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Resumo 

 

O presente artigo trata de um estudo do programa A Gazeta na Sala de Aula, projeto 

social desenvolvido pela Rede Gazeta, em Vitória – Espírito Santo. O trabalho apresenta 

uma análise das capas das apostilas que foram utilizadas nas Oficinas Pedagógicas, 

durante o ano de 2011. A partir das capas busca-se compreender o percurso gerativo de 

sentido, ou seja, o processo de significação. Identifica-se as estratégias discursivas 

utilizadas por uma empresa se comunicação para se posicionar competente na formação 

de professores. Apoiamo-nos teórica e metodologicamente na semiótica discursiva, em 

especial, na sociossemiótica de E. Landowski. 
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A Gazeta na Sala de Aula – percursos de produção de sentido 

 

A Gazeta na Sala de Aula é um programa de Mídia e Educação, da Rede Gazeta, 

empresa de comunicação sediada em Vitória – capital do Espírito Santo. Ele segue as 

diretrizes do Programa Jornal e Educação, mantido pela Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ), que tem como proposta desenvolver projetos que possam contribuir para 

a formação de cidadãos mais conscientes através do incentivo à leitura. 

A Gazeta na Sala de Aula começou em 1995 com quatro escolas participantes. Em 

1996, um ano depois de sua implantação, o número de escolas chegou a 310. Mas, foi 

em 1999 que o Programa teve o maior número de educadores e de alunos envolvidos. 

                                                 
1
  Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Época em que a Gazeta na Sala de Aula teve a adesão de 31 municípios, além de oito 

escolas da rede particular de ensino. Atualmente são 21 municípios participantes, 

envolvendo 620 educadores, distribuídos em 323 escolas.  

Desde a sua implantação os objetivos do Programa são: 

 Incentivar o gosto pela leitura e o senso crítico dos alunos.  

 Ensinar de forma diferente, trazendo para a sala de aula o que acontece no 

bairro, na cidade e no mundo.  

 Despertar desde cedo o interesse pela informação, usando a notícia como fonte 

de pesquisa e estudo. 

Para atingir estes objetivos A Gazeta na Sala de Aula trabalha dando sugestões aos 

professores de como eles podem utilizar a informação jornalística como “suporte para o 

aprendizado em ambientes educativos”. Para isso, o Programa é organizado em seis 

etapas: oficinas pedagógicas, encontros regionais, seminário, jornada e concurso. A 

explicação para cada etapa é disponibilizada pela empresa jornalística no site de A 

Gazeta na Sala de Aula. 

Oficinas pedagógicas - São promovidas quatro por ano, com o objetivo 

de discutir temas educacionais e sistematizar a utilização da informação 

veiculada por diferentes veículos de comunicação como ferramenta de 

trabalho, com foco na leitura crítica e na formação para a cidadania.  

Encontros regionais - São realizadas cinco vezes ao ano, visando 

atender os monitores, pessoas responsáveis pelo programa em seus 

respectivos municípios/escolas particulares.  

Seminário - Palestras e apresentações culturais são oferecidas aos 

professores, num clima de confraternização.  

Jornada A Gazeta na Sala de Aula - É realizada uma vez por ano com o 

objetivo de promover a troca de experiências entre os professores 

participantes. São apresentados projetos com foco na aprendizagem 

através da informação jornalística, desenvolvidos pelos professores e 

escolhidos através de um concurso. 

Concurso Mídias na Educação - Escolha dos oito melhores projetos 

inscritos para apresentação na Jornada. Seleção dos três melhores 

trabalhos, no dia do evento, para receberem prêmios. 

(http://www.agazetanasaladeaula.com.br. Acesso em 21 de junho de 

2012) 

 

 

http://www.agazetanasaladeaula.com.br/
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Este artigo tem como objeto de investigação as oficinas pedagógicas do programa A 

Gazeta na Sala de Aula, a partir das apostilas referentes às mesmas.  O corpus de análise 

foi delimitado as capas das apostilas utilizadas em 2011.  

 

Oficinas e apostilas pedagógicas – um olhar semiótico 

 

O objetivo das oficinas pedagógicas é “[...] discutir temas educacionais e sistematizar a 

utilização da informação veiculada por diferentes veículos de comunicação como 

ferramenta de trabalho, com foco na leitura crítica e na formação para a cidadania”. 

(http://www.agazetanasaladeaula.com.br. Acesso em 21 de junho de 2012). Esta 

sistematização é realizada através de apostilas entregues aos monitores dos municípios 

durante as oficinas pedagógicas que acontecem na sede da Rede Gazeta. Em 2011, elas 

foram realizadas nos meses de março, maio, agosto e setembro e são identificadas nos 

materiais impressos como Oficina A, Oficina B, Oficina C e Oficina D. 

 

O objetivo das oficinas é mostrar como os produtos jornalísticos podem ser usados em 

sala de aula. “A ideia é fazer com que o professor ao olhar o jornal perceba as 

possibilidades de trabalhar com os alunos”, explica Cristina Moraes
3
.  

 

Desta forma, o material que constitui o corpus deste artigo foi analisado como um texto 

único, que é constituído pelas linguagens verbal e visual, ou seja, é um texto sincrético 

cujo sentido deve ser apreendido em sua totalidade. Para Greimas e Courtés “são 

consideradas como sincréticas as semióticas que – como a ópera ou o cinema – acionam 

várias linguagens de manifestação.” (1979, p. 426). 

 

Buscou-se compreender a mídia enquanto prática discursiva, onde os sentidos se dão no 

discurso. São discursos postos em circulação. Nesta análise tomamos como referência 

as capas das apostilas. Nortearam a análise os princípios teóricos e metodológicos da 

Semiótica de Greimas e da sociossemiótica de Eric Landowski.  

                                                 
3
 Entrevista concedida pela pedagoga de A Gazeta na Sala de Aula a autora,  durante a primeira oficina 

em março de 2011. 

http://www.agazetanasaladeaula.com.br/
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Para a Semiótica a base da construção de sentido de um texto está localizada nas 

categorias semânticas situadas no nível fundamental, onde estão presentes as condições 

mínimas de produção de sentido. Mas começaremos a análise das capas pelo nível 

discursivo, pelo fato dele ser o mais superficial do percurso gerativo de sentido e, com 

isso, o mais próximo da manifestação textual. É no nível discursivo que as estruturas 

narrativas convertem-se em estruturas discursivas assumidas pelo sujeito da enunciação. 

“O sujeito da enunciação faz uma séria de ‘escolhas’, de pessoa, de tempo, de espaço, 

de figuras, e ‘conta’ ou passa a narrativa transformando-a em discurso” (BARROS, 

1997, p. 53). 

 

É o nível discursivo que nos permite identificar as projeções de enunciação no 

enunciado; os recursos de persuasão utilizados pelo enunciador para manipular o 

enunciatário; assim como, a figuratividade dos conteúdos narrativos. Na sintaxe 

discursiva estão as projeções espaciais, actanciais e temporais. Enquanto na semântica 

discursiva estão os valores e modalidades, que são obtidos através da tematização e da 

figuratividade. 

A sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente. 

Neste, o falante lança mão de estratégias argumentativas e de 

outros procedimentos da sintaxe discursiva com vistas a 

convencer seu interlocutor. O falante organiza sua estratégia 

discursiva em função de um jogo de imagens: a imagem que ele 

faz do interlocutor, a que ele pensa que o interlocutor tem dele, 

a que ele deseja transmitir ao interlocutor etc (FIORIN, 1993, 

p18). 

 

É a eficácia comunicativa que possibilita que o enunciatário tenha determinadas atitudes 

receptivas, já que a enunciação é a instância lógica da organização do discurso. E, é a 

narratividade o princípio da organização de qualquer discurso narrativo. 

 

A narratividade apareceu, assim, progressivamente, como o 

princípio mesmo da organização de qualquer discurso narrativo 

(identificado, num primeiro momento, com o figurativo) e não-

narrativo. Pois, das duas uma: ou o discurso é uma simples 

concatenação de frases e, assim o sentido que veicula é devido 

somente a encadeamentos mais ou menos ocasionais, que 

ultrapassam a competência da linguística (e, de  modo mais 

geral, da semiótica); ou então constitui um todo de significação, 

um ato de linguagem com sentido, que comporta sua própria 
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organização, estando seu caráter mais ou menos abstrato ou 

figurativo ligado a investimentos semânticos cada vez mãos 

fortes e a articulações sintáxicas cada vez maios finas. 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 295) 

 

A partir da análise do nível discursivo, é possível compreender as relações do sujeito da 

enunciação com o discurso-enunciado e as relações que se estabelecem entre enunciador 

e enunciatário nas apostilas de A Gazeta na Sala de Aula, a partir da análise das capas.  

Partimos de uma análise específica para cada capa, mas as consideramos como um 

enunciado integrado constituído de um todo de sentido, ou seja, elas formam um único 

texto. O texto de um projeto dividido em quatro etapas com o intuito de levar o 

professor a usar as mídias (da Rede Gazeta) para promover a paz na escola, em um 

momento em que os educadores vivenciam diversos conflitos, muitas vezes, sentindo-se 

ameaçados por alunos e pais.  Neste momento, é a paz o objeto-valor posto em 

circulação. Mas para alcançar este objeto-valor, o educador deve entrar em conjunção 

com o programa A Gazeta na Sala de Aula. Um programa conduzido por uma 

profissional da educação (pedagoga), dotada de competências para atuar em projetos de 

formação de professor. Então, o objeto-valor que conduz a narrativa é a informação 

instrumentalizada de A Gazeta na Sala de Aula.  

 

Apesar da importância inquestionável das apostilas que sistematizam o material 

jornalístico que serve de exemplo de como trabalhar com as mídias na escola, é o 

encontro dos monitores com a pedagoga de A Gazeta na Sala de Aula o momento 

central da narrativa – a performance.  A pedagoga (sujeito operador) leva aos monitores 

(sujeitos de estado) a orientação de como ensinar outros professores a trabalharem com 

as mídias, da Rede Gazeta, na escola (objeto-valor). O monitor passa de uma situação 

inicial em que ele estava disjunto do objeto-valor, para um estado final de conjunção 

com o objeto-valor, a partir de uma transformação propiciada pelo sujeito operador. 

Este monitor passa a ser um sujeito competente para conduzir os encontros regionais.  

 

Na primeira oficina pedagógica realizada em março de 2011, os monitores receberam a 

primeira apostila do ano. Momento em que é apresentada a temática anual que será 

trabalhada pela A Gazeta na Sala de Aula. 
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A apostila Tempo de Paz é o material 

sistematizado da oficina que é identificada como 

Oficina A. Uma imagem fotográfica centralizada 

na página ocupa a maior parte do espaço da capa, 

que tem o tamanho de uma folha A4. A fotografia 

traz a imagem de quatro crianças sentadas na 

borda de um píer olhando o horizonte – o mar, 

que se amplia por todo azul da capa. As crianças 

estão abraçadas de forma que o braço de uma 

passa pelos ombros da outra – construindo a 

figura que nos remete a uma corrente.   

São três meninos e uma menina, que estão sentadas em um píer que pode ser de uma 

cidade praiana ou próximo a um rio, já que apesar de na capa predominar a cor azul, 

encontramos a cor verde entre a água e o céu e no canto esquerdo da fotografia.  Uma 

vegetação está presente neste cenário. Então é uma cidade qualquer de qualquer 

município do Espírito Santo. Para o grupo de professores do projeto, que são 

educadores de vários municípios, aquele espaço ali representado pode ser o que ele 

convive – é o aqui.   

Na fotografia também podemos identificar as escolhas feitas pelo sujeito da enunciação 

de pessoa, tempo e espaço. São quatro crianças da mesma faixa etária daquelas que são 

atendidas pelos municípios do Espírito Santo, já que aos municípios cabe a educação 

infantil e fundamental.  Pelo tamanho do tronco das crianças é possível dizer que elas 

estão nesta etapa da vida escolar, iguais a todas as outras que o professor participante da 

oficina trabalha. 

As partes das roupas mostradas são semelhantes para os três meninos e a menina veste 

biquíni.  São vestes comuns em cidades litorâneas e que não apontam condição social 

daquelas crianças. Ao mesmo tempo, as vestes nos levam a perceber uma simplicidade 

no viver daquele grupo.  
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A instalação de pessoa, espaço e tempo no texto é um procedimento da semântica 

discursiva, chamada de ancoragem. É um procedimento que colabora para produzir 

ilusão de discurso verdadeiro, porque são usados traços sensoriais que o receptor 

reconhece como verdade.  “Esses elementos ancoram o texto na história e criam a ilusão 

de referente [...]”, explica Barros (1997, p.60) 

A imagem dos corpos entrelaçados pelos braços associados ao verbal “Tempo de Paz”, 

nos leva a uma associação de corrente – união, fator necessário para a conquista da paz. 

 

No alto da página, de forma centralizada, em letras de cor preta e em negrito está escrito 

na horizontal o tema da apostila, que também é a temática do projeto: Tempo de paz.  

Todo o verbal da capa é apresentado na cor preta e com a mesma fonte em diferentes 

tamanhos. Com exceção da identificação do projeto, que é um logo.  A assinatura de 

quem enuncia foi posicionada como parte da fotografia. O nome A GAZETA escrito em 

azul tem tamanho de fonte maior do que “NA SALA DE AULA”. Além dos elementos 

verbais, está presente na logo uma ilustração que nos faz lembrar uma criança lendo 

jornal – o jornal A GAZETA.  

Na Oficina A estavam presentes 26 educadores, representantes das secretarias 

municipais de educação. A pedagoga responsável pelo projeto e pela elaboração do 

material explicou ao grupo que a proposta de A Gazeta na Sala de Aula, para o presente 

ano, era contribuir para conscientizar professores de que na sala de aula existem vidas. 

São vidas apresentadas pelo enunciador de A Gazeta na Sala de Aula na capa da 

apostila. 
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Na oficina B, que aconteceu no mês de maio, a capa é constituída pelo branco e preto 

tanto nos textos verbais quanto nos visuais. A diagramação da capa a divide ao meio em 

duas partes diferentes.  

A primeira parte tem o fundo branco; o logo do projeto; a identificação da oficina e o 

título: Iguais na diferença. A segunda parte tem o fundo preto; o mesmo texto verbal 

que compõe o título, porém de “cabeça para baixo”; a equipe organizadora do material 

(a pedagoga e colaboradores), e a informação da cidade, mês e ano da apostila. Apesar 

de trazer o mesmo título nas duas partes da capa, a proposta não é que se faça a leitura 

ao inverter a folha, já que as outras informações verbais direcionam a nossa leitura 

apenas de cima para baixo.  

  

As cores preta e branca também estão presentes no texto verbal. No espaço preenchido 

pelo fundo preto, as letras do verbal estão na cor branca. Quando o fundo é branco, a cor 

da letra é preta. É uma capa feita a partir de oposições de igualdade x diferença e de  

preto x branco. 
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Estas escolhas são feitas pelo sujeito da enunciação na elaboração do enunciado. Os 

elementos que constituem os enunciados verbal e visual que colaboram com a 

construção da significação e que podem ser analisados a partir do plano de expressão, 

que é um dos planos da linguagem. 

A descrição do plano de expressão de uma configuração 

repousa sobre a organização sintática e é, portanto, um estudo 

tanto do enunciado (que possibilita a caracterização da relação-

função das qualidades plásticas, dos actantes), quanto da 

enunciação (que explica a intencionalidade do arranjo 

discursivo através do conjunto de marcas deixadas na 

manifestação textual da organização a fim de direcionar o olhar 

do observador, conduzindo-o a reconstituí-la). Assim é a partir 

do inventário dos elementos componentes e da apreensão de sua 

semiose relacional que a descrição da obra centra-se no estudo 

das comparações entre as informações do plano de expressão 

com aquelas que o plano de conteúdo nesse veicula 

(OLIVEIRA, 1995, p. 110)  

 

São estas marcas deixadas pelo sujeito da enunciação que nos ajudarão a construir o 

enunciador e o enunciatário inscritos no enunciado. O enunciador de A Gazeta na Sala 

de Aula se apresenta como aquele que respeita as diferenças. 

O preto na capa é apresentado, 

novamente, na apostila da Oficina C. Só 

que desta vez ele predomina em todo o 

fundo da capa que tem como título 

“Bem-me-quer, Malmequer”. Nesta 

capa, apesar do predomínio do preto, o 

olhar do enunciatário-leitor é 

direcionado para a flor do tipo 

margarida. A cor amarela do miolo da 

flor é o ponto de destaque em uma capa 

onde branco e preto predominam. O 

movimento das pétalas produz sentido 

de que elas estão sendo puxadas por 

uma pessoa.   
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É um hábito na cultura brasileira puxar pétalas de alguns tipos de flores, atribuindo a 

elas o bem-me-quer ou mal-me-quer. Ao escolher uma flor comum no nosso cotidiano 

assim como uma brincadeira popular o enunciador busca criar um efeito de proximidade 

com o enunciatário. Usar expressões coloquiais, como “Bem-me-quer, Malmequer”, é 

uma estratégia enunciativa de aproximação. 

A última apostila trabalhada no ano de 2011 tem como título Participação Democrática. 

Assim como a primeira capa a cor azul preenche o fundo, mas esta é delimitada por um 

fio preto – uma moldura.  A oficina D aconteceu no mês de setembro e tem na capa um 

trecho de história em quadrinhos, com a personagem Mafalda.  

A personagem Mafalda existe a mais de quarenta anos, tem senso crítico e irônico. 

Muitas histórias envolvendo a personagem são referentes a assuntos relativos a questões 

da humanidade. 
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No trecho do quadrinho utilizado por A Gazeta na Sala de Aula, a personagem Mafalda 

está em uma cidade, já que a imagem de fundo são traços que remetem a prédios. 

      

Ela puxa as mangas da roupa e demonstra ter dúvidas do que fazer. Isso é percebido no 

visual (balanço rápido da cabeça) e no verbal pelas expressões “PFT!”, “PFT! Marcadas 

no texto com letras em caixa alta. A nossa sociedade padronizou que a caixa alta usada 

na informática expressa grito ou ênfase.  

 
 

 

Mafalda toma uma decisão: 
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E, faz um convite a partir de uma interrogação: “Por onde vamos começar a empurrar 

este país para a frente? 

 

O enunciador de A Gazeta na Sala de Aula também faz este convite ao seu enunciatário-

leitor, seja ele monitor ou professor. Desde a primeira apostila, Tempo de paz, o 

discurso posto em circulação é o de união; seguido por uma organização discursiva de 

respeito às diferenças (Oficinas B e C) e, por último, é preciso “arregaçar” as mangas e 

construir um país melhor – uma escola melhor.  

Identificamos nas quatro edições alguns elementos comuns. Um deles é o logotipo do 

projeto, que é assinatura de quem enuncia.  Mesmo assim, ele ocupa posições diferentes 

nas capas. Na apostila da Oficina A o logo foi aplicado como parte da fotografia. Na 

segunda apostila, Oficina B, ele fica no alto da página e centralizado. Nas apostilas das 

oficinas C e D, o logo é posicionado no canto inferior direito. 

 

O logotipo traz o nome A GAZETA escrito em azul e em tamanho de fonte maior do 

que “NA SALA DE AULA”. Além dos elementos verbais, está presente no logo uma 

ilustração que nos faz lembrar uma criança lendo jornal – A Gazeta.  

 

                                     
 

 

Pode-se afirmar que é A Gazeta pelo uso do tipo e da cor de fonte semelhantes para o 

programa e o para o jornal. 
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 No jornal a cor azul é colocada como uma faixa atrás do nome A Gazeta e no Programa 

é a cor azul que preenche as letras da palavra A Gazeta.  Desta forma, o enunciador de 

A Gazeta na Sala de Aula aponta para o enunciatário-monitor que a competência do 

Programa está vinculada a competência do jornal A Gazeta. O jornal deixa de ser 

apenas um produto de comunicação de massa, cujo objetivo principal é a informação 

factual, para ser um produto de auxílio didático. Sendo assim, o enunciador de A Gazeta 

na Sala de Aula é apenas um porta-voz do enunciador do jornal A Gazeta.  É o jornal 

que detém o saber, mostrando a sua competência para informar, mas também para 

indicar caminhos para o trabalho do professor na sala de aula.                                                 
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