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Resumo: Este trabalho de pesquisa investigou materiais online referente aos 

discursos do Movimento Estudantil Paulista da Rede Estadual Paulista no ano 
de 2015, recontextualizado nas mídias sociais. Com os objetivos de 
compreender as questões de linguagem e poder no corpus da pesquisa e 
verificar as representações sociais por meio da linguagem dos agentes que 
atuam no campo do Movimento Estudantil. A perspectiva teórica que orienta a 
análise, tem como base os estudos de Norman Fairclough (2006) sobre 
linguagem e globalização, com base na concepção de texto como produto da 
prática social e discursiva e os elementos constitutivos das representações 
sociais. Quanto aos aspectos da análise da linguagem e a compreensão 
sobre como os discursos se configuram nas práticas sociais e são 
recontextualizados nas diversas estruturas sociais, com respaldo nos estudos 
de Ormundo & Wetter (2013) que objetivam os estudos da linguagem e do 
discurso relacionados às práticas instauradas na globalização. O 
procedimento metodológico constituiu-se na coleta de material do Movimento 
Estudantil nas mídias sociais. Foram selecionados discursos e narrativas dos 
agentes sociais do corpus da pesquisa nas diversas mídias. E analisamos o 
material selecionado com base na perspectiva teoria da Análise de Discurso 
Crítica sobre a recontextualização e as formas de representação social dos 
agentes sociais que atuam no campo, por meio do uso da linguagem 
multimodal. Os resultados possibilitaram a compreensão de como as vozes da 
globalização recontextualizadas nos discursos do Movimento Estudantil, 
analisadas neste trabalho, desvelam uma relação de linguagem e poder com 
base na constituição dos agentes sociais no ambiente em que atuam. E, 
também, desvela como ocorre o processo de manipulação ideológica e as 
relações de poder nas práticas de linguagens analisadas. Por um lado, 
apresentam-se, sendo um poder transformador, democratizante, visando uma 
educação de qualidade e criando uma representação social desses agentes 
em prol de uma educação crítica e, por outro lado, por meio de uma análise 
profunda, demonstra uma recontextualização do velho discurso educacional, 
que em uma roupagem, tecnológica, constituem em sujeitos que reproduzem 
um discurso já conhecido. 
 
 
 

Palavras-Chave: Discurso. Movimento Estudantil. Multimodalidade. 
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Abstract: This research investigated online materials related to the 
speeches of the São Paulo State Student Movement of the Paulista 
State Network in the year 2015, recontextualized in social media. With 
the objectives of understanding the language and power issues in the 
corpus of research and verifying social representations through the 
language of the agents that work in the field of the Student Movement. 
The theoretical perspective that guides the analysis, is based on Norman 
Fairclough's (2006) studies on language and globalization, based on the 
conception of text as a product of social and discursive practice and the 
constituent elements of social representations. As for the aspects of 
language analysis and the understanding of how discourses are 
configured in social practices and are recontextualized in the various 
social structures, supported by studies by Ormundo & Wetter (2013) that 
aim at the studies of language and discourse related to practices 
Globalization. The methodological procedure consisted in the collection 
of material from the Student Movement in social media. Discourses and 
narratives of the social agents of the research corpus in the various 
media were selected. And we analyze the selected material based on the 
theory perspective of Critical Discourse Analysis on the 
recontextualization and the forms of social representation of the social 
agents that work in the field, using the multimodal language. The results 
made possible the understanding of how the voices of globalization 
recontextualized in the discourses of the Student Movement, analyzed in 
this work, reveal a relation of language and power based on the 
constitution of the social agents in the environment in which they act. 
And, it also reveals how the process of ideological manipulation and the 
relations of power in the analyzed language practices occur. On the one 
hand, they are a transforming, democratizing power, aiming at a quality 
education and creating a social representation of these agents in favor of 
a critical education and, on the other hand, through a deep analysis, 
demonstrates a recontextualization of the Old educational discourse, 
which in a technological garb, constitute in subjects that reproduce an 
already known discourse. 
 
 
 
 

 

Key-Words:   Speech. Student Movement. Multimodality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o seu inicio, os movimentos sociais tratam das ações conjuntas que 

reivindicam algo perante o modelo político imposto pela sociedade dominante 

vigente, a partir desse momento os movimentos sociais estão contra as ações da 

ordem vigente, o que vemos são vários movimentos sociais que buscam mudanças 

para a situação política social. 

 

Atualmente tem ocorrido uma onda crescente de movimentos sociais nos 

mais diversos países, sendo os integrantes desses movimentos em sua maioria, 

jovens, que buscam melhores perspectivas de vida. 

 

Historicamente a ideia de luta por direitos começa com uma nova concepção 

do homem no centro das transformações, e não mais o divino como centro, essa 

concepção vem com os iluministas que pregam a razão, que começa num período 

compreendido entre os anos de 1650 a 1700. 

 

De encontro com o trabalho desta pesquisa, os discursos dos estudantes, 

apresentam um ponto chave para desvendar as mudanças existentes dentro do 

processo educacional paulista. É perceptível que nos dias atuais, ocorreu uma 

mudança no campo social, econômico e político. E com isso, os movimentos sociais 

deixaram de ser desconhecidos, passando a ter um papel de destaque e um 

crescimento amplo nas mídias sociais e em todo país. 

 

Nesse sentido, pelas novas tecnologias de acesso e informação, surgem 

novos agentes na área digital que tentam romper a hegemonia deste discurso. 

Auxiliados pela facilidade econômica da internet e seu poder de alcance 

transformador no mundo globalizado, nascem outros modelos de compartilhamento 

de informação, conteúdo, coautoria e gestão de negócios. Eles apresentam um 

discurso multimodal, “segundo Ormundo e Wetter em ‘Práticas de Linguagem na 

Globalização” (2013, p. 7), com características gramaticais sintáticas das imagens 

combinadas com as do verbal, que renovam a forma e a visão deste mercado. 
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O Movimento Estudantil da Rede Estadual Paulista “corpus desta pesquisa” 

pode mostrar o poder transformador da democratização, através da difusão das 

informações que foram transmitidas pelas redes sociais e por imagens.  Ormundo e 

Wetter (2013, p.18) consideram que o mundo pós-moderno se apresenta 

fragmentado e multifacetado. E como isso reflete na e pela linguagem? Entendemos 

que a linguagem se materializa em imagem e a imagem é um signo poderoso, 

circulando pelo planeta em inúmeros filmes, vídeos, programas de TV, Internet. Essa 

rapidez da circulação das imagens possibilita também a circulação de valores, de 

crenças, de modos de ser, tornando-os universais, constituídos por outros valores, 

crenças e modos de ser de outras culturas espalhadas pelo globo.  

 

Um dos aspectos trabalhados pelas autoras foi a forma de representação 

social. Segundo elas essa representação se dá pela inter-relação entre o dado e o 

novo por meio do uso das modalidades transdisciplinar. Fairclough (2006, apud 

ORMUNDO & Wetter 2013, p29) a relação linguagem e prática social é constituída 

nos trabalhos de Fairclouugh até se concretizar na proposta atual de relacionar a 

linguagem e a globalização como um tópico de pesquisa social (FAIRCLOUGH, 

2003ª, 2003b,2006). 

 

O ambiente midiático na rede e a forma como o evento social é definido  na 

voz do Movimento Estudantil pode alterar a mídia tradicional,que são jornais 

impressos, rádio e Tv, caracterizada por ser a detentora de grande parte do mercado 

editorial nas mídias tradicionais; imprensa, rádio e televisão? Pelas especificidades 

linguisticas e sociais de ambas as mídias, tradicional e nova, fez-se necessário um 

estudo de seu discurso e de sua dialética, analisados sob a ótica da Análise do 

Discurso Crítica e seus níveis de abstração. O corpus, um narrador do evento social, 

ao ser (des) locado para um gênero de comunicação, o jornalismo online, o 

transforma. O ambiente online traz uma reorganização dos gêneros discursivos e 

isso também se reflete no gênero ‘notícia’ e no gênero ‘vídeo’. Com o objetivo de 

discutir as manifestações nos contextos das mídias sociais e do jornalismo online, 

tratando da dualidade entre gênero notícia e gênero vídeo e como ambos auxiliam 

na propagação da divulgação do Movimento Estudantil. 
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A pesquisa justifica-se pelo desvelar dos efeitos dos discursos proferidos na 

prática social, pelo formato multimodal de linguagem e organizacional, levando ao 

questionamento do discurso e as relações de poder, especificamente de uma área 

no setor da linguagem chamado de habitus linguísticos, segundo Bordieu (2008).  

 

Pressupondo que o discurso do Movimento Estudantil revoluciona o discurso 

tradicional, ampliando e transformando o modus operandi. A motivação deste projeto 

está na atuação dos estudantes como meio de representação do acontecimento 

social na rede, e o quanto ele interfere e contamina o analógico.  

 

Este estudo ainda, se mostra relevante ao considerar que esse coletivo 

educacional atua de forma diferenciada, utilizando novos aparatos tecnológicos na 

comunicação que, fatalmente, influenciam as práticas socioeconômicas e políticas 

do público-alvo do seu canal de comunicação, e da indústria jornalística, 

promovendo, dessa forma, um impacto social. 
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MÉTODO 

 
Para a pesquisa a Análise do Discurso Francesa, por tratar de um sujeito 

assujeitado não fornece os elementos necessários para entender como se configura 

a voz do sujeito nos Movimentos Estudantis no contexto da globalização. 

 

Dessa forma a pesquisa necessita de uma perspectiva teórica que nos 

forneça os elementos necessários para analisar essas práticas sociais. 

 

           Encontramos essa possibilidade na perspectiva da Análise do Discurso 

Crítica, que tem como principais pontos a multidisciplinaridade, a preocupação 

social, posicionamento político favorável ao grupo social em desvantagem e a 

divulgação dos resultados de pesquisa como forma de alerta das práticas de abuso 

de poder. Para fundamentar toda essa perspectiva teremos  como base os estudos 

de Norman Fairclough e outros teóricos sociais. 

 

            Nesse momento, apresentamos o que poderá constituir o capítulo teórico do 

trabalho por meio da perspectiva crítica com base em Ormundo (2013), que nos 

mostra que é preciso saber construir significados, socialmente, de forma a interagir 

com as pessoas e a produzir novas formas de conhecimento pela inter-relação entre 

o dado e o novo. 

 

          Em sua obra as autoras tratam da mudança social ocorrida, durante a 

globalização, definindo o texto multimodal como um produto do discurso. E também 

fazem uma análise crítica dos textos multimodais. 

 

         O que observamos na proposta de Ormundo & Wetter (2013) é que ambas 

fornecem o alicerce para uma discussão muito ampla sobre a linguagem na 

globalização. É que através destas mudanças, novas perspectivas se apresentam e 

se fundamental. 

 

        Também nos apoiamos em Fairclough para fundamentar a análise. A noção 

adotada por Fairclough é baseada na abordagem sistêmico-funcional, pela qual se 

entende que os níveis constitutivos da linguagem (o semântico, o lexical e o 
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gramatical) são dependentes de um contexto mais imediato, de situação e de 

contexto cultural. 

 

        Fairclough (2006:02), ao tratar da sua abordagem na ADC, que tem como foco 

a análise detalhada de textos, lembra-nos de que esta é apenas uma vertente entre 

outras, e que é sensato utilizá-la em conjunto com outras formas e outros métodos 

de análise institucional. 

 

        Para Fairclough (2008), os discursos não apenas refletem ou representam  

entidades e relações sociais, eles  constroem entidades-chaves (sejam elas a 

“doença mental”, a “cidadania” ou o “letramento”) de diferentes modos e posicionam 

as pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais. É com base nesta 

concepção que pretendemos analisar os discursos do movimento estudantil no ano 

de 2015, fazendo uma relação intradiscursiva e estabelecendo sentidos entre elas. 

 

As teorias selecionadas enfatizam as práticas sociais, as relações de poder, o 

modo de informação e a multimodalidade na constituição da linguagem, além de 

outras semioses.  
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RESULTADOS 

 
 

O Movimento Estudantil nos mostra o poder transformador da democratização 

das possibilidades de expressão e como foco o acesso e a qualidade da educação 

com a característica de procurar as vozes do outro interlocutor no ato da 

comunicação e expô-las em rede. Seja pela reportagem ao vivo, por meio de 

celulares com transmissão via internet, sem edição ou tempo hábil para uma 

construção muito elaborada do discurso sobre o que transmite, o que se pretende é 

levar ao espectador uma posição mais ativa na construção do sentido, inclusive 

permitindo a interferência nas transmissões com a possibilidade de envio de 

mensagens de texto instantâneas nas imagens, com a possibilidade da coautoria 

tornando a multimodalidade do discurso a base dessa linguagem.  

 

Em uma busca rápida por notícias a respeito do Movimento Estudantil, vemos 

que eles colocaram a educação pública no centro do debate público, como forma de 

resistência as medidas impostas pelo governo, os estudantes iniciaram uma onda de 

ocupações das escolas. Eles lideram um movimento crescente e, para muitos, é a 

primeira experiência de manifestação política. E descobrem que manter o 

movimento ativo exige muita organização. 

 

Desde o início dessa pesquisa, o intuito era analisar os discursos 

considerando a relação entre língua e o contexto sociocultural. E a partir da 

descrição dos discursos, pretendíamos explorar as variedades linguísticas e a 

riqueza que esses materiais possuem para o desenvolvimento da competência 

comunicativa dos estudantes e do próprio Movimento. Mas percebemos que foi 

necessária outra perspectiva, para que pudéssemos embasar melhor a pesquisa. 

 

Mas ao tratar da perspectiva social proposta por Fairclough, é indiscutível que 

as situações sociais sejam apreendidas cognitivamente, e sendo assim, os textos 

são elaborados de acordo com essas influências contextuais. Fairclough defende 

que o contexto e os sujeitos em interação são construídos sócio-históricamente. 
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Para fundamentar o projeto, utilizaremos o quadro tridimensional à 

transdisciplinaridade do percurso da teoria crítica do discurso. O objetivo é iniciar 

pelo modelo tridimensional, abordado nas obras de 1989 e aprimorado na obra de 

1992, acrescentando-lhe algumas das ampliações presentes em Chouliaraki e 

Fairclough (1999). Em seguida vamos para o modelo bidimensional na obra de 

2003e que enfatiza a análise social por meio da construção de uma versão 

transdisciplinar da ADC. 
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DISCUSSÃO 

 

Uma nova possibilidade de sociedade surge com os novos discursos da 

internet e começa a vislumbrar com os efeitos das práticas sociais no ambiente do 

ciberespaço, da sociedade em rede e da multimodalidade que se instauram nesse 

ambiente. 

 

 Para a Análise de Discurso Crítica, o texto é produto do discurso. Assim 

Fairclough distingue três elementos relativos aos efeitos constitutivos do texto, 

decorrentes do discurso. 

 

1) A construção de identidades sociais e de posições para sujeitos e o eu; 

2) A construção das relações sociais entre as pessoas; 

3) A construção de sistemas de conhecimentos e crenças. 

 

A Análise de Discurso Crítica é uma abordagem transdisciplinar aos estudos 

do texto, que considera a “linguagem coo uma forma de prática social” 

(FAIRCLOUGH 1989:20) e pretende “desvelar os fundamentos ideológicos do 

discurso, que se têm feito tão naturais ao longo do tempo. ” 

 

Os aspectos da análise da linguagem e a compreensão sobre como os 

discursos se com figuram nas práticas sociais e são recontextualizados nas diversas 

estruturas sociais com respaldo nos estudos de Ormundo & Wetter (2013) que 

objetivamos estudos da linguagem e do discurso relacionados às práticas 

instauradas na globalização. As autoras apresentam elementos que explicam 

produzir novas formas de conhecimento pela inter-relação entre o dado e o novo. 

 

O discurso do Movimento Estudantil, ao longo de todo o projeto de 

reorganização, seguiu o que Fairclough (1989) chamou de texto, interação e 

contexto, onde o autor enfatiza a abordagem da linguagem em uso e que ela é um 

processo social que se constitui como parte da sociedade. Com essa abordagem, o 

texto é visto com o produto em vez de ser o processo; trata-se de produto do 

processo de produção social, o discurso envolve todas as condições sociais, que 
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podem ser traduzidas como condição social de produção e como condição social de 

interpretação.  

 

Dentro do Movimento Estudantil, isso ocorreu de uma forma repentina e que 

tomou proporções muito altas. A articulação dos estudantes e de seus discursos 

perante a mídia passou de um simples cartaz, para a construção de textos mais 

elaborados e com direcionamentos mais objetivos e diretos. O intuito dos estudantes 

era, mostrar para a sociedade que eles não eram “ mais um baderneiro que estavam 

fechando uma escola”, pelo contrário, o intuito era mostrar que são estudantes 

conscientes de seu papel dentro do processo educacional. E para que fossem 

ouvidos, organizaram-se de forma a construir um discurso mais elaborado, objetivo, 

de cunho político e direto ao ponto. Fazendo a relação entre texto, interação e 

contexto. 

 

Com base nesses pressupostos, Fairclough (1989) propõe considerar o 

discurso como uma prática social, uma forma de as pessoas representarem a 

realidade, agirem sobre o mundo e, sobretudo, sobre as outras pessoas; enfim, o 

discurso caracteriza-se como forma de ação sobre as estruturas sociais.  

 

Dessa relação de influência mútua entre discurso e sociedade, decorre a 

influência do discurso nas crenças e conhecimentos das pessoas, na constituição de 

suas identidades e, ainda, no modo como se relacionam; da mesma forma que 

nossas crenças e conhecimentos, assim como nossas identidades e relações 

determinam nosso uso de linguagem. Enfim, o discurso revela a pessoa que somos, 

refletindo nossa visão de mundo e do outro e, ainda, o modo como nos relacionamos 

com esse outro. 

 

O modelo tridimensional de análise do discurso proposto por Fairclough 

(1989, 2001) é chamado pelo próprio autor de teoria social do discurso. 

Diferentemente de outras teorias sociais, a ACD é linguisticamente orientada. Isso 

implica que, ao fazermos interpretações relevantes acerca das ideias, crenças, 

preferências, identidades e relações que subjazem o uso de linguagem, focalizamos 
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também elementos linguísticos de modo a fornecer evidências das interpretações 

que fazemos. 

 

 

Modelo tridimensional de Fairclough (1992) 

 

Na perspectiva do discurso como texto, a análise crítica do discurso, da forma 

proposta no modelo tridimensional apresentado, focaliza o nível textual e o nível 

linguístico, ou seja, descreve as escolhas lexicais, gramaticais, coesivas e 

estruturais do texto. A dimensão da prática discursiva envolve processos de 

produção, distribuição e consumo de textos. No que diz respeito à produção, 

interpreta-se o modo como escritores (as) /falantes leem o mundo. Com relação à 

distribuição, investiga-se para quem são dirigidos os textos, e as formas – incluindo 

tipos de mídia – como circulam (se são institucionalizados, se circulam em veículos 

de grande alcance etc.). No que tange ao consumo, busca-se entender como 

produtores (as) de textos e potenciais leitores (as) /ouvintes criam sentidos a partir 

dos conteúdos textuais; como estabelecem relações de coerência; como (re)criam a 

textualização de possíveis intenções (força ilocucionária); como se coadunam com 

outros textos (intertextualidade) e com outros discursos (interdiscursividade). 

 

Finalmente, a dimensão do discurso como prática social é abordada e 

explicada em relação às estruturas sociais, focalizando como formas de hegemonia 

e ideologia embrenham-se em textos. De acordo com Fairclough, que se baseia em 

Gramsci, a hegemonia está relacionada ao domínio ou poder de uns sobre outros. 

Para assegurar domínio e poder, entram em cena questões ideológicas que 
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orientam a atribuição de sentidos aos textos, o que se dá com base no 

conhecimento de mundo, na visão de mundo, na representação da realidade 

daqueles envolvidos nesses processos. Em outras palavras, os indivíduos se valem 

– conscientemente ou não – de formas de ideologia para dar suporte a formas de 

poder, já que, no mundo moderno, é mais importante dominar por meio do 

consentimento do que da coerção. 

 

Como relata o próprio Bakhtin (2002, p. 43), “a organização hierarquizada das 

relações sociais exerce influência poderosa sobre as formas de enunciação”. 
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CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa possibilitou compreender como as vozes da globalização 

recontextualizadas nos discursos do Movimento Estudantil, analisadas neste 

trabalho, desvela uma relação de linguagem e poder com base na constituição dos 

agentes sociais no ambiente em que atuam. E, também, desvela como ocorre o 

processo de manipulação ideológica e as relações de poder nas práticas de 

linguagem analisadas. Por um lado, apresentam-se, sendo um poder transformador, 

democratizante, visando uma educação de qualidade e criando uma representação 

social desses agentes em prol de uma educação crítica e por outro lado, por meio de 

uma análise profunda, demonstra uma recontextualização do velho discurso 

educacional, que em uma roupagem tecnológica, constituem em sujeitos que 

reproduzem um discurso já conhecido. 

 

Por outro lado, os discursos do Movimento Estudantil, nos mostra que o 

objetivo da atuação dos agentes e formar jovens autônomos, competentes e 

solidários, através do Protagonismo Juvenil. Nesse processo o aluno é o ator 

principal na condução de ações nas quais ele é sujeito e simultaneamente objeto 

das suas várias aprendizagens. Ao longo dos desenvolvimentos dessas ações, o 

jovem vai se tornando autônomo à medida que é capaz de avaliar e decidir com 

bases nas suas crenças, valores e interesses; vai se tornando solidário, diante da 

possibilidade de envolver-se como parte da solução e não do problema em si; e 

competente para compreender gradualmente as exigências do novo mundo e 

preparado para a aquisição de habilidades específicas. 
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