acontecimentos, por isso ele também 

destaca a importância de tratar a ideologia como um conceito que se dá interna e 

externamente, visto que os valores cultivados pelos sujeitos são constituídos dentro da própria 

consciência, mas, na sociedade, existem valores já cristalizados e, portanto, aceitos. Assim, 

longe de ser um conceito estático: 
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Bakhtin e seus companheiros do Círculo não trabalham, portanto, a questão da 
ideologia como algo pronto e já dado, ou vivendo apenas na consciência individual 
do homem, mas inserem essa questão no conjunto de todas as outras discussões 
filosóficas, que elas tratam de forma concreta e dialética, como a questão da 
constituição dos signos, ou a questão da constituição da subjetividade. Bakhtin 
mesmo alerta que não aceita ser medíocre dialeticamente, e por isso vão construir o 
conceito no movimento, sempre se dando entre a instabilidade e a estabilidade, e não 
na estabilização que vem pela aceitação da primazia do sistema e da estrutura; vai 
construir o conceito na concretude do acontecimento, e não na perspectiva idealista 
(MIOTELLO, 2007, p. 168). 

 

De acordo com Miotello (2007), a ideologia pode ser compreendida como um 

conjunto de interpretações que o homem faz da realidade social e natural em que vive. E isso 

não acontece de maneira simples, expressa por uma ideia, mas sim por meio de uma tomada 

de posição determinada. É assim que a ideologia se materializa na vida social humana e torna-

se historicamente reconhecida, passando a significar sentidos que vão além dos limites 

materiais apresentados em forma de textos e diálogos, pois representa o lugar valorativo 

determinado sócio historicamente. 

A comunicação que se dá entre os indivíduos apresenta o lugar em que esses se 

encontram e se realiza a partir de grupos socialmente constituídos. É por isso que “a 

representação do mundo é melhor expressa por palavras, pois que não precisa de outro meio 

para ser produzida a não ser o próprio ser humano em presença de outro ser humano” 

(MIOTELLO, 2007, p. 170). 

Vemos, portanto, que a concepção bakhtiniana sobre ideologia caracteriza-se 

como “a expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais dos homens”. 

Afinal, o sujeito não se constitui somente pela ação discursiva. Todas as “atividades humanas, 

mesmo as mediadas pelo discurso, oferecem espaço de encontros de constituição da 

subjetividade, pela constituição de sentidos” (MIOTELLO, 2007, p. 171). 

Assim, de acordo com o Bakhtin, perguntas e respostas não se manifestam 

numa relação lógica, já que toda resposta gera uma nova pergunta e estabelece uma 

alternância entre si, tornando o enunciado repleto de significações e sentidos, numa relação de 

reciprocidade entre os participantes do discurso. Esses diálogos que se estabelecem entre os 

participantes dos discursos acontecem em determinados campos de comunicação. 
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1.3 OS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO 

 

 

Os estudos de Bakhtin, de modo geral, priorizam a enunciação a partir de sua 

natureza social e não individual. Desse modo, toda enunciação é dialógica e, portanto, está 

ligada a condições de comunicação e também a estruturas sociais. Assim, para 

Bakhtin/Volochínov (1981), toda palavra, falada ou escrita, é essencialmente ideológica e 

reflete as estruturas sociais do meio em que vive o homem.  

A ideologia causa uma modificação na língua que afeta os valores sociais da 

sociedade. Segundo Bakhtin/Volochínov (1981, p. 66), cada palavra apresenta-se “como uma 

arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da 

interação viva das forças sociais”. 

Nesse sentido, o discurso do outro exerce fundamental papel na enunciação e 

constitui não apenas o objeto de determinado discurso, mas é uma unidade indispensável na 

construção do mesmo. Nas palavras de Bakhtin/Volochínov (1981, p. 144) vemos que “[...] o 

discurso de outrem constitui mais do que o tema do discurso; ele pode entrar no discurso e na 

construção sintática, por assim dizer, “em pessoa”, como uma unidade integral da 

construção”. Como exemplo, os autores trazem a enunciação citada, isto é, o discurso direto 

que é destacado quando o enunciador lança o discurso alheio com certa autonomia, pois faz 

parte do conteúdo ou do assunto tratado, por isso, o discurso direto ao ser citado passa a fazer 

parte do discurso narrativo, faz parte integrante da construção da enunciação pretendida pelo 

autor ou por suas intenções produtivas que emitem valores e posicionamentos ideológicos, 

embora esse tipo de citação permaneça relativamente estável, já que conserva a construção 

sintática e as próprias palavras do discurso alheio.  

Por outro lado, o discurso direto só pode assumir forma a partir das “tendências 

dominantes da apreensão do discurso de outrem” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 

147), desse modo, o discurso citado ganha vida e voz a partir da apreensão que o autor faz do 

conteúdo da enunciação em questão. Em outras palavras, o discurso interior apreende o 

significado da enunciação e sua compreensão, que é ideológica, passa então por sua 

apreciação para então ser transmitido discursivamente, quer por meio da oralidade quer por 

meio da escrita. Assim o discurso citado e o discurso narrativo “unem-se por relações 

dinâmicas, complexas e tensas” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 148).  
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Ao tratarmos da apreciação do discurso alheio, dizemos que o narrador ou 

autor do discurso leva em conta seu tom expressivo, sua entonação discursiva, que pode 

exaltar a citação feita ou apagá-la, refutá-la ou ainda concordar com ela. Nesse momento, 

percebemos que os julgamentos sociais de valor, que são marcados e ressaltados no discurso, 

e a fala das personagens, às vezes, podem perder “todo o seu sentido objetivo, tornando-se 

objeto decorativo, da mesma forma que o vestuário, a aparência, a mobília, etc.” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 1981, p. 151), dependendo, assim, das intenções do autor. 

Já o uso do discurso indireto é aproveitado de forma mais contundente pelo 

enunciador, pois aparece de acordo com o que convém ao autor e as peculiaridades dos 

elementos do discurso citado não são mantidas, tais como: as exclamações ou interrogações, o 

tom expressivo, etc., permanecendo apenas no conteúdo temático, sem preservar as formas da 

enunciação de origem. Dessa forma, o discurso indireto “ouve de forma diferente o discurso 

de outrem; ele integra ativamente e concretiza na sua transmissão outros elementos e matizes 

que os outros esquemas deixam de lado”, por isso, “[...] a análise é a alma do discurso 

indireto” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1981, p. 159). Assim, o uso do discurso indireto não 

carrega as marcas discursivas do discurso alheio e faz com que o enunciador penetre no 

discurso de acordo com a sua compreensão, o autor comanda o discurso e leva o enunciado 

para o sentido que sua intenção discursiva pretende.  

Sobre os elementos utilizados no discurso indireto temos, por exemplo, às 

vezes em que o autor causa, de acordo com seus posicionamentos ideológicos, certo 

“estranhamento” no discurso indireto por meio do uso das aspas, ou seja, quando as palavras e 

expressões da personagem são incorporadas isoladamente ao conteúdo do autor com o fim de 

acomodá-las às pretensões enunciadas. Os autores Bakhtin/Volochínov (1981, p. 163) 

afirmam que esse “estranhamento” se dá “justamente na direção que convém às necessidades 

do autor: elas adquirem relevo, sua “coloração” se destaca mais claramente [...]”, ou seja, os 

valores e as preferências do autor são facilmente notados de acordo com os sentidos que vão 

sendo produzidos no conteúdo discursivo. 

Tanto no uso do discurso direto como no discurso indireto existem dois 

discursos ou duas pessoas que se entrecruzam e dão voz e expressividade à enunciação, que 

revelam a particularidade dos recursos estilísticos e constituem uma “arena em que se 

defrontam e lutam duas entoações, dois pontos de vista, dois discursos” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 1981, p. 168). O discurso direto e o discurso indireto provocam respostas ou 

ações responsivas que permitem a criação de intermináveis diálogos e compreensões 

discursivas que afetam o modo de enxergar os valores na sociedade em que vivemos, uma vez 
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que a palavra se reveste de um conteúdo ideológico que, por consequência, interage com 

contextos variados que se chocam e provocam conflitos tensos e ininterruptos. Esses 

discursos, fixados na sociedade, são manifestados por meio de gêneros textuais os quais 

passaremos a refletir. 
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2 A HETEROGENEIDADE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS 

 

 

A língua realiza-se por meio de enunciados, escritos ou orais, que são refletidos 

em condições particulares de uso chamados, por Bakhtin, de gêneros discursivos. A riqueza 

dos gêneros discursivos, diz Bakhtin (2015), é indispensável a toda e qualquer atividade 

humana. Há uma infinidade dos gêneros e suas complexidades se modificam toda vez que a 

linguagem se apropria de um contexto de produção para materializar-se, em determinado 

campo de utilização da língua.  

O estudo acerca dos gêneros é imprescindível para este trabalho, já que 

desenvolveremos uma investigação a partir de determinado gênero, em dada esfera de 

comunicação linguística. Por isso, a partir de agora, veremos como os gêneros se constituem e 

se ampliam por meio dos discursos.  

De acordo com Bakhtin, os enunciados podem ser primários ou secundários, 

orais ou escritos e podem aparecer em qualquer campo da comunicação discursiva. O autor 

diz ainda que, por serem singulares, “podem refletir a individualidade do falante (ou de quem 

escreve), isto é, pode ter estilo individual”. Para ele, a expressão dada à palavra se sobrepõe a 

língua abstrata e a entonação se constitui das escolhas feitas pelos sujeitos ao construir seu 

enunciado. A manifestação da expressividade de um enunciado se desponta por meio dos 

gêneros discursivos em que estão inseridos, pois “no gênero a palavra ganha certa expressão 

típica” (BAKHTIN, 2015, p. 293-295). 

Na expressão típica dos gêneros, citada no parágrafo anterior, Bakhtin afirma 

que: “[...] correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, por 

conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com a realidade concreta 

em circunstâncias típicas. Daí a possibilidade das expressões típicas que parecem sobrepor-se 

às palavras” (2015, p. 293, grifo do autor). Desse modo, a expressão dada aos gêneros reflete 

a relação entre a palavra e seu significado com o gênero. Assim temos os enunciados próprios 

que aparecem nas interações entre os falantes, em determinado contexto ou situação de uso da 

língua. 

A interação entre os participantes da enunciação, por meio de uma expressão, 

espera sempre uma resposta, uma reação do outro. Este fenômeno é chamado por Bakhtin 
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(2015) de tonalidades dialógicas. Essas ao se constituírem dão forma ao estilo, ao sentido do 

enunciado, conforme vemos a seguir: 

 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa própria ideia 
[...] nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos dos 
outros, e isso não pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de 
expressão verbalizada do nosso pensamento (BAKHTIN, 2015, p. 298). 

 

Já sabemos que a linguagem está presente em todos os campos de atividade 

humana e, por isso, é a partir do seu uso que colocamos todos os outros fenômenos 

linguísticos em ação. Para Bakhtin (2015), um enunciado se torna pleno e rico quando se leva 

em conta a expressão da palavra dita ou exteriorizada por um ou mais sujeitos. Para nos 

apropriarmos de um enunciado, é preciso, no entanto, fazer escolhas lexicais, gramaticais, 

etc., e a isso Bakhtin dá o nome de estilo: 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados* (orais e escritos) concretos 
e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 
campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 
seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 
tudo, por sua construção composicional (BAKHTIN, 2015, p. 261). 

 

Os três elementos citados acima, “o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional” (2015, p. 261) são indissociáveis e constituem o todo do enunciado. Para 

determiná-los, é preciso identificar o “campo de comunicação” (2015, p. 262) em que são 

utilizados. É importante ressaltar que, para Bakhtin (2015), todo enunciado particular é 

individual, porém existem os “tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso” (2015, p. 262, grifos do autor).  

Assim, como os enunciados podem ser orais ou escritos, primários ou 

secundários, os gêneros do discurso também se apropriam dessa estrutura em sua constituição. 

Os enunciados estão ligados aos gêneros, já que, ao proferirmos uma fala, a fazemos inseridos 

em determinado campo discursivo. Logo, são imensas as diversidades dos gêneros discursivos 

que, para o filósofo, se manifestam em: uma réplica do diálogo, um provérbio, um romance, 

etc., passando também por manifestações publicísticas, em sua amplitude, incluindo-se o 

campo político e social, entre outros. Desta forma, Bakhtin (2015, p. 262), afirma que: “a 

riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana [...], que cresce e se diferencia à medida que 

se desenvolve e se complexifica um determinado campo”. 
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A rica diversidade dos gêneros discursivos faz com que os mesmos sejam 

classificados em primários e secundários. Bakhtin (2015, p.263) não traça uma diferença 

funcional entre eles, contudo, diz que os primários são mais simples e os secundários mais 

complexos. Os gêneros secundários, por serem mais complexos, são encontrados em 

condições de convívio social e cultural mais amplo, mais desenvolvido, mais organizado e 

podem ser encontrados em diferentes esferas comunicacionais como: artístico, científico, 

sociopolítico, etc., por meio de enunciados concretos (escritos ou orais). Já os primários se 

manifestam em situações de comunicação imediata, por exemplo, as conversações do 

cotidiano, discurso oral do dia a dia, que refletem uma proximidade concreta da realidade 

entre os falantes (do aqui e agora). 

Entretanto, no processo de formação dos gêneros discursivos, os mais simples 

se integram nos complexos e, dessa forma, os enunciados realizados no diálogo comum são 

incorporados e reelaborados de tal forma que se transformam e adquirem, assim, um caráter 

típico e complexo, perdendo o vínculo com a realidade imediata do discurso proferido. A 

complexidade e diversidade dos gêneros são cruciais e, ainda que eles se misturem, é 

inevitável analisar a natureza do enunciado, as circunstâncias em que são realizados. Ao 

realizar-se um estudo partindo do enunciado, ressalta-se a importância de evidenciar-se a 

natureza dos enunciados que, inevitavelmente, revelam os diversos gêneros discursivos a que 

pertencem: se primários ou secundários.  

 

O desconhecimento da natureza do enunciado e a relação diferente com as 
peculiaridades das diversidades de gênero do discurso em qualquer campo da 
investigação linguística redundam em formalismo e em uma abstração exagerada, 
deformam a historicidade da investigação, debilitam as relações da língua com a 
vida. Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 
realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua 
(BAKHTIN, 2015, p. 264-265).  

 

Logo, para que se possam traduzir as atitudes e pensamentos do homem, é 

preciso fazer uso da língua, por meio de enunciados concretos e dos gêneros a que pertencem 

esses enunciados. Todo enunciado é individual e reflete o estilo particular e subjetivo do 

sujeito, por isso, o estilo está ligado ao enunciado ou aos gêneros discursivos manifestados.  

Porém, Bakhtin ressalta que nem todos os gêneros refletem um estilo 

particular, pois existem algumas condições discursivas que se distanciam da individualidade, 

por possuírem uma “forma padronizada”. Como exemplo, o filósofo cita os documentos 

oficiais, em que quase não se percebe um estilo próprio em sua estrutura composicional. 

Mesmo assim, o autor afirma que, a maioria dos gêneros “podem revelar-se diferentes 
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camadas e aspectos de uma personalidade individual, o estilo individual pode encontrar-se em 

diversas relações de reciprocidade com a língua [...]” (BAKHTIN, 2015, p. 266).  

Para o filósofo, cada campo de atuação discursiva determina as condições 

específicas dos gêneros. O autor cita como exemplo de “função” dos gêneros: a científica, a 

técnica, a publicística, a oficial e a cotidiana. São, portanto, as funções dos campos de atuação 

que dão origem aos gêneros e determinam sua forma estilística, temática e composicional.  

Assim, o estilo, para Bakhtin, é “indissociável de determinadas unidades 

temáticas e – o que é de especial importância – de determinadas unidades composicionais 

[...]”. As unidades composicionais estão associadas aos tipos de construção dos gêneros, ao 

acabamento dado a eles, bem como à “relação do falante com outros participantes da 

comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc.” 

(BAKHTIN, 2015, p. 266). 

A história da construção dos gêneros tem grande importância nos estudos 

bakhtinianos, pois toda essa dinâmica passa por uma série de mudanças de estilos que 

transcorrem na vida social dos indivíduos e que estão presentes na elaboração do discurso. Em 

outras palavras, “os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 

transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem”, deste modo, revela-se 

que nenhum “fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o sistema da língua 

sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de gêneros 

e estilos” (BAKHTIN, 2015, p. 268).  

Diferentes tipos de gêneros provocam o que Bakhtin chama de dialogização, 

que vai desde uma conversação simples de diálogo até as mais complexas manifestações 

discursivas, as secundárias, que dão novos estilos ao diálogo, chamando a atenção do ouvinte 

como “parceiro – interlocutor” do discurso. Logo, o pensador ressalta que “onde há estilo há 

gênero”, portanto, as modificações do estilo afetam, inevitavelmente, o gênero e vice-versa, 

podendo, dessa forma, destruí-lo ou modificá-lo (BAKHTIN, 2015, p. 268). 

Ainda sobre o estudo do estilo em Bakhtin, Beth Brait (2007) destaca a 

importância dos gêneros discursivos e do estilo, o qual, segundo a pesquisadora, apresenta um 

dos conceitos centrais da obra do filósofo para a compreensão do fenômeno do dialogismo 

como elemento constitutivo da linguagem. A presença do estilo se mostra claramente por 

meio da história socialmente constituída e fixa-se por meio de textos que vão se inserindo na 

sociedade. 
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[...] a concepção de estilo, no sentido bakhtiniano, pode dar margens a muito mais 
do que a simples busca de traços que incidem a expressividade de um indivíduo. 
Essa concepção implica sujeitos que instauram discursos a partir de seus enunciados 
concretos, de suas formas de enunciação, que fazem história e são a ela submetidos. 
Assim, a singularidade estará necessariamente em diálogo com o coletivo em que 
textos verbais, visuais ou verbo-visuais, deixam ver, em seu conjunto, os demais 
participantes da interação em que se inserem e que, por força da dialogicidade, 
incide sobre o passado e sobre o futuro (BRAIT, 2007, p. 98). 

 

A partir do que disse Brait (2007), percebe-se que um enunciado, um gênero, 

um texto, está sempre associado a uma história, a uma cultura e também a autenticidade de 

um acontecimento, um evento. Os textos, a que a autora faz menção, referem-se às formas de 

materialização linguística que dão forma a um estilo próprio e que, ao manifestarem-se, 

inserem sujeitos que participam e dão expressão ao diálogo em determinada esfera de 

comunicação.  

Isso significa que todas as atividades da comunicação humana implicam 

gêneros e, consequentemente, estilos. Logo, o estilo associa-se a: 

  

[...] reflexões, análises, conceitos e categorias específicas, assumindo aspectos que, 
somados, contribuem para uma melhor contribuição da forma de ser da linguagem 
que, sendo social, histórica, cultural, deixa entrever singularidades, [...] impregnadas 
pelas relações que as constituem (BRAIT, 2007, p. 80). 
 
 

Bakhtin (2015) afirma que o estudo da natureza dos gêneros discursivos e dos 

enunciados, com base na história social e cultural dos indivíduos, passa também por escolhas 

gramaticais da língua feitas pelo sujeito, essas escolhas revelam um ato estilístico do homem. 

O autor ressalta que existem pontos “divergentes e convergentes” ao falar-se em gramática e 

estilística, isso acontece porque, para ele, ao examinar-se a língua, apenas como sistema, 

estamos diante da gramática, mas, quando examinamos um enunciado (individual ou do 

gênero discursivo), trata-se do “fenômeno estilístico”. Entretanto, independente das definições 

de cada termo (gramática ou estilística), para Bakhtin, os dois se misturam, complementam-se 

e se transformam no fenômeno da linguagem.  

É importante destacarmos, portanto, que Bakhtin e seu Círculo aprofundam o 

estudo dos gêneros para muito além da estrutura definida pelo tripé (conteúdo, estilo e forma). 

Embora faça parte desse tripé, os gêneros do discurso estão intimamente ligados, também, aos 

atos de fala, isto é, às ações pensadas e intencionalmente proferidas pela enunciação. Brait e 

Pistori (2012, p. 397) revelam que o Círculo de Bakhtin, composto por autores como: 

Medvedev e Volochinov, tiveram fortes contribuições no estudo dos gêneros e definem que:  
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[...] Não é demais repetir que o Círculo, sem dispensar os aspectos formais da 
língua, propõe a articulação necessária com um novo ponto de vista, isto é, a 
totalidade do enunciado, afirmando que cada gênero possui determinados 
princípios de seleção, determinadas formas de visão e concepção da realidade, 
determinados graus na capacidade de abarcar e na profundidade de penetração 
nela, que o tema deriva do enunciado completo, enquanto ato sócio-histórico 
determinado, inseparável tanto da situação da enunciação quanto dos elementos 
linguísticos (Grifos das autoras). 
 
 

Assim, conforme as autoras, os gêneros são expandidos e, juntamente com o 

contexto de produção, a situação da enunciação, os elementos linguísticos, a estrutura, o 

estilo, a forma, o modo de conceber a realidade, entre outros fatores, que influenciam na 

constituição e na materialização dos discursos. Dessa forma, ao tratarmos do modo discursivo, 

é necessário levarmos em consideração a interioridade e a exterioridade do discurso, isto é, a 

organização do enunciado, bem como, os recursos linguísticos utilizados, assim como, as 

condições exteriores que são de ordem ideológica, pois revelam as subjetividades e as 

influências sofridas ao estruturar-se determinado gênero (BRAIT; PISTORI, 2012, p. 397). 

Portanto, as condições de produção a que os gêneros fazem parte são de 

extrema importância e influenciam em sua composição. É ingênuo avaliarmos ou 

classificarmos determinado gênero em tipologias textuais ou a regras estruturais da língua, 

visto que um gênero pode se constituir de diferentes formas, levando em consideração, para 

tanto, o contexto, o interlocutor, o espaço, o tempo, o momento histórico em que se manifesta 

o gênero, etc.  

Há dois momentos em que os gêneros se constituem: o primeiro diz respeito à 

exterioridade do gênero que se refere aos aspectos da roupagem dada a ele, aos atributos que 

serão acrescentados, esses são de ordem ideológica; o segundo diz respeito à interioridade do 

gênero que envolve os recursos linguísticos adotados internamente como o léxico, as escolhas 

verbais, os mecanismos linguísticos, etc. Com isso, vemos que os gêneros possuem princípios 

que vão além das classificações de tipologias textuais.  

Ao se falar em gêneros, é preciso também levar em conta, o momento em que o 

enunciado é escrito, pois o contexto de produção revela as particularidades, as 

especificidades, dos gêneros quando são criados. De acordo com Sant’anna (2011, p. 73) “o 

desenvolvimento das sociedades e a evolução da ciência em vários campos criam 

possibilidades de abordagens textuais inéditas que dão conta do momento histórico em que 

eles estão sendo produzidos”. A partir do momento de produção de um gênero, entre outras 

características que devem ser analisadas, pode-se captar os desdobramentos que são feitos ao 

serem divulgados em determinada situação discursiva. 
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O gênero notícia, por exemplo, é composto por um conteúdo temático, um 

estilo e uma estrutura composicional que obedece a forma-padrão estabelecida pelo jornal, 

aproveitando-se do momento histórico atual e das necessidades da sociedade, para cumprir os 

objetivos pretendidos. Sendo assim, uma notícia não é constituída de modo puramente 

estrutural, pelo contrário, antes de ser veiculada, ela foi pensada, articulada, recortada, 

estrategicamente com o fim de dar o efeito de sentido pretendido ao gênero. 

Nesse caso, o gênero notícia jornalística supera a estrutura primária, 

manifestação direta e imediata do discurso, pois permite uma complexidade de 

transformações nos discursos que variam devido às motivações do tema que levam a 

publicação da mesma. No caso das notícias sobre a greve dos professores de SP, corpus de 

análise desta dissertação, os jornais selecionam e publicam as notícias motivados por uma 

intenção que a antecede, para dar o efeito de sentido que a empresa jornalística pretende. 

Assim, enquanto gêneros secundários, as notícias abarcam o contexto histórico e social 

humano para enriquecer seus discursos e transformam o sentido das palavras, dando evidência 

às relações dialógicas entre os enunciados manifestados.  

Com efeito, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua, isto 

é, as diversidades dos gêneros estão em uma relação peculiar com os enunciados e ambos 

revelam aspectos individuais de estilo da língua a partir do modo pelo qual o homem integra a 

vida por meio da linguagem. 

Para exemplificarmos melhor o modo como o enunciado e também os gêneros 

se manifestam nas unidades da língua (enquanto sistema), veremos a questão do uso das 

palavras e orações nas unidades reais de comunicação discursiva. 

 

 

2.1 O ENUNCIADO E A ORAÇÃO: AS PALAVRAS COMO ESPAÇO DE 
COMUNICAÇÃO ENUNCIATIVA 

 

 

Bakhtin (2015), ao proferir sobre a relevância do enunciado para a 

comunicação humana, revela que não se pode, em hipótese alguma, ignorar a existência do 

falante, pois tudo o que é dito por um sujeito, inevitavelmente, se refere a enunciados alheios 

aos seus, com os quais entra em relações diversas, formando um grande elo de diálogos que se 

repetem. E, dessa forma, o filósofo ressalta que o sistema da língua, com todos os recursos 
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linguísticos que tem, não supre a necessidade de expressão humana, consequentemente, 

aquele que enuncia o discurso não é o primeiro nem o último a fazê-lo, pelo contrário, torna-

se um respondente da ação realizada. 

O pensador critica a indefinição das unidades da língua que é entendida quase 

sempre como subdivisões de palavras e orações num “jogo de significações” que reduzem a 

língua a um sistema fechado e definível. Bakhtin declara que essa imprecisão se deve “à 

quase completa falta de elaboração do problema do enunciado e dos gêneros do discurso e, 

consequentemente, da comunicação discursiva”. O que o filósofo explica é que não há como 

reduzir o enunciado e suas réplicas a meras classificações de orações, palavras, sílabas, etc., 

conforme se propunha ao estudar-se a gramática isolada da enunciação (BAKHTIN, 2015, p. 

274). 

Do mesmo modo, o discurso só se faz mediante as “enunciações concretas de 

determinados falantes” como sujeitos do discurso. Um discurso sempre se define em forma de 

um enunciado proferido por determinado sujeito e fora dessa forma não pode existir, pois “por 

mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu volume, pelo conteúdo, pela construção 

composicional, elas possuem como unidades da comunicação discursiva peculiaridades 

estruturais comuns, e antes de tudo limites absolutamente precisos” (BAKHTIN, 2015, p. 

276). Logo, o enunciado não pode ser definido como uma unidade convencional, uma unidade 

da língua, pois supera o conjunto de regras e significações estabelecidas. 

Quando falamos em réplicas do diálogo ou alternância entre os sujeitos do 

discurso, fica evidente que se trata de um enunciado concreto em seu sentido amplo, 

comunicativo. Por outro lado, ao tratarmos da oração, Bakhtin revela que, “os limites da 

oração enquanto unidade da língua nunca são determinados pela alternância de sujeitos do 

discurso. Essa alternância, que emoldura a oração de ambos os lados, converte-a em um 

enunciado pleno” (BAKTHIN, 2015, p. 277). Assim, a partir dessa conversão, a oração 

adquire novas qualidades e passa a ser compreendida a partir do contexto que a cerca, sem a 

qual não pode ser classificada como oração. 

Deste modo, é importante ressaltar que, a oração é vista, na perspectiva 

bakhtiniana, como unidade da língua, já o enunciado é visto como unidade da comunicação 

discursiva. Isso significa que a unidade da língua “tem natureza gramatical, fronteiras 

gramaticais, lei gramatical e unidade”, ou seja, as combinações feitas entre palavras e orações, 

vistas de forma isolada da fala, não podem ser consideradas como enunciado pleno, porque, 

nesse caso, não existe uma preocupação com o falante, com o sujeito do discurso. Já o 

enunciado, quando proferido, além de manifestar as escolhas textuais, como os gêneros a que 
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pertencem, leva em conta também as réplicas do diálogo, fazendo uso das unidades da língua 

(BAKHTIN, 2015, p. 278). 

Logo, o enunciado pleno é o que contempla todas as faces do diálogo (escrito 

ou oral), fazendo uso dos recursos linguísticos (gramaticais), ele supre todas as propriedades 

para “determinar [...] a posição do outro falante, isto é, de suscitar resposta”, ou seja, o que é 

dito, precisa ser respondido, devolvido: isso faz com que haja alternância entre os sujeitos. 

Em outras palavras, “[...] o enunciado pode ser construído a partir de uma oração, de uma 

palavra, por assim dizer, de uma unidade de discurso [...], mas isso não leva uma unidade da 

língua a transformar-se em unidade da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2015, p. 278). 

Toda essa manifestação da linguagem (quer por orações ou por palavras, 

enunciados), sempre se materializa a partir de um gênero, previamente estabelecido, quando 

se tem uma intenção discursiva, uma vontade de verbalizar uma ideia ou uma intenção. A 

escolha do gênero está ligada diretamente à essa vontade que se instaura no sujeito ao se 

realizar um enunciado ou uma enunciação (fala). Isso acontece porque, para registrar ou 

enunciar algo, é preciso delimitar um “campo de comunicação discursiva” em que ocorrerá o 

discurso, uma “situação concreta da comunicação discursiva”, ou seja, os participantes que 

farão parte da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2015, p. 282). 

Os gêneros, segundo o pensador, são disseminados pela sociedade 

naturalmente. Como exemplo dado pelo autor, pode-se notar que a língua materna chega ao 

conhecimento do sujeito por meio de “enunciações concretas” e não por meio de regras 

gramaticais, tampouco por meio dos dicionários, pois “nós mesmos reproduzimos na 

comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam”, isto é, aprendemos a falar por 

meio de enunciados concretos e não por meio de palavras e orações isoladas. Os gêneros do 

discurso, por conseguinte, organizam o discurso que proferimos, por isso, ao ouvirmos um 

discurso, somos capazes de identificar o gênero a que pertence à fala, pois a “comunicação 

discursiva seria quase impossível” se os gêneros não existissem (BAKHTIN, 2015, p. 283). 

Desta forma, nota-se que os gêneros são essenciais para a comunicação entre 

os falantes de uma língua, e sua diversidade se afirma exatamente por serem manifestados em 

diferentes áreas discursivas. Os gêneros assumem vários papéis vividos pela sociedade, em 

geral: na família, no trabalho, na política, na conversa cotidiana, etc., e, em cada campo, 

muda-se “a situação, a posição social, as relações de reciprocidade entre os participantes da 

comunicação”, por isso, os gêneros podem refletir a individualidade do falante e, assim, dar a 

possibilidade de se fazer escolhas, determinando: a palavra, o tom, a entonação, a expressão, 

que melhor se acomode aos objetivos pretendidos (BAKHTIN, 2015, p. 281-282). 



47 

 

Bakhtin (2015) afirma que, um indivíduo que tenha conhecimentos plenos da 

língua (gramaticais), mas não consiga identificar o gênero a que pertence determinada 

enunciação, vai sentir-se incapaz de prosseguir seu discurso em determinado campo e, 

possivelmente, terá que excluir-se ou calar-se diante da conversa. Isso acontece porque o 

domínio linguístico, puramente, não garante o domínio dos gêneros e suas diversidades, pelo 

contrário, os gêneros são aplicados livremente entre os falantes e eles fazem com que a 

comunicação seja refletida de um modo mais flexível do que as regras presentes nas orações e 

palavras, as quais orientam recursos linguísticos e abandonam o contexto social presente na 

enunciação. 

Quando tratamos das regras como pertencente a orações e palavras, é preciso 

esclarecer que: “quando escolhemos um determinado tipo de oração, não o escolhemos apenas 

para uma oração”, pelo contrário, “escolhemos um tipo de oração do ponto de vista do 

enunciado”, isto é, a concepção de um gênero discursivo vai definir a frase ou a oração que 

queremos proferir e não o contrário. Em outras palavras, vemos que o gênero escolhido 

“sugere os tipos e os seus vínculos composicionais”, por isso, os gêneros não podem se 

configurar a partir de unidades discursivas, fora de uma situação de uso (BAKHTIN, 2015, p. 

286). 

Logo, o autor diz que: “tanto a palavra quanto a oração enquanto unidades da 

língua são desprovidas de entonação expressiva. Se uma palavra isolada é pronunciada com 

entonação expressiva, já não é uma palavra, mas um enunciado acabado expresso [...]” 

(BAKHTIN, 2015, p. 290-291, grifos do autor), ou seja, ao se escolher determinada palavra 

ou oração, prevendo uma reação do outro, os sentidos são manifestados e não se trata mais de 

uma oração como unidade da língua, mas de um enunciado inteiro, concreto, são palavras que 

emitem o “tom emocional” que vai corresponder ao que se pretende mediante as escolhas 

feitas. 

Para este trabalho, foi escolhido o gênero notícia jornalística que é composto, 

entre outras características de frases, orações e palavras, ou seja, de unidades da língua. 

Todavia, os sentidos manifestados nelas, conforme veremos a seguir, vão muito além de 

estruturas linguísticas isoladas ou fechadas em si mesmo, pelo contrário, trata-se de um 

enunciado inteiro, concreto, o qual Bakhtin (2015) afirma, já que as palavras contidas nas 

notícias são constituídas de discursos que se valem da interioridade (recursos lexicais) e da 

exterioridade (subjetividade) do gênero.  

O gênero notícia, em sua constituição, se vale de elementos que vão desde 

unidades da língua até ao contexto de produção em que estão inseridos, o que o torna pleno de 
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discursos sociais. Portanto, adiante veremos as características mais gerais e as específicas da 

notícia jornalística e de que forma são feitas as seleções dos enunciados presentes nela. 

 

 

2.2 A NOTÍCIA JORNALÍSTICA 

 

 

A notícia é uma ferramenta utilizada para registrar acontecimentos desde a 

antiguidade, embora em várias épocas grande parte da sociedade não tivesse acesso a este tipo 

de conteúdo. Na Idade Média, por exemplo, as informações eram divulgadas à população por 

meio de decretos, proclamações, exortações e até em sermões das igrejas católicas da época.  

Dessa forma, a notícia era vista como um meio de disputa e de poder entre os 

aristocratas e a burguesia que divulgavam os acontecimentos da época, cada um a seu próprio 

modo numa luta política em busca, entre outros motivos, da liberdade de imprensa. Assim, “a 

informação aparecia como tema da análise dos publicistas, da denúncia dos panfletários, do 

puxa-saquismo dos escritores cortesãos” (LAGE, 1998, p. 12). Cabia, pois, à Igreja e ao 

Estado tentar impedir a circulação dos impressos, por meio da censura.  

Com o impulso da Revolução Industrial, a censura foi vencida e os jornais 

ganharam espaço. O mercado se tornou mais competitivo, os trabalhadores, agora 

alfabetizados, aumentaram. Logo, o “capitalismo industrial” chegou até os jornais e o 

jornalismo passou a ser um empreendimento empresarial, responsável pela “veiculação de 

bens materiais e ideológicos produzidos por entidades de característica semelhante”. Deste 

modo, a notícia acabou se tornando a “matéria-prima principal, conformando-se a padrões 

industriais através da técnica de produção, de restrições do código linguístico e de uma 

estrutura relativamente estável” (LAGE, 1998, p. 13).  

Nos Estados Unidos, o jornalismo amadureceu e, dessa forma, deu início à 

divisão dos trabalhos nas empresas jornalísticas, com o surgimento do “gatekeeping” – setor 

responsável por decidir o que pode ou não ser publicado nos jornais –, os editores precisavam 

orientar-se “ora pela lei de mercado, ora por conveniências que traduzem o jogo dos grupos 

de pressão ou entidades abstratas como o interesse público” (LAGE, 1998, p. 15, grifos do 

autor). Assim, as informações foram se estruturando e se espalhando por outros países, 

inclusive no Brasil, e o gênero notícia, assim como o jornal por inteiro, teve ascensão e passou 

a circular com mais frequência na sociedade em geral. 
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Assim, os repórteres apuravam e processavam as informações, sem muito 

critério, para depois serem revisados pelo grupo já citado. Esse modelo de trabalho propagou-

se pelo mundo e até hoje os métodos de trabalho nas empresas jornalísticas permanecem com 

os mesmos critérios, conforme se mostrarão mais adiante, no capítulo 3, ao contextualizarem-

se os dois jornais a que se faz referência neste trabalho. De acordo com Lage (1998, p. 16):  

 

Do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo moderno, como o 
relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante; e de 
cada fato, a partir do aspecto mais importante ou interessante. Essa definição pode 
ser considerada por uma série de aspectos. Em primeiro lugar, indica que não se 
trata exatamente de narrar os acontecimentos, mas de expô-los (grifos do autor).  

 

No processo de produção de uma notícia, temos a presença de três fases que 

Lage (1998, p. 21) destaca: a seleção dos eventos, a ordenação dos eventos e a nomeação. A 

primeira fase refere-se à forma como o jornal escolhe seus temas, como ele separa o assunto 

que será tratado no gênero em questão. A segunda diz respeito à ordem em que os assuntos 

aparecerão, de preferência destaca-se o que mais chama a atenção ou impressiona o leitor. E, 

por fim, a terceira fase trata-se dos nomes que serão dados aos sujeitos ou aos eventos 

selecionados, estes são escolhidos com muito “compromisso e sutileza” para que seja 

alcançado o efeito de sentido que o jornal pretende atingir com a notícia veiculada. 

A partir das reflexões apresentadas, sobre a constituição do gênero notícia, vê-

se que o gênero sempre prioriza em destaque aquilo que o jornal considera mais relevante ou 

interessante para o folhetim. Dessa forma, as exposições dos acontecimentos seguem de 

acordo com o editorial de cada empresa jornalística, a empresa decide quais informações 

devem aparecer em determinada nota. O autor fala ainda sobre a relevância da exposição dos 

fatos em detrimento da narração, isto é, não existe uma preocupação, de acordo com o autor, 

em verificar, o conteúdo “moral, ético ou político” de uma notícia, mas sim em saber se o que 

ela tem a dizer, se os casos ali mencionados de fato aconteceram ou não. Nota-se, portanto, 

que as notícias são marcadas pelas ideologias a que determinada empresa acredita. 

Logo, com o avanço das tecnologias e com os meios de acesso aos 

acontecimentos mais acessíveis, a informação tornou-se abundante e a necessidade das 

empresas jornalísticas de selecioná-la levou-os, quase que obrigatoriamente, a escolherem a 

melhor notícia como sinal de poder na comunicação jornalística. Assim, quanto mais 

interessante, mais atraentes ao público e seus interesses, maior é o reconhecimento dado aos 

jornais e, dessa forma, sua empresa prospera. Com isso, as possibilidades de escolha ficaram 

limitadas a poucas possibilidades. Em meio à disputa de informações mais atraentes e 
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convincentes ao público, as notas ficam cada vez mais parecidas e padronizadas, dessa forma, 

cabe a nós, conforme propõe Lage (1998, p.52) uma reflexão acerca dos veículos de 

informação: 

 

Se a capacidade de decisão de cada pessoa depende das informações que recebe e se 
a democracia é o exercício do poder, em última instância, por essas pessoas, não há 
dúvida quanto à necessidade de diversificar o fluxo de informação e estabelecer 
critérios mais adequados de seleção. Não se trata de competição entre sistemas 
políticos; trata-se de contingência da sociedade industrial. 

 

Desse modo, é saudável que os jornais façam uma seleção das informações que 

são bombardeadas a todo momento, por meio dos diversos canais de comunicação, mas por 

essas e outras razões, que serão aqui discutidas, a notícia se constitui como um gênero 

secundário e complexo que, conforme propõe Bakhtin (2015), necessita de uma leitura 

criteriosa e livre de apreciações políticas para que se percebam os explícitos e os implícitos 

manifestados nos discursos jornalísticos. O gênero também é secundário, pois a notícia 

abrange a esfera social e cultural dos homens, além de manifestar-se por meio de um conjunto 

de outros gêneros como: relato pessoal, entrevista, editoriais, etc. 

A complexidade dos fatos noticiados no jornal se deve, entre outros fatores, ao 

contexto de produção em que são escritas, pois, de acordo com os contextos em que são 

circuladas as notícias, dá-se a elas uma nova roupagem, um novo sentido. Alves Filho (2011, 

p. 90), explica que “a notícia é um dos gêneros aos quais as pessoas estão mais intensamente 

expostas em sua vida cotidiana porque ela é difundida em vários lugares e suportes”, isto é, as 

notícias estão espalhadas em vários meios de divulgação como: internet, revistas, televisão, 

rádio, e podem ser vistas com frequência, o que chama a atenção de várias pessoas. 

Antes de continuarmos a tratar da notícia jornalística, é preciso entender que os 

gêneros possuem também um espaço para se concretizarem. O suporte virtual, onde o corpus 

de análise está inserido, possui uma linguagem específica que, segundo Marcuschi e Xavier 

(2010, p. 153), “[...] tem seus pressupostos que, naturalmente, estão encaminhando para um 

novo e/ou outro modelo de comunicação. A internet se transformou em um veículo de 

comunicação acessível à maior parte dos seus hiperleitores”, isto é, a base que tratamos aqui 

abrange uma quantidade muito grande de pessoas e as informações on-line carecem de uma 

nova visualização que amplie e se adapte a essa nova linguagem, que se destina a todo tipo de 

público e busca uma linguagem “globalizada”, uma vez que “a linguagem virtual possibilita 

ao indivíduo participar e inteirar-se dos acontecimentos sociais e universais[...]”, isso 

acontece porque estamos diante de um espaço cibernético que atrai pessoas com valores e 
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culturas distintas e, por isso, as notícias jornalísticas se adaptam a essas condições de 

comunicação virtual. 

Para Alves Filho (2011, p. 91-92), “a notícia é um gênero que possui o status 

de um produto de consumo já que ela é vendida direta ou indiretamente aos consumidores”, 

ou seja, no caso dos jornais impressos, a venda é feita de forma direta aos consumidores, já no 

caso das veiculadas em portais de internet, televisão, rádio, etc., “esta venda ocorre de modo 

indireto: o anunciante paga ao veículo de comunicação para exibir publicidade dos seus 

produtos, mais comumente circundando ou entremeando-se entre as notícias e as 

reportagens”, dessa forma, os custos são cobrados do consumidor, ainda que ele não saiba ou 

não perceba.  

Outro critério adotado pelos jornais, em versões on-line, refere-se ao 

hipertexto, uma ferramenta virtual utilizada para direcionar o leitor a outros textos que podem 

estar ou não em relação com a notícia apresentada. Isso, na verdade, deve-se ao avanço 

proporcionado pelas tecnologias modernas. Todavia, de acordo com Marcuschi e Xavier 

(2010, p. 169), “uma pluralidade de vozes ocupará concomitantemente o mesmo espaço 

discursivo, a tela do computador, e à medida que vai se clicando nos links disponíveis, ter-se-

á acesso a diferentes discursos”. Assim, compreende-se que os discursos se ampliam e 

colocam em evidência as ideologias das empresas jornalísticas que, quando optam por 

utilizarem o hipertexto, traçam seu estilo direcionando caminhos ao leitor, de acordo com seus 

valores e intenções. 

Para Bakhtin (2015), todo enunciado espera uma réplica, um revide, seja 

confirmando ou discordando, para que por meio das respostas obtidas pelos leitores, outros 

discursos sejam produzidos, com base no que o público dá destaque ao ler a notícia. Ou seja, 

os jornais carecem do outro para nortearem seus próximos passos e é por isso que esse gênero 

pode ser motivado por valores que ora são mais gerais, ora mais específicos. 

Também são os suportes digitais que viabilizam a questão do tempo da notícia, 

isto é, com a flexibilidade da internet e as possibilidades de atualização dos acontecimentos a 

todo instante torna-se mais viável aos consumidores a preferência por ler os noticiários 

disponíveis nos meios eletrônicos como: tablets, celulares, etc., que se tornaram 

equipamentos de fácil manuseio e se adaptam facilmente à vida agitada da maioria das 

pessoas, uma vez que esses aparelhos podem ser consultados a qualquer momento do dia. Por 

outro lado, os jornais, para adaptarem-se ao mercado, disponibilizam suas notícias a todo 

instante no meio digital, fazendo atualizações constantes ao longo do dia. 
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Segundo Alves Filho, “[...] o tempo de “validade” das notícias tem se 

encurtado cada vez mais e [...] estão passando a ser atualizadas minuto a minuto – sua 

validade agora pode durar efêmeros e fugazes minutos” (2011, p. 102, 103, grifos do 

autor). Assim, o uso do advérbio "hoje” nas versões on-line é usado com mais frequência, 

diferente das versões impressas que fazem uso do advérbio “ontem” até pela durabilidade 

maior da notícia. Porém, existe uma necessidade em se fazer uma seleção criteriosa dessas 

informações e filtrar aquilo que é e o que não é relevante e essa tarefa ficou destinada ao 

consumidor das informações que não param de chegar. 

Não apenas a publicidade passa despercebida pelo consumidor, as notícias, que 

comumente se referem a fatos verídicos, algumas vezes são criadas com o intuito de 

favorecerem “instâncias oficiais” que “pagam para que os jornais noticiem suas ações 

governamentais”, isto é, o que move esse tipo de notícia não são os acontecimentos em si, 

“mas o desejo de promoção política” (ALVES FILHO, 2011, p. 95). Portanto, o gênero em 

questão pode ser moldado e adaptado, desde que atenda as predeterminações da empresa 

jornalística. 

Deste modo, com o intuito de estabelecer um padrão de escrita para as notícias 

e garantir mais credibilidade a ela, alguns jornais como: O Estado de São Paulo e a Folha de 

São Paulo criaram seus manuais de redação e estilo, “os quais devem ser seguidos à risca por 

seus seguidores”. Os redatores passam a ter um estilo próprio de veicular as notas de modo 

que as impressões pessoais do autor não apareçam, pois, “o estilo que deve prevalecer é o 

estilo da notícia, conforme concebida em tal empresa, e não o do seu redator” (ALVES 

FILHO, 2011, p. 97). Essa é a razão pela qual as notícias, quase sempre, não dão destaque a 

autoria da notícia, pois não existe interesse em saber quem as escreveu e sim o que foi escrito.  

Por isso, ao levar-se em conta o perfil que cada empresa adota para constituir 

suas notícias e também o público a que ela se destina, torna-se possível a identificação das 

marcas pessoais de cada jornal, já que pretendem noticiar os fatos de acordo com objetivos 

específicos e buscam formas diferentes de fazê-lo, mas “é claro que este rigoroso controle da 

estrutura composicional das notícias tem motivações ideológicas: a estrutura padronizada 

pode levar os leitores a crer que as notícias são imparciais e objetivas, mesmo sabendo-se que 

isso nem sempre acontece” (ALVES FILHO, 2011, p. 98). 

O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, organizou seu primeiro Manual 

Geral da Redação no ano de 1984, passou por adaptações em 1987 e em 1992 lançou o Novo 

Manual da Redação que segue como modelo para escrita, até os dias de hoje. Desde então, 

todos os textos redigidos pela empresa seguem o prontuário que, para o jornal, é uma forma 
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de “aperfeiçoamento constante” do jornalismo e, por isso, nele estão contidas as regras 

daquilo que o jornal permite ou acredita, e os termos a que o jornal prefere dar ênfase, em 

detrimento de outros, em seus textos. A notícia na Folha se define como “puro registro dos 

fatos, sem opinião” e ressalta que “a exatidão é o elemento-chave da notícia” (FOLHA DE S. 

PAULO, 1996, on-line). 

O manual da Folha orienta ainda o grau de importância da notícia: “o 

ineditismo” (a notícia inédita); “a improbabilidade” (a notícia menos provável em detrimento 

da mais esperada pelo público); “o interesse” (quanto mais pessoas comprometidas com o que 

é noticiado, melhor); o apelo (curiosidade que a notícia desperta); e, por fim, “a empatia” 

(quanto maior o número de pessoas que se identificam com o texto, melhor). É válido 

enfatizar que, ao escreverem suas notícias, existe uma necessidade, por parte da empresa, de 

satisfazer o seu grupo de leitores, os quais o jornal diz que “formam um grupo particular 

dentro da sociedade” e, se os interesses desse grupo mudam, o jornal também precisa mudar, 

conforme haja necessidade, para que as expectativas de seus leitores não sejam frustradas 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 1996, on-line).  

Por outro lado, a empresa jornalística O Estado de São Paulo criou seu 

primeiro manual no ano de 1990 e possui três edições do mesmo e nelas acrescentaram-se três 

capítulos nos novos manuais. Com o mesmo interesse de prescrever um estilo próprio para a 

escrita jornalística, o manual traça alguns métodos de como escrever bem e se adequar às 

normas adotadas pela empresa. Mais reservado, o jornal não menciona claramente a definição 

da notícia em seu manual, mas no capítulo 1º, intitulado “Normas Internas e de Estilo”, o 

jornal diz que é preciso que o texto jornalístico “[...] seja claro, preciso, direto, objetivo e 

conciso [...]” e mais adiante ressalta que “[...] a simplicidade é condição essencial do texto 

jornalístico”, conclui que “[..] todos, sem exceção, têm o direito de entender qualquer 

texto[...]” (MARTINS, 1997, p. 15, grifos do autor). É possível compreender, portanto, que o 

Estadão prevê que seus textos sejam entendidos por todos os leitores e que a notícia deve ser 

o mais simples possível. 

A notícia jornalística, escolhida para as análises que faremos no próximo 

capítulo, não será o único gênero a ser analisado nesta pesquisa, embora seja o mais 

específico. O editorial jornalístico será estudado a fim de visualizarmos as pretensões 

jornalísticas e verificarmos as ideologias discursivas presentes neste gênero. Por isso 

passaremos a discorrer, brevemente, sobre as características desse gênero tão utilizado pelos 

jornais. 
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2.3 O EDITORIAL JORNALÍSTICO 

 

 

O editorial jornalístico é um gênero textual que expõe a opinião da empresa, 

que declara seu posicionamento ideológico em relação a determinado assunto ou 

acontecimento. O editorial apresenta declarações de cunho pessoal, podendo refletir a opinião 

do editor ou dos representantes desse setor, porém, normalmente, não apresenta autoria nesses 

escritos, isso acontece porque a empresa entende que existem divergências e convergências de 

opiniões e, por isso, preferem deixá-los sem assinar. Por outro lado, existe uma preocupação 

em diferenciar as especificidades desse gênero e da notícia jornalística, já que, nos editoriais, 

existe um espaço declarado para manifestação de opiniões, enquanto que na notícia os jornais 

pretendem, embora seja difícil, afastar suas subjetividades e narrar os acontecimentos da 

forma mais distante possível dos fatos. 

O Dicionário de Comunicação (apud FARIA, 1997, p. 118-119), conceitua o 

editorial jornalístico como: 

 

Texto jornalístico opinativo, escrito de maneria impessoal e publicado sem 
assinatura, sobre os assuntos ou acontecimentos locais, nacionais ou internacionais 
de maior relevância. Define e expressa o ponto de vista do veículo ou da empresa 
responsável pela publicação (do jornal, revista, etc.) ou emissão (do programa de 
televisão ou rádio). O editorial apresenta, principalmente em sua forma impressa, 
para jornal, traços estilísticos peculiares. (…) A página editorial tem um estilo que 
acompanha as tendências do jornal, o próprio 'estilo' do jornal. Esse 'estilo' é 
equilibrado, denso ou leve, conforme a linha do veículo (FARIA, 1997, p. 118-9). 
 
 

A partir das características do gênero em questão, o editorial, vemos que se 

trata de um discurso que se complexifica e adquire entonação expressiva, pois temos aqui 

características subjetivas dos autores, suas ideologias são declaradamente registradas por meio 

de um artigo e, assim, os enunciados se concretizam e adquirem uma tonalidade emocional. 

As vozes sociais se manifestam por meio dos discursos criados que não são novos, pelo 

contrário, se revestem de valores e sentidos múltiplos para, então, causar no leitor uma reação, 

uma compreensão viva que certamente vai provocar outros discursos e embates ideológicos a 

partir do que é veiculado nesse gênero.  

A notícia ora narra fatos reais, polêmicos ora não e, a partir do que é registrado 

nela, outros gêneros, como o editorial, a manchete, a entrevista, etc. passam a constituir o 

jornal como forma de complementar o acontecimento. Por exemplo, os jornais se utilizam dos 

editoriais para exporem suas opiniões sobre o assunto tratado nas notícias jornalísticas. Outro 
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exemplo seria as manchetes jornalísticas que são organizadas, quase sempre, para destacar a 

notícia. Ou seja, os discursos noticiados norteiam as respostas dadas pelos jornais, por meio 

de outros gêneros, como forma de dar ênfase aos fatos. 

Assim, passaremos a discorrer sobre os traços e as especificidades que cada 

empresa possui ao divulgarem seus textos e de que forma eles se relacionam a fim de buscar 

as relações dialógicas intrínsecas em cada jornal. Para isso, inicia-se o capítulo seguinte com a 

contextualização dos dois jornais e, em seguida, verifica-se como as relações dialógicas se 

manifestam em seus discursos jornalísticos ideologicamente.  
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3 O DISCURSO DA GREVE CONSTRUÍDO PELOS JORNAIS FOLHA DE SÃO 

PAULO E O ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

Este capítulo aborda as razões pelas quais os jornais Estado de São Paulo 

(Estadão) e Folha de São Paulo (Folha) foram escolhidos. Também procura delinear os 

discursos que essas empresas veiculam ao se apoiarem em manuais para ditarem o que deve 

ser exposto em suas notícias. Com isso, ambas empresas acreditam que, por meio de seus 

manuais, os jornais adquirem uma escrita mais elaborada e explicitam o mecanismo de escrita 

ao divulgar uma informação.  

Inicialmente, alguns textos contidos nesses prontuários servirão de apoio para 

conhecermos como a construção dos preceitos jornalísticos são manifestados discursivamente, 

a fim de atenderem seus leitores. Em seguida, parte-se para a análise dos posicionamentos 

ideológicos dessas duas empresas jornalísticas, ao abordarem a greve dos professores de SP 

no ano de 2015. Para desenvolver essa investigação, partirmos de dois editoriais: o veiculado 

no dia 25/03 (Estadão) e o veiculado no dia 26/03 (Folha), ambos editoriais foram publicados 

na seção Opinião. A análise desses dois enunciados permitirá conhecermos como são 

construídas as posições ideológicas de ambos os jornais, o Estadão e a Folha. Os editoriais 

serão analisados apenas como forma de apreendermos os posicionamentos ideológicos dessas 

empresas jornalísticas e mostrarmos como os valores contidos neles se refletem nas notícias 

jornalísticas selecionadas em relação ao tema proposto. Os dois editoriais, aqui apontados, 

serão anexados, na íntegra, ao final desta pesquisa a fim de evidenciarmos a totalidade dos 

enunciados trabalhados.  

Os enunciados dos dois editoriais, que serão analisados, são constituídos em 

forma de diálogos complexos, pois se valem de elementos internos e externos ao gênero, ou 

seja, o editorial é um campo de comunicação discursiva que utiliza, em sua estrutura, 

contextos políticos e sociais para sustentarem seus argumentos. Como eles pertencem à esfera 

jornalística, fazem uso de recursos estilísticos formados por palavras e expressões que são 

estrategicamente montadas, para causar o efeito de sentido pretendido pelas empresas 

jornalísticas. No caso em questão, para evidenciar seu posicionamento em relação à greve dos 

professores do Estado de São Paulo.  
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Os jornais escolhidos para esta pesquisa são de grande representatividade no 

país. Por meio da Associação Nacional de Jornais (ANJ), organização responsável por 

defender os interesses do jornalismo no país, pode-se obter dados que confirmam quais são os 

maiores jornais de circulação no Brasil. A lista é apresentada anualmente e traz os dados que 

compreende o ano de 2015. A listagem que apresentamos é composta por duas versões, sendo 

que a primeira (Tabela 1) se refere à venda de jornais impressos e a segunda (Tabela 2) à 

venda da versão digital. A fim de demonstrarmos a relevância desses veículos de informação, 

selecionamos os cinco primeiros classificados, conforme vemos a seguir: 

 

Tabela1 – Média de circulação de jornais impressos no Brasil 

RANK TÍTULO UF 
MÉDIA DE 

CIRCULAÇÃO 
IMPRESSO 

VARIAÇÃO 
2014-2015 

1 SUPER NOTÍCIA MG 220.971 -22,22% 

2 O GLOBO RJ 183.404 -10,44% 

3 FOLHA DE S. PAULO SP 175.441 -17,22% 

4 O ESTADO DE S.PAULO SP 149.241 -8,62% 

5 ZERO HORA RS 144.191 -15,90% 

 Fonte: Associação Nacional de Jornais (ANJ), 2015, n.p.  
 

 
Tabela 2 – Média de circulação de jornais digitais no Brasil 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Associação Nacional de Jornais (ANJ), 2015, n.p. 
 

A partir dos dados das tabelas acima, vemos que os jornais Folha de São Paulo 

e O Estado de São Paulo estão entre as mais reconhecidas empresas jornalísticas do país, 

inclusive nas versões on-line. Conforme mostrado na tabela 2, a Folha lidera o topo da lista e 

RANK TÍTULO UF 
 MÉDIA DE 

CIRCULAÇÃO 
DIGITAL 

VARIAÇÃO 
2014-2015 

1 
 FOLHADE 
S.PAULO 

SP 
 

134.895 -15,22 

2 O GLOBO  RJ  120.649 -18,74 

3 
O ESTADO DE 
S.PAULO 

SP 
 

71.146 -4,00 

4 SUPER NOTÍCIA MG  51.329 31,22% 

5 O TEMPO  MG  47.463 37,31% 



58 

 

o Estadão o terceiro lugar. Com isso, vemos que as versões on-line atingiram uma 

representação significativa de vendas no Brasil, especificamente no ano em que esses jornais 

veicularam notícias sobre a greve dos professores de SP em 2015, por meio do suporte virtual 

desses noticiários.  

Além disso, as empresas jornalísticas sobre as quais discorremos aqui, 

conforme já abordamos no capítulo anterior, seguem um rigoroso padrão de escrita, exposto 

nos manuais, a fim de qualificar os modos como a linguagem deve ser apresentada. Fazendo 

uso da norma culta da língua, os jornais delineiam as regras que devem ser rigorosamente 

seguidas ao materializarem seus discursos, sendo assim, os manuais servem de apoio a 

redatores e/ou repórteres no momento em que esses constroem os textos que serão publicados 

e determinam as condições estilísticas de cada jornal.  

Os manuais, portanto, conforme declara Alves Filho, trata-se de “um conjunto 

de regras” utilizados no momento de escrita do jornal e que devem ser seguidos com rigor. 

“No Brasil, os jornais de grande circulação nacional, como Folha de S. Paulo, O Estado de S. 

Paulo e outros, possuem os seus manuais de redação e estilo, os quais devem ser seguidos à 

risca por seus redatores” (ALVES FILHO, 2011, p. 97). Em posse desse conhecimento, os 

autores de uma notícia jornalística não devem escrevê-la partindo do seu estilo pessoal, pelo 

contrário, “o estilo que deve prevalecer é o estilo da notícia, conforme concebida em tal 

empresa [...]”.  

Nos manuais de redação, o Estadão declara que a existência deles não pretende 

“[...] tolher a criatividade de editores, repórteres e redatores, nem impor camisas-de-força aos 

jornalistas da empresa. Seu objetivo é claro: definir princípios que tornem uniforme a edição 

do jornal”. Acrescenta também que os verbetes encontrados nos livros “tornam claro o que se 

entende por um bom texto jornalístico e instruções práticas e teóricas para escrever bem, com 

correção e elegância” (MARTINS, 1997, p. 9-10). O Estadão, embora assuma que os manuais 

sejam um conjunto de regras que devem ser respeitadas, por se tratarem dos princípios da 

empresa, justifica a existência deles como forma de tornar o texto jornalístico elegante e 

eficaz, como se apenas isso interessasse ao jornal. Com efeito, o fato de ditarem, por meio de 

manuais, os métodos para uma escrita jornalística eficaz, tem-se uma prova viva de que o 

conteúdo encontrado neles carrega as escolhas discursivas da empresa jornalística.  

Já a Folha, atribui a existência dos manuais como forma de aperfeiçoar seu 

modo de escrita e acredita que o jornal, por meio desses prontuários, se torna mais útil e mais 

apresentável. A preocupação com o público é ressaltada e a Folha aposta que os manuais 

garantem uma linguagem jornalística mais sofisticada e dinâmica. Ao ditarem as regras que 
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devem aparecer nos textos jornalísticos, a Folha se limita a justificar a existência desses 

manuais a padrões de estética e uniformidade da escrita. A seguir vemos o que esse jornal 

declara com relação ao objetivo de criação do seu manual de redação:  

 

[...] a Folha atingiu um patamar técnico médio a partir do qual parece possível 
avançar para um jornalismo mais elaborado, mais eficaz do ponto de vista visual, 
melhor escrito - e mais útil para o leitor. As normas do novo manual são flexíveis e 
admitem nuances antes repelidas. Apostam na iniciativa e no discernimento 
individuais, na inventividade das soluções em cada caso e na disposição para manter 
o jornalismo em aperfeiçoamento constante (NOVO MANUAL DE REDAÇÃO, 
1997, ON-LINE). 
 
 

Na citação, a Folha acredita ter chegado em um “patamar técnico” que garante 

a utilização e a inovação de seu manual. O jornal acredita que o manual torna o jornal mais 

“útil” para o leitor. Nota-se que os discursos veiculados pelo jornal pretendem responder aos 

discursos presentes no manual, a fim de favorecer a leitura de seus enunciados. A Folha abre 

espaço para uma ação individual de seus colaboradores nos manuais e acredita ser possível 

flexibilizar as regras contidas neles e, para isso, procura abrir espaço para a manifestação 

individual do enunciador na busca de aprimorar os conteúdos jornalísticos na tentativa de 

atribuir certa autonomia na construção de seus enunciados.  

O Jornal O Estado de S. Paulo ressalta a preocupação com o leitor ao tratar 

sobre sua “missão” jornalística, a partir de seu manual. Para o público, esse jornal deve: 

 

Ser inovador, oferecendo produtos e serviços de qualidade a seus leitores e 
anunciantes, promovendo o desenvolvimento dos seus recursos humanos e 
garantindo rentabilidade aos seus acionistas. Buscar constantemente o jornalismo 
diferenciado e investigativo, difusor de ideias pluralistas e que analise e interprete 
fatos isentamente e esteja sempre voltado para os interesses do cidadão (MARTINS, 
1997, p. 4). 
 

O Estadão, ao discursar sobre sua procura pela qualidade dos serviços 

prestados, recorre ao argumento de que é preciso “garantir” algumas ações para que seus 

leitores, anunciantes, etc., sejam plenamente atendidos. Seu objetivo principal é o de priorizar 

um jornal “diferenciado e investigativo”, que divulgue e estenda pontos de vistas diversos e 

que “interprete fatos isentamente”, voltado para o interesse comum. Vemos, a partir disso, que 

o jornal pretende silenciar-se e dar voz aos acontecimentos narrados, assim busca ser sutil 

quanto aos posicionamentos ideológicos da empresa e procura aproximar-se da verdade ou 

pelo menos de um efeito de verdade para atingir o perfil de empresa jornalística. 
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Por outro lado, o grupo Folha também destaca sua “missão” com o intuito de 

traçar alguns objetivos para alcançarem o perfil que julgam ser mais interessante. A Folha 

pretende: 

 

Produzir informação e análises jornalísticas com credibilidade, transparência, 
qualidade e agilidade, baseadas nos princípios editoriais do Grupo Folha 
(independência, espírito crítico, pluralismo e apartidarismo), por meio de um 
moderno e rentável conglomerado de empresas de comunicação, que contribua para 
o aprimoramento da democracia e para a conscientização da cidadania (GRUPO 
FOLHA, ON-LINE). 
  

Também preocupada com a qualidade dos serviços prestados, a Folha se dirige 

ao público com ênfase dada aos princípios contidos nos editoriais. Dessa forma, a Folha 

mostra suas intenções enunciativas ao destacar o “apartidarismo”, na tentativa de silenciar 

vozes de cunho político partidário de seus discursos. A empresa pretende dar “credibilidade” 

aos conteúdos que divulgam e acredita que por meio de um “espírito crítico” irá consegui-lo.  

Ao observar os esforços, a seriedade e o compromisso com que os discursos 

jornalísticos são expostos nos manuais, vê-se que ambos os jornais (Folha e Estadão) 

procuram silenciar seus posicionamentos diante dos conteúdos que veiculam. Assim, de 

acordo com os jornais Estadão e Folha, os manuais modelam os princípios de uma escrita de 

qualidade que: de um lado afirma que não pretende impedir a autonomia do criador da notícia, 

porém, por outro lado, declara que se trata de um manual que contém nele as condições 

necessárias, e, portanto, obrigatórias, para um bom texto jornalístico.  

A finalidade desses manuais é dar um direcionamento textual aos discursos que 

serão produzidos e regem as condições estilísticas aceitáveis que, de acordo com os jornais, 

são necessárias para garantir uma escrita de qualidade a seus leitores. Desse modo, a função 

desses manuais é de definir as palavras e expressões que melhor se adaptam a uma escrita 

mais elaborada e sofisticada, nos padrões da norma padrão da língua escrita, mas também que 

seja uma linguagem simples que faça com que todos os leitores compreendam o que será 

escrito pelos jornais. Em outras palavras, os enunciados jornalísticos são produzidos como 

forma de responder aos manuais de redação e estilo, ou seja, os enunciados jornalísticos que 

são trabalhados nesta pesquisa foram construídos em resposta aos manuais. Os discursos 

veiculados nos jornais partem dos princípios contidos nos manuais e se apoiam nas regras 

apontadas por eles para nortearem os recursos estilísticos que são aceitáveis a cada jornal. 

Portanto, defendemos que existe uma relação discursiva entre os discursos manifestados nos 
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manuais e os discursos manifestados nos próprios jornais, pois existe entre os discursos uma 

relação de concordância. 

Mesmo com projetos de dizer diferentes em seus discursos, os jornais 

consolidaram seus recursos estilísticos nos manuais jornalísticos de maneira que até hoje são 

reconhecidos por alcançarem uma quantidade expressiva de leitores que são conhecedores das 

ideologias particulares dessas empresas jornalísticas. A partir da criação desses manuais, é 

possível conhecer o compromisso e o esforço dos jornais em responder com seriedade as 

propostas jornalísticas contidas nos prontuários. 

Sobre a faixa etária do público que adquirem os jornais, a ANJ apresenta as 

idades desses leitores. Embora não represente números específicos das empresas aqui 

comentadas, percebe-se a grande influência que os discursos jornalísticos possuem no país, 

por meio de um número significativo de vendas e em idades variadas, conforme podemos 

verificar na tabela 3, dados que correspondem ao ano de 2015. 

 

Tabela 3 – Média da idade dos leitores de jornais no Brasil 
 

IDADE DOS 
LEITORES  

% DE 
LEITURA  

% ALCANCE DENTRO DO GRUPO 
DE LEITURA  

10-14  5 22 
15-24  20  40 
25-34  25  47 
35-44 19  45 
45-54 14  42 
55-64  10  39 
65 e +  7 33 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Fonte:  – Até 2011 – Ipsos Estudos Marplan – Estudos EDM 9 cidades pesquisadas  
              – 2012 a 2014 – Ipsos Estudos Marplan – Estudos EGM – 13 cidades pesquisadas 
              – 2015 – Ipsos Estudos Marplan – Estudos EGM – 9 cidades pesquisadas 

 

 

Verifica-se que a maior porcentagem de leitores dos jornais possui idades entre 

25 a 34 anos, o que corresponde a 25% do total de leitores desses veículos de comunicação. 

Isso indica que o público a que os jornais se dirigem está voltado, em primeiro lugar, aos 

adultos e, em seguida, quase empatados, estão os adolescentes e jovens, com 20%, e os de 35 

a 44 anos, 19%. Se observarmos a faixa etária dos três grupos que tiveram maior 

porcentagem, veremos que os leitores mais maduros prevalecem, uma vez que, somados os 

públicos com idade entre 25 a 34 e com idade entre 35 a 44, teremos uma quantidade de 

leitores superior a 40%, sem contar com as demais faixas apresentadas na Tabela 3.  
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O público, a que as empresas jornalísticas se direcionam, possui certas 

afinidades ideológicas com os enunciados veiculados por elas, pois os jornais procuram firmar 

com o leitor o compromisso e a aceitação dos conteúdos publicados para que os mesmos 

sejam compartilhados pelo leitor. Além da faixa etária, o grupo social a quem se dirigem os 

jornais também é determinante, porque, a partir da classe social, é possível inferir se se trata 

de um público com mais cultura, mais bens, e, consequentemente, mais maturidade 

discursiva, o que o torna capaz de compreender não só o conteúdo explícito como também o 

implícito. Para Alves Filho (2011, p. 98-99), “[...] notícias para segmentos de classes mais 

ricas podem diferir de notícias para segmentos de classes mais pobres; notícias para 

adolescentes podem ser bem diversas daquelas voltadas para mulheres adultas”. Em posse 

desse comentário, vemos que o nível social dos leitores é, com certeza, levado em 

consideração antes mesmo das empresas jornalísticas veicularem as notícias.  

As empresas Folha e Estadão procuram veicular assuntos que dialoguem com 

seus leitores. Para tanto, no caso específico desta pesquisa, precisamos pensar no leitor de 

textos jornalísticos virtuais que, segundo Marcuschi e Xavier (2010), se trata dos mesmos 

leitores do jornal impresso:  

 

[...] quando realiza buscas de natureza informacional o internauta costuma acessar 
páginas de jornais atrás de notícias. À semelhança do que ocorre em outros suportes, 
as ideias não hegemônicas muito dificilmente ganham espaço no jornalismo on-line. 
Aqueles que têm acesso garantido aos espaços discursivos da mídia tradicional 
(jornais, revistas, rádio e televisão) são os mesmos que têm acesso à mídia digital. 
Da mesma forma, os que tradicionalmente são excluídos, continuarão de fora. 
Afinal, as instituições que estão por trás dos suportes se mantêm as mesmas. Ou 
seja, o posicionamento discursivo da Folha de São Paulo ou de O Globo, por 
exemplo, será o mesmo na sua versão impressa ou on-line (MARCUSCHI; 
XAVIER, 2010, p. 168). 
 
 

Desse modo, o público leitor a que os jornais impressos se destinam são os 

mesmos que os jornais virtuais. Assim, os leitores virtuais são também conhecedores dos 

discursos produzidos por esses jornais e participam, quer por meio das vendas ou das opiniões 

declaradas aos jornais, dos acontecimentos narrados por essas empresas. Quanto à “exclusão”, 

dita na citação pelos autores já citados, refere-se aos grupos que são econômica e 

intelectualmente menos favorecidos, que não têm condições financeiras de assinar o jornal 

digital nem o impresso ou não possuem conhecimento político necessário para interagir com o 

que é produzido por eles.  

Ainda de acordo com a citação dos autores Marcuschi e Xavier (2010, p. 168), 

os jornais, mesmo nas versões on-line, procuram enfatizar discursos da política dominante, 
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e, ao mesmo tempo, os textos produzidos procuram agradar grande parte de seus l

Com base nas afirmações aqui feitas, a seguir seguem dois gráficos que demonstram o perfil 
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isto é, os jornais orientam aqueles discursos jornalísticos que devem prevalecer nos noticiários 

e, ao mesmo tempo, os textos produzidos procuram agradar grande parte de seus l

Com base nas afirmações aqui feitas, a seguir seguem dois gráficos que demonstram o perfil 

Estadão e Folha, respectivamente. A Folha, inclusive, traz detalhes 

os leitores que comumente assinam e leem o que é publicado pelos 

se que os dois jornais utilizaram formas bem distintas para traçarem o perfil de 

seus leitores, por isso, os dados que serão apresentados não são comparativos entre os dois 

Perfil dos leitores do Estadão: 

Ipsos: Estudos Marplan/EGM – janeiro/2013 a dezembro/2013  – Grande São Paulo 
total líquido de leitores de segunda a domingo – Estadão (1.016.000) 
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isto é, os jornais orientam aqueles discursos jornalísticos que devem prevalecer nos noticiários 

e, ao mesmo tempo, os textos produzidos procuram agradar grande parte de seus leitores. 

Com base nas afirmações aqui feitas, a seguir seguem dois gráficos que demonstram o perfil 

, inclusive, traz detalhes 

eem o que é publicado pelos 

se que os dois jornais utilizaram formas bem distintas para traçarem o perfil de 

seus leitores, por isso, os dados que serão apresentados não são comparativos entre os dois 

Grande São Paulo – Filtro: AS 10+ 
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Gráfico 2 - Quem é o leitor da Folha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fonte: Pesquisa “Perfil do Leitor 2000”, realizada pelo Datafolha, de 10/11 a 22/12/2000, em todo Brasil. 
 
 

Pelo conteúdo dos gráficos, notamos que o público dos jornais é mais 

esclarecido e possui uma compreensão discursiva capaz de comungar ou não dos mesmos 

pontos de vistas que cerceiam as empresas jornalísticas acompanhadas. Os gráficos mostram 

ainda que a maioria dos leitores do Estadão pertence ao gênero masculino e na Folha aparece 

empatados os gêneros masculino e feminino. Assim, o Estadão responde mais ao gênero 

masculino ao veicularem seus conteúdos. Já a Folha, apresenta um grupo feminino presente e 

assíduo, assim como o público masculino. O fato de a Folha atender igualmente aos dois 

gêneros, possivelmente, constitui um dos fatores que coloca esse jornal em primeiro lugar de 

vendas no país, em sua versão virtual.  

Depois de conhecermos o público leitor e as propostas enunciativas dos jornais 

Estadão e Folha, por meio dos manuais, observaremos, a partir de agora, como os discursos 

da greve dos professores do Estado de São Paulo são registrados pelas duas empresas 

jornalísticas, argumentados em seus editoriais e publicados na seção Opinião. Verificaremos, 
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pois, como seus pontos de vista são manifestados nesse gênero discursivo e quais as escolhas 

que o Estadão e a Folha deixam transparecer em relação à greve de SP. 

 

 

3.1 OS VALORES IDEOLÓGICOS PRESENTES NOS EDITORIAIS JORNALÍSTICOS 

 

 

Para desenvolvermos esta pesquisa, partimos do conceito bakhtiniano de que 

todo enunciado é sempre ideológico, pois agrega valores aos seus discursos e assume uma 

posição social valorativa, de forma que as palavras usadas na constituição de um enunciado 

pretendem defender certo ponto de vista.  

A nossa proposta é analisar os discursos jornalísticos que foram veiculados 

sobre a greve dos professores do Estado de SP em 2015, para tanto, partimos do princípio de 

que os jornais assumem um posicionamento ideológico próprio da esfera jornalística ao 

veicularem suas notícias. Esse posicionamento fica evidente ao identificarmos o modo como 

os discursos são construídos pelas empresas jornalísticas em seus editoriais. O modo como os 

discursos jornalísticos vão sendo construídos, ao longo da greve em SP, fazem com que os 

valores ideológicos, pertencentes ao lugar em que as empresas situam, sejam descobertos e, 

dessa forma, as palavras revelam o sentido de defesa ou de oposição à paralisação dos 

professores de SP.  

Sabe-se que a empresa jornalística se utiliza do próprio veículo de informação, 

“o jornal”, para expor o que pensa sobre determinado assunto em seções intituladas Editoriais. 

Esse gênero consiste em revelar a opinião do jornal frente aos conflitos veiculados e 

manifestam suas ideologias numa tentativa de afastarem essas “vozes” dos outros gêneros que 

compõem o folhetim, embora nem sempre isso aconteça. Os editoriais são escritos em 

discurso indireto e procuram assumir a sua própria voz enunciativa, ou seja, nos editorias, os 

jornais assumem seu projeto de dizer e sua intenção valorativa.  

Diante disso, separamos dois artigos da seção Editorial, uma de cada empresa 

jornalística, publicados nos dias 25 de março (Estadão) e 26 de março (Folha). Esses 

editoriais foram escolhidos para mostrar como os pontos de vista, dessas empresas, são 

marcados durante a materialização discursiva. Por meio desses discursos, os jornais dão pistas 

claras sobre o modo como pensam e como veem a greve dos professores de SP e, a partir 

dessas análises, teremos apoio para descobrirmos se esses discursos são refletidos nas notícias 

jornalísticas, que veremos no próximo capítulo. Iniciaremos as análises a partir das manchetes 
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dadas aos editoriais apenas como forma de apreensão integral dos sentidos propostos pelos 

jornais, uma vez que a manchete, embora muito importante, é um gênero que não nos 

propomos estudar neste trabalho.  

O editorial analisado a seguir foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo 

no dia 25 de março de 2015, na seção Opinião. Esse enunciado foi o primeiro publicado pelo 

jornal sobre a greve dos professores do Estado de São Paulo, já iniciada quase um mês. O 

texto nos interessa para verificarmos o ponto de vista da empresa e como as escolhas 

linguísticas evidenciam seus valores ideológicos e influenciam a construção das notícias sobre 

o mesmo tema publicadas pelo jornal.  

Com o título “Mais uma greve da Apeoesp”, o Estadão inicia o editorial 

dizendo que: 

 

Menos de um mês depois do início do ano letivo, o Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) propôs aos seus filiados que 
entrassem em greve. Além de prejudicar o calendário escolar, a iniciativa converte 
mais uma vez os alunos e suas famílias em reféns das pretensões corporativas. Na 
primeira semana da greve, 59% da categoria teria cruzado os braços, segundo a 
Apeoesp. Nas contas do governo, 96% dos professores compareceram às aulas (O 
ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, ON-LINE) 

 

A greve dos professores do Estado de SP, de acordo com o jornal Estadão, é 

motivada pelo Sindicato e é interpretada como prejudicial aos alunos e às famílias, tendo 

ainda “pretensões corporativas”, isto é, essa greve, de acordo com o jornal, torna os alunos e 

as famílias vítimas das vontades do sindicato, pois o sindicato não se preocupou com os 

“prejuízos” causados frente à paralisação dos professores. Destaca-se que o sujeito professor 

não aparece no parágrafo, pelo contrário, o jornal responsabiliza o sindicato por influenciar e 

induzir a categoria a entrar em uma greve à revelia, sem pensar nas consequências. As 

palavras e orações, presentes no editorial, levam em consideração o contexto social e o ponto 

de vista da empresa jornalística em relação à greve dos professores de SP. Como exemplo, os 

termos “teria”, referindo-se ao sindicato, e “nas contas”, referindo-se ao governo estadual, 

imprimem um sentido de dúvida no primeiro e certeza no segundo.  

Ao considerar-se as expressões “prejudicar” e “reféns”, explícitas no 

enunciado, nota-se que a greve dos professores de SP é abordada com depreciação e que o ato 

agride a sociedade e/ou famílias envolvidas no ambiente educacional. Os termos destacados 

têm uma força expressiva, uma entonação que denuncia essa greve em SP como uma forma 

de trazer prejuízo ao ensino dos alunos. A intenção discursiva é clara, visto que reforça uma 
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opinião contrária à greve em SP e, com isso, a natureza do texto expresso revela o argumento 

negativo do Estadão em relação à greve dos professores do Estado de SP.  

Em seguida, no segundo parágrafo, o jornal declara que “a pauta de 

reivindicações da entidade é irrealista”, porque a proposta sobre o valor do aumento nos 

salários é muito alto, segundo o folhetim, e é feito “a pretexto de assegurar a equiparação 

salarial do professorado com as categorias do funcionalismo público com formação de nível 

superior” (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, ON-LINE). Mais uma vez, o termo 

“pretexto” torna evidente a intenção discursiva do jornal de opor-se à greve dos professores 

de SP, mostrando que não são exatamente os baixos salários que resultam na paralisação, pelo 

contrário, o aumento de salário seria um pretexto para deflagrar uma greve em SP sem 

motivos justificáveis. Ao assumir esse enunciado, vemos que os sentidos vão sendo 

construídos com uma intenção declarada, previamente cogitada e estrategicamente pensada, 

isto é, as palavras convergem para o sentido da refutação em relação a greve dos professores, 

que o jornal considera ser apenas uma proposta sindicalista. 

Com base nas reflexões de Bakhtin (2015, p. 330) de que os discursos estão 

carregados de valores sociais e históricos e de que esses valores não são estáticos nem 

neutros, verificamos que o editorial, aqui destacado, serve para reforçar a intenção do Estadão 

em descaracterizar as reivindicações do professorado de SP. Esse enunciado representa, 

portanto, a resposta dada pelo jornal ao movimento da greve dos professores em SP. Assim, 

partindo dos conceitos aplicados no capítulo um desta pesquisa, os enunciados publicados 

pela empresa são de natureza ideológica e influenciam na forma como as notícias sobre a 

greve dos professores de SP são veiculadas e no modo como os discursos vão sendo formados 

no decorrer dos acontecimentos. 

No terceiro parágrafo do editorial, o jornal afirma que: 

 

A greve deflagrada pela Apeoesp tem objetivos políticos. A entidade, cujos 
dirigentes são em sua maioria vinculados ao Partido dos Trabalhadores, também está 
promovendo o que chama de “Operação Caça-Alckmim”. A ideia é criar 
constrangimentos em todas as cidades que o governador visitar e em todos os 
eventos em que estiver, para pressioná-lo e desgastá-lo (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2015, ON-LINE). 
 
 

A declaração inicial do parágrafo associa a greve dos professores de SP a fins 

políticos partidários. A afirmação aponta as estratégias adotadas pela “entidade” com o 

objetivo de descaracterizar o governador de SP. Segundo o Estadão, a APEOESP, que tem 

ligações com o PT, estaria perseguindo o governador de SP, que pertence ao PSDB.  Sem 
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mencionar o sujeito a que se referia à caçada ao governador de SP, o Estadão não reconhece a 

categoria dos professores de SP como sujeito da ação, pelo contrário, os discursos são 

narrados de forma a desqualificar uma greve de caráter sindicalista e não de uma classe 

trabalhadora. O jornal optou por olhar a greve em SP apenas focado na ação do sindicato e 

não na ação de uma categoria de trabalhadores. Como o editorial mostra apenas o ponto de 

vista do jornal, ele exclui desse enunciado outros pontos de vista em relação à greve dos 

professores do Estado de SP.  

Temos, portanto, uma tomada de posição do jornal, pois as vozes sociais 

suscitadas convergem para o sentido da negatividade da greve. As escolhas das palavras e a 

construção dos parágrafos são materializadas em um tom expressivo que mostra o motivo que 

interessa a seus objetivos. O discurso ideológico, encontrado nesse editorial, é contrário à 

greve dos professores de SP. Desse modo, o Estadão busca argumentar, por meio de sua 

opinião, sobre os motivos que o convencem a pensar que a greve dos professores de SP tem 

intenções políticas partidárias. Para isso, o jornal descreve as ações que, segundo a empresa, 

pretendem por em prática o plano “Caça- Alckimin”, numa tentativa de provocar uma reação 

no leitor e, assim, fazê-lo interagir com o discurso, por meio da refutação. A partir desses 

enunciados, outros vão sendo produzidos, abrindo espaço para a existência de intermináveis 

diálogos sobre a greve dos professores de SP. 

Na sequência do editorial, o jornal descreve, resumidamente, alguns embates 

ideológicos em que se apresentam de um lado a Presidente da APEOESP, Maria Izabel 

Azevedo Noronha, e de outro o governo do Estado de SP. Nesse momento, o jornal evidencia 

os dois lados da greve, porém o espaço dado a voz do governo de SP é muito maior e mais 

apropriado para confirmar a posição do próprio Estadão em relação à greve dos professores 

de SP e, consequentemente, às escolhas políticas (PSDB). Ou seja, para o jornal interessa 

aceitar os argumentos do sujeito “Secretaria da Educação”, de SP, em detrimento aos 

argumentos do Sindicato dos professores (APEOESP), já que a própria empresa utiliza de 

discursos e expressões em tom negativo ao ato, para dar forma ao sentido que o jornal 

pretende. Assim, o enunciado finaliza o texto reafirmando sua posição e ratificando a fala do 

sujeito que interessa ao jornal, conforme podemos ver a seguir: 

 

[...] A recorrência das paralisações lideradas pela Apeoesp é o resultado de uma 
equação cujos elementos são conhecidos. Por interesses corporativos, a entidade 
rejeita medidas fundamentais para a melhoria do sistema de ensino, como fixação de 
metas de produtividade e avaliação de mérito para a concessão de benefícios e 
reajustes salariais. E, por oportunismo político, a entidade recorre a reivindicações 
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irrealistas como pretexto para fazer passeatas e criar dificuldades para o governo 
estadual (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, ON-LINE). 
 

Com essas últimas declarações, citadas acima, o Estadão conclui seu 

posicionamento ideológico destacando o que ele pensa sobre a greve dos professores de SP e, 

especificamente, sobre o sindicato dos professores de SP. Curioso notar que o sujeito 

professor não é diretamente mencionado, pelo contrário, o discurso está apontado diretamente 

para a Apeoesp que estimula a greve em SP. O sindicato é chamado também de “entidade” e 

não há referência alguma aos professores, exceto quando cita as divergências quanto ao 

número de professores que aderiram à greve em SP, conforme mostrado no primeiro 

parágrafo desse editorial. Para reforçar seu posicionamento ideológico, o jornal retoma, no 

último parágrafo, dois termos, a palavra “irrealistas” e a palavra “pretexto”, já utilizados, e ao 

fazer essas escolhas, o jornal pretende reforçar sua tomada de posição ideológica, da qual 

acredita que seu público leitor compartilha, compreende e aceita.  

Bakhtin (2015, p. 275) afirma que a repetição de termos, com intuito de forçar 

uma compreensão responsiva, é chamada de réplicas do diálogo. Ao aplicar-se esse conceito a 

essa análise, vemos que a compreensão que o Estadão fez sobre a greve dos professores do 

Estado de SP não observa a paralisação e sim os discursos que estão por detrás desse ato. 

Desse modo, o jornal enfatiza seu olhar jornalístico àquilo que lhe interessa, àquilo que 

agrega aos seus valores e à suas intenções discursivas. Assim, destaca uma prática do 

sindicato para discutir política. Logo, o jornal se aproveita disso para enunciar seu 

posicionamento ideológico e construir seus argumentos. A fim de desprestigiar a greve dos 

professores em SP, o jornal toma o ato como mero pretexto sindicalista para desconstruir o 

governo estadual com reivindicações que fogem à realidade do contexto social e econômica 

do país, por isso, refere-se ao aumento “irrealista” nos salários dos professores de SP. 

Nessa perspectiva, analisamos também o editorial publicado pelo jornal Folha, 

a fim de observar seu posicionamento frente à greve dos professores de SP. Igualmente ao 

Estadão, esse editorial é a primeira manifestação opinativa da Folha em relação a essa greve. 

Publicado no dia 26 de março, há quase um mês em que a greve dos professores do Estado de 

SP havia se iniciado. O editorial, publicado na seção Opinião, apresenta como título 

“Deseducação pela greve”. Já a partir da manchete, pode-se sentir o tom negativo associado à 

paralisação, pois o jornal dá pistas de que a greve dos professores de SP seria um desrespeito 

ou uma falta de educação. Vejamos a seguir como a Folha inicia seus argumentos:  
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Em cinco dias, 232 mil servidores da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo começarão a receber R$ 1 bilhão em bônus salariais. O valor supera em 42% o 
distribuído em 2014. Apesar disso, a Apeoesp (sindicato dos professores) deflagrou 
mais uma greve (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015, ON-LINE).  
 

Neste início de parágrafo, vemos que o discurso do jornal se posiciona de 

modo a enfraquecer a greve em decorrência do motivo alegado acerca de baixos salários dos 

servidores de SP. Nota-se que a Folha também não se refere diretamente aos professores e 

sim aos servidores de SP. De acordo com a Folha, os “servidores” receberiam um bônus 

maior que o ano anterior como gratificação por resultados obtidos. Bem mais direto, ao 

declarar o valor bilionário da gratificação que os servidores de SP iriam receber após cinco 

dias, a Folha deixa claro seu desgosto quanto à greve em SP e se vale dos discursos alheios 

para formar sua opinião. Isto acontece uma vez que o jornal se apropria de dados específicos 

da Secretaria da Educação de SP para obter a data do pagamento da gratificação e, utilizando 

essas informações, constrói seu discurso descaracterizando os motivos que levaram a 

APEOESP a convocar a greve dos professores de SP. Com isso, os enunciados mesclam-se, os 

sentidos ampliam-se e o contexto dos argumentos constitui-se historicamente, contribuindo 

para reafirmar que a greve dos professores em SP é uma “deseducação” ou uma afronta à 

sociedade. 

Mais à frente os argumentos se manifestam de forma incisiva e declarada 

quanto à sua oposição à greve dos professores de SP, e o editorial não poupa adjetivos 

depreciativos para declarar sua indignação quanto à greve. É o que podemos verificar na parte 

do artigo transcrito a seguir: 

 

A Apeoesp, no entanto, ultrapassa todas as medidas do razoável. Nesta 
paralisação, reivindica reajuste de 75,33% nos proventos, de maneira a equipará-los 
com os ganhos de outras categorias estaduais que exigem nível superior. 
O pleito é descabido. O professorado tem obtido reajustes anuais; o último 
começou a ser pago em agosto. A inflação acumulada em 12 meses está em 7,7% 
(IPCA). 
Até um desvairado militante esquerdista tem de reconhecer que nenhum governo, 
com a crise aguda da economia e a inevitável queda na arrecadação de impostos, 
pode dispor de recursos para expandir gastos de forma desmesurada. 
O irrealismo patente do movimento reforça a conclusão de que seu objetivo seja 
menos corporativista que político. Satélite da CUT e do PT, a Apeoesp se mostra 
inclinada a manobrar a categoria para fustigar o governo estadual do PSDB. 
Para isso, não hesita em usar as famílias de 4 milhões de alunos como peões no 
xadrez partidário . Centenas de milhares deles são forçados a perder aulas, mesmo 
que a paralisação não atinja os proclamados 60% da categoria. 
Ao cruzar os braços poucas semanas depois de iniciado o ano letivo, os professores 
em greve deixam a seus alunos a lição de que o ensino figura entre as últimas de 
suas prioridades. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015, ON-LINE, grifos nossos) 
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A transcrição anterior denota a posição do jornal que expressa sua opinião 

sobre a greve em SP, associando os professores a objetos manobrados pelo Sindicato 

(APEOESP). Assim como fez o Estadão, analisado anteriormente, os motivos da greve em SP 

são refutados pelo jornal Folha, e utiliza como argumento o valor do aumento excessivo 

solicitado pela categoria: que é “descabido”. O jornal ressalta também que o governo de SP 

tem feito reajustes anualmente. 

A Apeoesp é considerada a mentora das atitudes revoltosas contra o governo de 

SP, para a Folha, o sindicato usa os professores, os alunos e as famílias como peças de um 

jogo para conseguir o que pretende. Assim, as vozes discursivas construídas pelo jornal 

apontam para o sindicalismo da APEOESP e, com isso, a voz do professorado é silenciada. O 

interesse do jornal é construir um discurso político partidário sem olhar para o ato dos 

professores grevistas em SP. Tal posição é confirmada ao observar os dizeres: “Satélite da 

CUT e do PT, a Apeoesp se mostra inclinada a manobrar a categoria para fustigar o governo 

estadual do PSDB”. A comparação da greve em SP a um jogo de interesses políticos 

partidários segue a mesma postura discursiva assumida pelo Estadão. 

A Folha, ao final desse editorial, se dirige, pela primeira vez, aos professores 

de SP e afirma que eles “deixam a seus alunos a lição de que o ensino figura entre as últimas 

de suas prioridades”. Desse modo, o posicionamento da Folha é o de que os professores de SP 

agem como inconsequentes e insensatos, não se preocupam com a educação de seus alunos. 

Para o jornal, não havia motivos reais e justos que levassem os docentes a lutarem por seus 

direitos. Todos esses argumentos são tecidos com o fim único de dar sustentação ao 

posicionamento contrário à paralisação, por isso, o jornal utiliza expressões em tom de 

negatividade quanto à greve dos professores do Estado de SP.  

A expressão dada as palavras e orações, aqui utilizadas, remetem às relações 

dialógicas e, consequentemente refletem as ideologias da empresa jornalística, visto que a 

posição defendida pelo Editorial da Folha denota o ponto de vista dessa empresa, revelando 

suas subjetividades e a compreensão criadora sobre o ato da greve dos professores de SP. Os 

destaques dados ao texto evidenciam o papel social e histórico, dão expressão viva à 

linguagem e revelam discursos específicos desse jornal. Muito mais polêmico e detalhista, a 

Folha vai tecendo seus argumentos de modo a depreciar o ato e, ao mesmo tempo, procura 

sustentar seus argumentos por meio do contexto social e econômico do Estado de SP e 

também por meio do contexto familiar no ambiente educacional.  

Essas escolhas fazem com que as vozes sociais se manifestem no interior dos 

discursos evidenciados, isto é, os valores suscitados colocam a língua em movimento, assim 



72 

 

os vários sujeitos e contextos utilizados pelo jornal fazem operar um encontro de sentidos que 

convergem para os valores ideológicos comungados pelo jornal bem como por seus leitores, a 

fim de organizar sua intenção discursiva de descaracterizar a greve dos professores de SP. 

A escolha das palavras e expressões feitas pela Folha não é de forma alguma 

feita aleatoriamente, pois revelam o discurso próprio do jornal a partir de um gênero 

específico para declarar a sua posição valorativa. No editorial, a empresa jornalística revela-se 

em oposição à greve em SP, fazendo diversos ataques à APEOESP, de forma bem mais direta 

do que o Estadão, embora ambos sejam contrários à paralisação e possuam afinidades 

ideológicas sobre o assunto.  

Dessa forma, os posicionamentos ideológicos dos jornais dão um tom 

específico para a leitura dos editoriais e, com isso, é possível comprovar a existência de 

enunciados ideológicos, pois, a partir dos enunciados veiculados pelos jornais sobre a greve 

dos professores do Estado de SP, verifica-se uma tomada de posição que é ideológica e revela 

a individualidade do Estadão e da Folha, mas, ao mesmo tempo, demonstra que os dois 

jornais defendem a mesma posição valorativa, visto que pertencem à mesma esfera de 

atividade, a esfera jornalística.  Embora as empresas se apropriem de recursos estilísticos 

diferentes, isto é, utilizam expressões, palavras e orações distintas, o tom valorativo de ambas 

empresas e as vozes sociais suscitadas nos discursos dos dois jornais revelam que eles 

comungam da mesma posição ideológica: a oposição à greve dos professores em SP.  

Todo discurso veiculado pelos jornais busca atingir o conceito de verdade. 

Bakhtin (2015, p. 329), em seus estudos sobre a linguagem, declara que todo enunciado 

pretende atingir um efeito de verdade, uma refração da verdade, isto é, para o filósofo a 

verdade é uma impressão a que o enunciador pretende a partir de suas ideologias, convicções, 

crenças, etc. A partir das reflexões bakhtinianas, pode-se observar que os jornais demonstram 

seus posicionamentos ideológicos a partir do que materializam linguisticamente a partir das 

escolhas de palavras e expressões e também dos sujeitos incluídos nos discursos para dar 

sustentação ao que é dito pela empresa jornalística. Nos editoriais, analisados neste capítulo, 

pode-se enxergar a motivação encontrada pelos enunciadores ao abordarem a greve dos 

professores de SP: a motivação política partidária, simplesmente. Desse modo, identificam-se 

os objetivos das empresas jornalísticas em contrapor-se à greve dos professores de SP, 

buscando sentidos que deem credibilidade ou efeito de verdade às suas convicções.  

Pode-se entender, assim, que as empresas jornalísticas partem do efeito de 

verdade para manifestarem suas ideologias em relação à greve dos professores de SP e, 

também, de suas posições políticas. As empresas jornalísticas aqui analisadas partem de 
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valores ideológicos que vão penetrar nos discursos noticiados sobre a paralisação dos 

professores de SP e também nos argumentos do governo estadual e da Secretaria de Educação 

de SP para sustentarem e darem validade aos argumentos. Os jornais partem do pressuposto 

de que seus leitores já compartilham de suas escolhas e pontos de vista e, por isso, se valem 

de discursos ideológicos bem fundamentados, como os que aqui mostramos, para colocar seus 

pensamentos e pontos de vista em evidência. 

 Bakhtin (2015 p. 330) diz que o posicionamento social é sempre ideológico, 

porque carrega consigo vozes sociais que refratam um conjunto de verdade, isto é, as palavras 

possuem uma força enunciativa que se ressignificam, pois são tomadas de valores axiológicos 

ou ideológicos a partir de suas interpretações e das leituras que fazemos sobre o tema em 

questão e, ao fazê-las desprezamos outras opiniões, outros pontos de vista sobre o mesmo 

tema. Apoiados nas reflexões de Bakhtin (2015), verificamos que os editoriais analisados 

representam atos responsivos praticados pelos jornais que se aproveitam dessa greve em SP 

para fazer valer suas convicções valorativas: trata-se de uma paralisação descabida, pois serve 

de interesse político partidário. Assim, essas empresas jornalísticas usam desse argumento 

para fazer política.  

Vimos que, de acordo com Bakhtin (2015), as palavras e orações dentro de um 

enunciado têm importância essencial, pois é por meio da linguagem viva, entre os indivíduos, 

que os diálogos e os posicionamentos são concretizados, seja por meio dos enunciados 

escritos ou orais. Nessa perspectiva, os jornais verbalizam seus discursos de uma forma 

própria que faz com que as falas estejam focadas apenas para os sindicatos, e o sujeito 

“professor” acaba sendo esquecido ou silenciado, devido às intenções comunicativas e 

ideológicas das empresas. Entretanto, existe um encontro de vozes convergentes ao tema que 

se opõe à paralisação em SP. A afinidade discursiva é ideológica e não se faz isoladamente, 

utiliza-se, para tanto, de outros discursos que já foram proferidos anteriormente.  

O benefício (bônus) pago aos professores de SP serve de argumento para que a 

Folha o associe à razão pela qual a voz dos professores de SP não tenha credibilidade, já que 

a valorização nos salários é reivindicada pela categoria. Mesmo que o bônus não represente 

um aumento salarial para a categoria, mas sim uma gratificação, o ponto de vista do jornal 

ignora essa informação e despreza qualquer tentativa dos professores ou do sindicato de SP de 

explicar a paralisação. Nessa postura, vemos que os valores ideológicos revelam a oposição 

quanto ao direito dos professores de SP em optarem pela greve. 

Não se trata aqui de julgarmos ou de averiguarmos a veracidade dos discursos 

jornalísticos, apenas pretende-se observar as marcas ideológicas impregnadas nos discursos 
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dos editoriais jornalísticos ao traçarem o acontecimento da greve dos professores do Estado de 

São Paulo, no ano de 2015. A análise realizada nesses dois editorais procurou comprovar que 

esses veículos de informação partem de suas compreensões valorativas e, ao fazê-las, tomam 

posições que, nesse caso, opõe-se à greve dos professores de SP por motivos que julgam ser 

suficientes para descaracterizar o ato, ou seja, por acreditarem que o ato seja político 

partidário e inoportuno.  

As ideologias que se manifestam na construção dos editoriais expostos, 

possivelmente, vão refletir no modo como as notícias jornalísticas são veiculadas. Por isso, a 

partir de agora vamos refletir sobre as relações dialógicas que se manifestam no discurso 

jornalístico sobre a paralisação dos professores de SP. 

 

 

3.2 AS NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS E AS RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

 

Ao tratarmos do gênero editorial anteriormente, vimos que se trata de uma 

manifestação discursiva opinativa, pois o editorial jornalístico propõe uma argumentação que 

evidencia um posicionamento direto dos fatos. Por outro lado, o gênero notícia, que já 

dissertamos no segundo capítulo desta pesquisa, tem como objetivo, vistos nos manuais 

jornalísticos, registrar ou narrar os fatos imparcialmente, silenciando, dessa forma, os valores 

ideológicos das empresas. Os discursos jornalísticos contidos nos editoriais se aproveitam dos 

sujeitos envolvidos para construírem argumentos de acordo com seus valores ideológicos, 

seus pontos de vista, suas compreensões vivas dos fatos, resultando na sobreposição de 

argumentos que, no caso dos editoriais analisados, culminaram em valores de refutação à 

greve dos professores de SP. 

 Compreendemos que, a partir dos argumentos defendidos nos editoriais 

jornalísticos, as notícias veiculadas representam as respostas dadas pelas empresas 

jornalísticas na tomada de posição, no caso específico, sobre a greve em SP, e que, em razão 

disso, os valores ideológicos presentes na esfera jornalística ficarão implícitos nos discursos 

noticiados. As notícias jornalísticas pertencem a um gênero complexo em sua estrutura por ser 

constituído a partir de uma esfera social e cultural e também, como parte desta pesquisa, por 

ganhar significado a partir de um suporte virtual que facilita ainda mais o acesso de suas 

informações a milhares de pessoas.  
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Dessa forma, o conteúdo da notícia jornalística, on-line, abrange informações 

atraentes e objetivas sobre os últimos acontecimentos do mundo, do país ou da sociedade a 

que pertencemos, mediante determinado contexto de produção. A greve dos professores de SP 

interessa às empresas jornalísticas porque é um tema que envolve embates de opiniões, em 

contextos variados como: o escolar, o familiar, o político, entre outros, já que a educação 

pública ocupa um lugar que envolve a sociedade como um todo.  

Entendemos, por meio das reflexões bakhtinianas, que os discursos são 

constituídos a partir de palavras, expressões, orações que provocam efeitos de sentidos que 

transformam os elementos linguísticos em enunciados concretos, vivos, que movimentam a 

linguagem e dão um tom expressivo ao texto. Bakhtin (2010, p. 210) afirma que a 

materialização dos enunciados faz com que outros enunciados se formem e se “[...] dois juízos 

forem divididos entre dois diferentes enunciados de dois sujeitos diferentes, então surgirão 

relações dialógicas”. 

Ao apropriarmos das relações dialógicas em Bakhtin, podemos dizer que os 

efeitos de sentidos encontrados nas notícias jornalísticas sobre a greve dos professores de SP 

se valem, além dos contextos já citados, de sujeitos como: o sindicato, os professores, o 

governo, o governador, a Secretaria da Educação de SP, os alunos, os pais dos alunos, entre 

outros. Há, portanto, nos enunciados, embates dialógicos que suscitam vozes sociais que 

culminam em valores ideológicos, isto é, os sujeitos envolvidos no cenário da greve em SP 

são peças fundamentais na criação das notícias jornalísticas e ficam sujeitadas às seleções que 

são feitas, ideologicamente, pela esfera jornalística, da forma como lhes convém. Assim, os 

jornais se apropriam do contexto da greve dos professores em SP e promovem um campo de 

luta entre vozes sociais cujo embate ideológico revelam as relações dialógicas entre os 

discursos noticiados. De acordo com seu posicionamento e interesse, as notícias caminham 

para uma concordância ou uma discordância quanto à greve dos professores de SP. 

A partir das análises realizadas nos editoriais do Estadão e Folha, vimos que o 

posicionamento ideológico defendido por ambos jornais é de que a greve dos professores de 

SP foi descabida e irrealista, portanto, reprovaram essa greve em SP. Em seus discursos 

opinativos, o Sindicato dos professores (APEOESP) foi apontado como protagonista da greve 

em SP, talvez por isso, os professores não tiveram sua voz exposta. Os discursos dos 

editoriais apontam que a greve dos professores de SP teve motivação política partidária. Ao 

propor a paralização para solicitar um aumento desproporcional nos salários, fica evidente, na 

voz dos jornais, o interesse do sindicato em desgastar a imagem do governador de SP. 
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A Folha define as notícias como um gênero de mero “registro dos fatos, sem 

opinião” (FOLHA DE SÃO PAULO, 1996, on-line). Essa definição, embora busque a 

imparcialidade em suas notícias, defendemos que há uma compreensão valorativa nos 

veículos de comunicação a qual penetra nos discursos noticiados. As relações dialógicas são 

suscitadas uma vez que os valores e as intenções jornalísticas são evidenciados. Nos 

enunciados analisados, já foram revelados juízos, vozes sociais de desprestígio à greve dos 

professores de SP. 

Partimos do conhecimento de que as notícias jornalísticas, do ponto de vista 

estrutural, são constituídas de algumas fases, já destacadas no capítulo dois deste trabalho. A 

saber: a seleção, a ordenação e a nomeação, de acordo com as afirmações de Lage (1998). A 

partir dessas três importantes fases, acreditamos que a seleção funciona como um mecanismo 

de valor, uma vez que, para sua realização, as palavras são pensadas, escolhidas, separadas, 

ou seja, as notícias não são simplesmente narradas, mas carregam em seus enunciados vozes 

discursivas com valores e sentidos.  

Ao observar o esforço realizado pela empresa jornalística para que as notícias 

compartilhem dos argumentos sustentados ideologicamente pelos jornais, os discursos 

noticiados misturam-se aos valores subjetivos dos mesmos e, com isso, resultam em relações 

dialógicas. O que nos dão suporte para essa compreensão são as reflexões de Bakhtin (2010, 

p. 211) que declaram que as relações dialógicas “[...] podem penetrar no âmago do enunciado, 

inclusive no íntimo de uma palavra isolada se nela se chocam dialogicamente duas vozes 

[...]”. 

As outras duas fases de construção da notícia que mencionamos: a ordenação e 

a nomeação, também são essenciais e fazem parte da feitura do discurso jornalístico. A ordem 

dos fatos influencia diretamente no grau de importância dada à notícia. Em vista disso, temos 

que a greve dos professores de SP foi ordenada, pelas empresas jornalísticas, de acordo com o 

grau de acuidade dada aos sujeitos que a protagonizaram. Partindo do conhecimento de que 

em toda greve se pressupõe dois lados, os embates dialógicos provocados pelos sujeitos nas 

notícias tendem a fortalecer o lado que, possivelmente, se colocam contra a paralisação em 

SP, já que são esses que interessam mais aos jornais e correspondem à posição tomada por 

eles frente ao ato dos professores de SP.  

No que se refere à nomeação dos sujeitos, temos o sindicato (APEOESP), os 

professores de SP, a Secretaria da Educação de SP, o governo/governador de SP, entre outros 

participantes do cenário da greve em SP que são peças chave para que os discursos das 

notícias jornalísticas sejam dirigidos a eles. Assim, as notícias são construídas a partir da fala 
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direta e indireta desses sujeitos, de acordo com as pretensões ideológicas jornalísticas, ou seja, 

os jornais procuram manter seus discursos relativamente estáveis ao darem voz aos próprios 

sujeitos da greve em SP, por meio do discurso direto. Ao introduzirem as falas dos sujeitos 

envolvidos na greve em SP, os jornais mantêm certa imparcialidade no discurso, interferindo 

menos nos enunciados.  

Em outro momento, as vozes dos sujeitos unem-se à da empresa jornalística 

por meio do discurso indireto, manifestando, desse modo, o ponto de vista jornalístico. O 

discurso indireto faz com que os discursos que concordam com a posição assumida pelos 

jornais sejam percebidos com mais entusiasmo. O uso do discurso direto e indireto, presentes 

nas notícias jornalísticas, revelam os recursos estilísticos que cada jornal adota para 

evidenciar os fatos de acordo com os objetivos pretendidos pelas empresas. 

Tanto a ordenação quanto a nomeação são articuladas nas notícias a partir da 

atuação dos sujeitos envolvidos nos acontecimentos que são narrados. A greve dos 

professores de SP conta com a participação de falantes que buscam defender, cada um, o seu 

ponto de vista. Nas diferentes posições defendidas, temos os embates dialógicos ou 

ideológicos em que os sujeitos assumem posições valorativas opostas: de um lado o Sindicato 

que representa os professores de SP e de outro a Secretaria da Educação de SP que representa 

o governo de SP. Ambos têm suas falas e ações expostas pelos jornais nas notícias, e o 

confronto entre eles geram relações dialógicas, pois os sentidos se expandem e os enunciados 

se concretizam na direção do debate, da oposição de ideias e ideologias, que são aproveitados 

pelas empresas jornalísticas para direcioná-los de forma a favorecer argumentos que 

confirmam suas intenções discursivas. 

Bakhtin (2010, p. 212) afirma que “[...] se dois juízos forem divididos entre 

dois diferentes enunciados de dois sujeitos diferentes, então surgirão entre eles relações 

dialógicas”. Em posse desse conhecimento, verifica-se que, nos discursos das notícias 

jornalísticas, também é possível identificar as relações dialógicas nos momentos de 

aproximação e de distanciamento do fato noticiado. Assim, na apropriação feita pelos jornais 

dos discursos alheios, seja de forma direta ou indireta, temos as relações dialógicas entre os 

sujeitos do discurso e o próprio jornal que veicula as notícias.  

As notícias jornalísticas possuem um discurso carregado de vozes sociais que 

são suscitadas por meio de embates dialógicos os quais veremos no capítulo a seguir. Nossas 

análises pretendem elucidar as vozes e os sentidos que os discursos jornalísticos dão à greve 

dos professores de SP no ano de 2015. Para isso, serão analisadas a seguir oito notícias sendo 

quatro do jornal O Estado de São Paulo e outras quatro do jornal Folha de São Paulo. 
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4  A GREVE DOS PROFESSORES REFLETIDA EM NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS: 
UM ENCONTRO DE VOZES 

 

 

A partir deste momento, passaremos para as análises de algumas notícias 

jornalísticas a fim de mostrarmos como os discursos da greve dos professores de SP são 

apresentados e, também, a forma como as marcas ideológicas implícitas, nas notícias, 

ratificam a exposição dos fatos. Bakhtin (2015) já dizia que os discursos necessitam do outro 

para existir e para gerar respostas as quais o homem busca para criar outros enunciados na 

grande cadeia da comunicação discursiva. Nessa perspectiva, entendemos que, na esfera 

jornalística, isso não é diferente, pois atende ao público de acordo com as diretrizes da 

empresa jornalística e suas ideologias, já vistas no capítulo anterior e, desse modo, os 

discursos vão sendo acomodados de acordo com os objetivos dos jornais. 

Seguindo esses princípios, este capítulo mostra os caminhos percorridos pelos 

referidos jornais em quatro notícias da Folha e quatro do Estadão. As notícias foram 

publicadas nas mesmas datas e retiradas da seção Educação. Nelas, temos o ponto de vista que 

cada folhetim encontrou para registrar a greve dos professores do Estado de SP.  

As oito notícias selecionadas para análise compreendem, de modo indutivo, a 

totalidade dos discursos noticiados durante a greve em SP. As datas selecionadas, 13/03, 

20/03, 15/05 e 12/06, foram escolhidas de forma a destacar o início, o meio e o fim da greve 

que durou 89 dias, iniciou-se no dia 13 de março e finalizou-se em 12 de junho de 2015. As 

notícias serão analisadas nessa ordem e serão transcritas na íntegra, após o subtítulo, a fim de 

evidenciar o objetivo proposto nesta pesquisa. A ordem das análises observará, 

primeiramente, a primeira notícia do jornal O Estado de São Paulo, em seguida, analisar-se-á 

a primeira notícia do jornal Folha de São Paulo e assim, respectivamente, as notícias 

seguintes. 

As notícias serão analisadas a partir das manchetes para entendermos a 

totalidade dos enunciados veiculados, embora não seja o gênero principal dessas análises e, 

em seguida, a análise seguirá para o conteúdo das notícias. Destacando-se, sobretudo, as 

relações de sentido que são estabelecidas em cada notícia e as características adotadas para 
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facilitar as construções discursivas sobre a greve dos professores de SP, pretendidos pelos 

folhetins.  

 

 

4.1 ESTADÃO: NOTÍCIA DE 13 DE MARÇO DE 2015 (1º DIA DE GREVE) 

 

 

Professores da rede estadual de SP decidem entrar em greve 
Bruno Ribeiro, O Estado de S. Paulo 13 Março 2015 | 16h17 
 
Assembleia foi realizada na tarde desta sexta, na Paulista; docentes querem 75,33% 
em aumento salarial, entre outras reivindicações 
 
SÃO PAULO - Os professores da rede estadual de São Paulo aprovaram na tarde 
desta sexta-feira, 13, uma greve por tempo indeterminado. A assembleia dos 
docentes foi realizada no momento em que uma forte chuva começava a cair sobre a 
Avenida Paulista. Com 180 mil sócios, a Apeoesp é um dos maiores sindicatos da 
América Latina. 
Os professores querem 75,33% de aumento salarial, reabertura de classes e períodos 
fechados e desmembramento de classes superlotadas, contratação dos professores 
temporários, convocação de concursos, aumento dos valores de vale-alimentação e 
vale-transporte, além de melhores condições de trabalho.  
Por volta das 16h, eles se preparavam para começar uma passeata até a Secretária de 
Estado da Educação. A próxima assembleia será realizada no dia 20 deste mês. 
A presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) disse que irá esperar o ato da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
para seguir. A categoria se dividirá. "Vamos ficar para o ato em defesa da 
democracia", disse Maria Izabel Noronha.  
A Secretaria da Educação do Estado informou em nota que considera legítimo o 
direito à manifestação, mas defendeu que a decisão da Apeoesp não representa os 
mais de 230 mil professores da rede, "que devem comparecer às aulas, de maneira 
costumeira". A pasta indicou que já orientou as Diretorias de Ensino a realizar o 
atendimento dos estudantes e garantir as aulas. "A Secretaria da Educação do Estado 
informa que, apesar de considerar legítimo o direito à manifestação, tem 
compromisso com a qualidade do ensino. Por isso, orienta que todos os estudantes 
da rede estadual compareçam normalmente às escolas na segunda-feira". 
* Atualizado às 21h53 
 

A partir do título e do subtítulo apresentado, percebemos que as orações foram 

construídas na voz ativa e, portanto, colocam o professor na condição de agente no ato greve, 

já que fazem uso de dois verbos referindo-se à ação realizada pelo professor: o verbo 

“decidem” e o verbo “querem”. Em seu aspecto verbal, as escolhas desses verbos denotam 

sentidos diferentes, o verbo “decidem” imprime o sentido de deliberar ou resolver 

determinada situação, o que coloca os professores numa condição de protagonismo diante da 

greve em SP, já o verbo “querem” expressa um desejo ou uma vontade, deixando implícito o 

próprio ato de pedir, solicitar, o que enfraquece a ação do agente, ou seja, a própria luta dos 

professores de SP.  
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Os discursos são construídos nos textos veiculados por meio do gênero notícia 

que, ao ser constituído, passa por escolhas linguísticas a fim de evidenciar os recursos 

estilísticos do enunciador. Essas escolhas não são feitas de modo aleatório. A notícia 

jornalística apresenta não apenas palavras, mas expressões que consideram de um lado os 

objetivos estruturais previstos nos manuais de redação dos jornais e, por outro lado, agregam, 

no discurso noticiado, o ponto de vista da esfera jornalística. Por isso, as palavras se 

transformam em enunciados e carregam sentidos que são profundamente ideológicos.  

A partir do conteúdo da notícia, percebe-se que o jornal Estadão relata os 

motivos que levaram os professores de SP a aderirem à paralisação. Entre os motivos, estão o 

aumento dos salários, diminuição do número de alunos por sala, etc. O Estadão se aproveita 

também, no quarto parágrafo, do momento político que vive o país para dar evidência aos 

fatos. Assim, a compreensão do discurso dessa greve em SP se faz por meio de enunciados 

que estão cristalizados na sociedade e, por isso, se repetem e carregam valores e vozes sociais.  

É possível constatar essa informação quando o Estadão destaca a voz da 

presidente do sindicato: "Vamos ficar para o ato em defesa da democracia, disse Maria Izabel 

Noronha”. Ao utilizar, em discurso direto, por meio das aspas, a fala da Presidente da 

APEOESP, a notícia explicita o contexto político partidário do momento histórico vivido no 

Brasil, portanto, enuncia um valor ideológico. 

Nota-se que a fala da Maria Izabel, destacada no jornal, remete ao sentido de 

apoio político partidário, mesmo sem ficar marcado abertamente na citação narrada. Já que, o 

enunciado “ato de defesa da democracia” dialoga com outra paralisação que ocorreu, nesse 

mesmo dia, em São Paulo, em apoio à permanência da Presidenta Dilma Rousseff no governo 

do país, fato esse que ficou conhecido como ato democrático. Assim, as relações dialógicas 

são apontadas por meio da compreensão de ideias que são historicamente instituídas pela 

sociedade.  

É comum, na imprensa jornalística, os sujeitos serem revelados por meio de 

embates dialógicos para criar o efeito da contraposição de ideias, de pontos de vista, etc. 

Atendendo a isso, o quinto e último parágrafo da notícia é composto a partir do ponto de vista 

da oposição, pois a Secretaria da Educação do Estado de SP tem sua fala exposta em resposta 

à greve dos professores em SP. A pasta tem seus argumentos mais claros que os expostos pela 

presidente do sindicato. O jornal destaca que a Secretaria da Educação de SP considera 

“legítimo” o direito à greve pelos professores de SP. O termo “legítimo” fica marcado no 

parágrafo ao ser repetido na notícia.  
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Os diálogos entre o Sindicato e a Secretaria de SP são estabelecidos a fim de 

dar credibilidade à notícia e transmitir certa imparcialidade. Os discursos se apoiam nos 

sujeitos já citados para provocar os efeitos de oposição de ideias, visto que a força dialógica 

exige a presença de pelo menos duas vozes, duas ideias, dois sujeitos. Nessa notícia, nota-se 

que a palavra “legítima” é citada duas vezes no último parágrafo, a primeira o jornal faz uso 

do discurso indireto para expor o dizer da Secretaria, a segunda o jornal dá a voz (discurso 

direto) à Secretaria. A repetição é uma estratégia discursiva e dialógica em que o jornal 

Estadão explicita a compreensão responsiva do discurso. Ele assume a mesma posição 

ideológica da Secretaria de SP, já que compartilha com ela, inclusive, do mesmo enunciado. 

Assim, o Estadão e a Secretaria da Educação de SP estão inter-relacionadas de forma 

intercalada nos enunciados, o que reforça a fala da pasta. 

 

 

4.2 FOLHA: NOTÍCIA DE 13 DE MARÇO DE 2015 (1º DIA DE GREVE) 

 

 

Professores da rede estadual de SP decidem entrar em greve na segunda 
DE SÃO PAULO 
13/03/2015  18h40 - Atualizado às 18h59 
Professores da rede estadual de São Paulo decidiram, em assembleia realizada na 
tarde desta sexta-feira (13), entrar em greve por tempo indeterminado a partir da 
próxima segunda (16). 
O grupo se reuniu no vão livre do Masp, na avenida Paulista, região central da 
capital paulista, antes de se unir a outros movimentos que também protestavam no 
local. Segundo a Apeoesp (sindicato dos professores estaduais), cerca de 10 mil 
professores compareceram ao ato. 
De acordo com o sindicato, a adesão dos professores à paralisação não deve ser 
grande num primeiro momento, mas escolas serão visitadas e os professores serão 
informados sobre as reivindicações e negociações. 
Uma nova assembleia da categoria já foi marcada para a próxima sexta (20), 
também no vão do Masp, às 14h. 
A assessoria do sindicato afirmou que tem conversado com o governo estadual, mas 
que este não tem dado nenhum aceno na direção do reajuste salarial. 
Procurada, a Secretaria da Educação do Estado afirmou que considera legítimo o 
direito à manifestação, mas orienta que os estudantes compareçam normalmente às 
escolas na segunda-feira. 
"A pasta acredita que a decisão de um dos sindicatos de professores, a Apeoesp, não 
representa os mais de 230 mil professores da rede", disse a secretaria. Segundo o 
sindicato, 175 mil professores são associados à Apeoesp. 
A categoria, que tem a data-base em março, reivindica reajuste salarial de 75,33%, o 
que, segundo o sindicato, visa a equiparação salarial com as demais categorias com 
formação de nível superior –o piso dos professores estaduais é de R$ 2.415,89. 
Segundo a secretaria, a categoria teve, em quatro anos, um aumento acumulativo de 
45% e alcançou o piso 26% maior do que o nacional. "Os profissionais da Educação 
ainda podem conquistar o reajuste salarial anual de 10,5% por meio da valorização 
pelo mérito. E recebem bônus por resultados obtidos por seus alunos", destacou a 
pasta.  
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Curiosamente, a notícia do jornal Folha, veiculada no dia 13 de março, 

primeiro dia de greve dos professores de SP, apresenta um título quase idêntico ao trazido 

pelo jornal Estadão, a única diferença é a expressão temporal, “na segunda”, trazida pela 

Folha. Assim, os títulos convergem para o mesmo sentido, pois, a partir dos mesmos termos, 

denotam que foram os professores que decidiram iniciar uma greve no Estado de SP. A 

semelhança entre os títulos, no primeiro dia de greve, revela uma relação dialógica entre os 

jornais, visto que, mesmo sendo produzidos por sujeitos diferentes, estão contextualizados na 

mesma esfera, observando, por enquanto, pelo mesmo viés o fato noticiado. 

Bem parecida com a notícia do Estadão, a Folha trata da greve dos professores 

do Estado de SP com ênfase aos detalhes do dia que marcou o início do ato, inclusive, a 

quantidade de professores que se reuniram no local e aponta como motivo principal da 

paralisação o reajuste salarial. Entretanto, a Folha acentua de modo diferente o fato de a greve 

ter sido anunciada no mesmo dia em que outros protestos estavam acontecendo no mesmo 

local.  

A expressão “protestavam no local” é marcada no parágrafo por meio do 

hipertexto, ferramenta que tem como objetivo direcionar o leitor para outro assunto que no 

caso se refere às manifestações de apoio ao Governo Federal, tratadas também na notícia 

anterior. Dessa forma, a Folha utiliza do hipertexto como recurso estilístico a fim de projetar 

sua intenção discursiva, dialogando com o movimento político que acontecia em São Paulo, 

assim como fez o Estadão. A Folha deixa caminhos para a tomada de consciência de fatos 

paralelos à notícia, fatos esses que estão fora dela, dessa forma, o jornal acrescenta um dado 

novo à notícia de modo a direcioná-la para outro assunto que, embora não componha o tema 

central da nota, relaciona-se com ela discursivamente e, com isso, novos sentidos e novas 

respostas são alcançados. Os enunciados, portanto, dialogam, mesmo indiretamente, forçando 

uma compreensão responsiva, uma nova resposta em relação aos assuntos que foram 

selecionados, ideologicamente, pelo jornal. 

A partir do quinto parágrafo, a Folha passa a intercalar as vozes discursivas, de 

um lado, apresenta a versão do Sindicato dos professores, em discurso indireto, e de outro, a 

Secretaria da Educação de SP, em discurso direto. Nota-se que dos cinco parágrafos, dois são 

destinados ao ato dos professores de SP, sendo que quem fala pelo sindicato é o redator da 

notícia e não o próprio sindicato; e os outros três, além de abordar o ponto de vista do 

governo de SP, a ele dá a voz. Com efeito, os discursos que marcam a fala da Secretaria de SP 

são mais estendidos e traz certa autenticidade por serem mantidas as expressões e intenções 
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diretas da Secretaria de Educação de SP. Esses recursos utilizados pelo jornal prioriza a voz 

do sujeito que está oposto à greve dos professores de SP e, consequentemente, a favor do 

governo estadual. 

A ênfase dada ao discurso direto da pasta revela que o jornal, neste momento, 

optou por evidenciar uma das partes, isto é, a escolha do jornal foi feita a partir das intenções 

discursivas do próprio jornal, ele se posiciona de modo a favorecer a voz da Secretaria da 

Educação de SP em detrimento dos professores grevistas.  

Partindo das reflexões de Bakhtin, o dialogismo envolve participantes que são 

constituídos axiologicamente por meio da linguagem, esses diálogos são carregados de 

valores que vão sendo respondidos na medida em que são revelados. Assim, compreendemos 

que o jornal propõe os embates entre os envolvidos na greve em SP para que intermináveis 

diálogos possam ser reproduzidos a partir desses. 

 

 

4.3 ESTADÃO: NOTÍCIA DE 20 DE MARÇO DE 2015 (8º DIA DE GREVE) 
 

 

Em greve, professores estaduais pedem ajuda a Haddad em negociações 
Ana Fernandes e Juliana Diógenes, O Estado de S. Paulo 20 Março 2015 | 13h24 
 
Educadores querem que Alckmin reconheça paralisação como representativa da 
categoria; prefeito ficou desconfortável 
Atualizada às 18h23 
 
SÃO PAULO - Ao chegar para uma visita a uma unidade de saúde na zona norte da 
capital, o prefeito Fernando Haddad (PT) ouviu gritos de professores estaduais em 
greve que protestavam no local. Eles gritavam "Greve, greve" a cerca de 50 metros 
de onde passava o prefeito. 
Haddad chegou a andar na direção deles, sinalizar uma pergunta se gostariam de 
conversar e, ao receber também por gestos a resposta negativa, voltou para seu 
trajeto. 
Pouco depois de concluir a visita, no entanto, o prefeito foi circundado por dezenas 
de professores. Muitos disseram que trabalham para a Prefeitura, além da rede 
estadual, e pediram uma intervenção do prefeito. 
Desconfortável, Haddad mostrou solidariedade tanto com a categoria como com o 
governo estadual e, ao final, comprometeu-se a entrar em contato com o secretário 
estadual de Educação, Herman Jacobus Cornelis Voorwald.  
"Chegando ao gabinete, vou dizer que encontrei vocês aqui, que ouvi a manifestação 
de vocês e vou ligar para ele e dizer do nosso encontro, quem sabe isso colabore", 
afirmou o prefeito. 
Haddad disse que não poderia fazer um pronunciamento e tentou explicar que seria 
uma interferência de esferas de gestão, mas afirmou ser solidário aos movimentos 
dos professores. "Cada rede (de ensino) tem seus problemas para resolver. Na rede 
municipal, a gente tem problemas também. Eu desejo que se estabeleça uma mesa 
de negociação, desejo que o secretário de Estado possa recebê-los. Agora, eu não sei 
os desafios colocados para ele, o orçamento dele", explicou o prefeito. 
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"Me solidarizo com vocês, desejo que vocês tenham uma abertura para o diálogo, 
desejo que vocês também tenham espírito aberto para ouvir o secretário. E, para nós, 
se uma escola estadual no município está fechada é um problema do prefeito 
também, porque aquelas crianças e jovens vão acabar prejudicados", completou. 
Os professores reivindicam que o governo estadual reconheça a greve como 
representativa da categoria. "Ilegalmente, ele (governo) está passando por cima da 
categoria que aprovou em assembleia de forma majoritária uma greve que ele não 
reconhece. A gente quer hoje que o governo abra as negociações e que ele reconheça 
nossa greve", disse a professora Marcela de Campos Costa. 
"Somos 86 mil professores em greve e ele ainda não está reconhecendo a greve. 
Somos 210 mil em todo o Estado", disse Lucas Marfim. 
Já a professora de Português Paula Carvalho declarou que o governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) deu aumento de "mentira". "O governador disse que deu aumento 
de 45%. É mentira. Ganho R$ 140 de vale-alimentação. Quero ver se algum desses 
políticos sobrevive com esse salário", reclamou. 
"Não tem material, estrutura, livro didático. Ele quer que a gente faça milagre. O 
Alckmin cortou 30% das verbas. As escolas estão sem papel higiênico, sem material 
e sem estrutura porque ele cortou dinheiro da educação", disse a professora. "Não 
tem dinheiro na escola estadual pra pintar escola, pra limpeza, pra sala de 
computador." 
Os professores da rede estadual estão em greve desde a sexta-feira, 13, quando 
ocorreram as manifestações da centrais sindicais, antes do domingo, 15, quando 
aconteceram os protestos contra o governo Dilma Rousseff (PT). 
Na ocasião, Alckmin lamentou por meio de nota a "decretação de uma greve 
decidida por um pequeno número de pessoas, nem todos professores, em meio a 
uma manifestação de cunho partidário e sem que tenha havido qualquer iniciativa de 
diálogo". 
Outro lado. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou que, 
"apesar de reconhecer a legitimidade do direito de paralisação, atua pela garantia do 
direito inalienável de acesso ao ensino dos 4 milhões de alunos da rede paulista".  
A pasta ressaltou que "os pais devem continuar a levar seus filhos às escolas e que as 
faltas pontuais estão sendo substituídas por 35 mil professores substitutos, que 
garantem o funcionamento das escolas".  
A Secretaria diz ainda que 96% dos professores compareceram ao trabalho. 
Em relação às críticas sobre as condições de trabalho, a pasta garantiu "que todas as 
escolas terão à disposição neste ano R$ 60 milhões para a compra de materiais como 
papel higiênico e outros insumos". 

 

A notícia exposta no dia 20 de março pelo jornal Estadão, a oito dias do início 

do ato, traz como título a busca em associar a greve ao contexto político partidário: “Em greve 

professores estaduais pedem ajuda a Haddad em negociações”. O título aponta uma 

fragilidade dos professores estaduais que “pedem ajuda” ao prefeito de São Paulo, Fernando 

Haddad (PT), para que este intervenha por eles e os apoiem.  

Na perspectiva dos dizeres de Brait e Pistori (2012) de que os gêneros revelam 

um estilo próprio da linguagem, levando em consideração a exterioridade das condições em 

que foram produzidos, podemos compreender que a manchete apresentada atribui um sentido 

que é exterior à greve dos professores em SP. O enunciado chama a atenção para o prefeito da 

cidade de SP, revelando-se valores políticos partidários, que são fortemente ideológicos. 

Embora a greve seja de professores da rede Estadual, eles se dirigem ao prefeito, visto que 

este é do PT, enquanto o governador é do PSDB, portanto, pertencem a partidos diferentes.  
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No subtítulo, o Estadão diz que Haddad “ficou desconfortável” em ter que 

atender aos professores grevistas estaduais e que o objetivo dos educadores é que “Alckmin 

reconheça a paralisação como representativa da categoria” (FERNANDES; DIÓGENES, 

2015, on-line). Curioso notar que os discursos, destacados no subtítulo, apontam para a voz 

do professor que quer ser visto como categoria em greve e não como ato sindicalista e político 

partidário. O governador de SP, até então, não admitia haver uma greve instituída na educação 

de São Paulo, por isso o apelo dos profissionais ao prefeito da cidade. Porém, para chegar a 

essas conclusões o jornal conta com assuntos retratados antes desse, em um esforço de dar 

continuidade ao que já foi dito, isto é, os discursos jornalísticos partem de textos que se 

constituem a partir de outros textos. Os diversos textos constituídos, seja por repetição ou 

citação, provocam embates que dão origem às relações dialógicas. As palavras ganham, 

portanto, historicidade, porque elas já estão marcadas em outro discurso e são ampliadas pelo 

jornal na medida em que são utilizadas, só assim podem ser compreendidas. 

Assim, título e subtítulo deixam marcas ideológicas que envolvem a postura do 

jornal frente à greve (que tem pouca força) e se refere ao prefeito por meio do adjetivo 

(desconfortável). Compreende-se que o jornal Estadão desfavorece o ato dos professores de 

SP, já que os professores não são reconhecidos como categoria em greve e, por isso, tentam 

de todo jeito chamar a atenção do governador do Estado, chegando, de acordo com o 

folhetim, a deixar o prefeito de SP em uma situação delicada. Os recursos linguísticos não 

são, de maneira alguma, utilizados sem nenhum valor, pelo contrário, revelam o ponto de 

vista do jornal que manifesta seu posicionamento frente à greve dos professores. Portanto, as 

palavras estão carregadas de valores axiológicos e podem ser compreendidas dentro do 

contexto em que são produzidas. 

A construção da notícia aponta, inclusive, o estado emocional do prefeito ao 

dizer que ele mostrou “solidariedade tanto com a categoria como com o governo estadual”, 

pois se de um lado o prefeito de SP representa o PT, de outro ele exerce o papel de governar o 

município de SP, ou seja, o lugar em que se encontra o prefeito Haddad faz com que ele 

procure intermediar um diálogo pacífico entre as partes. Em seguida, os recortes de sua fala 

são feitos em discurso direto e o próprio prefeito diz: “desejo que vocês tenham uma abertura 

para o diálogo”, ele deseja que os professores tenham “um espírito aberto para ouvir o 

secretário”. Nisso vemos que as palavras se transformam em entonação expressiva, pois existe 

nelas um tom, um estilo particular, que demonstra as intenções do jornal em potencializar o 

discurso, expondo características de valor ao sujeito citado. Portanto, as expressões ganham 
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força dialógica e a participação do prefeito de SP, que está inserido em um contexto histórico-

político, revela as relações discursivas presentes na notícia veiculada.  

Logo depois da fala do prefeito, a fim de marcar a imparcialidade e clareza, a 

notícia mostra os embates de oposição dos envolvidos na greve dos professores em SP. Em 

um primeiro momento na voz de três professores, em seguida na voz do governo. Um dos 

professores afirma que: “[...] Ilegalmente ele (governo) está passando por cima da categoria 

[...]. A gente quer hoje que o governo abra as negociações e que ele reconheça nossa greve”. 

O governador Geraldo Alckmin (PSDB), que também tem voz na notícia, diz tratar-se de: 

“[...] uma greve decidida por um pequeno número de pessoas, nem todos professores, em 

meio a uma manifestação de cunho partidário [...]”. Aqui temos uma relação discursiva que 

denota o sentido de pergunta-resposta, ou seja, a citação da professora, que declara ser uma 

greve da categoria e pede que o governador abra diálogo para as negociações, é enfraquecida 

pela voz do próprio governador de SP que alega se tratar de uma greve de cunho político 

partidário e não da categoria, quando ele afirma que nem todos são professores. 

Ao final da notícia, o jornal mostra o que chama de “Outro lado” da história. 

Nesse momento, são apresentados argumentos da Secretaria da Educação de SP, também em 

discurso direto: “os pais devem continuar levando seus filhos às escolas e que as faltas 

pontuais estão sendo substituídas [...]”. Essas vozes discursivas, em primeira pessoa, 

provocam a alternância entre os sujeitos para darem respostas sucessivas à notícia, dar 

credibilidade a ela, e tentar silenciar os valores ideológicos da empresa do jornal sobre os 

discursos e provocar embates polêmicos. Por isso procura mostrar a posição de cada um dos 

sujeitos envolvidos. 

Entretanto, ao expor fragmentos dos discursos pronunciados pelos sujeitos 

envolvidos no ato da greve, o jornal seleciona previamente a parte que lhe interessa 

ideologicamente e, ao fazê-lo, outras vozes são silenciadas. Além disso, essa não parece ser a 

única finalidade do folhetim, pois a notícia lembra, mais uma vez, os acontecimentos de 

sexta-feira (13 de março), data que ficou marcada pelo início da greve, mas também por atos 

promovidos por “centrais sindicais” a favor do Governo Dilma, conforme foram mostrados na 

primeira notícia analisada neste capítulo. Essa tentativa de repetir o que já foi dito por meio 

do discurso, conforme consta no capítulo um desta pesquisa, leva-nos a uma compreensão 

responsiva que sustenta a posição do jornal diante do texto, isto é, revela uma posição 

negativa em relação aos motivos da greve dos professores em SP que, de acordo com o 

Estadão, está atrelada a fins políticos partidários e não a fins políticos educacionais da 
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categoria, assim como fez o governo de SP ao revelar que a greve dos professores de SP tem 

pretensões político partidárias. 

 

 

4.4 FOLHA: NOTÍCIA DE 20 DE MARÇO DE 2015 (8º DIA DE GREVE) 

 

 

Governo não negocia aumento com professores, diz presidente da Apeoesp 
THAIS BILENKY 
DE SÃO PAULO 
20/03/2015  12h12 - Atualizado às 14h40 
A presidente do sindicado dos professores do Estado de São Paulo, Maria Izabel 
Azevedo Noronha, afirma que a greve da categoria foi a alternativa que restou diante 
da recusa do governo de São Paulo a dialogar. 
A Apeoesp completa o quinto dia de greve nesta sexta-feira (20) e fará nova 
assembleia, às 14h, no vão-livre do Masp. A expectativa de Noronha é que a adesão 
dos professores aumente dos atuais 30% para 50%. Segundo o governo do Estado, 
na quinta-feira (19), 4,2% dos docentes faltaram ao trabalho, taxa considerada 
dentro da média diária de ausências. 
A categoria quer reajuste salarial de 75,33%, para haver "equiparação salarial com 
os demais profissionais com formação de nível superior, conforme estabelece o 
Plano Nacional de Educação". 
O governo tem argumentado que o piso da categoria em São Paulo, de R$ 2.415,89, 
é 26% superior ao nacional. 
Procurado, o secretário da Educação, Herman Voorwald, não concedeu entrevista 
à Folha. Em nota, a secretaria informou que o diálogo é "a base da gestão e que 
apenas este ano foram realizados quatro encontros com representantes da Apeoesp". 
A secretaria diz ainda que uma comissão paritária definiu aumento salarial 
escalonado que totalizou 45% de reajuste em quatro anos, na gestão passada. 
Leia abaixo a conversa com a presidente do sindicato. 
* 
Folha - Qual é o plano de ação para as próximas semanas? 
Maria Izabel Azevedo Noronha - A assembleia estadual com certeza vai aprovar a 
continuidade da greve, porque o governo não apresentou nenhuma proposta e diz 
que não reconhece a greve. 
Por que insistir na greve? Haveria outros meios de pressionar o governo? 
Toda greve traz bastante resultado. Em 2013, conseguimos abrir um concurso pra 59 
mil professores, é uma mudança estrutural. Agora, quando a questão é dinheiro, 
você tem razão. Vai ser difícil. Mas eu não chamo a categoria para falar que ela está 
derrotada. Acredito que o governador vai apresentar proposta de reajuste. 
O que explica a adesão baixa? 
Não considero baixa. Sabe o que é 25%, 30% dos professores parados? São 86 mil. 
Considero muito representativo. A gente não faz greve somente num local 
concentrado, mas em todos os municípios do Estado de São Paulo. Em São José dos 
Campos, as quatro maiores escolas estão fechadas. 
Temos dados que apontam para uma adesão de pelo menos 50% depois da 
assembleia. Quem diz que a greve é de 2% não sabe [os dados]. Só de militância 
temos mais de 20 mil professores, e esses aderem imediatamente, é a vanguarda do 
movimento. Não temos greve de 2% nem de 100%, que é o sonho da gente. 
Um aumento de 75% é viável? 
Esperamos que o governo apresente um plano de composição. Eu faço a 
reivindicação. Só tem um jeito [de conseguir reajuste salarial]: a greve acontecer e a 
gente ver se consegue. Tentei o máximo de negociação, pedi três vezes e de novo 
essa semana. Mas o governador não abre canal de comunicação, ele está pagando 



88 

 

pra ver. Ele não me atende, quer discutir firulas, eu quero discutir salário. Quem 
torna [o diálogo] inviável é o governo. 
A categoria tem um piso superior à média nacional. Seria razoável reivindicar 
um meio termo? 
Isso foi discutido em assembleia. Não rediscuto o índice de acordo com a minha 
vontade. Temos a possibilidade de debater a partir da proposta do governo, mas se 
disser que zero, tenho que manter a minha posição. 
A greve tem conotação política? 
A única conotação é enfiar a mão no bolso do professor e ver se ele está contente e 
se dentro da sala de aula tem condições de ensinar. Conotação partidária, não; 
conotação política educacional, sim. 

 

A notícia veiculada pela Folha, no dia 20 de março de 2015, traz uma 

abordagem voltada ao contexto de fala. Isso acontece porque os fatos são estruturados a partir 

de gêneros distintos: a notícia e a entrevista. Temos aqui uma transformação do gênero notícia 

que, em determinado instante, passa a ser vista em forma de uma entrevista. Defendemos que 

a complexidade e a diversidade dos gêneros discursivos materializados abrem espaço para o 

estilo particular do sujeito, conforme afirmamos no capítulo dois. Dessa forma, os gêneros 

crescem e se complexificam na medida em que são desenvolvidos. A natureza dos enunciados 

é aqui apresentada a partir do universo jornalístico e as notícias abarcam contextos 

sociopolíticos que ora são mais simples, ora mais complexos, de acordo com os valores 

ideológicos do jornal.  

Em um primeiro momento, observa-se no título os seguintes dizeres: “Governo 

não negocia aumento com professores, diz presidente da Apeoesp”. A partir dessa afirmação, 

o jornal parece apoiar o sindicato dos professores de SP e, especificamente, a presidente do 

mesmo, pois a manchete traz, em discurso indireto, a voz do sindicato como destaque da 

notícia. De acordo com os postulados do filósofo Bakhtin (2015), declarados no capítulo 

teórico deste trabalho, afirmamos que duas vozes se inter-relacionam se misturam para dar 

vida a linguagem e torná-la ainda mais forte, mais fixa em determinado campo discursivo. 

Com efeito, podemos afirmar que o discurso produzido, no título dessa notícia, se apropria 

das palavras ditas pela Presidente do Sindicato para dar veracidade à notícia e estampar sua 

versão dos fatos e assim causar, ao enunciado jornalístico, maior impacto. Logo, o 

posicionamento de apropriação da fala por meio do discurso indireto, feita pelo jornal, revela 

relações dialógicas entre os sujeitos, pois existe uma afinidade de sentido entre eles. 

Embora o título reforce a fala da Presidente do Sindicato dos Professores, 

numa suposta tentativa da Folha em apoio à greve, o corpo da notícia aponta reafirmações da 

parte da Secretaria da Educação de SP, assegurando, desse modo, os discursos do jornal em 

oposição à greve dos professores de SP, assim como o fez o jornal Estadão na notícia 

anterior. No primeiro parágrafo, a fala da presidente do Sindicato dos professores, Maria 
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Izabel Azevedo Noronha, é exposta esclarecendo que a greve “foi a alternativa que restou 

diante da recusa do governo de São Paulo a dialogar”. Em seguida, a notícia narra que “o 

governo tem argumentado que o piso da categoria em São Paulo [...] é 26% superior ao 

nacional”. Semelhante à notícia anterior, do Estadão, a Folha apropria-se da fala do 

enunciado do outro por meio de vozes que travam um posicionamento de oposição entre os 

sujeitos e causam, com isso, a exposição dos envolvidos. Do mesmo modo, as palavras 

escolhidas potencializam o discurso da notícia que, de forma intercalada, revelam significados 

que vão além da palavra como objeto linguístico e revelam a força dialógica entre os 

enunciados apresentados pelo jornal. 

Deste modo, o jornal estrutura sua notícia a fim de alternar os sujeitos em 

forma de réplicas. Aqui, o gênero notícia jornalística procura responder aos diálogos que se 

formam entre os sujeitos no decorrer da greve em SP numa tentativa de retomar os diálogos 

que se formaram entre os sujeitos envolvidos. Por outro lado, nessa mesma notícia, existe 

uma estratégia de pergunta-resposta, feita no formato de entrevista jornalística. Com essa 

estratégia, o jornal procura dar conta dos fatos noticiados em busca da verdade, com o 

objetivo de esclarecer os fatos. Para tanto, ao dar voz ao outro, a Folha evidencia a posição, o 

ponto de vista do próprio jornal que se mostra contrário ao da entrevistada. As perguntas 

feitas pela Folha reafirmam sua própria posição ideológica sobre a greve dos professores de 

SP e nelas percebemos as relações discursivas entre a voz da empresa jornalística e a do 

governo de SP que assumem, nos discursos noticiados, a mesma posição ideológica.  

O gênero entrevista pode ser dividido em dois momentos dialógicos diferentes: 

no primeiro momento, os sujeitos estão frente a frente e os diálogos se manifestam em uma 

situação discursiva mais simples; já no segundo momento, o da notícia pronta e veiculada no 

jornal, os diálogos se intensificam, uma vez que existem sentidos que vão além da conversa 

cotidiana, pois carregam discursos que já foram utilizados anteriormente. As perguntas 

trazidas para a entrevista não são, de maneira alguma, feitas aleatoriamente, pelo contrário, 

elas já estão na consciência do entrevistador e esse prevê as expectativas da entrevistada em 

sua notícia, isto é, leva em consideração a voz do “outro” ou uma voz contrária à sua que 

toma uma atitude responsiva a partir do que lhe é dito. 

Assim, a estrutura da notícia parte para a entrevista entre a Folha e a Presidente 

do Sindicato de SP que, entre outras perguntas, destaca-se a seguir três: “Folha - Por que 

insistir na greve? Haveria outros meios de pressionar o governo?”, “Folha - O que explica a 

adesão baixa?”, “Folha - A categoria tem um piso superior à média nacional. Seria razoável 

reivindicar um meio termo?”.  
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A partir desses enunciados, observamos dois pontos distintos: o primeiro diz 

respeito ao contexto em que são elaboradas as perguntas, isto é, o jornal produz enunciados já 

utilizados em outras notícias, pela oposição, e reforça o que já foi declarado pela própria 

empresa jornalística, mas agora esses enunciados recebem novas formas, pois estão em outro 

contexto, em forma de entrevista. O ineditismo dos discursos da entrevista é notado na voz do 

jornal, já que as escolhas das palavras e expressões nas perguntas feitas como “adesão baixa” 

e “conotação política” dialogam com a posição assumida pelo jornal.  

O segundo ponto a ser questionado, quanto às perguntas destacadas, trata-se de 

alguns verbos utilizados com certo tom de autoridade ou que fazem referência a um discurso 

de valor como: “insistir” e “pressionar” que ressaltam uma atitude negativa da greve dos 

professores em SP. Essas palavras podem denotar uma demora ou insistência no ato e a 

permanência em continuar com uma greve sem resultados, o que mostra a voz do jornal 

dialogando com a voz do governo de SP. Esses efeitos de sentido são compreendidos 

responsivamente por outros termos como “adesão baixa” e “meio termo”, utilizados na 

entrevista, que forçam a entrevistada a dar uma resposta à altura da pergunta, isto é, quanto 

mais direta e polêmica mais reações no mesmo tom o jornal obtém.  

Nessa estratégia enunciativa, existe uma disputa entre os sujeitos, que procura 

uma atitude responsiva do entrevistado e este, ao mesmo tempo, busca defender seu ponto de 

vista. Cada participante do diálogo possui seus valores, suas ideologias e estão de lados 

visivelmente opostos – não que esses “lados” se tratem de duas pessoas físicas, reais –, 

tratam-se de dois discursos que se contrapõem para causar o efeito de sentido da oposição, 

próprio do gênero escolhido para deflagrar os discursos: a entrevista. 

 

 

4.5 ESTADÃO: NOTÍCIA DE 15 DE MAIO DE 2015 (66º DIA DE GREVE) 
 

 

Professores da rede estadual decidem manter greve em SP 
Luiz Fernando Toledo, O Estado de S. Paulo 15 Maio 2015 | 17h04 
 
Manifestantes saíram em passeata do vão livre do Masp em direção à sede da 
Secretaria da Fazenda 
 
SÃO PAULO - Professores da rede estadual de São Paulo aprovaram a continuidade 
da greve em assembleia no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp) nesta sexta-
feira, 15. A paralisação já dura dois meses e outra assembleia foi agendada para a 
próxima sexta, 22. 
Eles saíram do vão do Masp, onde ocorreu a votação, em passeata em direção à sede 
da Secretaria da Fazenda para pedir o pagamento dos dias parados na greve. Foi 
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aprovado um trajeto que inclui  bloqueio de vias centrais da capital, como a 
Brigadeiro Luís Antonio e a  Avenida 23 de Maio.  
Por volta das 17h, os manifestantes ocuparam totalmente a Avenida Paulista, no 
sentido Paraíso. Às 18h, o grupo bloqueou a 23 de Maio, no sentido centro. Em 
frente à Secretaria da Fazenda, os professores gritavam: "Tem que pagar, paga já!" e 
"Geraldo, seu trapaceiro, devolve o meu dinheiro!", em referência ao corte de 
ponto.  
Segundo a Polícia Militar, 3 mil manifestantes participam do ato. A Apeoesp fala 
em 60 mil manifestantes. A PM acompanha o ato com pelo menos 14 motocicletas e 
seis viaturas, além da tropa de braço. 
Professores da rede estadual mantêm greve 
Reivindicações. O governo estadual cortou o ponto dos professores no holerite de 
maio e trava uma disputa com a categoria na Justiça pelos descontos. Na última 
decisão, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o corte de ponto foi proibido, 
mas cabe recurso.  
Os professores da rede estadual, liderados pelo Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), estão em greve desde o dia 16 de março. 
Eles pedem reajuste salarial de 75,33% para que, segundo cálculo do sindicato, haja 
equiparação da categoria a outras profissões com ensino superior. A meta é prevista 
no Plano Nacional de Educação (PNE), sancionada em 2014 pela presidente Dilma 
Rousseff. 
Na última reunião da categoria com a Secretaria Estadual de Educação, o governo 
disse que manterá a política salarial e que deverá apresentar um índice em junho. 
Também foram reforçadas propostas aos docentes temporários, como aumento do 
contrato para 3 anos e inclusão em plano médico dos servidores públicos (Iamspe).  
O governo considera a greve "extemporânea" e tem afirmado que a adesão é inferior 
a 10% de toda a rede estadual. Já a Apeoesp fala em 50% de adesão. 
Cidade. Os professores da rede municipal de São Paulo também realizaram um ato 
nesta sexta-feira, na frente da Prefeitura. Cerca de 1,5 mil manifestantes, segundo a 
PM, estiveram no protesto, que teve início às 14h e se dispersou por volta das 
17h40. 
É o segundo protesto da categoria - o último ocorreu no dia 7 de maio. Eles 
reivindicam reajuste salarial de 25% - a capital ofereceu 10% de aumento em forma 
de abono, a serem pagos em outubro e incorporados em 2017. A incorporação de 
5,5% neste mês, conquistados após a greve de 2014, está garantida, bem como 
outras duas no próximo ano. A rede não está em greve, mas o sindicato não descarta 
a possibilidade.  

 

A notícia selecionada para esta análise foi veiculada no dia 15 de maio, quase 

dois meses após o início da greve dos professores. Traz por título: “Professores da rede 

estadual decidem manter greve em SP” e por subtítulo “Manifestantes saíram em passeata do 

vão livre do Masp em direção à sede da Secretaria da Fazenda”. Menos polêmico, o Estadão 

utiliza de um discurso que afirma a decisão dos professores em continuar com a greve em SP 

e informa o destino para onde os manifestantes se dirigiriam. Entretanto, a notícia acrescenta 

um novo sujeito aos acontecimentos da greve dos professores, a “Secretaria da Fazenda”, o 

que pressupõe que a notícia envolveria um contexto econômico financeiro, pois o órgão 

citado é o responsável pelo pagamento dos professores. 

O corpo da notícia revela um novo embate que até então não havia sido tratado: 

“o pagamento dos dias parados”. Nota-se que, ao contrário do que se espera de uma manchete 

que é de dar ênfase a novidade dos fatos, ao ler-se o título não são constatados o não 
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pagamento dos dias parados e nem os motivos pelos quais os professores de SP permanecem 

em greve. Mesmo se tratando de um dado novo, os motivos pela continuação da greve em SP 

só aparecem no corpo do texto e isso faz com que os discursos adotados pelo Estadão 

apontem para a intenção de camuflar ou apagar os destaques da greve em SP neste dia. Assim, 

a linguagem passa a ser usada na forma de um jogo de valores e ideologias, algumas vezes 

disfarçadas, em que os problemas enfrentados pela classe em questão são expostos de acordo 

com as intenções da imprensa jornalística.  

No segundo parágrafo da notícia, o motivo da permanência da greve é 

brevemente exposto, em discurso indireto, pois é o próprio jornal que se encarrega de mostrar 

a versão dos fatos e, com isso, expõe mais claramente sua posição diante da greve em SP. O 

discurso inicia-se com o uso do pronome pessoal “eles”, para retomar, por meio da réplica, o 

sujeito professores grevistas de SP e, mais uma vez, utiliza-se do verbo “pedir” para solicitar 

ajuda da Secretaria da Fazenda de SP na negociação quanto ao recebimento dos dias parados, 

o que enfraquece a greve e a categoria dos professores de SP.  

No terceiro e no quarto parágrafo dessa notícia, os fatos são expostos 

polemicamente, uma vez que os enunciados dos professores são marcados, pelos “gritos” dos 

professores grevistas de forma incisiva e ofensiva ao governador de SP. Além disso, os 

números ou a quantidade de manifestantes presentes no ato, de acordo com o folhetim, são 

bem diferentes, mas o discurso jornalístico reforça com maior precisão os dados da Polícia 

Militar de SP, enfraquecendo assim o argumento do Sindicato dos professores em greve. 

Desse modo, o Estadão expõe seu ponto de vista ao destacar os dados da Polícia Militar de SP 

exaltando os números da PM como discurso de autoridade e, portanto, mais autênticos. Com 

isso, a notícia pretende causar no enunciado um efeito de verdade e objetividade. É o que se 

pode observar na expressão em destaque no trecho a seguir: “Segundo a Polícia Militar, 3 mil 

manifestantes participam do ato. A Apeoesp fala em 60 mil manifestantes. A Polícia Militar 

acompanha o ato com pelo menos 14 motocicletas e seis viaturas, além da tropa de braço”. 

Nota-se que o jornal cita em seu discurso uma expressão que busca uma verdade baseada em 

dados numéricos do sujeito “PM”, feitos pelo próprio Estadão e, ao fazê-lo, reflete sua 

posição valorativa em relação à greve em SP, de acordo com suas escolhas.  

 

 

4.6 FOLHA: NOTÍCIA DE 15 DE MAIO DE 2015 (66º DIA DE GREVE) 
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Escola em greve barra alunos no portão em São Paulo 
THAIS BILENKY 
 
DE SÃO PAULO 
15/05/2015  02h00 
Uma escola estadual da Barra Funda, na zona central de SP, chega a barrar, logo no 
portão, a entrada de alunos do ensino fundamental devido à greve dos professores, 
que completou dois meses. 
A Folha presenciou duas funcionárias do colégio Doutor Alarico Silveira impedindo 
a entrada de alunos nesta quinta (14) com a alegação de que eles não teriam aulas. 
"Você nem bola pode chutar no pátio", disse uma delas a um jovem de sandálias. 
O portão era mantido entreaberto pelas funcionárias, que controlavam os acessos. A 
cada aluno que chegava, conferiam em uma lista impressa se ele teria aulas. 
Uma funcionária chegou a esticar seu braço para barrar a entrada de um estudante. 
"Vocês correm tanto que acabam machucando os outros." Quando havia um 
"buraco" na agenda da sala do aluno, ela desestimulava a entrada. 
"Você só tem matemática e artes hoje. Vai ficar todo esse tempo [livre] no pátio?", 
disse. O menino entrou, mas cerca de 30 estudantes não. 
A maioria estava desacompanhada de maiores de idade. Aos que estavam com 
responsáveis, a funcionária orientava que não voltassem nesta sexta (15), dia de 
"paralisação geral", justificava. "Segunda-feira, se Deus quiser, volta ao normal." 
Os docentes farão uma assembleia à tarde para decidir se mantêm ou não a greve. 
Reunião na quarta (13) do comando da Apeoesp (sindicato dos professores) com a 
gestão Geraldo Alckmin (PSDB) terminou em impasse. 
Na escola da Barra Funda, estudantes sorriam com algum constrangimento ao serem 
dispensados. Vários meninos decidiram jogar futebol. Algumas meninas diziam que 
iriam para casa. 
"Ah, nem vou entrar. Vou pra escola sozinho?", afirmou um aluno que teria aula. 
"Na Alarico, é treta. Roubo 24 horas", contou um ex-aluno. "Não compensa [deixar 
estudantes entrarem]. É escola de bagunceiro", afirmou. 
CONVENCIMENTO  
A Secretaria da Educação afirmou ter instaurado apuração e que a escola conta com 
professores e educadores. Disse que, neste mês, o cadeado do portão foi danificado 
para impedir a entrada. 
A pasta diz "lamentar que a paralisação prejudique a rotina de escolas e famílias". 
"São injustificáveis as ações, por vezes violentas, para impedir o direito inalienável 
ao aprendizado", diz. 
A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha, afirmou que a entidade "trabalha 
na perspectiva de convencer, não de impedir a entrada" de ninguém nas escolas. 
A professora afirmou que o direito do aluno à educação é garantido com a reposição 
de aulas aos sábados ou estendendo o horário durante a semana após o fim da greve. 
Alunos disseram que, aos sábados, "ninguém vai". 

 

A notícia da Folha, também veiculada no dia quinze de maio, parte de outro 

aspecto da greve em SP. Em seu título, afirma que os alunos são barrados em frente ao portão 

de entrada da escola. Polêmico, o título diz: “Escola em greve barra alunos no portão em São 

Paulo”. O destaque remete um sentido repressivo ou de abuso de poder por parte da escola. 

Sem citar quem impedia a entrada, se eram os professores, gestores ou funcionários, o jornal 

também não cita o nome da instituição de ensino que impedia os alunos de entrarem. Com 

esse enunciado, a Folha polemiza a situação, pois o título é verbalizado com certo suspense 

ou curiosidade ao acontecimento. 
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A fim de reforçar as ideologias adotadas pelo jornal Folha, e já vistas no 

capítulo três desta pesquisa, ele dá conta dos fatos, ao relatar, no segundo parágrafo, que 

“presenciou” os fatos ocorridos naquela escola. Para isso, a Folha se coloca como prova real 

dos enunciados que por ela são proferidos e, dessa forma, a notícia desponta a posição 

ideológica do folhetim, comprometido em expor os fatos com precisão e clareza. Ao se 

posicionar como testemunha ocular dos fatos, o jornal causa um efeito de verdade ainda maior 

aos acontecimentos. Percebe-se que essa notícia possui alguns traços descritivos além do 

narrativo, mais característico ao gênero, de modo a selecionar o passo a passo da rotina na 

escola que, no corpo da notícia, já tem endereço e nome expostos. Portanto, os enunciados 

sempre são postos de acordo com a sua intenção discursiva e o jornal dramatiza os fatos ao se 

colocar como testemunha viva no caso descrito por ele.  

O que chama a atenção quanto ao prejuízo da greve dos professores de SP, no 

parágrafo citado, é a ação de impedirem os alunos de estudarem. Esse comportamento é uma 

estratégia utilizada para evidenciar os danos causados pela greve dos professores em SP, sem 

elencar os motivos que levaram as funcionárias a praticarem essa ação. O termo “impedir” 

pode ser analisado, por exemplo, como forma de tornar ilegítima a greve em SP. Basta 

considerar os termos “barra” e “impediam” como ataques aos direitos dos alunos de 

estudarem e, portanto, as funcionárias, supostamente, estariam cometendo uma violação aos 

direitos humanos ao impedirem os alunos de entrarem na escola. Desse modo, as palavras 

tomam forma dentro do contexto da paralisação dos professores de SP, e o discurso produzido 

manifesta um conjunto de vozes que denotam a posição axiológica do folhetim frente a greve 

dos professores de SP. 

Para compor a estrutura da notícia, no quinto parágrafo, outros termos como 

“ela desestimulava a entrada”, referindo-se à funcionária que estava no portão e “o menino 

entrou, mas cerca de 30 estudantes não”, confirmam novamente a forma coercitiva da 

funcionária em impedir os alunos de assistirem aulas e ressaltam a veracidade pretendida, 

inclusive por meio da comoção por parte dos alunos, já que em outro trecho a notícia narra 

que “[...] estudantes sorriam com algum constrangimento ao serem dispensados”.  

A negatividade da greve em SP é exaltada durante toda a notícia inclusive nos 

discursos citados pelos estudantes que estavam na porta da escola, sem aula. Esse tom 

negativo em relação à greve dos professores de SP se confirma com a fala direta dada a pasta 

(Secretaria da Educação de SP) que afirma que: “São injustificáveis as ações, por vezes 

violentas, para impedir o direito inalienável ao aprendizado”. O mesmo pode também ser 
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observado no momento em que a Folha destaca a posição de uma professora que diz que as 

reposições das aulas perdidas são garantidas aos alunos.  

O jornal ainda tenta fragilizar os argumentos da professora ao destacar que 

alunos disseram que “ninguém vai” à reposição. As falas selecionadas para enfatizar o direito 

do aluno em ter aulas, como um “direito inalienável”, marcam o esforço de tornar a greve dos 

professores de SP ilegítima, já que o comportamento da escola não condiz com o que a lei 

prevê. Assim, ao se dizer que o jornal materializa o discurso, não se fala em pessoas reais 

como autores da notícia, por exemplo, mas de relações dialógicas em que as ideologias 

manifestadas, no conjunto dos discursos expostos, revelam uma tomada de posição que 

evidencia o lado negativo da greve em SP. Essa finalidade não é aleatória, pelo contrário, 

parte das compreensões feitas pela Folha acerca da greve dos professores de SP. Seus 

enunciados não são novos, mas, conforme defendemos nessas análises, estão cristalizados na 

consciência e, historicamente, na sociedade. Por isso, são manifestados com uma intenção 

declarada de oposição à paralisação do professorado de SP.  

Na medida em que esses posicionamentos são evidenciados e reafirmados 

pelos veículos jornalísticos, revelam um posicionamento contrário à greve dos professores de 

SP, que pode ser notado a partir das relações dialógicas que se estabelecem nos discursos 

jornalísticos a fim de causar, em suas notícias, o sentido da refutação e da oposição aos 

professores em greve, conforme os fatos aqui expostos dão conta. 

 

 

4.7 ESTADÃO: NOTÍCIA DE 12 DE JUNHO DE 2015 (ÚLTIMO DIA DE GREVE) 
 

 

Professores da rede estadual de SP decidem pôr fim à greve 
Isabela Palhares , O Estado de S. Paulo 12 Junho 2015 | 16h20 
 
Assembleia no vão livre do Masp reuniu cerca de 8 mil docentes, de acordo com o 
sindicato que representa a categoria 
Atualizada às 20h56 
 
SÃO PAULO - Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram nesta sexta-
feira, 12, suspender a greve, que chegou a 89 dias - a mais longa da história. A 
paralisação terminou sem acordo de reajuste com o governo Geraldo Alckmin 
(PSDB). O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) disse que os docentes devem retomar as atividades na segunda-feira. 
Segundo o sindicato, cerca de 8 mil pessoas participaram da assembleia feita no vão-
livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Já a Polícia 
Militar estimou que mil pessoas estiveram no local. Na última semana, a votação 
sobre a continuidade da paralisação já havia sido apertada. 
A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha, lamentou que a greve teve de ser 
suspensa sem um acordo com o governo. Para ela, o corte de salário dos dias não 
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trabalhados foi o que mais pesou para que os docentes decidissem por retornar às 
aulas. “Os professores têm responsabilidade, têm família.”  
Após várias decisões judiciais sobre a legalidade do corte, prevaleceu a posição 
favorável ao Estado, de fazer o desconto nos salários. “Os professores voltam para a 
escola cabisbaixos, o governo terá dificuldade em ter apoio da categoria”, disse 
Maria Izabel. 
Ainda segundo a presidente da Apeoesp, na última semana, a adesão de professores 
à paralisação havia caído para 10%. No auge da greve, em abril, o sindicato 
apontava adesão de 60%, que acabou reduzida para 30% em maio, após os 
descontos nos salários. “Foi uma decisão dolorosa encerrar a greve com zero de 
reajuste. O governo tentou vencer pelo cansaço, mas também não saiu vencedor.” 
Proposta. Os professores pediam reajuste de 75,33%, para equiparar o salário ao 
dos demais profissionais com ensino superior no Estado, nos cálculos do sindicato. 
O governo Alckmin, que ainda não apresentou nenhuma proposta, disse que só 
discutirá o aumento salarial em julho, quando o último reajuste completar um ano. 
Até este ano, a greve mais longa dos professores estaduais havia ocorrido em 1989, 
com 80 dias de paralisação. Na época, os docentes voltaram às salas de aula após 
conseguirem reajuste abaixo do pedido. 
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação disse que o movimento grevista foi 
isolado e que teve “baixa adesão histórica”. Afirmou que, em eventual necessidade, 
o conteúdo perdido pelos alunos será reposto. A pasta não informou como será feita 
a reposição das aulas. 
Desacordo. Durante a assembleia desta sexta, um grupo de docentes carregava 
bandeiras com os dizeres “Radicaliza Bebel”, em referência à presidente da 
Apeoesp. Os manifestantes criticavam o posicionamento do sindicato de suspender a 
greve e votaram pela continuidade da paralisação. Pressionada pelo grupo, Maria 
Izabel deixou a assembleia rapidamente e afirmou que tinha receio de ser agredida 
pelos professores. 
Segundo os docentes que defendiam a continuidade da greve, o governo estadual 
demonstrou “desrespeito” por não negociar o reajuste e anunciar novo modelo de 
currículo para o ensino médio - com disciplinas optativas, em que os alunos podem 
escolher o que estudar. 
“Foi um tapa na cara dos professores, que não são consultados e não têm direito a 
opinião sobre sua própria profissão. Manda mais um pacote fechado e temos de 
aceitar”, disse a professora de História, Nádia Calaça dos Santos. Os docentes 
afirmaram que voltarão às aulas, mas que continuarão com protestos pelo reajuste. 

 

A última notícia selecionada, já na etapa final, passados oitenta e nove dias do 

início da greve, o jornal Estadão traz o título “Professores da rede estadual de SP decidem pôr 

fim à greve”. Agora, nomeia a categoria e coloca os professores como protagonista da greve. 

No subtítulo, são escritos os detalhes da última reunião realizada que apontam a quantidade de 

professores que decidiram pelo fim da greve. No corpo do texto, o Estadão faz o balanço da 

greve “que chegou a 89 dias – a mais longa da história”, retomando dados da última greve dos 

professores estaduais, ocorrida em 1989. Atribui, portanto, a greve em SP a um contexto 

histórico e social. Embora pudesse ser algo curioso, já que entrou para a história como a 

paralisação mais longa, a nota não dá ênfase ao fato, apenas menciona e prossegue afirmando 

que o Sindicato de SP não conseguiu nenhum reajuste junto ao Governo de SP e, dessa vez, a 

notícia abre mais espaço para respostas, inclusive por meio da fala direta de uma professora 

ao sindicato de SP, uma vez que a greve “terminou sem reajuste”.  
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Nota-se que o Estadão apresenta a notícia quase toda em discurso indireto, 

inclusive quando menciona a posição do governo de SP, o que aproxima seu posicionamento 

diante da conclusão sobre o período da greve em SP. Mais uma vez o jornal apresenta dados 

contraditórios entre o Sindicato e a PM de SP, em relação a quantidade de manifestantes. Ao 

se dirigir, indiretamente, aos argumentos da presidente Maria Izabel, o jornal procura se 

afastar das constatações feitas por ela. Essa estratégia pode ser constatada nas expressões 

“Para ela” no terceiro parágrafo e “nos cálculos do sindicato” no sexto parágrafo. Ao final da 

notícia, o Estadão ainda demonstra o desacordo entre os professores e a presidente do 

sindicato.  Tais expressões suscitam relações dialógicas, pois revelam a postura ideológica do 

jornal em desacordo com a greve dos professores de SP que, ao longo de seus enunciados, 

apresentou-se contrário ao movimento dos professores grevistas.  

Vale ressaltar que, embora o jornal tenha dito que a greve foi histórica devido 

ao recorde de dias parados, a Secretaria da Educação de SP afirmou, em nota, conforme 

consta no oitavo parágrafo dessa notícia, que a greve dos professores de SP teve “baixa 

adesão histórica”. A afirmação da Secretaria de SP, de acordo com o enunciado, assume que 

houve uma greve em SP, mas com ressalvas. O enunciado da Secretaria da Educação em SP 

ratifica o posicionamento do governo de SP, mantido desde o início da paralisação, de que foi 

um movimento de baixa adesão, mesmo que tenha sido considerada histórica em relação aos 

dias parados. Vale lembrar, entretanto, que a repetição não acontece de forma aleatória, pelo 

contrário, os diálogos se inter-relacionam e provocam uma compreensão responsiva dos 

sujeitos envolvidos na greve em SP, exigem uma resposta, prevê que tanto o governo quanto 

o sindicato de SP tomem uma atitude diante do que foi lido e compreendido por eles.  

O fenômeno do dialogismo explica que a alternância entre os sujeitos 

envolvidos numa situação discursiva é chamada de réplicas e essas respostas ultrapassam a 

língua para atingir outros significados, como os que aqui foram elencados. Nesta pesquisa, a 

greve dos professores do Estado de SP é o motivo pelo qual acontecem os embates, e a notícia 

é o gênero em que os discursos são deflagrados. 

 

 

4.8 FOLHA: NOTÍCIA DE 12 DE JUNHO DE 2015 (ÚLTIMO DIA DE GREVE) 
 

 

Após 89 dias, professores de SP decidem suspender a greve mais longa 
DE SÃO PAULO 
12/06/2015  16h10 - Atualizado às 16h41 
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Os professores da rede estadual de São Paulo decidiram nesta sexta-feira (12) 
suspender a maior greve da categoria da história. Os docentes ficaram 89 dias 
parados e acabaram encerrando a paralisação sem acordo de reajuste com o governo. 
A categoria agora deve retomar as atividades na segunda-feira (15). Um programa 
de reposição de aulas ainda deverá ser definido. 
A decisão pelo fim da greve foi tomada em assembleia realizada na avenida Paulista, 
região central de São Paulo. Segundo estimativa da Polícia Militar, cerca de 1.000 
pessoas participaram da assembleia. O sindicato da categoria estima em torno de 
8.000 docentes durante a assembleia. 
Após discursos de professores e a votação, a presidente da Apeoesp (sindicato da 
categoria), Maria Izabel Noronha, confirmou: "a greve lamentavelmente foi 
suspensa". 
A decisão sobre a manutenção da greve já tinha sido apertada na semana passada. 
Foram necessárias duas votações na ocasião, pois não ficou claro o lado vencedor. 
Os grevistas pediam reajuste de 75,33%, percentual suficiente para equiparar o 
salário dos professores ao dos demais profissionais com ensino superior no Estado, 
nos cálculos do sindicato. O governo, porém, não apresentou proposta de aumento. 
Diz que divulgará um plano até julho, quando o último reajuste completar um ano. 
Um dos fatores que contribuíram para o esfriamento da greve foi o corte do salário 
dos docentes pelos dias não trabalhados. Após várias decisões judiciais favoráveis 
aos dois lados, prevalece a posição do Estado, de fazer o desconto nos salários. 
A Apeoesp contabiliza 92 dias de greve, já que a contagem da instituição começou a 
partir do dia da aprovação do protesto, três dias antes do início efetivo da greve. 
Segundo a entidade, a reposição das aulas perdidas terá como base a sua lógica de 
contagem. 
A greve mais longa dos professores estaduais tinha ocorrido em 1989, com 80 dias 
parados. Os professores, na ocasião, voltaram ao trabalho após conseguirem 
reajuste, mas que ficou 53% abaixo do pedido.  

 

Bem parecida com a notícia do Estadão, veiculada no mesmo dia e analisada 

anteriormente, a última notícia do jornal Folha contou como ficaram os acordos e desacordos 

da greve dos professores de SP, incluindo também as réplicas dos diálogos acorridos durante 

o ato e que terminou sem o ajuste pedido pelos professores de SP. Curioso notar que a 

manchete: “Após 89 dias, professores de SP decidem suspender a greve mais longa”, é 

objetiva e marca o fim de uma greve histórica. No entanto, assim como a notícia do Estadão, 

analisada anteriormente, o fato de ter sido “a maior greve da história” também não despertou 

o interesse do jornal de enfatizar esse ponto da greve em SP no corpo da notícia, pelo 

contrário, a Folha trouxe um pequeno parágrafo lembrando a data e a quantidade de dias 

parados na última greve, para comparar com os dados em relação à greve de 2015, mas essa 

informação não é retomada no corpo da notícia. Os enunciados apontam mais para as decisões 

e discussões entre os protagonistas e o governo de SP. 

 A Folha também se apropria da fala dos outros, em discurso indireto, para dar 

objetividade à notícia, e procura manter-se menos polêmico e distante dos fatos, já finalizando 

os discursos sobre o tema em questão. Embora não tenha trazido nenhuma fala direta ao 

anunciar a data em que os professores retornariam às salas de aula, a Folha quase que “copia” 

a mesma notícia do Estadão, visto que trata dos mesmos enfoques: a reposição dos dias 
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parados, a maior greve da história e até na divergência, entre a PM e o Sindicato de SP, 

quanto ao número de pessoas presentes na última assembleia realizada pelos professores e o 

sindicato de SP.  

Essa aproximação das informações noticiadas não significa que as duas 

empresas jornalísticas sejam semelhantes, pelo contrário, embora ambos tratem do mesmo 

tema, refletem suas preferências, seu olhar diante dos fatos. Por exemplo, a Folha não utiliza, 

em momento algum, do discurso direto, mas faz uso do hipertexto, na expressão “tinha sido 

apertada”, referindo-se aos desacordos entre professores que não queriam o fim da paralisação 

e o sindicato, o que força uma compreensão do leitor para entender a totalidade dos fatos. 

Assim, os sentidos das notícias veiculadas pelos dois jornais, nesse dia, convergem para o 

mesmo sentido, resultando em relações dialógicas entre os jornais. 

As notícias se repetem por meio das réplicas já obtidas pelos sujeitos ou em 

busca de uma compreensão responsiva, isto é, o conjunto de enunciados que se formam nas 

notícias jornalísticas, ressignificam-se cada vez que uma nova notícia é veiculada. Isso 

acontece porque as palavras não se esgotam em si mesmas, elas se transformam e ganham 

força porque estão carregadas de valores historicamente conhecidos e esses valores podem, 

como vimos, se constituir de afinidades ideológicas como vimos nas análises aqui narradas.  

 

 

4.9 CONSIDERAÇÕES DAS ANÁLISES 

 

 

Ao desenvolvermos as análises a partir dos conceitos de Bakhtin (2015) sobre 

dialogismo no capítulo primeiro desta pesquisa, verificamos que a linguagem é constituída 

socialmente e que todo diálogo depende de outros discursos para ser realizado. Com isso, 

conseguimos encontrar um caminho que permitisse a investigação dos enunciados que foram 

produzidos no momento em que ocorreu o registro dos jornais sobre a greve dos professores 

no Estado de São Paulo. Também pudemos verificar as relações dialógicas que foram 

suscitadas por meio dos textos dados às notícias, pois as relações dialógicas estão inseridas no 

campo do discurso e não podem ser analisadas fora dele, ou seja, tanto o enunciado como o 

sujeito estão carregados de uma pluralidade de vozes que fazem com que as relações 

dialógicas sejam percebidas antes mesmo de serem tomados por meio de um texto, mas, 

quando os textos surgem, tornam-se irrepetíveis e, portanto, capazes de produzirem sentidos 

diversos. 
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Na perspectiva adotada nos capítulos um e dois, percebemos que os jornais O 

Estado de São Paulo e Folha de São Paulo se valem da complexidade dos gêneros 

discursivos para constituírem suas notícias sobre a greve dos professores de SP. Eles também 

se amparam em enunciados que se valem de recursos linguísticos e estilísticos carregados de 

vozes discursivas que coincidem com os objetivos pretendidos por cada empresa jornalística. 

O gênero notícia jornalística exige essa diversidade para ser significado como tal. Portanto, a 

construção linguística não pode ser concebida como língua fechada, pelo contrário, a língua 

promove elementos que envolvem o contexto de produção (histórico e social) que são 

essenciais nas relações discursivas percebidas nesse gênero. 

Por meio das análises, percebemos que os jornais procuram silenciar as vozes 

ideológicas e, para isso, se utilizam dos discursos diretos a partir das falas dos sujeitos 

envolvidos na greve. Com isso, as empresas procuram distanciar-se dos fatos, trazendo certa 

objetividade à notícia. Bakhtin (2015, p. 294) afirma que qualquer palavra “[...] existe pelo 

falante em três aspectos: como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como 

palavra alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último como a minha 

palavra, porque, [...] ela já está compenetrada da minha expressão”. Partindo dessa 

perspectiva, os jornais se apropriam dos discursos alheios para comporem suas notícias, seus 

enunciados ganham força ideológica porque já estão embebidas de sentidos. 

Descobrimos que cada jornal apresenta a greve dos professores de SP por meio 

de recursos estilísticos e linguísticos diferentes, porém com intenções enunciativas que 

convergem para o mesmo sentido, oposição à greve em SP. Também desvendamos que os 

posicionamentos ideológicos das empresas jornalísticas são manifestados não apenas nos 

editoriais, mas também nas notícias jornalísticas mesmo que implicitamente. 

O jornal O Estado de São Paulo retrata a greve dos professores de SP com um 

posicionamento ideológico mais contundente ao associar a greve dos professores de SP com 

pretensões de cunho político partidário, pois o jornal utiliza-se do discurso indireto com 

frequência e, nisso, vemos que a posição política ideológica de direita do jornal fica 

claramente evidenciada. O Estadão traz notícias bem explicativas e longas, na tentativa de 

justificar sua intenção valorativa quanto à greve em SP. Esse jornal é mais incisivo e declara 

que sua intenção não é a de narrar os motivos da greve dos professores de SP, mas de 

enunciar os motivos que o jornal acredita estar implícito ao ato. Isso se confirma, por 

exemplo, quando o Estadão deixa de destacar os motivos do ato e privilegia, em suas notícias, 

os argumentos de sujeitos que fazem oposição à greve dos professores de SP, conforme 

podemos ver, com toda clareza, nos discursos apresentados na notícia do dia 15 de maio. 
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O jornal Folha de São Paulo, por sua vez, reflete a greve dos professores de SP 

buscando certa imparcialidade, mesmo que não o faça a todo momento. Para chegarmos a esta 

conclusão, vimos que as notícias desse jornal aqui analisadas aproveitam mais o discurso 

direto, isto é, o jornal procura, com isso, se ausentar dos fatos ou opinar menos. Por outro 

lado, ao adotar essa estratégia, o jornal expõe mais os sujeitos envolvidos na greve dos 

professores em SP e, com isso, as notícias se classificam como sensacionalistas em sua 

maioria, conforme analisamos nas notícias dos dias 20/03 e 15/05. A sua posição em relação à 

greve dos professores em SP fica mais evidente no modo como as relações discursivas vão 

sendo mostradas e no modo como os textos são disponibilizados por meio do hipertexto, 

numa tentativa de silenciar as posições políticas partidárias da Folha. Mesmo assim, a Folha, 

embora menos incisiva, adotou uma posição contrária à greve dos professores em SP, 

apoiando argumentos que favoreceram o governo e a Secretaria da Educação de SP.  

As comparações que aqui foram feitas permitiram que percebêssemos que a 

greve dos professores de SP foi veiculada pelos dois jornais com tom negativo durante todo o 

percurso, pois a defesa de um ponto de vista oposto aos professores de SP foi reafirmada, 

frequentemente, na voz jornalística e isso significa a negação de outras interpretações, de 

outros sujeitos envolvidos, de outras formas de visualizar a greve, o que confirma a ideia 

inicial de que os jornais são veículos que se constituem ideologicamente. Ambos 

consideraram que os motivos elencados pelo sindicato dos professores de SP não eram 

pertinentes, visto que os jornais projetaram o discurso para o Sindicato e não para uma 

categoria de profissionais da educação de SP. Com isso, percebemos que os discursos 

jornalísticos são carregados de valores ideológicos previamente estabelecidos pela própria voz 

das empresas jornalísticas aqui estudadas.  

Os discursos jornalísticos construídos nas notícias aqui analisadas foram 

constituídos de contextos diferentes, buscando enaltecer o enfraquecimento da paralisação. 

Primeiramente, os jornais associaram a greve dos professores de SP ao contexto político 

partidário, ou seja, os reais motivos da greve, de acordo com os jornais, eram de 

descaracterizar o governo de SP, uma vez que a maioria dos participantes da greve em SP, 

supostamente, pertenceriam ao partido oposto ao do governador. Os embates dialógicos foram 

estabelecidos no confronto entre PT e PSDB, desse modo, percebemos que as vozes 

jornalísticas presentes nos editoriais que foram trabalhados são reafirmadas e estabelecem, 

entre esses discursos, relações dialógicas.  

Em seguida, os jornais enfatizaram o posicionamento da Secretaria da 

Educação de SP e do governo de SP. Como exemplo, o Estadão mostrou que tanto a 
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Secretaria quanto o governo de SP consideram legítimo o direito à greve em SP e rebateu os 

argumentos do sindicato. Já a Folha enfatizou a voz da Secretaria e do governo de SP ao 

promover perguntas a presidente do sindicato que manifestaram sua posição contrária a greve 

em SP. Por fim, as notícias jornalísticas chegaram ao professor e ao aluno. O Estadão 

destacou as falas de professores que reivindicavam em frente a Secretaria da Fazenda de SP e 

a Folha mostrou a condição em que os alunos eram conduzidos em uma escola estadual de 

SP. Os argumentos dos sujeitos (professor/aluno), apresentado pelos jornais, foram citados 

com o fim de colocá-los em uma condição diminuída e, dessa forma, darem sustentação ao 

enfraquecimento da greve dos professores de SP, de acordo com os objetivos pretendidos 

pelas empresas jornalísticas. O enfraquecimento não é bem mais do que os efeitos da greve, 

mas, sobretudo, da posição – cristalizada na consciência coletiva – de que o professor é, por 

princípio, um fracassado e que a educação é vista com desrespeito por autoridades e 

comunidade. 

Desse modo, os jornais não seguem rigorosamente os princípios estilísticos 

propostos em seus manuais, uma vez que as notícias jornalísticas sobre a greve dos 

professores de SP carregam, em seus discursos, uma tomada de posição e, consequentemente, 

um ponto de vista que coincide com a tomada de posição das empresas jornalísticas, conforme 

vimos nos editoriais estudados no capítulo anterior. Diferentemente do que prevê os manuais 

ao dizerem que interessa aos jornais narrarem as histórias isentando-se dos acontecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio deste trabalho, procuramos verificar a materialidade do discurso 

jornalístico frente à greve dos professores de SP. Ao investigarmos os discursos construídos 

sobre a greve em SP, chegamos às relações dialógicas suscitadas nos enunciados. Além disso, 

buscou-se averiguar os valores ideológicos específicos de cada jornal, observando o modo 

como as palavras expressam seu olhar sobre o outro, as formas como cada jornal enxergam o 

mundo e, especificamente, o modo como veem o ato de greve dos Professores estaduais do 

Estado de São Paulo. Essa investigação só foi possível considerando as reflexões de Bakhtin 

(2015) acerca das palavras e expressões enquanto enunciados, no momento em que se 

concretizam em determinado gênero. Para o autor, os elementos interiores e exteriores ao 

discurso tomam forma e se ressignificam, pois fazem parte de intermináveis diálogos na 

grande cadeia comunicativa humana. 

Bakhtin (2015) diz que as diversidades dos gêneros discursivos são infinitas e 

aumentam na medida em que ampliam suas possibilidades em determinado campo de 

atividade. Nessa perspectiva, descobrimos que, na esfera jornalística, os gêneros textuais são 

constituídos de recursos estilísticos que carregam valores ideológicos à sociedade por meio da 

linguagem. Os discursos produzidos pelas empresas jornalísticas aqui trabalhadas estão 

ligados aos posicionamentos tomados por elas. Com isso, tornou-se possível conhecer a forma 

como são construídos seus enunciados. 

A análise das oito notícias jornalísticas que constituíram este trabalho, 

publicadas nos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo sobre a greve dos 

professores do Estado de SP, em 2015, permitiu-nos perceber que as relações discursivas dos 

dois jornais convergem para o mesmo sentido de oposição à greve em SP. O gênero notícia 

jornalística, escolhido como corpus desta pesquisa, é composto de alguns princípios, 

propostos pelos manuais jornalísticos, em sua composição, dentre elas, a de selecionar a 

informação de forma clara e objetiva, mediante os fatos que compõem o assunto pretendido. 

A greve dos professores de SP é um fato que não apenas informa os leitores, mas motiva os 

jornais a se apropriarem dos acontecimentos para expor em suas notícias aquilo que julgam 

ser mais relevante sobre o movimento realizado pelos professores de SP, de acordo os 

interesses das empresas jornalísticas e dos leitores que as acompanham. 
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Desse modo, podemos concluir que, nos discursos noticiados nos dois jornais 

analisados, foram encontrados, por diversas vezes, convergências de opinião entre as 

empresas jornalísticas com relação à greve dos professores de SP e, por isso, encontramos, em 

meio aos discursos, um posicionamento que persistiu em ser repetido ou cristalizado para 

fazer valer o ponto de vista comum à esfera jornalística. Com efeito, os valores ideológicos 

não são individuais, pelo contrário, pertencem a um campo discursivo determinado que 

dependem do lugar ou espaço em que a esfera jornalística se encontra. Nesse sentido, os 

valores ideológicos encontrados nos discursos do O Estado de São Paulo são declarados de 

forma clara e explícita, uma vez que esse jornal apresenta um posicionamento de direita, 

acentuado em seus discursos. Por outro lado, a Folha de São Paulo tende a camuflar mais seu 

posicionamento, deixando uma possibilidade para outras compreensões em seus discursos. 

Isso ocorre, possivelmente, porque a Folha atende a um público consideravelmente maior do 

que o Estadão e, com isso, as escolhas discursivas da Folha mostram certa imparcialidade 

ainda que disfarçada, embora ela também pertença à esfera jornalística e comungue de valores 

ideológicos pertencentes a este campo discursivo. Dessa forma, entendemos o quanto a força 

da comunicação, por meio da linguagem entre os iguais, pode influenciar na necessidade de 

afirmação dos pensamentos e opiniões que temos. 

Em busca de respostas a este trabalho, observou-se as relações dialógicas que 

foram apreendidas nos enunciados dos dois jornais e se estabeleceram na interação entre 

sujeitos em atos responsivos, abrindo espaço para um universo de outros discursos que nunca 

são puros, mas se repetem, formando uma cadeia histórico-social e cultural, permitindo que o 

confronto entre os sujeitos extrapole o diálogo do cotidiano. Conforme vimos nas análises, a 

imagem que os dois jornais tentam construir do professor é de uma classe enfraquecida e sem 

prestígio. Dessa forma, os motivos da greve dos professores de SP não são relevantes para os 

jornais, mas sim as consequências que essa greve “causou”, por exemplo: interdição de vias 

centrais da capital e alunos sem aula. Ou ainda, as intenções implícitas dos sindicatos em 

deflagrarem uma greve em SP para fins políticos partidários somente. O conteúdo verbal dos 

dois jornais a respeito da greve dos professores de SP afirma o posicionamento da Secretaria 

da Educação de SP, a qual ganha destaque nos folhetins, contribuindo ao desfavorecimento da 

greve em SP e privilegiando os discursos opostos a ela. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para o surgimento de novos trabalhos 

que busquem desvendar a força dialógica que perpassa entre os discursos e que vão além da 

palavra dita ou escrita para assumir a concretude dos enunciados e, por meio deles, revelarem 

vozes sociais e históricas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A 

MAIS UMA GREVE DA APEOESP (25/03/2015 02h08) 
 

Menos de um mês depois do início do ano letivo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo (Apeoesp) propôs aos seus filiados que entrassem em greve. Além de prejudicar o 
calendário escolar, a iniciativa converte mais uma vez os alunos e suas famílias em reféns das pretensões 
corporativas. Na primeira semana da greve, 59% da categoria teria cruzado os braços, segundo a Apeoesp. Nas 
contas do governo, 96% dos professores compareceram às aulas. 

A pauta de reivindicações da entidade é irrealista. Pede aumento de 75,33%, a pretexto de 
assegurar a equiparação salarial do professorado com as categorias do funcionalismo público com formação de 
nível superior. Exige mudanças nos critérios de contratação dos docentes temporários, transformação de bônus 
em reajuste salarial e a revogação da lei que disciplina as faltas por motivo de saúde. Também critica o rigor das 
perícias médicas, reclama do fechamento de classes, quer o desmembramento das salas superlotadas e pleiteia o 
máximo de 25 alunos por sala em todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio. Cobra, ainda, maior 
rapidez na tramitação dos pedidos de aposentadoria. E, por fim, protesta contra o risco de falta de água nas 
escolas. 

A greve deflagrada pela Apeoesp tem objetivos políticos. A entidade, cujos dirigentes são em 
sua maioria vinculados ao Partido dos Trabalhadores, também está promovendo o que chama de "Operação 
Caça-Alckmin". A ideia é criar constrangimentos em todas as cidades que o governador visitar e em todos os 
eventos em que estiver, para pressioná-lo e desgastá-lo. 

O governo alega que tem adotado programas de valorização da categoria, tendo concedido ao 
professorado um aumento cumulativo de 45% nos últimos quatro anos. Com isso, o piso salarial do magistério 
paulista é 26% superior ao piso nacional. Quando a greve foi deflagrada, o governo estadual lembrou que os 
professores poderiam obter um reajuste salarial de 10,5%, graças ao programa de valorização do mérito ou por 
prática pedagógica, e de mais 5%, por meio de qualificações adquiridas durante a carreira no magistério público. 
Também informou que o custo médio da folha de pagamento dos professores é de mais de R$ 8 bilhões por ano. 

A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha, refutou a informação, alegando que 
os 45% de aumento acumulados nos últimos quatro anos não representariam recomposição das perdas salariais 
causadas pela inflação. "Uma parte foi incorporação de gratificações", afirmou. Também reclamou que os 
aumentos de 10,5% por conta de mérito e de 5% por evolução na carreira só beneficiariam cerca de 10 mil dos 
230 mil professores da rede pública do ensino fundamental e médio. 

O governo estadual reagiu, anunciando que, nos próximos dias, será pago o maior bônus por 
desempenho da história da rede pública estadual. O valor será de R$ 1 bilhão - cerca de 42% a mais do que foi 
pago em 2014 - e beneficiará todos os docentes. "O recorde de pagamento é proporcional à melhora do 
aprendizado, registrada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp). A rede 
alcançou o melhor índice dos últimos cinco anos", afirma o secretário de Educação, Herman Voorwald. 

Apesar desse bônus, a greve liderada pela Apeoesp não tem data para acabar. A entidade 
afirma que o governo estadual ainda não abriu negociações, apesar de sua presidente já ter pedido quatro 
audiências ao governador Geraldo Alckmin. A recorrência das paralisações lideradas pela Apeoesp é o resultado 
de uma equação cujos elementos são conhecidos. Por interesses corporativos, a entidade rejeita medidas 
fundamentais para a melhoria do sistema de ensino, como fixação de metas de produtividade e avaliação de 
mérito para a concessão de benefícios e reajustes salariais. E, por oportunismo político, a entidade recorre a 
reivindicações irrealistas como pretexto para fazer passeatas e criar dificuldades para o governo estadual. 
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Anexo B 

 
EDITORIAL: DESEDUCAÇÃO PELA GREVE (26/03/2015  02h00) 

 
Em cinco dias, 232 mil servidores da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

começarão a receber R$ 1 bilhão em bônus salariais. O valor supera em 42% o distribuído em 2014. Apesar 
disso, a Apeoesp (sindicato dos professores) deflagrou mais uma greve. 

A bonificação abrange todos os funcionários porque a rede estadual superou metas pedagógicas 
em todos os níveis de ensino. Metade da categoria receberá ao menos R$ 3.500, cifra significativa diante do 
salário-base de R$ 2.416 para a jornada de 40 horas semanais. 

A remuneração mensal é 26% maior que o piso nacional do magistério. Não pode ser 
considerada atraente, contudo. 

Esta Folha há muito defende a valorização salarial da carreira docente, para que se torne capaz 
de recrutar e manter os melhores talentos egressos das universidades. Parte dessa melhoria deve vir na forma de 
premiação por desempenho, como tem feito o governo paulista, mas também é crucial elevar as quantias de 
referência. 

Trata-se, afinal, de profissão decisiva para o futuro do país. Quem trabalha duro para educar e 
qualificar a população merece contrapartida adequada. 

A Apeoesp, no entanto, ultrapassa todas as medidas do razoável. Nesta paralisação, reivindica 
reajuste de 75,33% nos proventos, de maneira a equipará-los com os ganhos de outras categorias estaduais que 
exigem nível superior. 

O pleito é descabido. O professorado tem obtido reajustes anuais; o último começou a ser pago 
em agosto. A inflação acumulada em 12 meses está em 7,7% (IPCA). 

Até um desvairado militante esquerdista tem de reconhecer que nenhum governo, com a crise 
aguda da economia e a inevitável queda na arrecadação de impostos, pode dispor de recursos para expandir 
gastos de forma desmesurada. 

O irrealismo patente do movimento reforça a conclusão de que seu objetivo seja menos 
corporativista que político. Satélite da CUT e do PT, a Apeoesp se mostra inclinada a manobrar a categoria para 
fustigar o governo estadual do PSDB. 

Para isso, não hesita em usar as famílias de 4 milhões de alunos como peões no xadrez 
partidário. Centenas de milhares deles são forçados a perder aulas, mesmo que a paralisação não atinja os 
proclamados 60% da categoria. 

Ao cruzar os braços poucas semanas depois de iniciado o ano letivo, os professores em greve 
deixam a seus alunos a lição de que o ensino figura entre as últimas de suas prioridades. 


