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Resumo 

 

O presente trabalho busca analisar a construção da identidade discursiva da reforma do 

Ensino Médio em propagandas audiovisuais do governo federal. O corpus da 

investigação concentra-se em cinco propagandas divulgadas em redes sociais do 

Ministério da Educação no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017. À luz da 

Análise do Discurso, o estudo pretende identificar as estratégias discursivas mobilizadas 

nas propagandas, a afirmação da voz oficial e de que forma a adesão à reforma é 

projetada. O artigo se ancora em reflexões sobre identidade discursiva, discurso 

propagandista e potencial comunicativo da propaganda audiovisual. 

 

Palavras-chave: discurso propagandista; identidade discursiva; reforma do Ensino 

Médio. 

 

 

Considerações iniciais  

 

A lei que reforma o Ensino Médio no Brasil, sancionada pelo presidente Michel 

Temer em fevereiro de 2017, estabelece a segmentação de disciplinas a partir de áreas 

de conhecimento. De acordo com a Lei 13.415, editada inicialmente pela Medida 

Provisória nº 746, de 2016, o currículo passa a ser composto por duas partes, a primeira, 

comum a todos os estudantes, e a segunda, concentrada em itinerários formativos, 

organizados a partir das áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas 

tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais 

aplicadas, formação técnica e profissional. 

Entre as críticas sobre as mudanças, professores, alunos e especialistas em 

educação
3
 questionam a diluição de disciplinas estruturantes, a viabilidade de todas as 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, email: 
leilanetstauffer@gmail.com. 
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escolas oferecerem as cinco áreas de concentração para o aluno escolher, e o fato de a 

reforma ter sido promovida por medida provisória, ferramenta utilizada pelo presidente 

da República em casos considerados de urgência e relevância, reduzindo a possibilidade 

de diálogo e debate. 

Diante desse cenário, propõe-se analisar a construção da identidade discursiva, a 

partir da instância governamental, da reforma do Ensino Médio em propagandas 

audiovisuais do governo federal. O corpus da investigação concentra-se em cinco 

propagandas divulgadas em redes sociais do Ministério da Educação – YouTube e 

Facebook – no período de outubro de 2016 a janeiro de 2017, que corresponde ao 

período anterior à aprovação da lei. 

À luz da Análise do Discurso e dos estudos da Semiótica, o artigo busca 

observar como o discurso sobre a reforma do Ensino Médio foi sustentado por meio do 

alinhamento de recursos linguísticos e icônicos. Ao considerar a palavra como 

instrumento de persuasão na política e na propaganda, a pesquisa empreende reflexão 

sobre discurso propagandista e político com estudos de Charaudeau (2010) e Sant‟Anna 

(2002). 

Por meio do estudo de Maingueneau (2000) sobre cenografia, o artigo busca 

também observar as estratégias de legitimação da voz oficial e, calcado na noção de 

Barthes (2012) sobre os mitos, levantar efeitos discursivos a partir dos apelos – visual e 

sonoro – presentes no corpus. 

 

1 Propaganda, política e poder: discursos confluentes 

  

Com a articulação do discurso, relações se estruturam, acordos são feitos, os 

ritos se efetuam, a comunicação se estabelece. Como afirma Charaudeau (2004), o 

domínio da palavra dá sentido à prática social e estrutura a sociedade a partir de grandes 

setores de atividade, como o político, o científico, o educativo, o promocional, entre 

outros. É possível afirmar que os discursos correspondem ao que circula socialmente a 

partir de representações sócio-discursivas. Ao partir dessa noção, Charaudeau (2004) 

                                                                                                                                          
3 Entrevista com professor Domingos Leite Lima Filho, doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Na ótica do professor, reforma do Ensino Médio representa retrocesso social, empobrecimento do currículo 

e ingresso precoce do jovem no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/e-necessario-resistir-ao-empobrecimento-do-curriculo>. Acesso em: 
13 jul. 2017.   
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postula a existência de uma memória dos discursos. Nela, os sujeitos constroem e 

compartilham saberes de conhecimento e de crença sobre o mundo. 

 

É sobre esta memória dos discursos que a publicidade joga com seus slogans 

[...], que faz apelo a representações partilhadas [...]. Assim, as comunidades 

discursivas reúnem – virtualmente – sujeitos que partilham os mesmos 

posicionamentos, os mesmos sistemas de valores, quer se trate de opiniões 
políticas, julgamentos morais, doutrinas, ideologias, etc. (CHARAUDEAU, 

2004, p. 20)  

 

É possível afirmar que, por essas representações partilhadas, e pelas construções 

dos saberes de conhecimento e de crença sobre o mundo, a formação da opinião se 

solidifica e se apresenta como um dos mecanismos que o indivíduo dispõe para se 

posicionar socialmente. Para Sant‟Anna (2002), é raro encontrar o indivíduo que 

constrói e sustenta determinado julgamento de forma autônoma. De acordo com o autor, 

“agir sobre a opinião não é usurpar injustamente a autonomia pessoal: é influir sobre 

forças coletivas, resultantes de pressões sociais e nas quais o indivíduo não está senão 

secundariamente empenhado” (SANT‟ANNA, 2002, p. 55). 

A noção de propaganda política, como ferramenta de formação da opinião 

pública, surgiu no século XX. “Sem ela, os grandes acontecimentos de nossa época, a 

revolução comunista e o facismo, não seriam sequer concebíveis.” (SANT‟ANNA, 

2002, p. 45). À medida que governos, políticos, estadistas e ditadores, na história da 

humanidade, compreenderam que a força se fundamenta na opinião, ocuparam-se em 

conquistar assentimento da opinião pública por meio da propaganda. 

Assim, é possível compreender por que o discurso propagandista, como afirma 

Charaudeau (2010), tem como alvo a instância coletiva e, por isso, circunscreve-se em 

dispositivos de difusão. No caso das propagandas da reforma do Ensino Médio, que 

constituem o corpus deste artigo, os espaços de difusão foram, inicialmente, as redes 

sociais do Ministério da Educação, especialmente Facebook e YouTube, e a televisão. 

“[...] daí o qualificativo de „propagandista‟ no seu sentido etimológico de difusão e 

circulação do discurso no espaço público, junto ao maior número possível de pessoas 

(propagare).” (CHARAUDEAU, 2010, p. 62). 

Os esquemas cognitivos que organizam o discurso propagandista são o narrativo 

e o argumentativo (CHARAUDEAU, 2010). O primeiro é responsável por seduzir o 

interlocutor, propondo o que o autor chama de imaginário de busca. Já o esquema 

argumentativo é utilizado com fins de persuasão, sendo imposto ao interlocutor, 
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transmitindo a ideia de que “„somente o meio que te proponho vai te permitir realizá-

la‟” (CHARAUDEAU, 2010, p. 63). 

 
O discurso propagandista é, desse modo, um tipo de discurso definido de 

maneira ideal que se concretiza por diferentes gêneros que variam de acordo 

com: o tipo de legitimidade do qual goza o sujeito falante, a natureza do objeto 
de fala (ou objeto de busca) que constitui o “fazer crer” e o “dever crer”, e o 

lugar atribuído ao sujeito influenciado. (CHARAUDEAU, 2010, p. 64, 

destaques do autor) 

 

Outro aspecto interessante, observado por Charaudeau (2010), que caracteriza o 

discurso da propaganda, é a presença da instância promovente, responsável pela ideia de 

responsabilidade por uma idealidade social. Por meio dessa instância, propaga-se a voz 

do conselho. Ao contrário do objeto publicitário, que promove a noção de bem-estar 

individual por meio de produtos e serviços, Charaudeau (2010) destaca que o objeto de 

fala da propaganda se apresenta como “um benefício coletivo de reparação de uma 

desordem social que participa de uma idealidade ética” (CHARAUDEAU, 2010, p. 66). 

O público corresponde a um público civil e cidadão – e não consumidor, como o que é 

evocado no discurso publicitário. O autor pontua que essa instância mobiliza um 

comportamento em nome da solidariedade social. 

Nas propagandas da reforma do Ensino Médio, a projeção da voz do conselho 

pode ser observada, por exemplo, por meio de sentenças ditas. Seja na voz do locutor ao 

final da propaganda, com a frase “com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade 

para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria 

para decidir o seu futuro” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016b). Ou na 

interpretação dos personagens construídos, como a professora que se dirige aos alunos 

em sala de aula, dando ênfase à frase: “melhorar a educação dos jovens é uma das 

tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É pra ontem!” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016a). E a aluna que, acompanhada de colegas na biblioteca, diz: “sabe 

o que estamos fazendo aqui? Conversando sobre o nosso futuro. Com o Novo Ensino 

Médio, o ensino nas escolas tem tudo pra ficar mais estimulante, mais de acordo com o 

que a gente quer mesmo.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017b). 

Por outro lado, Charaudeau (2010) pontua que, em certa medida, o discurso da 

propaganda se situa a partir do discurso publicitário e do discurso promocional, pois ao 

mesmo tempo em que afirma mobilizar o benefício coletivo, serve aos interesses 
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específicos daqueles que promovem o discurso publicitário, visando poder político ou 

comercial. 

Vemos que as fronteiras entre estratégias de persuasão legítimas e manipulação 
dos espíritos são porosas. Isso se dá porque, na democracia, instauramos 

relações de força entre o poder e os contrapoderes nas quais as potências se 

enfrentam: potência institucional contra potência cidadã. Esta confrontação se 
dá através de um jogo de máscaras: máscaras da força da Lei e da Autoridade 

contra máscaras da força de protesto. (CHARAUDEAU, 2010, p. 20) 

 

Nas cinco propagandas sobre a reforma do Ensino Médio, percebe-se a 

neutralização das relações de força entre a potência institucional e a potência cidadã. 

Mobiliza-se o discurso pró-reforma do Ensino Médio na voz de personagens que 

assumem o papel de cidadãos ligados diretamente com as mudanças propostas na lei. 

São eles: professores, alunos e pais de alunos. A voz do protesto, do contra-argumento e 

o antagonismo são silenciados.  

 

2 O mito e o sistema semiológico na propaganda 

 

 Os mitos constituem representações partilhadas socialmente como ideais. Como 

aponta Sant‟Anna (2002), “é uma participação antecipada que preenche um momento e 

reaviva o desejo de felicidade e o instinto de potência; o mito é indissoluvelmente 

promessa e comunhão” (p. 56). É possível estabelecer relação entre a noção de mito 

com as palavras de ordem evocadas nas propagandas. De acordo com Sant‟Anna 

(2002), a palavra de ordem expressa 

 

o objetivo mais importante do momento, o quanto possível clara, breve e 

eufônica. [...] Deve corresponder não só à situação política, mas, inclusive, ao 

nível de consciência das massas. Não tem valor se não repercute largamente 
nessa consciência (SANT‟ANNA, 2002, p. 50).  

 

 Ao trabalhar a noção do mito como sistema semiológico, apresentado por um 

sistema de comunicação, por uma mensagem, Barthes (2012) afirma serem necessárias 

algumas condições especiais para que a linguagem se transforme em mito (p. 199). 

Pode-se inferir que a primeira delas consiste no fato de que o mito não corresponde ao 

objeto da mensagem, e sim à maneira como essa mensagem é enunciada. Em um dos 

exemplos de publicidades francesas citadas por Barthes (2012), o autor apresenta o caso 

dos saponáceos e detergentes, mostrando como signos e estados como espumoso e 

profundo são evocados com o intuito de mascarar a função abrasiva do produto.  
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Pode-se observar a mesma estratégia nas propagandas da reforma do Ensino 

Médio, ao destacar, de forma repetida, expressões que visam legitimar o aspecto 

exclusivamente positivo das mudanças propostas e aprovadas pelo governo. No vídeo 

em que é divulgada uma letra de hip hop sobre o novo Ensino Médio, por exemplo, 

jovens demonstram engajamento, cantando a letra, dançando e sorrindo. Enquanto a 

música é cantada, a propaganda destaca na tela signos que indicam e potencializam os 

benefícios da reforma e, como pontua Barthes (2012), que desempenham a dupla função 

do mito: “designa e notifica, faz compreender e impõe” (p. 208). No trecho abaixo, que 

corresponde a uma parte da letra da música cantada por personagens que desempenham 

o papel de alunos, é possível perceber valores como liberdade, autonomia e vocação 

edificados como mitos. As expressões em itálico correspondem ao que foi destacado, 

em lettering, na propaganda. 

 

A liberdade é a grande conquista / É meu ponto de vista, é meu jeito de ser. / A 
liberdade é o direito de fazer o meu próprio caminho / De traçar o meu destino / 

O meu futuro é o melhor motivo, é o incentivo pra manter o foco no objetivo / 

De estudar, de me ligar, de aprender um ofício / Que seja a minha cara, que 

combine comigo. / Com a minha vocação, pra que eu não corra o risco de errar 
de profissão / Novo Ensino Médio me ensina a escolher / Eu escolho, eu aprovo 

o que eu quero aprender (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017c) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto importante é que, ao afirmar que o mito é uma fala, Barthes 

(2012) esclarece que essa fala – oral, escrita ou formada por representações – pode estar 

ancorada em diversos suportes, entre eles a propaganda. “Não há dúvida de que, na 

ordem da percepção, a imagem e a escrita, por exemplo, não solicitam o mesmo tipo de 

consciência; e a própria imagem propõe diversos modos de leitura” (BARTHES, 2012, 

p. 200). Ao compreender a linguagem e o discurso como unidades que detêm 

significado, englobando signos verbais e visuais, Barthes (2012) defende que “a 

imagem se transforma numa escrita, a partir do momento em que é significativa: como a 
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escrita, ela exige uma lexis [interpretação]” (BARTHES, 2012, p. 201). Pode-se 

compartilhar essa ideia, ao observar como as imagens, conjugadas à fala dos 

personagens, equacionam e equilibram signos. É o que é projetado, quando a professora, 

na frente da sala de aula, diz aos alunos:  

 

o Novo Ensino Médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de 
conhecimento, de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar 

pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016a). 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

No momento dessa fala, a entonação da personagem demonstra ânimo e são 

exibidas imagens de alunos sorrindo e olhando uns para os outros, demonstrando 

consentimento à afirmação da professora.  

De acordo com a compreensão de Barthes (2012), a semiologia postula relação 

entre significante e significado. Além dessa relação, o autor completa que, no sistema 

semiológico, existe a correlação entre três termos: o significante, o significado e o 

signo. O signo se configura como terceiro objeto a partir do sentido construído. Barthes 

(2012) observa que no mito é possível encontrar esse esquema tridimensional. Contudo, 

o mito se solidifica a partir de um sistema semiológico que existe antes dele, o que o 

autor chama de sistema semiológico segundo. 

 
É necessário recordar, nesse ponto, que as matérias-primas da fala mítica 

(língua propriamente dita, fotografia, pintura, cartaz, rito, objeto, etc.), por mais 

diferentes que sejam inicialmente, desde que o momento em que são captadas 
pelo mito, reduzem-se a uma pura função significante: o mito vê nelas apenas 

uma mesma matéria-prima; a sua unidade provém do fato de serem todas 

reduzidas ao simples estatuto da linguagem. Quer se trate de uma grafia literal 
ou de grafia pictural, o mito apenas considera uma totalidade de signos, um 

signo global, o termo final de uma primeira cadeia semiológica (BARTHES, 

2012, p. 205).   
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O autor pontua, nesse sentido, que dois sistemas semiológicos integram o mito e 

ambos estão deslocados em direção ao outro. O primeiro sistema é o linguístico, 

chamado por Barthes (2012) de linguagem-objeto, pois é pela linguagem que o mito 

constrói seu sistema. E o segundo sistema é o próprio mito, chamado pelo autor de 

metalinguagem, por ser uma segunda língua que retrata a primeira (p. 206). 

 

Eis por que o semiólogo deve tratar do mesmo modo a escrita e a imagem: o 

que ele retém delas é que ambas são signos e chegam ao limiar do mito dotadas 

da mesma função significante; tanto uma como a outra constituem uma 
linguagem-objeto (BARTHES, 2012, p. 206, destaque do autor). 

 

3 Cenografia e estratégias discursivas: chaves de leitura 

 

 Maingueneau (2001) oferece em seus estudos o conceito de encenação a partir 

da defesa de que um texto não se constrói por um conjunto de signos inertes, mas pelo 

“rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada” (p. 85). O autor estrutura o 

conceito de enunciação por meio da existência de três cenas. A cena englobante 

corresponde ao tipo de discurso, como político, propagandista, religioso, etc. A cena 

englobante situa a finalidade, como interpretar e de que forma o interlocutor é 

interpelado pelo discurso. Essa cena também define a situação dos parceiros e o espaço-

temporal no qual o discurso se encontra. 

Maingueneau (2001) pondera que é importante perceber que cada gênero de 

discurso é que define seus papéis, ou seja, cada gênero, com sua respectiva situação de 

comunicação, será responsável por explicitar a que veio o discurso e a quem ele se 

dirige. Configura-se, assim, o que Maingueneau (2001) chama de cena genérica. 

 
Essas duas “cenas” definem conjuntamente o que poderia ser chamado de 

quadro cênico do texto. É ele que define o espaço estável no interior do qual o 

enunciado adquire sentido - o espaço instável do tipo e do gênero de discurso. 
(MAINGUENEAU, 2001, p. 87, grifo do autor) 

 

Neste estudo, o corpus mostra que a cena englobante está na intercessão do 

discurso propagandista e do discurso político a partir da instância governamental, do 

Ministério da Educação. A cena genérica se circunscreve no espaço da propaganda 

audiovisual que mobiliza discursos favoráveis à reforma do Ensino Médio. 

Pode-se relacionar, em visão paralela a das cenas enbolgante e genérica, que 

permitem identificar o tipo de discurso e o gênero de discurso, o que Charaudeau (2004) 

chama de princípio de influência, que determina como será conduzido o ato de 
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linguagem no ato de comunicação, “em função da relação que o sujeito falante quer 

instaurar frente ao seu destinatário” (CHARAUDEAU, 2004, p. 21). Para Charaudeau 

(2004, p. 22), é a finalidade que determina como o discurso vai ser conduzido.  

 
A situação de comunicação é o lugar onde se instituem as restrições que 

determinam a expectativa (enjeu) da troca, restrições estas provenientes ao 

mesmo tempo da identidade dos parceiros e do lugar que eles ocupam na troca, 
da finalidade que os religa em termos de visada, do propósito que pode ser 

convocado e das circunstâncias materiais nas quais a troca se realiza. 

(CHARAUDEAU, 2004, p. 22, destaques do autor) 

 

 Percebe-se, no corpus, que as propagandas evidenciam a construção da 

identidade dos personagens, por meio de uma suposta diversidade, ao acolher, pelas 

representações, indivíduos de diferentes raças, estilos e sotaques. E projetar cada um 

desses personagens em ambientes ideais, como a sala de aula onde todos os alunos 

prestam atenção ao que a professora diz (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016a), a 

biblioteca, onde estudantes compartilham o espaço de construção de saber e ali debatem 

e discutem ideias (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017b), e o ambiente doméstico, 

sadio e harmônico, onde os pais se interessam, participam e acompanham a vida escolar 

do filho (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017a). Cada uma dessas estratégias, 

presentes na situação de comunicação, explicita o propósito do governo federal em 

buscar adesão de alunos, pais, educadores e demais cidadãos à lei do Ensino Médio. 

 Pela lógica discursiva, o ato de linguagem se realiza em uma situação de 

comunicação normatizada, na qual se encontram a expectativa da troca e as restrições de 

encenação (CHARAUDEAU, 2010). De acordo com o autor, “essa situação, com suas 

expectativas, define também a posição de legitimidade dos sujeitos falantes: o „em 

nome do que se fala‟” (CHARAUDEAU, 2010, p. 59, destaques do autor). 

É possível perceber a mobilização das propagandas ao redor da construção da 

imagem do sujeito falante, que fala em nome do aluno, do professor e dos pais. Como 

Charaudeau (2010) situa, a construção da imagem do sujeito falante corresponde ao 

reconhecimento desta pessoa de ser digna de ser ouvida. “Trata-se de um processo de 

identificação que exige do sujeito falante a construção para si mesmo de uma imagem 

que tenha um certo poder de atração sobre o auditório.” (CHARAUDEAU, 2010, p. 59, 

destaque do autor). 

A segunda estratégia discursiva destacada pelo autor vincula-se à problemática 

do pathos, em que, para tocar o outro, o sujeito falante mobiliza estratégias de emoção e 
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sentimentos. Um processo, chamado por Charaudeau (2010), de dramatização. Em cada 

uma das cinco propagandas é possível perceber o desenvolvimento, calcado na emoção, 

dos argumentos do discurso e da própria encenação. A primeira propaganda sobre a 

reforma do Ensino Médio, que foi, inclusive, divulgada massivamente nos canais de 

televisão, vincula-se ao pathos, por meio da fala de vários estudantes projetando seus 

sonhos com entusiasmo na fala e no olhar.  

 
Novo Ensino Médio. Quem conhece aprova. 

– Eu quero fazer jornalismo. 

– Eu quero ser professora. É o que eu amo! 
– E eu, designer de games. 

– Eu quero um curso técnico pra já poder trabalhar. 

Locutor: Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o 
que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para 

decidir o seu futuro. 

– Quem conhece o Novo Ensino Médio aprova! [Lettering: Já é assim com 72% 

dos brasileiros. Fonte: Pesquisa IBOPE NOV./2016] 
Locutor: Acesse o site e saiba mais [Lettering: MEC.GOV.BR]. Ministério da 

Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2016b) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para Maingueneau (2001), chegar ao interlocutor pressupõe não diretamente a 

existência do quadro cênico, mas sim a presença de uma cenografia. “A cenografia leva 

o quadro cênico a se deslocar para o segundo plano [...]. Todo discurso, por sua 

manifestação mesma, pretende convencer instituindo a cena de enunciação que o 

legitima.” (MAINGUENEAU, 2001, p. 87). 

 O autor reflete que é por meio da enunciação que é possível legitimar a 

cenografia que a propaganda impõe, por exemplo, buscando atingir o público, fazer com 

que os interlocutores aceitem o lugar que é atribuído a eles na cenografia. Ao considerar 

todos esses aspectos, Maingueneau (2001) acredita que tomar a palavra é significa 

assumir um risco. 
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[...] a cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o 

discurso aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 
independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para 

constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala. 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 87) 

 

Aspecto curioso levantado por Maingueneau (2001) é o processo de 

enlaçamento paradoxal que caracteriza a cenografia. O paradoxo consiste na fala que 

supõe uma situação de enunciação que se valida, de forma progressiva, pela própria 

enunciação (p. 87). “Desse modo, a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e 

aquilo que ela engendra” (MAINGUENEAU, 2001, p. 87, destaque do autor) 

 Nas propagandas sobre a reforma do Ensino Médio, percebe-se o percurso da 

cenografia, construído progressivamente, mobilizando os mesmos conteúdos a respeito 

das mudanças no novo Ensino Médio. Enfatiza-se o contexto negativo da educação 

brasileira com dados de uma pesquisa – cuja fonte não é mencionada – sobre o acesso 

ao ensino. Na propaganda protagonizada pela fala da professora, a personagem diz: 

 
Vocês sabiam que a última avaliação de educação mostrou que o Brasil precisa 

melhorar muito o Ensino Médio? Isso mesmo. O desempenho dos jovens em 

matemática e português está menor do que há 20 anos. Duas décadas, gente! E 

hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016a) 

 

Em outra propaganda, personagens aluno e pai assistem pela TV à fala da professora e o 

mesmo conteúdo é evocado na conversa desses personagens. O aluno explica ao pai e à 

mãe a proposta do novo Ensino Médio: 

 

[...] – É, a proposta do Novo Ensino Médio tá dando o que falar. O ensino tem 

tudo pra ficar mais estimulante e com mais liberdade pra gente escolher o nosso 

futuro. [aluno/filho] 
– Hum... muito bem, filho. E esse Novo Ensino Médio é pra já? [pai] 

– Sim, pai. Não dá mais pra esperar! Tem muito jovem fora da escola 

[Lettering: Brasil | Quase 2 milhões de jovens não estudam, nem trabalham.]  
– É. Eu andei pesquisando. São mais de dois milhões de jovens fora da escola. 

É impressionante! [mãe]. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017a) 
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Outro ponto explorado na construção da cenografia por meio da enunciação 

destina-se à explicação e à defesa das mudanças curriculares. Na cena familiar, o pai 

pergunta ao filho como será o novo Ensino Médio. O garoto vai até o notebook e mostra 

que está pesquisando. Com a página do Ministério da Educação aberta, explica: 

 

– Ó, uma parte do currículo vai ser comum a todos, com matérias obrigatórias e 
conteúdos básicos, que são fundamentais na formação geral. Eles já estão sendo 

definidos pela Base Nacional Comum Curricular, já em debate. A outra parte 

será definida de acordo com o desejo de cada aluno, dentro de quatro áreas: 

Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. 
– E pra quem precisa trabalhar cedo tem a formação técnica e profissional. Ele 

termina o Ensino Médio e vai direto pro mercado de trabalho. [mãe] 

– É isso aí, mãe! 
– Uma maravilha, né!? [mãe]. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O mesmo conteúdo é enfatizado na encenação em outra propaganda com alunos 

reunidos na biblioteca: 

 

– No Novo Ensino Médio, o conteúdo obrigatório, que é essencial para a 
formação de todos, vai continuar existindo. Ele vai ser definido pela Base 

Nacional Comum Curricular. E esse debate já começou. 

– Tá aqui, ó! O mais importante é que vamos ter a liberdade de escolher entre 

quatro áreas de conhecimento pra poder aprofundar nos estudos, né? Tem 
Linguagens, Matemática, Ciências Humanas ou Ciências da Natureza. Tudo de 

acordo com os meus sonhos e que eu desejo para o meu futuro. 

– E tem uma novidade também para quem quer terminar os estudos e já 
começar a trabalhar, que é a Formação Técnica Profissional, com aulas práticas 

e teóricas. Antes, quem queria ter uma formação técnica precisava cursar o 

Ensino Médio e ainda fazer um curso técnico separado. Agora a formação 
técnica e profissional vai ser mais uma opção pro aluno concluir o Novo Ensino 

Médio. Daí, no final dos três anos, você pode terminar o Ensino Médio e 

receber um certificado do Ensino Técnico. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2017b). 
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Além da composição da cenografia, a repetição das mensagens se caracteriza 

como recurso de memorização e progressiva construção de identidade. “O que diz o 

texto deve permitir validar a própria cena por intermédio da qual os conteúdos se 

manifestam” (MAINGUENEAU, 2001, p. 88). O autor observa que o discurso 

publicitário ocupa um lugar privilegiado do ponto de vista da cenografia, por não deixar 

claro de forma antecipada qual cenografia será mobilizada. 

Ao ter em mente que a cenografia, como elucida Maingueneau (2001), se apoia 

em cenas validadas socialmente, já instaladas na memória coletiva, é interessante 

observar de que forma o conteúdo evocado valida a cena. Percebe-se a mobilização da 

figura da professora como detentora do saber, ocupando a voz da ponderação, da 

informação e do conhecimento. Observa-se também a projeção da figura de alunos que 

possuem sonhos com o futuro profissional e que estão interessados nos estudos. Pela 

voz dos alunos e da professora, a frase “agora é você quem decide o seu futuro”, que 

aparece ao final de três das cinco propagandas, é dita. E nesse momento, a campanha 

confirma que as propagandas se dirigem aos estudantes brasileiros. No instante em que 

a frase é dita, os personagens olham para a câmera. 

É possível observar também, na propaganda que foi fortemente veiculada pela 

televisão (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016b), o ar de evidência 

(CHARAUDEAU, 2004) com a menção feita à pesquisa do IBOPE, enfatizando que 

72% dos brasileiros aprovam a reforma do Ensino Médio. A propaganda destaca essa 

informação e, em seguida, valida o slogan “quem conhece aprova”.  

 

Considerações finais 

 

 A propaganda constitui um mecanismo de captação do maior número de 

cidadãos, heterogêneos em suas formações social, cultural e crítica. “A atividade de 

persuasão e de sedução é constitutiva do discurso político, já que, na democracia, é 

necessário conquistar o poder ou geri-lo com a aprovação popular.” (CHARAUDEAU, 

2010, p. 66). Ponto que une também o discurso político e o discurso propagandista é a 

visada de incitação, na qual ambos são construídos. 

 

Discursos de promessa, ou até mesmo de profecia, um discurso de 

encantamento mais ou menos mágico que faz parte de uma ordem moral (dever 

fazer ou não fazer) ou de um sonho (poder fazer), sem, no entanto, se apresentar 
de maneira prescritiva – não se deve dar a impressão de ser autoritário, sob pena 
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de se tornar suspeito – de forma a suscitar a esperança por “dias melhores” 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 68, destaques do autor) 
 

 Além do direcionamento do discurso aos estudantes, buscando evidenciar o 

protagonismo do aluno, observa-se a tentativa, por meio de recursos visuais, sonoros e 

de constituição da cenografia nas propagandas, de representar a diversidade brasileira. 

Contudo, é perceptível a reiteração da voz oficial e do discurso hegemônico, com as 

vozes que sustentam positivamente a reforma do Ensino Médio. 

A partir das análises, foram identificados valores projetados socialmente durante 

a fase jovem da vida – como liberdade, autonomia e vocação –, e que são vinculados ao 

novo Ensino Médio. É possível afirmar que tais ideais estão relacionados ao recurso que 

a propaganda política mobiliza, como explica Sant‟Anna (2002), que é o de “captar o 

devaneio que cada um de nós alimenta acerca de nossas origens e do nosso futuro, 

sonhos de infância e o acariciado desejo de felicidade” (SANT‟ANNA, 2002, p. 56). 

Trata-se de valores cristalizados e mitificados socialmente dos quais não faz sentido 

discordar. Aliado a esses valores, projeta-se a imagem de estudantes satisfeitos com a 

reforma. 

A formação da identidade discursiva, por meio da legitimação dessas 

mensagens, propagadas nos vídeos na figura de alunos, professores e pais, constrói o 

aspecto promocional da reforma. 
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