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APRESENTAÇÃO

O III ENCONTRO NACIONAL SOBRE DISCURSO, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE (ENDIS), 
foi promovido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), através do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Estratégias da Comunicação (NEPEC), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunica-
ção (PPGCOM) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Análise do Discurso (NEPAD), vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGEL). O evento havia sido planejado para realizar-se de 
28 a 30 de abril de 2020 no formato presencial. Por conta da pandemia, a maioria dos participantes 
optou pela mudança do formato presencial para on-line, sendo realizado no período de 27 a 30 de 
outubro de 2020.

O ENDIS já se consolidou como um evento nacional de grande importância para a pesquisa 
científica no Brasil, pois funciona como um espaço que estimula o debate entre estudantes, profes-
sores e profissionais das áreas de Comunicação, Letras, Filosofia, História, Antropologia, Sociologia 
e áreas afins, com ênfase nos estudos sobre discurso, identidade e subjetividade e suas intercone-
xões e interfaces. Desta forma, o evento proporciona um intercâmbio entre os grupos de pesquisa 
NEPEC e NEPAD e pesquisadores de outras instituições de ensino superior nacionais e estrangei-
ras. O encontro funciona também como um espaço de indução de publicações e socialização de ex-
periências.

Apesar da relutância em realizar o evento no formato on-line, o III ENDIS superou todas as ex-
pectativas, chegando a 400 participantes entre apresentadores de trabalhos, ouvintes e palestran-
tes. Essa marca superou as duas edições anteriores que somadas, chegaram a 382 participantes. Se 
por um lado a pandemia nos afastou do convívio presencial, por outro nos aproximou através das 
plataformas digitais. Tivemos participantes de todos os estados do Brasil e de países como Portugal 
e Espanha.

Com o tema: Fluxos discursivos na sociedade em rede o evento contou com dez eixos temáti-
cos – que se configuraram em dez Grupos de Trabalho – dez minicursos, três palestras e duas mesas 
remotas, além de 231 trabalhos apresentados e 103 artigos recebidos para os anais. Desejamos a 
todos uma boa leitura dos três volumes que constituem os anais, ao tempo em que fazemos votos 
para que a pesquisa e a produção científica no Brasil continuem a dar bons frutos.

João Benvindo de Moura

Francisco Laerte Juvêncio Magalhães

(Organizadores)
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CONECTAR X DESCONECTAR: EFEITOS DE SENTIDO EM DISCURSO 
PUBLICITÁRIO1

Lisiane Alcaria de Oliveira2

Ahiranie Sales dos Santos Manzoni3

RESUMO

O presente trabalho trata da análise discursiva de um vídeo publicitário que faz parte de uma 
campanha da marca de telefonia Vivo. Chamada de “Tem hora pra tudo”, a campanha é constituída 
de vários vídeos, os quais têm sido veiculados na internet e na TV. Para fazer a análise, elencamos 
o vídeo de nome “Casal”, publicado em 2018. Nele desenrola-se uma cena de um casal namorando. 
O smartphone da mulher emite som de notificação e ela decide não atender para continuar dando 
atenção à pessoa amada. A agência África, que assina a campanha da operadora, afirma que a inten-
ção da campanha é combater o vício no celular. Em nossa análise, filiamo-nos à Análise do Discurso 
francesa de Michel Pêcheux. Assim, procuramos analisar as marcas discursivas dessa materialida-
de, identificando o Sujeito desse discurso, suas condições de produção, a formação ideológica no 
qual o discurso está inscrito e os efeitos de sentido que dele emergem. Nossos achados apontam 
para um simulacro discursivo na campanha, pois o objetivo primário do atual modo de produção, 
em que a venda de serviços de telefonia está subsumida, é o lucro e não a saúde das pessoas, como 
a campanha publicitária da Vivo faz parecer.

Palavras-chave: Análise do Discurso; operadora de celular; simulacro discursivo.

INTRODUÇÃO

A tecnologia move as pessoas. Ao acordar, muitas delas procuram se informar sobre o que 
ocorre no mundo, seja através da TV, do rádio ou de algum site de notícias na internet. Também, por 
meio da internet, informam-se sobre quem as contactou ou respondeu, através de seus endereços 
eletrônicos; quais opiniões foram emitidas sobre as postagens que fizeram nas redes sociais: se seus 
interlocutores gostaram (“deram likes”), comentaram ou se foram indiferentes (não se manifesta-
ram); sobre quais novos vídeos são recomendados pelo Youtube e sobre os novos lançamentos da 
Netflix. Enfim, as tecnologias perpassam todas as áreas da vida dos indivíduos: trabalho, relações 
afetivas/sociais, entretenimento. Assim, é fácil perceber que, entre todas as mídias, a que tem toma-
do mais tempo das pessoas, sem dúvida, é a internet.

Como consequência dessa necessidade do uso da rede mundial de computadores, toda a gama 
de empresas e profissionais que são responsáveis pelos serviços de provisão e manutenção da web 
têm faturado alto com esse fenômeno da contemporaneidade. Portanto, visto que o modo de pro-
dução vigente incita, cada vez mais, o consumo de bens materiais e serviços, é natural, nessa lógica 
consumista, que as empresas provedoras de internet incentivem, através de campanhas publicitá-
rias, que seus clientes gastem um maior número de horas de consumo na internet.

Então, como explicar que uma operadora de celular faça uma campanha publicitária em que 
motive as pessoas a utilizarem menos seus celulares/smartphones? Foi essa indagação que fizemos 

1 - Trabalho apresentado no GT 2, Discurso e Narrativas Midiáticas do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivi-
dade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
2 - Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL. Endereço eletrônico: lisialca@yahoo.com.br.
3 - Doutora em Linguística, professora na Universidade Estadual de Alagoas, Arapiraca-AL. Endereço eletrônico: ahiranie@hotmail.
com.

mailto:lisialca@yahoo.com.br
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ao acompanhar a campanha publicitária “Tem hora pra tudo”, lançada pela operadora de celular Vivo 
em 2018. Trata-se de uma sequência de vídeos que foram veiculados durante dois anos4 nas mídias 
brasileiras, cujo conteúdo incentiva as pessoas a priorizarem os relacionamentos presenciais em 
detrimentos dos virtuais.

Para responder à questão que fizemos acima e a outras indagações inerentes a essa matéria, 
trouxemos um recorte desse anúncio publicitário que, ao invés de passar a mensagem injuntiva da 
conexão, como a lógica do consumo pressupõe, defende o discurso da desconexão. É sobre esse an-
tagonismo do discurso da conexão e desconexão que se pauta nossa análise. Por que o discurso do 
sim, usem muito a internet, tornou-se o discurso do não, não usem tanto a internet?

Adotamos, para fazer essa análise, a Análise do Discurso (AD) francesa pecheutiana. Para tan-
to, analisaremos a materialidade a partir de quatro categorias: Condições de Produção, Sujeito e 
Formação Ideológica (FD).

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO

As condições de produção do discurso (CP) são imprescindíveis na teoria da AD. Elas corres-
pondem a uma articulação entre sujeito, enunciado e mundo. Nesse sentido, como afirma Zandwais, 
“o conceito de condições de produção tomado do materialismo histórico [...] viria a criar as condi-
ções para inscrever, de modo concreto, a história na ordem do discurso e o discurso no campo da 
práxis.” (2009, p. 22), isto é, as CP trazem à tona, para o analista, as relações de força que, por sua 
vez, estão imbricadas ao modo de produção e às formações sociais em que os envolvidos no discur-
so estão inscritos (ibidem). É através desse conceito que percebemos as posições – hierarquizadas 
– que os sujeitos ocupam no discurso. As CP:

São responsáveis pelo estabelecimento das relações de força no interior do discurso e man-
têm com a linguagem uma relação necessária, constituindo com ela o sentido do texto. As condições 
de produção fazem parte da exterioridade lingüística e podem ser agrupadas em condições de pro-
dução em sentido estrito (circunstâncias de enunciação) e em sentido amplo (contexto sócio-histó-
rico-ideológico), segundo preconiza Orlandi (1999). (Ferreira, 2003, p. 13)

Assim, dizemos que as condições amplas de produção do discurso que nos propomos a analisar 
referem-se à forma como se dão as relações entre mídia e sociedade brasileira e que as condições 
estritas de produção, que apontam para as “condições imediatas que engendram a sua formulação” 
(Florêncio et al, 2009, p. 65), referem-se diretamente às circunstâncias em que é veiculado o anún-
cio publicitário.

Vejamos o nosso recorte, o anúncio publicitário da Vivo. A campanha, lançada em 2018, cons-
tituída de vários pequenos filmes, os quais foram veiculados um de cada vez nas mídias, ganhou o 
nome de “Tem hora pra tudo”. Segundo Sophie Schonburg, diretora executiva de criação da Africa, 
agência que assina a campanha da operadora, a multinacional Vivo intenta combater o vício no ce-
lular. Entretanto, em AD, não podemos levar em conta somente a intencionalidade do sujeito para 
chegar aos sentidos dos enunciados, como veremos mais adiante.

Vamos analisar o filme “Casal”, o segundo filme da série da campanha5. A primeira sequência 
discursiva (SD) que analisaremos inicia com uma mulher que acaricia seu parceiro ao som da música 
“Spending my time” (Perdendo meu tempo), de autoria da banda sueca Roxette.

4 - O último vídeo da campanha foi publicado em abril de 2020. Assim, com o advento da pandemia do coronavírus, o conteúdo 
deste último vídeo foi redesenhado a fim de se adaptar à necessidade das pessoas de permanecerem em isolamento social. O nome 
deste último vídeo foi batizado de “Conexão”. A conectividade, portanto, se tornou imprescindível.
5 - Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=habWcwEQMT8>. Acesso em 14 dez. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=habWcwEQMT8
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SD1

Nesse ínterim, o smartphone, que está sobre o criado-mudo ao lado da cama, emite sons de 
notificação. A seguir, a personagem da mulher leva a mão ao celular. Nesse momento, aparece a 
seguinte imagem:

SD2

Então, entre a escolha visualizar, que aparece com a fonte aumentada, e namorar, fonte dimi-
nuída6, ela escolhe ficar com “namorar” em vez de saber qual é o conteúdo da notificação anunciada. 
A seguir há a última cena do casal, que desfruta da companhia um do outro. Neste momento apa-
rece o nome da campanha precedida pelo símbolo virtual hashtag, que é comumente utilizado para 
anunciar algum assunto, tópico ou discussão nas redes sociais.

6 - No último vídeo da campanha, sob o título “Conexão”, já no início da pandemia do coronavírus, em abril de 2020, este plug é 
substituído por vários outros plugs na mesma história: sofá/cinema; navegar/passear; receita/restaurante; home/office; conecta-
dos/juntos. A decisão das pessoas, neste anúncio, sempre se pauta pela permanência em casa e pela conexão virtual: sofá, em que 
se pode consumir algum filme pela internet; navegar na web em vez de passear; escolher alguma receita culinária (na internet) para 
fazer na cozinha de casa (e fotografar o prato para postar nas redes), em vez de ir ao restaurante; trabalhar em “home”(casa) em 
vez de no “office” (escritório); conectados pela internet para permanecer juntos, em vez de presencialmente. No final do vídeo, há o 
slogan “Digitalizar para Aproximar”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4-pnFVL1EqY>. Acesso em: 8 out.2020.

https://www.youtube.com/watch?v=4-pnFVL1EqY
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SD3

Vejamos as CP amplas desse discurso, através de uma breve digressão histórica.

As tecnologias de mídia de massa começaram a ganhar força entre os brasileiros com a era 
de ouro do rádio no Brasil, que se consagrou nas décadas de 40 e 50, como um grande meio de 
comunicação. Nessa época, impressionava pelo seu caráter transformador da sociedade de então: 
informava, entretinha - ainda que sob os olhos atentos e condicionantes do Estado e seus interes-
ses - e estimulava a imaginação do ouvinte. Além disso, apresentava uma função social importante, 
a inclusão. Com altos índices de analfabetismo, os brasileiros não-alfabetizados não eram privados 
dos benefícios que esse veículo proporcionava, fato que não ocorria com os jornais impressos que 
eram úteis apenas para os escolarizados. No entanto, foi com a chegada da Televisão ao Brasil, na 
década de 1950 (com a extinta TV Tupi), que as relações entre os brasileiros e a mídia começaram a 
se redesenhar:

As primeiras transmissões via satélite no Brasil iniciaram em 1965. Nesse ano, na 
data de 26 de abril, entra ao ar a TV Globo do Rio de Janeiro que posteriormente for-
maria a Rede Globo. Formando redes nacionais (transmissões em locais no Brasil), 
a TV Globo e a TV Tupi lideravam a audiência nas principais praças (São Paulo e Rio 
de Janeiro) , entretanto devido as crises administrativas e financeiras vividas pela 
TV Tupi o longo da década de 1970 fez com que a TV Globo assumisse uma posição 
hegemônica e monopolista no mercado televisivo brasileiro, quadro que durou até 
os anos 90. (RIBEIRO, 2016, p. 177)

Com a popularização da televisão na década de 1970, a TV não substituiu o rádio, como muitos 
previam, mas ambos se somaram na tarefa de oferecer os meios mais comuns de obter acesso à in-
formação e ao entretenimento. Posteriormente, na década de 1980, a preocupação maior de muitos 
pedagogos, pais e professores era com o tempo que muitas crianças e adolescentes despendiam na 
frente do televisor. O desenho animado, os filmes, bem como os shows consumiam grande tempo do 
público dessas faixas etárias, o que prejudicava o desempenho escolar de muitos alunos. O público 
adulto, por sua vez, também se detinha em frente aos televisores durante um período considerável 
diário e, em eventos, como por exemplo, jogos da Copa do Mundo de futebol ou capítulo final de no-
vela a audiência da principal emissora da época, Rede Globo, era uma unanimidade (COSTA, 2018).

Comparando as duas mídias, rádio e TV, percebemos que a rádio nunca exigiu a atenção total 
do ouvinte, visto que este poderia se envolver em outros encargos enquanto se fazia/faz audiência, 
como dirigir e realizar tarefas domésticas. Com a chegada da TV, no entanto, a atenção em frente ao 
aparelho sagrou-se como necessária. Esse tempo tomado defronte a um aparelho de transmissão 
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de sinal provocou uma série de transformações sociais, como o sedentarismo, diminuição de rela-
cionamentos familiares, isolamento social, entre outros.

Essas mudanças no comportamento da coletividade têm sido objeto de pesquisa em muitas 
áreas do conhecimento, como a saúde, por exemplo. O sedentarismo provocado pela posição do 
corpo inerte frente ao televisor é um dos responsáveis pelo aumento nas taxas de obesidade e ou-
tras patologias em muitos países, inclusive no Brasil, a partir da década de 1980.

Mas a evolução das tecnologias trouxe transformações ainda mais radicais no comportamen-
to da coletividade. Nos idos da década de 1990, o uso do computador começou a se tornar popular, e 
a invenção da internet revolucionou os meios de comunicação. O acesso à informação, outrora tar-
dia, tornou-se on line. Computadores de mesa, notebooks e, mais recentemente, os smartphones, 
tornaram-se uma necessidade indiscutível na sociedade. A forma de se comunicar, seja por razões 
profissionais, seja por motivos pessoais, aos poucos, tornou a presença corpórea dos indivíduos, em 
muitas situações, desnecessária. Entramos na era da comunicação virtual.

Iniciamos o milênio conectados. Conectados com o mundo, às notícias, aos shows, às pales-
tras, aos youtubers e, principalmente, às opiniões - virtuais - alheias. Assim, as grandes empresas, 
através de agências de publicidade, passaram a vender o mote de que se você quer ser moderno é 
preciso estar on line, isto é, conectado ao mundo virtual. A era da comunicação via high-techs ha-
via chegado e era preciso se modernizar. Foi nesse período de chamamento à conexão que surgiu 
expressões como o analfabetismo digital. Assim, como era imperiosa a necessidade de que todos 
tivesses conectados, logo surgiu a preocupação de muitas instituições com a inclusão dos excluídos 
ao mundo virtual. Como consequência dessa demanda, muitos grupos e várias instituições criaram 
programas para a alfabetização digital de idosos e crianças, principalmente das classes sociais me-
nos favorecidas, que não tinham – e, parte delas, continua não tendo – acesso à internet.

Esse espírito de época, que velava pela conexão virtual, fomentou o surgimento e crescimento 
das redes sociais virtuais: Orkut, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Snapshat, Badoo, Tinder, 
Tik Tok etc. Elas tornaram-se, para grande parte da população, o principal meio de comunicação diá-
rio em detrimento das comunicações com a presença física dos indivíduos. Segundo dados do IBGE 
(PNAD, 2016), 94,2% dos brasileiros que usam a internet trocam mensagens de textos através das 
redes sociais.

Com toda essa adesão aos meios de comunicação digital, o isolamento e a desconexão pessoal 
com o mundo real se tornaram um fenômeno muito mais intenso que aquele notado na década de 
1980, quando a população passou a gastar tempo considerável em frente aos aparelhos de TV. Ve-
jamos, abaixo, o consumo de internet pelos brasileiros:

Estudo feito pela plataforma Hootsuite e a agência We Are Social revela o uso de 
internet e redes sociais no Brasil. Conforme o levantamento, os brasileiros passam 
em média 9 horas e 29 minutos online por dia, sendo que os internautas gastam em 
média 3 horas e 34 minutos acessando as redes sociais. (LERIA e ANDRADE, 2019)

Com esse alto número de horas virtualmente vividos, surgiram significativos problemas in-
dividuais e coletivos. Alguns, afetam a saúde, além do sedentarismo, já contabilizado em décadas 
anteriores com a popularização da TV. O excesso do uso diuturno da internet tem comprometido 
a saúde mental de muitas pessoas. As chamadas tecnopatias vêm aumentando consideravelmente 
entre os usuários de internet. Crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão são algumas 
das patologias ligadas ao uso/abstenção da internet. Esse é um problema individual que afeta dire-
tamente o mundo do trabalho: quanto mais funcionários doentes existentes, menos produtividade. 
Outras consequências desse fenômeno também afetam o rendimento no trabalho, como o fato de 
os funcionários das empresas gastar muito tempo do horário de trabalho em redes sociais. Como 
resultado desses fatores, o mote imperioso da conexão virou-se às avessas. O novo discurso se re-
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desenhou. Agora é preciso desconectar: essa é a mensagem que algumas reportagens e campanhas 
publicitárias têm se ocupado em passar para a sociedade consumidora de internet.

Passemos às CP estritas do discurso. A linguagem utilizada pela campanha “Tem hora pra tudo” 
é a mesma linguagem das mídias. Notemos que na SD2 é exibido um ícone de ligar ou desligar, seme-
lhante àqueles que aparecem nos smartphones. Há uma clara intertextualidade que liga os textos 
publicitários aos textos imagéticos das tecnologias de mídia. O ícone é apresentado com o logo da 
empresa. Mas quais efeitos de sentido que emergem dessa cena discursiva?

Percebemos que os sentidos deslizam do mundo virtual para o real. A escolha está posta à 
mesa. Há duas alternativas. Uma delas, o indivíduo a quem pertence o smartphone deve selecionar: 
a primeira, que já está selecionada, é Visualizar, apontando para as notificações não vistas no apa-
relho, à comunicação virtual. Nesse caso, optar por esta alternativa implicaria deixar de dar atenção 
ao namorado – que nesse momento, pertence ao mundo real – para atender à internet. A segunda 
alternativa é a opção contrária. Ao alterar para Namorar, a personagem da mulher no comercial 
estaria escolhendo a vida real, palpável, em detrimento de atender ao mundo virtual.

Em relação à escolha posta, é importante sinalizar dois fatos importantes: primeiro que o íco-
ne do ligar/desligar contém o logotipo da Vivo. Essa imagem do logo da empresa, nesse local espe-
cífico da imagem, nos permite inferir o efeito de sentido de que é a empresa que nos dá o direito 
de escolher entre o mundo virtual e o real. E, sobre esse mesmo aspecto do cenário discursivo, é 
importante considerar também o lugar de cada palavra, bem como tamanho da fonte de ambas as 
palavras. A palavra Visualizar vem primeiro, à esquerda, o que denota seu maior grau de importân-
cia, e é apresentada em uma fonte maior que Namorar. Aí então vemos o deslize, a deriva da contra-
dição na materialidade linguística, pois embora essa empresa de comunicação apresente a defesa 
da desconexão, a importância conferida à conexão é maior que a da desconexão representada pela 
palavra Namorar em tamanho menor.

Outra interpretação que também nos é permitida realizar nos tamanhos díspares da fonte, 
além da importância dada, é o efeito de sentido que nos remete ao tamanho do desejo que impulsio-
na ambas as ações, as quais estão numa notória comparação. Para analisar esse aspecto, evocamos 
Freud, que afirma haver:

[...] três fontes de que o nosso sofrimento provém: o poder superior da natureza, a 
fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajus-
tar relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na socieda-
de. Quanto às duas primeiras fontes, nosso julgamento não pode hesitar muito. Ele 
nos força a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos submeter ao inevitável 
[...]. Esse reconhecimento não possui um efeito paralisador. Pelo contrário, aponta a 
direção para a nossa atividade. Se não podemos afastar todo o sofrimento, podemos 
afastar um pouco dele e mitigar outro tanto [...]. Quanto à terceira fonte, a fonte so-
cial de sofrimento, nossa atitude é diferente. Não a admitimos de modo algum; não 
podemos perceber por que os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não re-
presentam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós.” (FREUD, 1974, 
p. 105)

A sociedade preconiza regras e os relacionamentos também. A tônica discutida aqui nesse 
anúncio é o ajuste dos relacionamentos frente às mídias. A qual deles deve-se dar maior importân-
cia: aos relacionamentos presenciais ou virtuais? E por qual deles temos maior desejo: o virtual ou 
o real?

Ainda segundo Freud, a pulsão sexual é uma das duas7 grandes energias vitais que dirige as 
ações do ser humano. A expressão do amor erus, a erotização nos relacionamentos afetivos, atra-
vés da relação sexual, é uma das formas mais pontuais de manifestação e satisfação dessa pulsão, a 
pulsão de vida. Assim, verificamos que a materialidade da linguagem não-verbal do anúncio exibe a 

7 - A outra pulsão é Tanatos, a pulsão da agressividade, para a morte.
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escolha dessa personagem pela satisfação do prazer erus, visto que opta por continuar a acariciar 
seu parceiro, em detrimento de outro prazer, visualizar as notificações.

O tamanho da fonte para a palavra Visualizar, no entanto, entra em contradição direta com a 
escolha da personagem em “ligar” o plugue Namorar. Trata-se de um deslize discursivo, o qual nos 
permite inferir que o desejo em visualizar é maior que o de namorar, isto é, a pulsão sexual aqui foi 
transferida para outra manifestação de prazer, a de visualizar as notificações no smartphone. Para 
explanar melhor essa questão, evocamos novamente a teoria psicanalítica de Freud. Este, ao desen-
volver sua teoria, trouxe à luz a noção de sublimação que é “[...] esta capacidade de substituir a meta 
sexual originária por outra não sexual, porém psiquicamente a ela atrelada “ (FREUD, 2007, p.168).

O que ocorre com a trama do filme publicitário é uma sublimação às avessas, visto que nos é 
permitido inferir, a partir da materialidade linguística, que o grande objeto de desejo da persona-
gem é navegar na internet e não satisfazer suas necessidades sexuais/afetivas através da relação 
com seu parceiro, pois o desejo que está sendo sublimado na história é o desejo de visualizar, que 
está em fonte aumentada, apontando para o efeito de sentido da tentação, sedução. E aí revela-se 
o mascaramento discursivo materializado nos tamanhos díspares das fontes do ícone Visualizar e 
Namorar, pois quando o desejo de visualizar é majorado na imagem, os efeitos de sentido de que 
este é o grande objeto de desejo das pessoas são consolidados nesse discurso publicitário. Mas para 
ficar mais clara esta questão do mascaramento discursivo, é necessário que façamos a identificação 
do sujeito desse discurso. Qual é, pois, a posição do sujeito desse discurso?

SUJEITO

Outra noção fundamental para a AD é a noção de sujeito. Sujeito, para a AD francesa, não se 
refere a uma individualização de particularidades de alguém, mas a uma relação de poder que se im-
põe aos indivíduos de uma sociedade. Trata-se de uma teoria não-subjetiva do sujeito desenvolvida 
por Pêcheux, o qual se utilizou do conceito de interpelação ideológica do filósofo Louis Althusser 
(1985), que postula que todo indivíduo é interpelado pela Ideologia a ser seu sujeito. A Ideologia, 
para ambos os filósofos, é eterna. Não existe sujeito sem Ideologia e não há ideologia sem sujeito, 
visto que o indivíduo é um sempre já-sujeito, pois o indivíduo já nasce sujeito, independentemente 
de suas vontades.

Ao exemplificar a categoria do Sujeito do discurso, Orlandi (2003), faz menção da relação exis-
tente entre mãe e filha. Quando a mãe diz: “Não chegue tarde.”, o locutor assume a posição do sujei-
to-mãe, assim como o interlocutor assume a posição sujeito-filha. É a posição que ambas assumem 
no discurso que vai revelar os sentidos produzidos por esse dizer. Esse lugar do qual elas se enun-
ciam é uma posição ideológica, o lugar do sujeito ao qual ambas se filiam:

 [...] o sujeito do discurso ocupa um lugar de onde enuncia, e é este lugar, entendido 
como a representação de traços de determinado lugar social (o lugar do professor, 
do político, do publicitário, por exemplo, que determina o que ele pode ou não dizer 
a partir dali” ( MUSSALIM e BENTES, 2001, p. 133)

Para compreendermos melhor sobre esse lugar de onde o indivíduo se constitui como sujeito, 
é mister entender sobre Ideologia em AD. A ideologia, nas palavras de Pêcheux, é aquela que:

[...] fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é um soldado, um ope-
rário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que fazem com que uma 
palavra ou um enunciado “queira dizer o que realmente dizem” e que mascaram, as-
sim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material 
do sentido das palavras e dos enunciados. (p. 160)

A ideologia interpela os indivíduos a serem seus sujeitos. Essa interpelação é materializada no/
através do discurso. É a ideologia também que assegura ao sujeito duas ilusões, ou esquecimentos:
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O esquecimento número 2, que é da ordem da enunciação: ao falarmos o fazemos de 
uma maneira e não de outra, e, ao longo de nosso dizer, formam-se família parafráti-
cas que indicam que o dizer sempre podia ser outro. [...]Este “esquecimento” produz 
em nós a impressão da realidade do pensamento. [...] de tal modo que pensamos que 
o que dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras.[...]O outro esque-
cimento é o esquecimento número 1, também chamado esquecimento ideológico: 
ele é da instância do inconsciente e resulta pelo modo sobre o qual somos afetados 
pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que dizemos 
quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes. (ORLANDI, p.35)

Daí que então que compreendemos o Sujeito como aquele que é o “senhor” ideológico, visto 
que assujeita os indivíduos a tomarem a posição dele. Contudo, esse assujeitamento é assentado 
na ilusão de que o sujeito é livre para fazer suas escolhas. Conforme Orlandi, o sujeito-de-direito, 
por exemplo, se diferencia do indivíduo. Trata-se do jogo existente entre a liberdade do indivíduo 
(democracia) e a submissão às leis.

Entretanto, em uma sociedade de classe como a nossa, o Sujeito - com “s” maiúsculo - que per-
faz a dominância nas relações de poder é o Capital. Assim, o sujeito-de-direito, que é mandatário do 
Estado, o qual representa os interesses do capital, gera sempre o contraditório com os interesses do 
indivíduo. Um exemplo dessa contradição consta no artigo 5º da Constituição Federal, a qual preco-
niza que todos os indivíduos são livres perante a lei. Contudo, verifica-se aí uma ilusão de liberdade, 
visto que essa, nesse aspecto, não prescinde de valores monetários: os deslocamentos do indivíduo 
dependem da sua condição financeira.

Assim, quando realizamos qualquer análise discursiva, é necessário que façamos a identifica-
ção do lugar ideológico do qual o locutor se enuncia e, portanto, se constitui como sujeito.

Para entendermos o quanto o discurso é complexo e heterogêneo, precisamos compreender a 
constituição do sujeito, que se constitui de forma descentrada. O sujeito é incompleto, fragmentado 
e contraditório, ainda que, para ele mesmo, pareça como uno e coerente em seu discurso. Lacan, em 
sua máxima “penso onde não sou e sou onde não penso” (1998, p. 521) enfatiza essa contraditorie-
dade do sujeito, visto que, na linguagem, muitas vezes “trai” a si mesmo, quando o inconsciente, que 
se estrutura como uma linguagem (isto é, com estruturas próprias de funcionamento), toma conta 
do discurso.

A palavra “denuncia” o sujeito, bem como as suas posições ideológicas, porque o inconsciente 
que determina a fala, o faz de um lugar diferente ao do raciocínio, ao da consciência. Essa é uma das 
razões pelas quais a AD não trabalha apenas com a intencionalidade plena do sujeito quando discur-
sa porque este, por vezes, diz o que pensa não estar dizendo.

Entretanto, a superfície linguística apresenta, muitas vezes, uma aparente homogeneidade e 
completude e é isso que vai garantir que o que é dito tenha um efeito unívoco. Cabe ao analista atra-
vessar a sua espessura para identificar como se dá esse processo e chegar ao discursivo.

Voltemos para a nossa materialidade, ao anúncio da Vivo, para compreender a posição do seu 
sujeito. Com quem ele se identifica? Levando-se em conta que estamos sob o modo de produção ca-
pitalista, cujo objetivo primeiro é o lucro que se assenta na exploração do homem pelo homem, sem 
ter como prioridade a vida e a saúde humanas e que esse sujeito se enuncia a partir do lugar de uma 
agência publicitária, o sujeito desse discurso é o publicitário, cujo principal objetivo é persuadir in-
divíduos a adquir e a consumir produtos e serviços. E, como tal, se identifica com o Sujeito8 Capital. 
A aparente preocupação com a saúde dos usuários da internet em detrimento do lucro trata-se de 
um simulacro discursivo. Primeiro, porque, como vimos, a utilização demasiada de celulares, para 

8 - O Sujeito Universal, forma-sujeito ou Sujeito (com S maiúsculo) é um conceito trazido por Louis Althusser na obra “Aparelhos 
Ideológicos de Estado” do qual Pêcheux tomou emprestado. Althusser explica que “toda ideologia tem um centro, lugar único 
ocupado pelo Sujeito Absoluto, que interpela, à sua volta, a infinidade de indivíduos como sujeitos, numa dupla relação especular 
que submete os sujeitos ao Sujeito, dando-lhes no Sujeito, onde qualquer sujeito pode contemplar sua própria imagem (presente e 
futura), a garantia de que certamente trata-se deles e Dele [...]”(ibidem, 1985. p. 102).
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uso pessoal, em ambiente de trabalho, é prejudicial à própria ordem social. As patologias, a falta de 
produtividade, a falta de atenção ao trabalho e os demais danos causados pelo uso, em excesso, de 
celulares, internet, redes sociais são prejudiciais ao próprio mercado e às operadoras de telefonia, 
como a Vivo.

Em segundo lugar, identificamos um simulacro discursivo neste anúncio porque, na contem-
poraneidade, as grandes empresas, tal como a esta que nos referimos, se sustentam pela imagem 
que elas consolidam no mercado de ações. O que ocorre com a campanha “Tem hora pra tudo” é 
semelhante ao que acontece com as empresas que “exibem” sua preocupação com a sustentabilida-
de, que divulgam à sociedade que priorizam o uso de materiais recicláveis nas suas atividades; ou 
ao que ocorre com empresas que fazem a publicação das suas “generosas” doações para hospitais 
ou orfanatos; ou as que fazem publicidade da adoção de praças de um município para delas zelar; 
ou ainda empresas de cosméticos que cessaram de fazer uso de animais em suas pesquisas e fazem 
ampla divulgação dessa decisão.

Esse é um fenômeno contemporâneo que encontramos explicação nos ativos financeiros das 
bolsas de valores do mundo inteiro. Conforme a imagem que determinada empresa produz no mer-
cado, suas ações podem subir ou descer.

Quando ocorreu o rompimento, por negligência humana, de uma barragem de propriedade 
da mineradora multinacional Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019, o valor das 
ações dessa empresa despencaram nas bolsas de valores. Isso porque, além de a tragédia matar 
mais de 250 pessoas, as consequências sobre o bioma daquela região também foram catastróficas. 
Esse acontecimento trouxe uma reputação ruim para a mineradora que a fez perder valores signifi-
cativos. Em vista disso, ela tratou de lançar vários anúncios e notas públicas nas mídias de rádio, TV 
e internet para divulgar que estava fazendo as reparações necessárias às vítimas e à região. Tudo 
com o fim de melhorar a sua imagem que fora arranhada com a tragédia que ocorreu, devido a sua 
própria negligência na condução dos trabalhos na barragem, e recuperar seus lucros.

Também é em razão da imagem que muitas empresas estrangeiras ameaçam boicotar a com-
pra de produtos brasileiros, visto que as políticas de tratamento ao meio ambiente adotadas pelo 
governo atual não agregam imagem positiva aos negócios entre empresas estrangeiras e o Brasil. 
Isso porque, com o aquecimento global, a preocupação da população - que são clientes, consumido-
res - , na maior parte do mundo, com o bom gerenciamento das questões atinentes ao meio ambien-
te se tornou um fator fundamental nas negociações comerciais.

É a imagem que vende. Não há lastro físico para o capital. No atual modo de produção, tudo vira 
mercadoria, inclusive a imagem. Por isso a Vivo lançou uma campanha que aparentemente mostra-
-se preocupada com o bem-estar das pessoas, com sua saúde mental e emocional. Neste caso, é im-
portante que a imagem da empresa que vende produtos e prestação de serviços para a internet não 
seja associada a vícios, a algo deletério, prejudicial à saúde das pessoas. Daí a motivação da campa-
nha: investimento na imagem positiva da empresa, que se “preocupa” com a saúde física, emocional 
e relacional dos seus clientes, “incentivando-os” a não abusarem do uso dos celulares/smartphones 
e a valorizarem mais os relacionamentos presenciais. E isso lhe agregará lucro. Trata-se de um simu-
lacro discursivo para obtenção de vantagens, como preconiza o modo de produção capitalista.

Mas existe ainda outro ponto a ser identificado neste simulacro. Aparentemente o discurso 
que se apresenta como contraditório revela um discurso que vem ganhando força atualmente: o 
discurso da felicidade. O discurso publicitário tem como uma das suas funções fabricar desejos, 
vender felicidade, ao passo que, a maioria dos anúncios que assistimos apresenta uma família e/ou 
amigos felizes em torno da marca.

O nosso gesto de interpretação, a partir dos enunciados produzidos por esse sujeito merca-
dológico, é que é necessário haver um equilíbrio entre o real e o social, mas o sujeito consumidor ou 
sujeito cliente só terá satisfação e felicidade se tiver a Vivo sempre ao seu lado – como é demons-
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trado nesse episódio e em todos os outros da campanha. O cliente da Vivo precisa saber dosar entre 
o real e o virtual para fazer parte desse grupo seleto – que sabe que tem hora pra tudo – sem deixar 
de contratar os serviços da operadora.

FORMAÇÃO IDEOLÓGICA

A Formação Ideológica (FI) é uma categoria que está ligada às posições de classes, isto é, ela 
fornece evidência e naturaliza sentidos a partir das regiões e/ou lugares sociais nos quais o sujeito 
está inserido. De acordo com Pêcheux (2009), é esta categoria que representará as práticas de clas-
ses.

Retomando a noção de ideologia que Pêcheux considera como aquela que “fornece evidência 
pelas quais ‘todo mundo sabe’ o que é um soldado, um operário, uma fábrica” (p.160), observamos 
que a FI se subdivide em práticas sociais exercidas pelos sujeitos, tais como religiosa, familiar, esco-
lar, entre outras. Isto significa dizer que existem várias formações ideológicas com as quais os indi-
víduos se identificam e se tornam sujeitos. A partir desse momento, levam em seu discurso todos os 
saberes correspondentes a sua FI.

Dessa forma, podemos conceber a FI como constitutiva de “um conjunto complexo de atitudes 
e de representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou me-
nos diretamente à posição de classe em conflito umas em relação às outras” (Brandão, 2002, p. 38).

A FI não é homogênea, pois ela possibilita a origem de mais de uma formação discursiva em 
seu interior, assim os discursos são regidos/governados pelas FI, já que, como afirma Cavalcante:

As formações ideológicas assumem uma diversidade de formas, denominadas “for-
mações ideológicas regionais” ou específicas ( o direito, o trabalho, a religião). Elas 
comportam relações de classes que podem se caracterizar pelo confronto de posi-
ções de aliança ou de dominação. Isso explica a possibilidade de, a partir de forma-
ções ideológicas antagônicas, falar das mesmas coisas, significando diferentemente 
(CAVALCANTE, 2007, p.43).

Em nossas análises, verificamos que a FI na qual o sujeito discursivo está inserido é a FI mer-
cadológica, ou seja, os dizeres, enunciados produzidos por esse sujeito têm como finalidade manter 
a sua marca, o seu produto no mercado. Desse modo, as estratégias discursivas como a sedução, a 
contradição e a própria persuasão são fundamentais para atrair os clientes. Na perspectiva da AD, 
como já dito anteriormente, por mais que o sujeito tente controlar o seu discurso para obter um re-
sultado, os efeitos de sentidos produzidos sempre poderão se tornar outros. Na FI mercadológica, 
os discursos atraem o sujeito consumidor pela sedução, não apenas da marca, mas do desejo, do 
sonho, da felicidade em obter ou estar próximo aquele objeto ou empresa – como é o caso da Vivo, 
que se “preocupa” com a saúde das pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso estudo, nesse artigo, buscou investigar os efeitos de sentido produzidos pela campa-
nha publicitária da Vivo - episódio “Casal”. Nas sequências apresentadas, verificamos que o sujeito 
discursivo, na tentativa de passar uma ideia de que é preciso desconectar, apresenta, na realidade, 
um simulacro discursivo, pois trata-se de um investimento na imagem positiva da operadora que 
intenta convencer os clientes, outros potenciais consumidores e o mercado de ações que ela – a 
Vivo – é uma empresa que prima pela saúde das pessoas. Como vimos, a imagem é uma mercadoria 
importante, é um ativo nas bolsas de valores. Além disso, o sujeito mercadológico, que estimula o 
cliente a saber experimentar de momentos reais, mas o faz com a presença do smartphone e da 
operadora vivo sempre ao seu lado. Desse modo, o efeito de sentido de desconexão e equilíbrio 
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no uso da internet silencia uma necessidade social maior que é a própria ordem social. As doenças, 
a falta de produtividade, a falta de atenção ao trabalho e os demais danos causados pelo uso em 
excesso de celulares, internet, redes sociais são prejudiciais ao próprio mercado e às operadoras 
de telefonia como a Vivo. Como analistas do discurso, compreendermos que os sentidos podem 
sempre se tornar outros. Assim como o enunciado da campanha publicitária da Vivo “tem hora pra 
tudo” produz o efeito de evidência de preocupação com o cliente, ele também produz o efeito de 
fidelidade com a marca, pois atrai através da emoção, da alegria e da felicidade transmitida pelos 
atores e atrizes em cena.

A criação de episódios que demonstram que é necessário o momento do afeto, da atividade 
física, do convívio social, de brincadeiras são fundamentais para a ordem social, uma sociedade de-
sordenada e desequilibrada se torna inviável para a sua própria manutenção. Nesse ponto, obser-
vamos o funcionamento ideológico que tenta produzir, ao mesmo tempo, no sujeito consumidor o 
desejo pela marca/empresa ideal e a efetiva participação no mundo real.
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RESUMO

Muitos/as brasileiros/as vivem em ‘situação de rua’. Este trabalho objetiva analisar a interdis-
cursividade em notícias relativas a esse tema em cidades baianas. Na perspectiva teórica e meto-
dológica, fundamenta-se, em especial, na abordagem da Análise de Discurso Crítica de Fairclough 
(2001, 2003); no trabalho de Silva (2006) acerca da situação de rua e em pesquisa da problemática 
(BRASIL, 2008). Os textos do corpus são dos sites de notícia: Tribuna Sisaleira, de Araci; Se Liga 
Barreiras de Barreiras; e Cocobongo, de Itamaraju. Alguns resultados: em notícia de Araci, apesar 
dos discursos de assistência e de cidadania serem evidenciados na recomendação da Defensoria da 
União – de apoio a pessoas em situação de rua na pandemia da Covid-19 –, não se evidenciam ações. 
Por outro lado, em Itamaraju, discursos de assistência e de solidariedade indicam a efetivação de 
política pública. Em Barreiras, os discursos de solidariedade e de assistência vinculam-se à socieda-
de civil e a políticas públicas concretizadas. A vulnerabilidade suscita a proteção durante e após a 
pandemia. Discursos adequados são relevantes, assim como a efetivação dos direitos nas práticas 
sociais.

Palavras-chave: Discurso; Situação de rua; Araci; Barreiras; Itamaraju.

INTRODUÇÃO

O aumento expressivo de cidadãos e de cidadãs em situação de rua no Brasil é uma realidade 
observada nos últimos anos. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) constatou que existem quase 222 mil pessoas em situação de rua no país (IPEA, 2020a). Es-
ses brasileiros e essas brasileiras sobrevivem em pequenas e em grandes cidades por determinadas 
circunstâncias, como o aumento do desemprego e da pobreza.

A linguagem é um elemento fundamental nas relações sociais e é diretamente vinculada a 
complexos processos que envolvem culturas, etnias, crenças, poder etc. Mesmo aquelas pessoas 
que não tem consciência da influência da linguagem são influenciadas por ela.

Tem sido crescente o interesse em desenvolver trabalhos em Análise de Discurso Crítica (do-
ravante ADC). Muitos/as pesquisadores/as brasileiros têm se dedicado a essas pesquisas (MAGA-

9 - Trabalho submetido ao GT Discursos e narrativas midiáticas do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade 
(ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
10 - Graduando da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Ex-bolsista de I.C. da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia. Endereço eletrônico: carloshenrique.ceu@gmail.com
11 - Professor doutor da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Endereço eletrônico: deciobessa@
yahoo.com.br
12 - Graduanda da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Bolsista do Programa de Iniciação Científica 
(PICIN/UNEB). Endereço eletrônico: ellenreissilva@gmail.com
13 - Graduanda da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Ex-bolsista de I.C. da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia. Endereço eletrônico: aliness8023@gmail.com
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LHÃES, 2000, 2005; BESSA, 2007, 2009; BESSA & NUNES, 2013; BESSA & SATO, 2018; RESENDE 
& RAMALHO, 2006; SANTOS, 2013; SATO & BATISTA JÚNIOR, 2013; para citar alguns14).

Neste trabalho, utilizamos a abordagem dialética e relacional da ADC (FAIRCLOUGH, 2001, 
2003). Esta abordagem se vale da análise linguística correlacionada a estudos sociais para debater 
problemas que afetam determinados grupos da sociedade (a violência, o racismo, a pobreza são 
algumas delas). A questão tratada nesta pesquisa é a problemática da situação de rua. Para as aná-
lises, será utilizada a categoria da interdiscursividade. Notícias relacionadas à situação de rua em 
cidades baianas são analisadas neste estudo, considerando as relações discursivas e suas relações 
em práticas sociais.

No primeiro momento, apresentamos uma breve síntese sobre a ADC e a interdiscursividade. 
Em um segundo momento, tratamos sobre a situação de rua. Em seguida, descreveremos a metodo-
logia do estudo com informações a respeito das cidades pesquisadas (Araci, Barreiras e Itamaraju) 
e do atendimento às pessoas em situação de rua nesses locais. Notícias e suas respectivas análises 
estão registradas na sequência. Por fim, trazemos a parte de considerações finais.

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA (ADC)

Foi a partir da década de 1980 que a ADC começou a tomar forma. Em especial, quando Nor-
man Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Dijk, Teo van Leeuwen e Gunther Kress se reuniram em um 
simpósio em Amsterdã. Alguns dos estudos predecessores foram a Linguística Sistêmico-Funcional 
(LSF) e a Linguística Crítica. A LSF parte da percepção do sistema linguístico moldado pelas funções 
sociais, enquanto a LC dá ênfase ao poder e à ideologia manifestos na linguagem.15

Fairclough (2003) diz que a “ADC é a análise das conexões dialéticas entre discurso [...] e outros 
elementos das práticas sociais” (p.146). Aqui o discurso passa a ser analisado visando às relações 
sociais, pois se entende que a linguagem e a sociedade estão interligadas por elementos distintos 
que se relacionam de maneira dialética. Ressalta-se também a variedade de abordagens em ADC, as 
quais são propostas por diferentes autores/as.

Utilizamos neste trabalho a abordagem dialético-relacional de Fairclough (2003). Por meio 
desta abordagem, podem-se analisar as relações que os textos estabelecem com o contexto social: 
eventos sociais, práticas sociais e estruturas sociais (FAIRCLOUGH, 2003, p.28). O discurso16 figu-
ra-se de três formas nas práticas sociais: por meio da ação (Gêneros), representação (Discursos) e 
identificação (Estilos) que são aspectos de significados em textos. Agimos por meio de gêneros em 
práticas sociais; os discursos estão associados à construção/representação discursiva que acontece 
nas práticas sociais; os estilos levam em consideração os modos particulares de identificação em 
textos. Nesta pesquisa, o enfoque está direcionado às relações interdiscursivas.

As ‘práticas sociais’ são formas de atuar no tempo e no espaço por meio da aplicação de recur-
sos materiais ou simbólicos no mundo (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999, p.21). Fairclough 
(2003) define discurso como um dos elementos das práticas sociais. Por exemplo, ‘práticas sociais’ 
relativas à precarização do trabalho podem ser demonstradas em ‘evento social’ como uma sessão 
de votação (com aprovação) de lei no Congresso Nacional que retira direitos dos trabalhadores em 
uma ‘estrutura social’ de política neoliberal.

Os aspectos discursivos permeiam práticas sociais, mas nem tudo que faz parte da prática so-
cial é discurso, uma vez que elas são constituídas também por elementos não discursivos, tais como 

14 - Bessa (2016, p. 131-132) apresenta uma relação de temas pesquisados e as respectivas autorias.
15 - Essas e outras informações podem ser encontradas em Bessa (2016).
16 - Fairclough (2003) apresenta uma distinção entre “discurso” no singular e “discursos” no plural. “Discurso” é uma unidade par-
ticular de representação, um elemento das práticas sociais; enquanto “discursos” são representações/construções de aspectos do 
mundo presentes em textos de maneira menos abstrata.
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determinadas ações e interações, relações sociais, pessoas17 e o mundo material (FAIRCLOUGH, 
2003). As relações entre os elementos das práticas sociais são dialéticas e é relevante observá-las. 
O discurso tem influência sob as relações sociais e vice-versa.

Algumas categorias linguístico-discursivas são utilizadas para a análise de textos na perspecti-
va de estudo da ADC, como: gênero discursivo, significado de palavras, intertextualidade, represen-
tação de agentes sociais e interdiscursividade. Os estudos de Fairclough (2001, 2003), por sua vez, 
apresentam e descrevem essas e outras categorias de forma detalhada.

INTERDISCURSIVIDADE

Fairclough (2003, p.88) desenvolve a definição de discurso “como modos de representar as-
pectos do mundo – os processos, relações e estruturas do mundo material, o “mundo mental” dos 
pensamentos, sentimentos, crenças [...] e o mundo social”. Pelo discurso, é possível projetar reali-
dades e conduzir processos sociais para sua criação. Os discursos podem ser identificados e nome-
ados. Por exemplo, práticas de agressão física e suas materializações por meio da linguagem estão 
vinculadas ao discurso de violência. Falas públicas que envolvem declarações ofensivas e que esti-
mulam a negação de outrem podem estar vinculadas a um discurso de ódio.

Assim, práticas sociais são estabelecidas por diferentes elementos e, na maioria das vezes, 
as práticas sociais têm aspectos discursivos. Práticas discursivas de estruturas sociais aparecem 
de maneira conjunta em textos, este processo é chamado de “ordens de discurso” (MAGALHÃES, 
MARTINS & RESENDE, 2017, p.42).

Em um texto, podemos encontrar diversas representações do mundo, ou seja, vários discursos 
diferentes que podem se relacionar, além da possibilidade de um único discurso produzir outras 
representações específicas (FAIRCLOUGH, 2003, p.88). Dão-se, nesse nível, relações interdiscur-
sivas.

SITUAÇÃO DE RUA

A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, de 2008, diz que pessoas em situ-
ação de rua são um:

Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vín-
culos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia conven-
cional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 
(BRASIL, 2008)

Apesar da pobreza extrema não se apresentar sozinha como determinante da situação de rua, 
essa é, de fato, um dos mais importantes fatores para que ela ocorra. Silva (2006, p.19) aponta que o 
seu surgimento se deu na época da Revolução Industrial da Europa no século XIX. A financeirização 
do capital, vivida a partir de 1970 por boa parte do mundo, gerou o que a autora chama de “reestru-
turação produtiva”. Essa “reestruturação produtiva” acarretou em inúmeras mudanças no mundo 
do trabalho, atingindo diretamente a classe trabalhadora, que agora possuía novas funções e novas 
cobranças, o que ocasionou um maior número de desempregados e a precarização do trabalho, sur-
gindo, então, uma população que não foi absorvida pelo capitalismo, em meio a um sistema movido 
pela valorização do capital.

17 - Com crenças, atitudes, histórias etc.
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Segundo Silva (2006), no Brasil, também houve uma reestruturação produtiva a partir de 
1995, gerando um maior desemprego, consequentemente aumentando os índices de pobreza e o 
número de cidadãos e cidadãs em situação de rua. Nessa perspectiva, as recentes mudanças no ca-
pitalismo, sistema vigente na maior parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, seriam um forte 
agravante da situação de rua.

Nesta pesquisa, optamos por utilizar termos como “população em situação de rua”, “cidadãos 
e cidadãs em situação de rua” e “pessoas em situação de rua” para nos referirmos a essas pessoas, 
em vez de “morador de rua”, termo comumente utilizado pela mídia. Bessa (2009) apresenta duas 
razões de não optar por utilizar tal nomenclatura; a primeira diz respeito ao fato de que “morador de 
rua” seria a utilização de um “masculino genérico” mesmo que também haja mulheres em situação 
de rua. A segunda razão envolve a ideia de algo “fixo” ou até mesmo “permanente”, o que não contri-
bui para a superação desse problema social.

 Mesmo com o aumento de cidadãos e de cidadãs em situação de rua, não há dados oficiais 
completos e recentes sobre a situação de rua no Brasil. Temos estimativas mais gerais. A Pesquisa 
Nacional sobre a População em Situação de Rua realizada em 2008, limitada a um determinado 
número de municípios, registrou que os principais fatores que levaram à situação de rua são: alcoo-
lismo/drogas (35,5%); desemprego (29,8%) e desavenças familiares (29,1%), (BRASIL, 2008).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a partir de dados disponibilizados pelo 
Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas), realizou a “Estimativa da população em 
situação de rua no Brasil”, calculando que havia, no ano de 2015, 101.854 cidadãos e cidadãs em 
situação de rua no país (IPEA, 2016).

Em 2020, houve a publicação de dados recentes relacionados às pessoas em situação de rua. 
Estima-se que essa população tenha crescido cerca de 140% a partir de 2012. O número de brasi-
leiros em situação de rua subiu para 221.869 (IPEA, 2020a). Essa estimativa tende a aumentar com 
as crises sanitária e econômica relacionadas à Covid-19.

Olhando para esses dados, percebe-se a gravidade da problemática e a necessidade de ade-
quada implementação de políticas públicas. Uma importante criação ocorre a partir do art. 7º do 
Decreto nº 7.053 de 23 de Dezembro de 2009 – o Centro de Referência Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua (Centro Pop), definido pelo extinto MDS como:

Uma unidade de referência da Proteção Social Especial de Media Complexidade, de 
caráter público estatal, com papel importante no alcance dos objetivos da Política 
Nacional para a População em Situação de Rua. As ações desenvolvidas pelo Centro 
POP e pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua devem integrar-
-se às demais ações da política de assistência social, dos órgãos de defesa de direitos 
e das demais políticas públicas [...] de modo a compor um conjunto de ações públicas 
de promoção de direitos, que possam conduzir a impactos mais efetivos no fortale-
cimento da autonomia e potencialidades dessa população, visando à construção de 
novas trajetórias de vida. (BRASIL, 2011, p.10)

O Centro POP oferece atendimento restrito às pessoas em situação de rua que, segundo o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome (MDS)18, podem acessar os seus serviços 
de maneira espontânea, ou podem ser encaminhados até a unidade pelo Serviço Especializado em 
Abordagem Social (SEAS), ou por outros serviços de assistência social, ou por meio de outros tipos 
de políticas públicas. O Centro POP funciona como um “ponto de apoio para pessoas que moram 
e/ou sobrevivem nas ruas. Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene 
pessoal, de alimentação e provisão de documentação” (BRASIL, 2015) e o endereço do Centro POP 
pode ainda ser utilizado como casa de acolhida durante o dia para cidadãos e cidadãs em situação de 
rua que fazem uso dos serviços do Centro.

18 - Antigo MDS e atual Ministério da Cidadania.



22 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

Embora haja relevância na existência dos Centros POP, trata-se de uma medida paliativa para 
lidar com o problema da situação de rua. Há necessidade de ações de políticas públicas que atendam 
adequadamente demandas da cidadania desses brasileiros e dessas brasileiras. A decisão de fazer 
um censo completo também se mostra necessária.

METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa qualitativa na qual foram analisadas notícias publicadas em sites do Esta-
do da Bahia sobre situação de rua com enfoque na categoria da interdiscursividade. As três notícias 
coletadas e analisadas são dos sites jornalísticos: Tribuna Sisaleira (Araci); Se Liga Barreiras (Bar-
reiras) e Cocobongo (Itamaraju). Essas três cidades pertencem aos respectivos Territórios de Iden-
tidade da Bahia: Sisal, Bacia do Rio Grande e Extremo Sul. Como etapa da pesquisa, descrevemos 
um pouco sobre a realidade socioeconômica desses territórios e das cidades.

Araci (BA) é um dos vinte municípios que pertencem ao Território de Identidade baiano: Si-
sal. A cidade tem 54.648 habitantes (IBGE, 2020a), e uma área territorial de 1.496, 245 km² (IBGE, 
2019a). Este território está localizado no Nordeste Baiano, região semiárida e com o relevo forma-
do por depressão sertaneja, pelas suas colinas e morros que aparecem em uma área essencialmente 
plana (BAHIA, 2016). A incidência de pobreza de Araci é de 48,58% (IBGE, 2019a).

Quanto à economia do território, predominam atividades industriais voltadas à fabricação de 
calçados e de fibras têxteis que são produzidas com a folha da Agave Sisalana (Sisal). Araci é um dos 
maiores produtores do Sisal (20,0%) e com maior participação nos setores da agropecuária (13,2%).

O fluxo industrial está presente em várias cidades do território, sobretudo nas mais populosas, 
bem como a variedade na produção e exportação de produtos. A BR-116 que interliga o Nordeste 
ao Sul do país atravessa toda a região do sisal, incluindo a cidade de Araci (BAHIA, 2016).

Foram identificadas, em Araci, políticas públicas de assistência do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e 
de Instituições Filantrópicas, como organizações religiosas. Conforme mencionado pelas coorde-
nações do CRAS e CREAS via telefonema, a presença de andarilhos e migrantes de outros locais 
seria comum em Araci; normalmente, segundo as informações, essas pessoas em situação de rua 
são reintegradas aos seus lugares de origem por meio da concessão de passagens.

As instituições de comunicação publicaram notícias referentes a todo território. A rede Tribu-
na Sisaleira, site da notícia de Araci, publicou poucas notícias, geralmente, esses textos tratavam de 
violência contra pessoas em situação de rua.

A cidade de Barreiras faz parte do Território de Identidade baiano: Bacia do Rio Grande. Na úl-
tima estimativa populacional, a cidade de Barreiras foi contabilizada em 156.975 habitantes (IBGE, 
2020b); correspondendo a aproximadamente 34,5% do total da região a qual pertence. Vale res-
saltar que, segundo o Perfil dos Territórios de Identidade da Bahia, produzido pela Secretaria do 
Planejamento (2018), 90,0% da população bairrerense vive na zona urbana. Outro dado refere-se à 
renda média dos habitantes da cidade que era de R$1.135,02, sendo também o município que pos-
suía 43,6% das pessoas ocupadas dentro do Território (BAHIA, 2018, p.8).

A cidade de Barreiras não apresenta dados concretos sobre a quantidade de pessoas em situ-
ação de rua, porém é importante ressaltar que existe no município o Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assitência social (CREAS).

Há, também, Centro POP em Barreiras. Segundo o sociólogo e coordenador, Fernando Aze-
vedo, em resposta a uma série de questionamentos realizados via e-mail, cerca de quarenta a cin-
quenta pessoas são atendidas mensalmente pelo Centro POP da cidade, sendo que essas fazem 
uso frequente e diário dos serviços disponibilizados. O coordenador expôs ainda que há entre vinte 
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e cinco ou trinta pessoas em situação de rua naturais da cidade, que todas estão cadastradas pelo 
Centro POP e são devidamente acompanhadas. Os/As outros/as cidadãos/ãs em situação de rua 
que se encontram na cidade seriam de outras regiões do Brasil e de países vizinhos como Argentina, 
Paraguai e Chile.

O coordenador do Centro POP de Barreiras ainda informou que 90% das pessoas atendidas 
são do sexo masculino e têm entre 18 e 60 anos de idade; e que 80%, são encaminhadas para al-
gum dos três abrigos da cidade. Há também, segundo ele, encaminhamento aos postos de busca 
por trabalho como o Balcão de Empregos do SAC, agências solidárias de emprego na cidade, enca-
minhamentos para cursos profissionalizantes e oficinas de emprego e renda, empreendedorismo e 
confecção de currículos.

A cidade de Itamaraju está localizada no Território de Identidade Extremo Sul da Bahia, tem 
uma população de 64,455 habitantes (IBGE, 2020c). Este município tem uma área territorial de 
2.360,584 km² (IBGE, 2019b). Em relação às atividades econômicas, destaca-se a agricultura. Ita-
maraju conta com lavouras de: “banana, 39,4%; cacau, 59,4%; café, 44,6% e mamão, 19,6%” (SEI, 
2015, p.214). Além disso, a cidade é cortada pela BR-101, uma das principais rodovias do país que 
interliga praticamente todo o litoral brasileiro.

Teixeira de Freitas é um dos municípios mais dinâmicos economicamente da região e é vizinho 
de Itamaraju; conta com os serviços do Centro de Referência Especializado para População em Si-
tuação de Rua – Centro POP. Embora Itamaraju não tenha o Centro POP, outras duas unidades de 
assistência no município são: o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e 
a Secretaria de Desenvolvimento Social que também podem oferecer auxílio à população em situa-
ção de rua, conforme aparece na notícia de Itamaraju que foi analisada.

Itamaraju não possui uma unidade do Centro POP por não ter uma quantidade maior de habi-
tantes. Em uma análise feita em 2017, pelo Ministério da Cidadania, há um percentual de 31,3% de 
municípios com mais de 100 mil habitantes e regiões metropolitanas com 50 mil ou mais que não 
contaram com serviços voltados para pessoas em situação de rua (IPEA, 2020b, p.11). A problemá-
tica se agrava no contexto atual de pandemia.

Acontecem migrações, buscam locais que ofereçam algum atendimento especializado e servi-
ços que para suprir algumas necessidades básicas. Geralmente a mídia apresenta as pessoas nessas 
condições como “andarilhos”. O Centro POP, em diversos locais, tem sido uma unidade importante 
para essas pessoas que não tem uma casa e buscam auxílio para questões de sobrevivência.

A seguir, apresentamos uma síntese de cada notícia que compõe o corpus deste trabalho:

• Tribuna Sisaleira (Araci) – “DPU cobra medidas para proteger moradores de rua do coro-
navírus”, de 18/03/202019. O texto trata, exclusivamente, de um documento que recomen-
dou, aos Estados e Municípios do país, medidas de proteção em prol das pessoas em situa-
ção de rua durante a pandemia da Covid-19. Apesar de ser publicada em um site da cidade, 
a notícia tratou da problemática em nível nacional e não especificamente da região do Sisal 
na Bahia. Vários sites replicaram esta notícia, provavelmente ela não foi originada20 deles. 
Na região do Sisal tanto o Tribuna Sisaleira quanto o A Voz do Campo21 só replicaram.

• Se Liga Barreiras (Barreiras) – “Secretaria de Assistência Social e Centro POP recebem 
doações de colaboradores do Banco Santander para pessoas em situação de rua”, de 
09/04/202022. A notícia trata de doações de 40 kits de higiene realizadas por funcionários 

19 - Disponível em: https://www.tribunasisaleira.com.br/search?q=DPU+cobra+medidas+para+proteger+moradore s+de+rua+-
do+coronav%C3%ADrus. Acesso em: 18 mar. 2020.
20 - Cogita-se que o veículo de comunicação que originalmente divulgou essa notícia foi o Uol. Disponível em: https://noticias.uol.
com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/17/dpu-recomenda-que-moradores-de-rua-sejam-protegidos-da-covid-19-em-
-ginasios.amp.htm. Acesso em: 09 out. 2020.
21 - Disponível em: https://avozdocampo.com/index.php/2020/03/18/dpu-cobra-medidas-para-proteger-moradores-de-rua-do-
-coronavirus/. Acesso em: 08 out. 2020.
22 - Disponível em: https://www.seligabarreiras.com.br/arquivos/45241. Acesso em: 19 set. 2020.



24 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

do Banco Santander, da cidade de Barreiras, para pessoas em situação de rua abrigadas em 
albergues da cidade.

• Cocobongo (Itamaraju) – “A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itamaraju e CREAS 
realizam ações intersetoriais a pessoas em situação de rua, promovendo proteção frente 
à pandemia do COVID-19”, de 27/06/202023. Trata sobre serviços prestados à população 
em situação de rua na cidade de Itamaraju em meio à pandemia do coronavírus.

ANÁLISE DOS DADOS

Fairclough (2003) observa que a interdiscursividade é uma categoria de análise que está rela-
cionada à maneira como diferentes discursos aparecem articulados em um texto e ela é importante 
para análises sociais. Essas e outras questões serão discutidas e relacionadas a seguir.

Em uma notícia curta, o texto de Araci tratou da solicitação de medidas protetivas de urgência 
em favor das pessoas em situação de rua na pandemia; o pedido foi feito por meio de documento 
emitido pela Defensoria Pública da União (DPU) aos Estados e Municípios de todo Brasil. Essa ins-
tituição trabalha em defesa daqueles que estão em condições de vulnerabilidade, estando a serviço 
do país. No texto, observamos que a DPU propõe as seguintes recomendações: garantir o funciona-
mento de serviços de atendimento às pessoas em situação de rua, entrega de materiais e produtos 
de proteção, além da criação de abrigos temporários para essas pessoas no contexto da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). Aqui se expressa o discurso de assistência.

É relevante notar que a criação de orientações e de normativas para ajudar a população em 
situação de rua a enfrentar a pandemia favorece a execução de políticas públicas e o acesso a essas 
medidas. No entanto, a notícia não menciona se (ou como) essas medidas foram executadas no mu-
nicípio de Araci.

Outro discurso presente no texto jornalístico foi o discurso de cidadania. O documento desta-
ca que os direitos das pessoas em situação de rua devem ser preservados por meio da implementa-
ção das medidas de enfretamento ao coronavírus. Fatores como o preconceito contra essa popula-
ção provoca a violação de direitos; algumas vezes há dificuldades no acesso às políticas públicas de 
assistência. Nesta perspectiva, analisar a situação de rua sob o ponto de vista da cidadania traz uma 
contribuição interessante porque dá visibilidade ao fato de que esses cidadãos e essas cidadãs são 
detentores/as de direitos. Na notícia, a nomeação utilizada pela DPU para essas pessoas lança luz 
ao discurso da cidadania – em trecho que traz uma citação direta do documento a identificação foi 
registrada como: “cidadãos em situação de rua”.

Para que medidas emergenciais para população em situação de rua fossem recomendadas, 
algumas diretrizes nacionais foram divulgadas. Houve orientações específicas do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento desse grupo (IPEA, 
2020b, p.11). O site Tribuna Sisaleira, de Araci, evidenciou as necessidades e medidas emergenciais 
para a população em situação de rua, porém, até setembro de 2020, nenhuma outra notícia foi en-
contrada abordando ações realizadas em Araci.

A notícia intitulada “Secretaria de Assistência Social e Centro Pop recebem doações de cola-
boradores do Banco Santander para pessoas em situação de rua”, publicada em 09 de abril de 2020 
pelo site de notícias Se Liga Barreiras, trata de doações realizadas por funcionários do Banco San-
tander da cidade de Barreiras como: kits de higiene pessoal, cestas básicas, materiais de limpeza e 
roupas para cidadãos e para cidadãs em situação de rua abrigados, por conta da Covid-19, na Casa 
de Retiro São Bento, no Albergue São José e na Associação Amigos do Oeste da Bahia (Amob), em 

23 - Disponível em: https://www.cocobongo.com.br/noticia/2156/a-secretaria-de-desenvolvimento-social-de-itama raju-e-creas-
-realizam-acoes-intersetoriais-a-pessoas.html. Acesso em: 20 set. 2020.
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Barreiras. A notícia é composta por texto verbal escrito e uma fotografia que mostra parte dos kits 
doados pelos funcionários do banco.

Nesse texto, destacamos a interdiscursividade por meio da presença do discurso de solidarie-
dade e do discurso de assistência. O discurso de solidariedade é perceptível em dois momentos na 
notícia. O primeiro se apresenta no seguinte trecho:

A vivência dos moradores de ruas se tornou ainda mais difícil, neste período de pan-
demia. A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Trabalho, firmou parceria com a Diocese de Barreiras para acolher este pú-
blico na Casa de Retiro São Bento, Albergue São José e Amob. Solidários com esta 
causa, colaboradores do Banco Santander se reuniram para doar kits de higiene pes-
soal, material de limpeza, cestas básicas e roupas, na tarde de terça-feira, 07.

O outro trecho que pode ser destacado é o seguinte: “Segundo o coordenador do Centro Pop, 
Fernando Azevedo, neste momento é possível ver o movimento de união da sociedade civil para aju-
dar neste período delicado que tem afligido o mundo todo.” De acordo com o dicionário Michaelis 
(2020), algumas definições de solidariedade são: “[...] Sentimento de amor ou compaixão pelos ne-
cessitados ou injustiçados, que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. [...] Apoio 
em favor de uma causa ou de um movimento”.

Dessa forma, o discurso de solidariedade vincula-se à linguagem e à ação material de prestar 
ajuda de moradores da cidade a outros moradores da cidade que estariam em uma condição menos 
privilegiada em relação a algo, necessitando, assim, de algum tipo de auxílio.

Quando se trata de situação de rua, é importante discutir sobre o discurso de solidariedade, 
pois ele pode ser utilizado como uma forma de provocar a ajuda na perspectiva não governamen-
tal, a fim de isentar o papel do Estado, como poder público, de garantir os direitos de cidadãos e de 
cidadãs que se encontram em situação de rua. Contudo, o próprio texto evidencia que na cidade de 
Barreiras a Secretaria de Assitência Social e do Trabalho do município já estava tomando as provi-
dências cabíveis para assistir pessoas em situação de rua durante o período de pandemia. Observar-
mos, assim, o discurso de assistência (governamental) na fala da secretária de Assistência Social e 
do Trabalho, Karlúcia Macêdo:

A gente fica sensível à comoção da sociedade civil como os funcionários do Santan-
der e parceiros, que quer colaborar e ajudar as famílias em situação de vulnerabilida-
de, mesmo sabendo que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, já 
tem essa estrutura que atende por meios dos equipamentos sociais. Essa ajuda vem 
pra reforçar ainda mais esse trabalho.

Nesse registro, a secretária reconhece a ação de moradores da cidade que se solidarizaram 
com os cidadãos e com as cidadãs em situação de rua ante os perigos da Covid-19, mas destaca que 
a assistência por parte da prefeitura estava ocorrendo, segundo a própria notícia, a partir do acolhi-
mento de cidadãos e cidadãs em situação de rua na Casa de Retiro São Bento, no Albergue São José 
e na Associação Amigos do Oeste da Bahia (Amob), além de uma distribuição realizada pela própria 
Secretaria de kits de higiene pessoal e íntima.

Na notícia de Itamaraju, também presenciamos a prestação de serviços socioassistenciais 
para pessoas que estão em situação de rua. No contexto da pandemia, a vulnerabilidade se acentua 
ainda mais. Conforme mencionado, Itamaraju não possui um Centro POP ou casa de acolhimento; 
isso indica que pessoas que se encontram nessa condição carecem de outros serviços por parte do 
município e de auxílio da comunidade local ou até mesmo de unidades de atendimento de outras 
cidades para algum serviço socioassistencial especializado (o que impulsiona migrações).

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itamaraju realizou entrega de kits de higiene, sob 
a coordenação do CREAS, contendo: álcool em gel 70% e máscara facial. Além disso, houve orienta-
ção às pessoas em situação de rua quanto ao acesso a serviços importantes para esse grupo.
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Apesar de a notícia ser curta, apresenta ações importantes para cidadãos e para cidadãs em 
situação de rua. É possível identificar o discurso de assistência ao longo do texto e mais especifica-
mente no trecho que registra que o CREAS de Itamaraju “está desenvolvendo projeto que tem como 
proposta oferecer às pessoas que se encontram em situação de rua, serviços socioassistenciais que 
promovam sua proteção frente ao Coronavírus”. Esse discurso demonstra que há alguma efetivação 
de política pública para essas pessoas em Itamaraju.

Essas ações mais específicas são resultado de um projeto que tem origem no Ministério da 
Cidadania que indicou algumas medidas emergenciais para o atendimento à população em situação 
de rua, assim como exposto no quadro intitulado “Orientações e normativas de abrangência nacio-
nal para o enfrentamento da pandemia junto à população em situação de rua” (IPEA, 2020b, p.12). 
As ações de política pública se evidenciam.

Em outro trecho da notícia, foi possível identificar o discurso de solidariedade: “As ações in-
cluem [...] varal solidário (aceitam doações) proporcionando a distribuição de roupas e calçados [...]”. 
Além dos recursos oferecidos pelo governo, houve a contribuição da comunidade – um ato solidário 
em conjunto com serviços públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A identificação de discursos que indicam práticas sociais de assistência nos textos do corpus é 
algo positivo, considerando, em especial, o estado de vulnerabilidade da população em situação de 
rua na pandemia do coronavírus (embora a falta de visibilidade/conhecimento de ações específicas 
em Araci seja algo negativo). Com relação à cidade de Barreiras, houve atuação da sociedade civil, 
incluindo doações de munícipes e do poder público local – no apoio às pessoas em situação de rua 
neste período. Em Itamaraju, o CREAS forneceu kits de proteção, como álcool em gel 70% e máscara 
facial, em vias públicas para pessoas que se encontravam no momento em situação de rua. Vale en-
fatizar o importante papel das políticas sociais do Estado no que se refere à assistência para aqueles 
que utilizam a rua como local de sobrevivência durante a pandemia de Covid-19.

Alguns dados apresentados por uma nota técnica elaborada pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA, 2020b) mostraram que iniciativas governamentais para prestar assistência 
aos grupos mais vulneráveis se intensificaram. Algumas das questões abordadas neste estudo indi-
cam que os riscos inerentes à Covid-19 atingem de maneira mais grave a população em situação de 
rua, pois é mais difícil para essa população manter o isolamento, o distanciamento social e a higiene 
requerida para evitar contaminação. Outra questão apresentada diz respeito à falta de adequada 
subsistência diária nas ruas e de fontes de renda com tendo em vista a diminuição da possibilidade, 
por exemplo, da prestação de pequenos serviços. A dificuldade de acesso a programas do governo 
federal, como o auxílio emergencial, também é um elemento preocupante, pois muitos/as não pos-
suem documentos pessoais (IPEA, 2020b, p.10).

Há necessidade de medidas emergenciais que resolvam tal problema e ações que viabilizem o 
tratamento adequado da situação e a transformação desta realidade.

A análise interdiscursiva de notícias publicadas em sites do estado da Bahia mostrou práticas 
sociais que envolvem a problemática da situação de rua nestas regiões, no contexto da pandemia. 
Tendo em vista os efeitos discursivos de textos e suas correlações em eventos e práticas sociais 
(FAIRCLOUGH, 2003), os discursos de assistência, de solidariedade e de cidadania representam 
aspectos da vida social, mostrando um pouco como a situação de rua está sendo tratada nestes mu-
nicípios.
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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de investigar discursivamente o problema social da “situação de 
rua”, analisando escolhas lexicais de notícias da Bahia (em: 97News, de Brumado; Irecê Repórter, 
de Irecê; e Ação Popular, de Juazeiro). Textos na mídia tanto representam quanto influenciam a 
sociedade em relação a cidadãos identificados erroneamente como “moradores de rua”. Entre os 
referenciais teóricos e metodológicos da pesquisa estão os estudos: em Análise de Discurso Crítica 
(FAIRCLOUGH, 2001, 2003); acerca da “situação de rua” (SILVA, 2009) e a Pesquisa Nacional sobre 
a População em Situação de Rua (BRASIL, 2008). Entre os principais resultados, destacamos: em 
Brumado, o uso do termo “limpeza”, utilizado para a retirada de pessoas em situação de rua de local 
público; em Juazeiro, publicaram que o centro estava “tomado” e pessoas tratadas pela mídia como 
invasoras; e, em Irecê, por outro lado, o termo “Assistência Social” ganhou visibilidade. Conclui-se 
que as primeiras escolhas lexicais evidenciam a falta de conhecimento de direitos e a falta de ade-
quado tratamento a pessoas impactadas por esse problema social; de outra parte, vê-se um sinal de 
política pública.

Palavras-chave: Escolhas lexicais; Situação de rua; Brumado; Irecê; Juazeiro.

INTRODUÇÃO

No Brasil, assim como em outros lugares do mundo, é possível identificar pessoas que, por di-
versos motivos, não têm uma casa e passam por condições adversas como falta de emprego, pobre-
za extrema, vínculos familiares interrompidos entre outras. São pessoas que, constantemente, são 
tratadas ou identificadas de diversas formas, mas, neste trabalho (com foco em estudos da lingua-
gem) esses cidadãos e essas cidadãs serão identificados(as) como pessoas em situação de rua. Nas 
análises, trataremos da pertinência da utilização desse termo, ao invés de outros que são veiculados 
na mídia e mais especificamente em sites de notícias.

O objetivo principal deste trabalho consiste em investigar discursivamente o problema social 
da situação de rua, empreendendo uma análise discursivo-crítica de escolhas lexicais presentes em 
textos jornalísticos da Bahia, das cidades de Brumado, Irecê e Juazeiro em seus respectivos sites 
de notícias: 97News, Irecê Repórter e Ação Popular. Cada uma dessas cidades faz parte de um 
Território de Identidade (TI) da Bahia que foi pesquisado, inclusive, com apoio de bolsas de Inicia-

24 - Trabalho submetido ao GT Discurso e narrativas midiáticas do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivida-
de (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
25 - Graduanda da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Ex-bolsista de I.C. da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia. Endereço eletrônico: aliness8023@gmail.com.
26 - Professor doutor da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Endereço eletrônico: deciobessa@
yahoo.com.br.
27 - Graduando da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Bolsista do Programa de Iniciação Científi-
ca (PICIN/UNEB). Endereço eletrônico: csandrade9907@gmail.com.
28 - Graduando da Universidade do Estado da Bahia/Campus X. Teixeira de Freitas-BA. Ex-bolsista de I.C. da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado da Bahia. Endereço eletrônico: carloshenrique.ceu@gmail.com.
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ção Científica. Para o desenvolvimento das análises discursivo-críticas, utilizamos, neste, trabalho 
os estudos de Norman Fairclough (2001 e 2003) em Análise de Discurso Crítica com ênfase para a 
escolha lexical (categoria analítica) que envolve a lexicalização de palavras em determinados con-
textos, considerando práticas sociais envolvidas. Os significados de palavras também fazem parte 
desse processo de investigação e serão observados e discutidos na parte de análise do corpus.

A primeira seção deste trabalho é voltada para compreensão dos estudos em Análise de Dis-
curso Crítica, seguindo a abordagem dialético-relacional de Fairclough e uma breve apresentação 
da categoria analítica “escolhas lexicais”. A segunda seção trata do problema social da situação de 
rua no contexto brasileiro, apresentando informações sobre essa problemática, além de alguns 
avanços relacionados a serviços socioassistenciais.

A terceira seção apresenta os passos metodológicos utilizados para realização desta pesquisa, 
identificando Territórios de Identidade, cidades, sites e notícias do corpus. A quarta seção refere-
-se à parte de análises, em que as escolhas lexicais destacadas passam pelo processo de análise, 
interpretação e explicação relacionando-se aos objetivos do trabalho, envolvendo discussões sobre 
práticas sociais, levando em consideração o contexto em que estão inseridas.

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA

Os estudos em Análise de Discurso Crítica (doravante ADC) tiveram um início mais específico 
partir de discussões teóricas e metodológicas entre Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther 
Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak (BESSA, 2016). Esse “programa de pesquisa” (WODAK & 
MEYER, 2009) se preocupa com temáticas sociais, nesse sentido, o interesse principal da ADC con-
siste em investigar, criticamente, desigualdades, discriminações e outros problemas sociais.

A “crítica” nas pesquisas envolve o papel do discurso em relação a problemas sociais contex-
tualmente situados (VIEIRA & RESENDE, 2016). Por meio do desenvolvimento de trabalhos com a 
ADC, é possível identificar com criticidade desigualdades implícitas ou explícitas, como são consti-
tuídas e, por vezes, legitimadas no uso da linguagem.

Para o desenvolvimento de estudos em ADC, existem diferentes abordagens que podem ser 
escolhidas de acordo com o interesse de pesquisa. Wodak e Meyer (2009) apresentam seis aborda-
gens em ADC; veja no quadro 01:

Quadro 01: Abordagens em Análise de Discurso Crítica

Fonte: Wodak e Meyer, 2009, p. 20 (adaptado).
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A abordagem utilizada neste trabalho é a Dialético-Relacional, de Norman Fairclough; “uma 
das principais abordagens utilizadas no Brasil” (BESSA, 2016, p. 125). Um dos primeiros estudos foi 
desenvolvido por Fairclough (2001) tendo como foco a análise de textos e a identificação de prá-
ticas sociais. Assim, a ideia de análise crítica também se vincula a investigação de relações causais 
que, por vezes, apresentam-se camufladas ou ocultas em relações assimétricas de poder.

Para realizar análises, Fairclough (2001 e 2003) sugere algumas categorias analíticas como: 
gênero discursivo, intertextualidade, interdiscursividade, representação de atores sociais, signifi-
cado de palavras, coerência, coesão, metáfora, transitividade, polidez, modalidade, avaliação, rela-
ções semânticas e gramaticais, entre outras. Vieira e Resende (2016, p. 163) observam que por meio 
de categorias analíticas “podemos analisar textos buscando mapear conexões entre o discursivo e o 
não discursivo, tendo em vista seus efeitos sociais”. Neste trabalho, optamos por utilizar a categoria 
intitulada “escolhas lexicais”. Logo, ao tratar de escolhas, deparamo-nos com o trabalho de identifi-
car o vocabulário utilizado em determinados textos e depreender significados.

A identificação de determinas escolhas lexicais, de significados de palavras em textos, mais 
especificamente em notícias, é relevante ao passo que torna possível compreender entrelinhas, 
perspectivas que, muitas vezes, estão camufladas ou implicitamente utilizadas. Fairclough (2003, p. 
239) diz que “A relação das palavras com os significados é de muitos-para-um e não de um-para-um”. 
Isso nos alerta para observarmos, minuciosamente, itens lexicais que são utilizados em uma gama 
de informações diversificadas e que podem apresentar outros sentidos, dependendo, inclusive, do 
contexto em que os termos estiverem inseridos.

Fairclough (2003, p. 239) comenta que “os significados das palavras e a lexicalização de signi-
ficados são questões que são variáveis socialmente e socialmente contestadas e facetadas de pro-
cessos sociais e culturais mais amplos”. Nesse sentido, evidencia-se a importância dessa categoria 
de análise para lançar luz a palavras-chave que podem estar permeadas de escolhas que não são 
individuais (na maioria das vezes) e, por isso, carregam significados diversos. No tópico seguinte, 
apresentamos a problemática social discutida neste trabalho.

SITUAÇÃO DE RUA

A situação de rua é um problema social que tem se intensificado no Brasil. Um dos passos para 
compreensão do problema social da situação de rua é identificar os motivos que provocam essa 
condição. A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (2008) foi realizada pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) entre os anos de 2007 e 2008. O le-
vantamento, neste período, contou com 71 cidades, incluindo 23 capitais e 48 municípios com mais 
de 300 mil habitantes, alcançou-se o número de cerca de 32 mil pessoas, ressaltando que constaram 
apenas maiores de 18 anos que se encontravam em situação de rua.

A pesquisa do MDS indicou motivos para a situação de rua. Nas respostas, por exemplo, 29,8% 
indicaram o desemprego; 29,1%, desavenças familiares; 35,5%, problemas relacionados à depen-
dência química (drogas/álcool). Esses dados são semelhantes aos fatores também abordados nos 
estudos de Silva (2009).

Outras dificuldades são enfrentadas por esse grupo, como a falta de documentação pessoal. A 
pesquisa aponta que 24,8% não possuía nenhum tipo de documento de identificação; em relação a 
carteira de identidade, cerca de 58% dos entrevistados possuíam, enquanto 42% não tinha acesso 
a esse documento. A falta de documentação pode implicar limitações para obtenção de emprego 
formal e para o acesso a serviços e programas governamentais.

Estereótipos são utilizados muitas vezes e isso contribui para estigmatizar essas pessoas. Este 
trabalho emprega a definição “pessoa em situação de rua”. O Decreto Nº 7.053, de 23 de Dezembro 
de 2009, apresenta “população em situação de rua” como:
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[...] o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia con-
vencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como 
as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 
(BRASIL, 2009, p. 03).

Outros dados relevantes da Pesquisa Nacional demostraram que esse grupo populacional é 
composto, em grande parte, por trabalhadores. Assim, evidencia-se o equívoco no estereótipo de 
que todas essas pessoas sobrevivem por meio da mendicância.

A população em situação de rua é composta, em grande parte, por trabalhadores: 
70,9% exercem alguma atividade remunerada. Destas atividades destacam-se: ca-
tador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), 
limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%). Pedem dinheiro como principal meio 
para a sobrevivência apenas 15,7% das pessoas. (BRASIL, 2009, p.93).

Há avanços significativos no Brasil, como a existência de centros de assistência pública: Cen-
tro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS, Centros de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP, 
que são exemplos de políticas públicas voltadas para essas pessoas em circunstância de fragilidade 
social. São unidades que, de maneira geral, atendem a esse grupo possibilitando diversos suportes 
básicos. Devem propiciar acesso à cultura e à educação, facilitar o atendimento do Sistema Único 
de Saúde – SUS etc.

Por outro lado, há uma ascensão no número de cidadãos e de cidadãs em situação de rua. Uma 
nota técnica publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2020, p.10) indica um 
aumento percentual de 140% de setembro de 2012 (92.500) a junho de 2020 (221.800). Esta nota 
teve por objetivo apresentar uma nova estimativa dessa população e também ampliar a visibilidade 
social desse grupo populacional no planejamento de políticas públicas.

METODOLOGI|A

O método utilizado nessa pesquisa foi qualitativo, pois buscamos descrever, interpretar e 
explicar elementos discursivos presentes em práticas sociais. Sobre a pesquisa qualitativa, Flick 
(2009, p. 23) indica alguns aspectos essenciais, presentes na “[...] escolha adequada de métodos e 
teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos 
pesquisadores a respeito de suas pesquisas [...]”.

As cidades pesquisadas fazem parte de Territórios de Identidade (TI) baianos, são eles: Sertão 
Produtivo, Irecê e Sertão do São Francisco (que fica no Extremo Norte do estado). Apresentamos 
um pouco das cidades, pois conhecer o contexto é relevante; é uma das etapas da metodologia da 
pesquisa e pode tornar possível perceber imbricações com o problema da situação de rua no local. 
Brumado, por exemplo, é uma das 20 cidades29 que compõem o TI “Sertão Produtivo”, sendo um dos 
municípios com maior destaque, além de Caetité e de Guanambi, segundo o Sistema Eletrônico de 
Informações (BAHIA, 2015, p. 67); está localizado no Centro-Sul do estado da Bahia. Brumado pos-
sui 67.335 habitantes e a incidência de pobreza aparece com o percentual de 40,67%, conforme da-
dos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). As informações fornecidas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico identificam a mineração e a pecuária como as principais 
atividades econômicas e a Administração Pública como o setor que mais gera empregos formais 
(BAHIA, 2016, p. 03). Além disso, Brumado conta com os serviços da Secretaria Municipal de De-

29 - Disponível em: http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=55. Acesso em: 20 ago. 2019.
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senvolvimento Social e Cidadania – SESOC, juntamente com o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social – CREAS.

O município de Irecê fica na zona fisiográfica da Chapada Diamantina Setentrional, abrange 
toda a área do Polígono das Secas e pertence à bacia do São Francisco e ao Território de Identi-
dade que tem o seu próprio nome (TI “Irecê”). Conforme dados do IBGE, o município possui uma 
área territorial de 319.174 km². Sua população, conforme a última estimativa do ano de 2020, é de 
73.524 habitantes (IBGE, 2020). O índice de pobreza30 em Irecê é de 41,99%, segundo dados do 
IBGE (2020). Um fator importante presente no município quanto à política pública, refere-se aos 
centros de atendimento e assistência: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e Centro de Referência Especializado 
para População em Situação de Rua – Centro POP, voltados para pessoas em situação de fragilidade 
social.

Juazeiro, município pertencente ao Território de Identidade Sertão do São Francisco, possui 
aproximadamente 218.162 habitantes e área territorial de 6.721,237 km². O índice de pobreza é 
expressivo (45, 24%), segundo o IBGE (2020). Esse TI é um semi-árido repleto de depressões com 
solos rasos e modelados de altitude entre 400m e 500m (BAHIA, 2018). A região é rica em minérios 
que são utilizados por indústrias para construção civil e agricultura. Juazeiro é um polo industrial 
juntamente com Petrolina (Pernambuco). Os dois municípios são interligados por uma ponte so-
bre o Rio São Francisco. Pelo menos seis das doze indústrias de todo o território estão instaladas 
em Juazeiro. Essas indústrias possuem produções variadas: químicas, de alimentos e de bebidas 
(BAHIA, 2018). O TI também tem sua economia baseada na agricultura com mais de dez projetos de 
irrigação, a maioria em Juazeiro, para molhar áreas com água do Rio São Francisco. Em Juazeiro há 
à política pública em prol de pessoas em situação de rua, há uma Secretaria de Desenvolvimento e 
Igualdade Social – SEDIS (um sistema de apoio à população de baixa renda) e um Centro de Referên-
cia Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP (unidade que acolhe durante o 
dia, com direito à alimentação, higiene e atividades sociais).

As notícias que compõem o corpus estão apresentadas brevemente a seguir:

• Brumado – 97News – Brumado: Estacionamento do Mercado Municipal vira abrigo de 
moradores de rua e foco de incêndios, publicada no dia 05 de junho de 201931. Refere-se 
à reclamação feita por moradores e comerciantes do entorno do Mercado Municipal de 
Brumado que pedem providências para resolver a questão do local.

• Irecê – Irecê Notícias – Grupo se sensibiliza com moradores de rua em Irecê e mobiliza 
sociedade para ajudar com ‘Vakinha Virtual’, publicada no dia 23 de Junho de 202032. Tra-
ta sobre a mobilização de um grupo solidário para apoiar um casal em situação de rua da 
cidade de Irecê para a obtenção de uma casa própria.

• Juazeiro – Ação Popular – Orla de Juazeiro tomada pela sujeira, cachorros e moradores 
de rua, publicada no dia 07 de abril de 202033. Nessa notícia, há registros de que pesso-
as em situação de rua estariam “sujando” a Orla de Juazeiro. Também consta, de maneira 
correlacionada, que a Prefeitura teria lacrado algumas casas de comércio e que um dos 
comerciantes estaria amargando “prejuízos”.

A seção seguinte apresenta as análises realizadas por meio da categoria “escolhas lexicais” no 
corpus deste trabalho.

30 - Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), inclui pessoas com renda mensal inferior a R$ 70,00.
31 - Disponível em: https://www.97news.com.br/noticias/20002-2019/06/05/brumado-estacionamento-do-mercado-municipal-
-vira-abrigo-de-moradores-de-rua-e-foco-de-incendios. Acesso em: 19 set. 2020.
32 - Disponível em: http://www.irecereporter.com.br/grupo-se-sensibiliza-com-moradores-de-rua-em-irece-e-mobiliza-sociedade-
-para-ajudar-com-vakinha-virtual. Acesso em: 02 set. 2020.
33 - Disponível em: http://acaopopular.net/jornal/orla-de-juazeiro-tomada-pela-sujeira-cachorros-e-moradores-de-rua/. Acesso 
em: 22 set. 2020.
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ANÁLISE DO CORPUS

As análises desenvolvidas neste tópico referem-se à categoria “escolhas lexicais”. O estudo 
dos significados de palavras fundamenta-se na compreensão da palavra e o seu contexto (BESSA, 
2009, p. 49). Por meio da escolha de uma palavra que possui determinado significado, lexicalizamos 
o mundo. Os elementos linguísticos evidenciados na análise estão sublinhados.

A primeira notícia é proveniente de Brumado; relata uma inquietação de algumas pessoas em 
relação a outras que se encontram em situação de rua e ocupam um estacionamento público. Talvez 
a cidade não tenha um local específico para receber pessoas em situação de rua e andarilhos que, 
porventura, passam por Brumado. Além da percepção da possível falta de políticas públicas neces-
sárias para cidadãos e para cidadãs em situação de rua, podemos observar estigmas sociais e este-
reótipos. No início da notícia, informam que “um movimento nas redes sociais [...] pede a limpeza do 
estacionamento do Mercado Municipal, centro comercial de Brumado”. Aqui, nos deparamos com 
um movimento, que não é de pessoas em situação de rua (MNPR34) e também não é a favor desse 
grupo populacional como acontece na notícia de Irecê; o movimento – como mobilização/comparti-
lhamento – acontece em redes sociais, espaço em que as informações, geralmente, são instantâneas 
e de rápido acesso.

O “movimento” pede a limpeza do estacionamento público. Aparentemente, isso não é um pro-
blema, todavia o significado implícito do termo limpeza – nesse contexto – envolve retirar o grupo 
de pessoas em situação de rua do local, uma “higienização”. Assim como aconteceu em uma notícia 
publicada em 201535 na cidade de Brumado, enfatiza-se a necessidade de ação contra cidadãos e 
cidadãs em situação de rua; aproximadamente cinco anos se passaram e sites de notícia continuam 
a divulgar situações similares.

É possível identificar na notícia que houve relatos de alguns comerciantes e pessoas que mo-
ram perto do Mercado Municipal de Brumado. Um empresário disse: “Já reclamamos na Prefeitura 
e secretarias, mas não recebemos suporte algum. Os problemas, inclusive, só aumentam”. A notícia 
registra também: “Segundo comerciantes e moradores do entorno do estacionamento, o reforço 
na segurança é zero”. Nesse trecho, a utilização do termo moradores direciona-se especificamente 
a pessoas que têm casas próximas ao estacionamento; no título da notícia, utiliza-se moradores de 
rua, não para tratar de domiciliados, mas de pessoas que não possuem casa; vemos, assim, a inade-
quação do termo que se mostra incapaz de representar esse problema social como uma situação 
passageira e não fixa.

A circunstância enfrentada por pessoas em situação de rua chamou a atenção de outras pes-
soas na cidade. No contexto atual de pandemia, enquanto algumas pessoas podem ficar em suas 
casas, em home office e situações semelhantes, há outras pessoas que ainda não têm seus direitos 
básicos garantidos.

A parte em que o texto da notícia indica preocupação quanto às pessoas que estão no estacio-
namento é dúbia: o próprio “site 97NEWS” assume a voz para dizer que “[...] existem famílias com 
crianças que ficam expostas à outros adultos. O que poderia ser motivo de uma ação do Conselho 
Tutelar para proteger essas crianças”. O Conselho Tutelar executa ações de políticas públicas e deve, 
sim, proteger as crianças; não obstante, esse indicativo ao Conselho pode vincular-se diretamente 
à ideia de retirada – de “limpeza”. Não se fala de maneira explícita sobre ações protetivas (principal-
mente governamentais – na perspectiva da cidadania) para quem está passando por aquela circuns-
tância no estacionamento, pessoas que deveriam receber o adequado suporte do Estado, inclusive 
para estarem em um local e condição apropriados.

Em Irecê, a notícia apresenta um casal que está em situação de rua (Ednalva e Rogério) e enfa-
tiza o sonho do casal de possuir uma casa própria. A causa ganhou repercussão por conta de um gru-

34 - Movimento Nacional da População em Situação de Rua.
35 - “Vereador Édio Pereira solicita retirada de andarilhos da área da Cesta do Povo em Brumado”.
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po de voluntários da região que divulgou a condição do casal em suas redes sociais e criaram uma 
“vakinha on-line” (uma espécie de conta bancária on-line para depósitos espontâneos com o intuito 
de apoiar alguma determinada causa). Além da notícia disponibilizar um link para acesso à página 
da Internet da “vakinha on-line”, também, disponibiliza um link de um vídeo publicado na rede social 
Instagram que mostra o casal apresentando sua situação de vida. A notícia também relata o suporte 
da assistência pública da região quanto à documentação de Rogério para acesso ao auxílio emer-
gencial (benefício propiciado pelo Governo Federal por conta da pandemia da Covid-19).

Observamos, na notícia, os termos moradores de rua e assistência social. O primeiro aparece 
duas vezes, no título e em um trecho do texto. Assim como na notícia de Brumado, diz respeito à for-
ma como cidadãos/as em situação de rua muitas vezes são citados em notícias – uma forma de lin-
guagem que não contribui para a adequada percepção do problema social. O segundo termo aponta 
para a importância do apoio governamental para as pessoas que se encontram em fragilidade social, 
por exemplo, a partir de políticas públicas em um momento de pandemia. O texto do site registra: 
“[...] conseguiu auxílio emergencial e poupa o dinheiro para comprar um lote e realizar seu sonho, 
infelizmente, Rogério não conseguiu o benefício por falta de documentos, mas tudo está sendo re-
solvido com ajuda da Assistência Social de Irecê”.

O termo assistência social no trecho da notícia mostra que as políticas públicas da região es-
tão, de alguma forma, alcançando cidadãos/ãs em situação de rua, o que reforça a luta contra essa 
problemática social por parte do Estado na região de Irecê, seja por meio do CREAS, ou Centro POP, 
ou outro serviço público. É preciso lembrar que a Constituição Federal de 1988 assegura assistên-
cia social e direitos básicos, assim como reconhecem a cidadania desses brasileiros e brasileiras que 
se encontram em situação de rua – portadores/as de direitos.

Na notícia de Juazeiro, aconteceu uma situação semelhante à notícia de Brumado; logo no 
início do texto, há registros sobre sujeira próxima a estabelecimentos comerciais e sobre a presença 
de pessoas em situação de rua. A palavra sujeira foi utilizada em dois momentos no texto; no primei-
ro, é possível que se perceba/interprete a vinculação textual das pessoas com a própria sujeira: “Só 
que esqueceram que a sujeira não está dentro do estabelecimento, mas logo na frente com o espaço 
tomado por moradores de ruas [...]”.

Fairclough (2003) destaca que aspectos discursivos envolvem formas de agir e interagir na 
realidade social. Sob esta perspectiva, embora apareça, posteriormente, outro emprego do termo 
referindo-se à ideia de que as pessoas em situação de rua estavam em meio à “sujeira” (“A prefeitura 
em vez de procurar um abrigo para essas pessoas, deixa jogadas nas calçadas e no meio da sujeira.” 
sic), podemos dizer que práticas sociais de higienização estão vinculadas ao uso do termo sujeira na 
primeira possiblidade interpretativa apresentada.

Quando a mídia trata pessoas em situação de rua como “invasoras”, as marcas linguístico-tex-
tuais podem estar, por exemplo, no uso de termo como “tomada” ou “espaço tomado”; conforme se 
observa no título da notícia: “Orla de Juazeiro tomada pela sujeira, cachorros e moradores de rua” 
e depois no trecho: “[...] logo na frente com o espaço tomado por moradores de ruas [...]”. O suposto 
incômodo causado pela presença desses cidadãos e dessas cidadãs em situação de rua nos locais 
citados na notícia foi retratado como um transtorno (como em Brumado), mas em nenhum momen-
to a condição da população em situação de rua, em pleno contexto da pandemia da Covid-19, foi 
analisada. No texto, como vimos, a responsabilidade é direcionada ao poder executivo municipal: “A 
prefeitura em vez de procurar um abrigo para essas pessoas, deixa jogadas nas calçadas e no meio 
da sujeira” sic. O foco real não são essas pessoas, mas o comércio, pois “o dono do estabelecimento 
amarga os prejuízos”. A prioridade humana se secundariza diante da comercial. Concepções equivo-
cadas e direitos não atendidos criam circunstâncias que não precisariam acontecer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise discursivo-crítica apresentada neste trabalho propiciou um olhar voltado para ques-
tões de linguagem e sociedade que estão imbricadas em um processo linguístico discursivo. No con-
texto da situação de rua, as análises enfatizaram itens lexicais escolhidos na composição de diferen-
tes notícias sobre esse problema social.

São escolhas que podem, muitas vezes, trazer significados que escondem estigmas sociais ou 
camuflam situações de desigualdade. A partir do corpus analisado, percebemos que nas três no-
tícias aparece o termo “moradores de rua” tanto no título quanto no corpo do texto. Linguagem 
“comum” no meio midiático para identificar esses cidadãos e essas cidadãs, de modo que leitores/
leitoras identifiquem essas pessoas da forma que compreendem (a rua como moradia?).

Outros termos também foram identificados no processo de análise; contextos semelhantes 
aparecem nas notícias de Brumado e de Juazeiro, em que há resquícios de “higienização” tanto no 
estacionamento (Brumado) quanto na orla da cidade (Juazeiro). Essas notícias demonstram que es-
ses cidadãos e essas cidadãs em situação de rua enfrentam circunstâncias de “invisibilização” quan-
do estão em lugares de menor destaque ou espalhados na cidade, contudo isso muda conforme a 
o interesse em determinados espaços. Evidencia-se, também, que algo não está funcionando bem 
na cidade, por não atender adequadamente esse problema social com ações de políticas públicas 
eficazes.

Nesse sentindo, identificamos que algumas escolhas lexicais foram utilizadas com o sentido 
negativo, o que favorece a violência e a discriminação contra esse grupo. Em contrapartida, pude-
mos identificar que os serviços assistenciais oferecidos em Irecê estão alcançando cidadãos em 
situação de rua em meio ao momento de maior fragilidade vivenciado por conta da pandemia da 
Covid-19. Esse é um avanço significativo, que apesar de causar apreensão em relação a perspecti-
vas futuras (pós-pandemia), também aponta para possíveis políticas públicas para esses cidadãos e 
essas cidadãs em estado de vulnerabilidade.
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DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DOS DISCURSOS 
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL36

Alliny Kássia da Silva37

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo remontar as condições de produção que engendraram os dis-
cursos da deficiência e da educação inclusiva no Brasil. Para seu desenvolvimento, nos ancoramos 
na Análise de Discurso, instaurada por Michel Pêcheux, na França, e Eni P. Orlandi no Brasil, e mo-
bilizamos os conceitos de condições de produção, memória discursiva, interdiscurso e Formações 
Discursivas. No decorrer da pesquisa foi possível evidenciar que os sentidos da deficiência e da in-
clusão decorrem e são regulados pelo lugar histórico e social do que se imagina ser uma pessoa com 
deficiência. Apreendemos que os sentidos atribuídos para a deficiência e, consequentemente, à 
Educação Inclusiva no Brasil são reflexos de como elas foram historicamente produzidas. Identifica-
mos duas principais FD’s, Formação Discursiva Clínica-Terapêutica (FDCT) e Formação Discursiva 
Social (FDS), sendo a primeira dominante e reguladora das políticas públicas de educação inclusiva 
da pessoa com deficiência até hoje.

Palavras-chave: Deficiência; Educação Inclusiva; Análise de Discurso; Condições de Produ-
ção. Formação Discursiva.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa faz parte da tese de doutorado, em andamento, intitulada “Nada sobre nós sem 
nós”: análise discursiva de histórias de vidas de alunos com deficiência em contexto de formação 
acadêmica, pertencente à linha “Práticas discursivas em contexto de formação”, do Programa de 
Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura, da Universidade Federal do Tocantins – 
UFT, com contribuições de reflexões realizadas pelo Grupo de Estudos Tocantinense de Análise de 
Discurso (GETAD), ao qual a pesquisadora faz parte.

Neste artigo temos como objetivo remontar as condições de produção que engendraram os 
discursos da deficiência e da educação inclusiva no Brasil. Pretendemos, nessa incursão, apreender 
como as deficiências foram institucionalizadas, ou seja, como foram historicamente produzidas e 
seus sentidos foram/são legitimados.

Ao percorrermos por essa via, muito além de fazer um estudo sobre a evolução das deficiên-
cias e o progresso da inclusão na sociedade atual, buscamos problematizar esses discursos que nos 
levaram a significar as pessoas com deficiência como aquelas que precisam ser cuidadas, curadas, 
monitoradas, controladas. Com essa problematização, buscamos contribuir para o debate dessa te-
mática muitas vezes tão ignorada.

Esta pesquisa terá como sustentação teórica a Análise de Discurso Francesa (AD), instaura-
da por Michel Pêcheux, nos anos de 1960, e nos estudos de Eni P. Orlandi, no Brasil, mobilizando 
alguns conceitos fundantes da teoria, tais como condições de produção, interdiscurso, memória e 
Formações Discursivas. Utilizamos ainda, entre outros, os estudos da psicóloga, historiadora e ge-

36 - Trabalho apresentado no GT 6. Discurso, Memória e Subjetividade do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subje-
tividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
37 - Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Letras: Ensino de Língua e Literatura da Universidade Federal do Tocantins-
-UFT. Araguaína-TO. alline.uft@gmail.com
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nealogista Lilia Ferreira Lobo, que em uma investigação aprofundada e minuciosa faz uma genealo-
gia da deficiência, enquanto instituto, a partir das histórias dos pobres e escravos no Brasil, sujeitos 
historicamente invisibilizados que tiveram suas histórias silenciadas.

Para melhor compreensão da proposta da pesquisa, dividimos este artigo em três seções, além 
da introdução e considerações finais. Na primeira seção apresentamos o nosso dispositivo teórico e 
analítico. Em seguida, abordamos aspectos da história da deficiência e da Educação Especial e Inclu-
siva. E na terceira seção, discutimos as formações discursivas referentes à deficiência, identificadas 
a partir das determinações históricas dos sentidos da deficiência e Educação Inclusiva no Brasil.

ASPECTOS TEÓRICO DA ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA: CONDIÇÕES DE 
PRODUÇÃO DO DISCURSO, INTERDISCURSO, MEMÓRIA E FORMAÇÃO DISCURSIVA

O constructo teórico da análise de discurso, instaurado por Michel Pêcheux, iniciado nos anos 
de 1960, propõe uma articulação entre três campos do saber: a Linguística, o Materialismo Histó-
rico e a Psicanálise. Tocando nos bordos desses campos teóricos, e interrogando-os, a AD insere o 
sujeito e a história nos estudos sobre a linguagem, propondo uma relação entre a língua e a exte-
rioridade, atravessados por uma ideologia. Desse modo, interessa para o campo teórico da AD os 
processos e as condições de produção da linguagem. (ORLANDI, 2020; ORLANDI, LAGAZZY, 2006)

O objeto de estudo desse novo campo teórico é o resultado dessa relação entre língua-sujei-
to-história, a saber, o discurso. Para a AD pêcheutiana, o discurso não se trata de um instrumento 
utilizado para comunicar uma mensagem e não deve ser confundido com a Língua. Por outro lado, 
discurso é um efeito de sentido entre locutores, construídos a partir da relação entre sujeitos, for-
mações discursivas e as condições de produção do discurso, conceitos fundantes da teoria (ORLAN-
DI, 2020).

Em Análise Automática do Discurso, 1969 (AAD-69), fase da maquinaria discursiva, Michel 
Pêcheux, ao teorizar sobre os processos de produção do discurso, remete-os às formações imagi-
nárias do sujeito, que “[...] designam o lugar que A e B atribuem-se cada um a si e ao outro, a imagem 
que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”, isto é, todo processo discursivo presume a 
existência dessas formações imaginárias: dos sujeitos em relação a eles mesmos e dos sujeitos em 
relação ao objeto do discurso, este último “[...] sempre pronunciado a partir de condições de produ-
ção dadas” (PÊCHEUX, 2014[1969], p.76.)

A noção de condições de produção de um discurso abrange, essencialmente, os sujeitos e a 
situação numa relação entre o contexto imediato da enunciação (sentido estrito) com o contexto 
sócio-histórico ideológico (sentido lato). Não se trata da situação empírica, isoladamente, mas de 
considerar que esses dois contextos, na prática, são indissociáveis e fundamentais na construção de 
sentidos. Isto é, os fatores externos à língua farão com que os sentidos signifiquem de uma determi-
nada maneira e não de outra, pois o sentido sempre é determinado em uma relação com a história. 
(ORLANDI, LAGAZZY, 2006; ORLANDI, 2020)

Nessa perspectiva, as palavras dos sujeitos produzem efeitos de sentidos relacionados ao con-
texto sócio-histórico ideológico em que foram/são (re)produzidos. Isso significa dizer que mesmo 
que determinadas condições de produção de um discurso deixem de funcionar, os processos discur-
sivos são atravessados por esse já-dito, ou seja, os sentidos, construídos na/pela história, sempre 
retornam nesse movimento de um já-lá. (Pêcheux, 2014 [1969]).

Diante disso, a memória discursiva e o interdiscurso são partes desse processo de produção 
do discurso, que afetam o modo como os sujeitos significam e são significados. Memória, no âmbito 
discursivo, é pensada como interdiscurso. “É aquilo que fala antes e independente”. Ou seja, é “o sa-
ber discursivo que torna possível todo dizer e que retoma, sob a forma do pré-construído, o já-dito 
que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra” (ORLANDI, 2020, p. 29).
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Em outras palavras, o interdiscurso é o que já foi dito e esquecido. É uma memória que fun-
ciona no esquecimento. É o que faz sentido quando o sujeito enuncia, e faz sentido numa relação 
entre a história e a ideologia. Dadas as situações e as posições dos sujeitos, “no discurso há sempre 
um discurso outro, interdiscurso”. Portanto, o que caracteriza o interdiscurso é o entrelaçamento 
de diversos discursos originados de diferentes momentos na história e diferentes espaços do dizer. 
(ORLANDI, 2014 p.13).

A partir da conceituação de interdiscurso, outros conceitos importantes da teoria são reor-
denados e aprofundados nas reflexões de Michel Pêcheux. Em “Semântica e Discurso: uma crítica à 
afirmação do óbvio”, a noção de Formação Discursiva (FD), é tida como tudo “[...] aquilo que, numa 
formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determina 
pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. (PECHEUX, 2014, p. 147). Dito 
de outro modo, os sentidos de uma palavra, por exemplo, não existem em si mesmo nesse efeito de 
evidência e de transparência, mas significam de acordo com as condições ideológicas que estão em 
jogo nos processos de significação. A ideologia se materializa no discurso que, por sua vez, é mate-
rializado na Língua.

Nessa perspectiva, a noção de ideologia está intrinsecamente entrelaçada com a noção de FD. 
É no ritual da interpelação38 do indivíduo em sujeito que passamos a compreender os sujeitos dis-
cursivos, pois ele se identifica com a Forma-Sujeito de determinada FD, que regula, por sua vez, os 
saberes. Redizendo nas palavras de Indursky (2007, p.79), “é o indivíduo que, interpelado pela ideo-
logia, se constitui como sujeito, identificando-se com os dizeres da FD que representa na linguagem, 
um recorte da formação ideológica”.

As FD’s não são fechadas e homogêneas, pelo contrário, possuem fronteiras instáveis que per-
mite o movimento dos sujeitos entre saberes alheios à Forma-Sujeito de dada FD, processo que 
Pêcheux denominou de tomada de posição. São três as modalidades de tomada de posição-sujeito: 
reduplicação da identificação, ou seja há identificação plena com a Forma-Sujeito da FD; contra-i-
dentificação, o sujeito questiona alguns dos saberes organizados pela Forma-Sujeito da FD que o 
domina, contesta, se revolta, e traz para o interior dessa FD o discurso outro, transformando-a em 
uma FD heterogênea; e a terceira modalidade é a desidentificação com a Forma-Sujeito, em que há 
um rompimento com a forma-sujeito e a instauração de outra FD. (INDURSKY, 2007)

Em todo ritual há falhas, afirma Indursky (2007). E é por ter falhas, que a FD dever ser tomada 
como dividida em si mesmo, comportando diferentes posições-sujeitos, possibilitando uma forma-
-sujeito fragmentada, que inscreve saberes alheios no âmbito de uma formação discursiva, essen-
ciais para que se possa questionar esses universos logicamente estabilizados.

No que concerne ao nosso objeto de análise, olhar para a história da deficiência e da educação 
inclusiva é apreender o funcionamento discursivo da relação entre história, língua e ideologia, ma-
terializada, principalmente pelas políticas de inclusão. Buscar a exterioridade, constitutiva da lin-
guagem, é importante para compreender e problematizar os discursos cristalizados da inclusão de 
alunos com deficiência na escola.

Os sujeitos estão filiados a um saber discursivo que não se aprende, mas que produz seus efei-
tos através da ideologia e do inconsciente. Sujeito e sentido constituem-se historicamente.

[...] a análise de discurso trabalha com a materialidade da linguagem, considerando-a 
e seu duplo aspecto: o linguístico e o histórico, enquanto indissociáveis no proces-
so de produção do sujeito do discurso e dos sentidos que (o) significam. O que me 
permite dizer que o sujeito é um lugar de significação historicamente constituído. 
(ORLANDI, 1996, p.36-37)

38 - Em “Semântica e Discurso” tudo parte de Althusser e suas teses sobre a(s) ideologia(s), Michel Pêcheux ancora seu projeto 
teórico na tese althusseriana do ritual da interpelação do indivíduo em sujeito da ideologia. MALDIDIER, 2017)
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Conceber o sujeito enquanto lugar de significação é dizer que ele não é a origem do seu dizer. 
Enquanto lugar, é vazio e nem sempre é o mesmo, pois, nos movimentos e deslocamentos das to-
madas de posição-sujeito, cria-se a possibilidade de enunciar conforme a inscrição em determinada 
formação discursiva. É, pois, nesse movimento de ocupação de um lugar discursivo que o sujeito 
põe a língua em funcionamento, atravessado pela história, pela ideologia e, ainda, pelo inconsciente. 
(MARIANI, 1998).

Diante das reflexões levantadas, a teoria da AD nos permite olhar a história e enxergar muito 
mais que uma linha do tempo, uma evolução, permite apreendermos o funcionamento da lingua-
gem, tendo a história como parte constitutiva do discurso. Portanto, olhar para a história da educa-
ção inclusiva é apreender o funcionamento da linguagem e ideologia, materializada nos discursos 
(re)produzidos acerca do ensino e a pessoa com deficiência, designada como Educação Inclusiva.

Apresentaremos a seguir a história da  institucionalização da deficiência e  o  percurso  que 
as pessoas com deficiência fizeram para chegar até à escola. Para isso, utilizamo-nos de aspectos 
cronológicos, mas não lineares, para abordar aspectos históricos que possivelmente engendraram 
os discursos da inclusão e que permeiam até hoje os discursos vigentes.

ASPECTOS HISTÓRICOS DA DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

A deficiência, tal como é discursivizada atualmente, é efeito de práticas discursivas do século 
XVIII que passaram  a  categorizá-la  como um  desvio  da normalidade.  A anormalidade é o irregu-
lar, é o que dispersa, ou seja, o corpo com deficiência, a partir dessas práticas discursivas, passou a 
ser significado como um desvio do padrão estabelecido socialmente. Nesta pesquisa, o conceito de 
deficiência a qual nos aproximamos teoricamente é o que Diniz (2007, p. 09) apresenta como “con-
ceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que 
oprime a pessoa com deficiência”.

Com os novos movimentos sociais dos anos 60, há uma aproximação entre estudos sobre de-
ficiência com outros grupos que também passaram a reivindicar direitos, como os estudos culturais 
e feministas. De acordo com Diniz (2007), o resultado dessa aproximação foi a problematização da 
hegemonia biomédica, promovido por um extenso debate sobre as designações que o modelo clíni-
co-terapêutico utilizava para nomear as pessoas com deficiência. Atualmente, o termo que se utiliza 
é pessoa com deficiência, assim, enfatizando que antes da deficiência há uma pessoa.

Para os precursores dos estudos sobre deficiência, a linguagem referente ao tema 
estava carregada de violência e de eufemismos discriminatórios: “aleijado”, “manco”, 
“retardado”, “pessoa portadora de necessidades especiais” e “pessoa especial”, entre 
tantas outras expressões ainda vigentes em nosso léxico ativo. (DINIZ, 2007 p.10)

A história das pessoas com deficiência tem seu início com a história da humanidade. Invisibili-
zados, sempre estiveram lá. De acordo com Lobo (2015, p.13) poucos são os registros que dão conta 
de suas existências. Não fazem parte dos grandes feitos heroicos, “[...] o que as faz às vezes ressurgir 
é o acaso do encontro de documentos esparsos com a intenção de quem a perscruta”, documente 
esses, muitas vezes, registros e prontuários hospitalares, pequenos relatos de viajantes e imagens 
desbotadas.

Nos primórdios da humanidade, quando ainda o homem era um ser nômade, as pessoas com 
deficiência, nomeadas como coxos, inválidos, aleijados, idiotas, entre outros, eram abandonadas à 
própria sorte, já que o corpo era sua única garantia de sobrevivência. (SILVA, 2015).

No Brasil, as pessoas com deficiência aparecem em alguns relatos de viajantes quinhentistas e 
seiscentistas. Índios e escravos com alguma deficiência eram registrados como “monstros” frutos do 
pecado, que carregavam no corpo a ira de deus como consequência das transgressões aos preceitos 
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divinos. As crianças indígenas identificadas como monstruosas, defeituosa, eram assassinadas ou 
abandonadas pela própria mãe39.

No século XIX, com o surgimento da biologia, os corpos catalogados como monstros indivi-
duais passam a receber explicações científicas, começa-se a considerar fatores como evolução, or-
ganismo, hereditariedade. Nesse contexto, surge a teratologia, ou como era conhecida, a ciência 
dos monstros, responsável pelo estudo das anomalias ligadas à fase embrionária. Com a teratologia 
vê-se a regularidade dos casos de anomalias e passa-se a concebê-los não mais como desvios da na-
tureza ou manifestação da ira divina que os tornaram monstros, mas como monstros de nascimento 
(LOBO, 2015).

No século XIX, com as mudanças nas relações de trabalho entre os sujeitos e o Estado, isto 
é, antes escravizados, agora considerados cidadãos com direitos e deveres, precisavam trabalhar. 
Havia uma separação entre os mais fortes, mais ágeis, mais produtivos dos menos fortes, menos 
capazes, menos eficiente. A pessoa inapta ao trabalho, era considerada um peso para o Governo, 
visto que, além de não ressarcir os direitos que recebia, ainda teria que ser assistido pelo Estado, 
ou ainda, tornar-se um perigo à sociedade em decorrência da ociosidade a que estava submetido 
(LOBO, 2015).

É nesse contexto que surge a aliança entre o discurso médico e o discurso liberal da eficiência, 
introduzido pelo sistema de produção industrial, que perdura até hoje, por exemplo, nos documen-
tos de controle do Estado, que ratifica a necessidade de laudos médicos que atestam deficiências 
para assumir um cargo público, ou para outros fins de direitos e deveres.

Essa aliança, que visava o controle e a eugenização40, volta-se para as crianças com deficiência 
que, sem poder ir à escola, atrapalhavam seus familiares de trabalhar. Com a finalidade de liberar os 
pais para o trabalho, o Estado, por meio do saber psiquiátrico, assemelha deficiências como a surdez 
e deficiência mental à loucura. Com a justificativa de que ofereceriam risco à sociedade, elas eram 
enclausuradas em hospícios, excluídas da sociedade.

Nesse contexto, surgiram novos dispositivos de diferenciação dessas deficiências, e foram 
criados, por D. Pedro II, dois institutos especializados, um para meninos cegos, em 1854, e e outro 
para meninos surdos, 1856 (LOBO, 2015).

No período de 1957 até 1993, o governo federal realiza campanhas voltadas para a educação 
especial. A primeira, em 1957, foi a Campanha para Educação de Surdos Brasileiros -CESB, e as 
campanhas de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão (1958), e de Educação e Reabilita-
ção de Deficientes Mentais (1960). (PACHECO e COSTAS; 2006).

Com a crise mundial do petróleo na década de 60, somado aos novos movimentos de diferen-
tes grupos organizados, que passaram a exercer forte pressão pela garantia de direitos fundamen-
tais das pessoas com deficiência, o Governo percebeu que adotar a ideologia da integração repre-
sentava, acima de tudo, economia para os cofres públicos (MENDES, 2006).

A integração de alunos com deficiência na escola regular, na verdade, não passou de um nível 
de segregação, escolas especializadas, para outro nível, salas especializadas. O princípio da integra-
ção era incluir os alunos com deficiência, nos espaços comuns da escola, para que todos os alunos 
tivessem oportunidade de conviver com a diversidade. No entanto, sem mecanismos para efetivar a 
política integradora, na prática, raramente isso acontecia, causando um efeito de isolamento desses 
alunos, ex/incluídos. Fator que gerou descontentamento e um forte debate por parte de estudiosos 
da educação, pais e outros especialistas (SKLIAR 2006).

39 - Rossi e Pereira (2020), apontam que esses costumes permanecem até hoje em aproximadamente 15 etnias indígenas. Segundo 
a pesquisa, além das mães serem obrigadas a tirar a vida do recém-nascido identificado com alguma deficiência, em um ritual isola-
do no meio da floresta, os gêmeos e crianças nascidas de relações extraconjugais também devem ser assassinadas. Para a cultura in-
dígena, o infanticídio, por esses motivos, não é um ato cruel, mas um ato de amor, pois assim evita-se uma vida inteira de sofrimento.
40 - Havia uma preocupação em acompanhar essas crianças para o desenvolvimento da raça e ocupação do solo brasileiro. (LOBO, 
2015)
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação, como um direito de todos, 
assegura o direito ao atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, preferen-
cialmente, na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988). A partir da CF/88, muitos foram os atos nor-
mativos que visavam garantir os direitos das pessoas com deficiência à inclusão em todas as esferas 
da sociedade.

 De acordo com Silva (2015), no âmbito geral, a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 
trata da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, um dos mais im-
portantes, Já no âmbito educacional, a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Destacamos na primeira, a criminalização do ato de recusar, 
suspender, adiar ou cancelar sem justa causa a matrícula de um aluno com deficiência, em institui-
ções de ensino públicas ou privadas. E na segunda, LDB, caracteriza e define o funcionamento das 
escolas, a formação de professores e especialistas, os recursos financeiros, materiais e humanos 
para o desenvolvimento do ensino e, entre outras diretrizes, discute as atribuições que são cabíveis 
à união, aos estados e aos municípios no que diz respeito ao processo educacional. (SILVA, 2015, 
p.87-88)

A Educação Inclusiva, por sua vez, surge com mais vigor a partir da Declaração de Salaman-
ca, resultado das discussões da “Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: 
acesso e qualidade”, realizada na cidade de Salamanca, Espanha, em 1994. De acordo com Silva, 
(2016, p.40), é a partir dessa Declaração que as crianças “especiais”, constituem-se legalmente 
como “crianças escolares”. A presença desses sujeitos na escola faz surgir o especialista, que tinha 
como papel principal nesse processo, o de auxiliar e orientar a inclusão desses alunos (in)esperados.

Das instituições, passou a se esperar muito além da defesa da diferença e do respeito à di-
versidade, mas a garantia do ensino de qualidade, indiscriminadamente. Essa melhroia no ensino 
exigiria um complexo de mudanças, que iam desde a estrutura física – acessibilidade, passando pela 
estrutura educacional – currículo, formação docente e qualificação de seus técnicos – até chegar 
na remoção das barreiras atitudinais, relacionadas erradicação de todas as formas de preconceito e 
discriminação. (SILVA, 2015)

FORMAÇÕES DISCURSIVAS E A DETERMINAÇÃO HISTÓRICA NOS PROCESSOS DE 
SIGNIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

A partir desse recorte histórico, da deficiência e da educação Especial e Inclusiva, e tomando 
como base os pressupostos teóricos apresentados na primeira seção desta pesquisa, neste estudo, 
consideraremos a existência de duas Formações Discursivas principais, que foram engendradas a 
partir de práticas discursivas que institucionalizaram a deficiência, individualizaram os sujeitos a 
partir das suas diferenças, e que embora as condições de produção sejam outras, a memória do di-
zer, o interdiscurso as determina, as (re)configuram, as constitui.

 A FD clínico-terapêutica (FDCT), ligada à ideologia liberal da normalização, dominante nos 
discursos da inclusão. Essa FD toma a deficiência como uma patologia, que deve ser tratada e cura-
da. As práticas discursivas concentram-se na deficiência e não no sujeito. Desse modo, os processos 
discursivos serão constituídos em torno dessa regularidade: a assistência, o controle, a cura. Há 
uma compulsão pelo controle do outro, para nomeá-lo, ordená-lo, classificá-lo, monitorá-lo e nor-
malizá-lo.

Uma segunda FD, aqui designada como Formação Discursiva Social (FDS), surge como resis-
tência e desindentificação com os preceitos que a FDCT organiza. É o caso de uma parcela perten-
cente à comunidade surda, que não se localizam dentro dessa categoria de pessoas com deficiência, 
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pelo contrário, concebem a surdez como parte de uma rede de identidade linguística e cultural41. As 
práticas discursivas concentram-se na negação da deficiência. (RIBEIRO, LARA 2010).

Considerando os pressupostos teóricos da heterogeneidade das FD’s em relação a elas mes-
mas, aprofundados por Indursky (2007), que defende a existência de várias posições-sujeitos, e não 
somente as duas tomadas de posição-sujeito (a que se identifica, plena ou não, e a que desidenti-
fica), acreditamos que diversas modificações vem ocorrendo na FDCT, há algum tempo, desde os 
debates da Educação Inclusiva, na década de 1990, embora ela determine a maneira como aqueles 
que, na tomada de posição-sujeito, se identifica plenamente com a sua forma-sujeito, e continue a 
discursivizar a deficiência, os sujeitos e o ensino como algo que precisa ser curado, ser cuidado e 
normalizado,

Parafraseando Indursky (2007) há que se lutar pela fragmentação da Forma-Sujeito da FDCT. 
Por meio dos estudos de Diniz (2007), constatamos que há um movimento de pessoas com e sem 
lesão corporal e/ou mental que mobiliza tomadas de posições-sujeitos que visam contra identificar-
-se com esses saberes que objetificam o corpo da pessoa com deficiência, presentes no interior da 
FDCT, mobilizando tomada de posição de resistência, de luta, de inclusão de saberes que questio-
nam essa normalidade. As práticas discursivas devem ser voltadas para as mudanças na sociedade, 
questionando a normalidade considerando que a experiência de desigualdade pela cegueira, por 
exemplo, só exista em uma sociedade insensível a essas diversidades (DINIZ, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ancorar o nosso gesto de leitura nas condições de produção dos discursos que institucionali-
zaram a deficiência, é lançar um olhar profundo nas “evidências” dos discursos da Educação Inclusiva 
no Brasil, engendrados há mais de 500 anos, e que influenciam até hoje, através do interdiscurso, na 
promoção de políticas de educação que se pretendem inclusiva, mas que no bojo das suas práticas 
discursivas, ressaltam as diferenças, mas não para valorizá-las, mas para silenciá-las, normalizá-las.

O que concebemos hoje como deficiência e pessoa com deficiência é tão logicamente estabi-
lizado, transparente, a ponto de ofuscar uma opacidade que nos impede de pensar a pessoa como 
alguma lesão, ou diversidade corporal, como apenas uma que, como qualquer outra, precisa de cui-
dados médicos, mas também necessita de condições específicas de vida. Essa falsa transparência 
dos sujeitos e dos sentidos, não nos deixa perceber que a deficiência, enquanto matéria, é constru-
ção histórica de práticas discursivas normalizadoras.

 Essa pesquisa, ao tratar das condições de produção dos discursos da deficiência e da educa-
ção inclusiva, pretendeu propor uma reflexão sobre esses discursos que visam manter, repetir, uma 
regularidade que tenta dispersar.

No decorrer da pesquisa foi possível “evidenciar” que os sentidos da deficiência e da inclusão 
decorrem e são regulados pelo lugar histórico e social do que se imagina ser uma pessoa com defici-
ência. Apreendemos que os sentidos atribuídos à deficiência e à Educação

Inclusiva, são reflexos de como elas foram historicamente produzidas. Trata-se de uma temáti-
ca que conta com uma diversidade grande de atos normativos e legais, tendo a sua história contada, 
quase que exclusivamente, por meio de atos do Estado, que regulam a inclusão através de saberes 
regidos pela forma-sujeito da Formação Discursiva Clínica-Terapêutica, nem sempre transparentes 
na materialidade discursiva.

41 - Não aprofundaremos sobre os princípios da comunidade surda, por não ser o recorte da pesquisa, mas para a temática sugeri-
mos as pesquisas da Professora Maraísa Lopes, que vem desenvolvendo um excelente debate em torno da temática, à luz da Análise 
de Discurso Francesa. Destaco à relevante pesquisa sobre sinalário
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PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO NA ORDEM DO DISCURSO POLÍTICO: O 
PRONUNCIAMENTO DE DILMA ROUSSEFF NO SENADO FEDERAL

Thainá da Costa Lima
Amanda Braga

RESUMO

Este trabalho objetiva analisar os procedimentos discursivos utilizados pela grande mídia na 
publicação de notícias sobre o depoimento prestado por Dilma Rousseff no Senado Federal, por 
ocasião do impeachment. O recorte do corpus corresponde às matérias publicadas online pelas re-
vistas Veja, IstoÉ, Época, e Carta Capital no dia 29 de agosto de 2016. Com vistas à análise preten-
dida, coloca-se as seguintes questões: i) o uso ou a interdição do discurso direto de Dilma Rousseff 
na veiculação das notícias; ii) a dicotomia estabelecida, nos textos, entre razão e loucura ou entre 
razão e emoção; iii) as memórias retomadas acerca da voz e da fala pública feminina no cenário polí-
tico e, por fim; iv) a seleção das fotografias que acompanham o texto verbal das notícias. O objetivo 
é, em suma, analisar de que modo os procedimentos de exclusão de que fala Foucault (2004) inter-
ditam a presença de Dilma Rousseff em lugares de fala, razão e poder. Nesse intuito, parte-se dos 
pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa, sobretudo aquela 
direcionada pelo referencial teórico de pensadores como Michel Pêcheux, Michel Foucault e Jean-
-Jacques Courtine.

Palavras-chave: Discurso. Gênero. Procedimentos de exclusão.

INTRODUÇÃO

Para Foucault (2014), em qualquer sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo se-
lecionada, organizada, distribuída e controlada por alguns procedimentos que têm como efeito a 
exclusão, a sujeição e a rarefação. Assim, nenhum discurso emerge de forma aleatória em condições 
de produção determinadas historicamente, sobretudo discursos políticos produzidos no interior de 
uma guerra pela palavra e preocupados, principalmente, com a produção de verdades capazes de 
transformar realidades.

Diante dessas questões e com base nos pressupostos teóricos e metodológicos da Análise do 
Discurso de linha francesa, sobretudo aquela direcionada pelo referencial teórico de pensadores 
como Michel Pêcheux, o próprio Michel Foucault, Jean-Jacques Courtine, dentre outros, nossa pes-
quisa objetiva analisar os procedimentos discursivos, presentes na ordem do discurso político no 
Brasil, utilizados pelas revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital na midiatização do depoimento de 
Dilma Rousseff no Senado Federal acerca do processo de impeachment.

Entende-se, aqui, que a mídia, no século XX, passou a funcionar como o quarto poder nas so-
ciedades democráticas. Tornando-se, através disso, uma tecnologia de poder capaz de produzir e 
massificar vontades de verdade. Além disso, segundo Gregolin (2003, p. 3) os avanços tecnológicos 
incorporados pela grande mídia exigiram “uma nova fala pública, cambiável, fluída, imediata”, aspec-
tos que reforçaram as mutações e atualizaram o discurso político. Além disso, que possibilitaram 
analisarmos discursos políticos midiatizados em portais online. Portanto, espera-se, através das 
análises das matérias publicadas nas quatro revistas de maior influência da grande mídia brasileira, 
identificar de que maneira os discursos construíram ou não uma narrativa pró-golpe.
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O intuito aventado pela pesquisa é refletir sobre a produção de verdades e realidades pela 
grande mídia no que diz respeito à ordem do discurso político no Brasil presente no interior do 
acontecimento político escolhido para ser analisado. Entende-se que o imaginário social é influen-
ciado diariamente pelas informações midiatizadas pelos grandes veículos de comunicação e pela 
internet. Dito isto, coloca-se que a mídia exerce uma grande influência no que a sociedade entende 
por verdade, levando-a, inclusive, a agir ou não diante de um acontecimento político ou transgres-
sões discursivas e sociais exercidas por grupos historicamente colocados à margem.

Ao final das análises, será possível identificar como os procedimentos externos estão bastante 
presentes na construção e massificação do discurso político midiático: no que concerne à Veja, à 
Istoé e à Época, mostraremos como elas se utilizam do procedimento de interdição para deslegiti-
mar a voz e fala pública de uma mulher, negando-lhe, com isto, o lugar de poder que se concretiza 
com a presidência. Já em relação à Carta Capital, analisaremos um discurso contra hegemônico, 
preocupado em dar voz à ex-presidenta e visibilidade às facetas políticas por trás do processo de 
impeachment.

FOUCAULT E A ORDEM DO DISCURSO: PROCEDIMENTOS EXTERNOS OU 
PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO

Para Foucault (2014):

Em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecio-
nada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm como 
função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, es-
quivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2014, p. 8-9).

Todos esses processos são produzidos por procedimentos que têm como efeito a exclusão, 
a sujeição e a rarefação, dentre os quais os procedimentos de exclusão são os mais familiares. Um 
deles, o mais evidente e familiar, segundo Foucault, é a interdição. “Sabe-se que não se tem o direito 
de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não 
pode falar de qualquer coisa” (Foucault, 2014, p.9). Esse procedimento possui três tipos principais 
que se interligam e formam uma teia bastante complexa: o tabu do objeto, o ritual da circunstância 
e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala.

Ainda segundo esse autor, a sexualidade e a política são as regiões nas quais o discurso exerce 
seus mais temíveis poderes. Essa afirmação de Foucault torna a análise do discurso político, midia-
tizado pelos portais das revistas Veja, IstoÉ, Carta Capital e Época, evidência dos procedimentos 
intrínsecos à ordem do discurso, pois trata-se de discursos políticos preocupados em transformar 
realidades e verdades no interior das condições de produção intrínsecas ao fato. Vejamos:

Notaria apenas que, em nossos dias, as regiões onde a grade é a mais cerrada, onde 
os buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as da política: como 
se o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexuali-
dade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de 
modo privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. (FOUCAULT, 2014, p. 9).

 Outro procedimento de exclusão ao qual Foucault faz referência é a oposição entre razão e 
loucura, que tem como efeito principal a exclusão e a desconsideração do discurso do sujeito consi-
derado louco. Sobre isso, vejamos:

Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como os 
dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, 
não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não po-
dendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício da 
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missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo. (FOUCAULT, 2014, p. 
10).

Esse procedimento cria efeitos que ora rejeitam o discurso do sujeito considerado louco e le-
gitimam como verdade o discurso do sujeito considerado são, ora consideram que aquele é capaz 
de pronunciar uma verdade escondida ou predizer o futuro. No entanto, em um caso ou em outro, 
estará sempre presente a separação entre razão e loucura e a rejeição desta última. A palavra só é 
concedida ao louco de maneira simbólica, apenas para que se ateste sua loucura pois é através da 
fala que sua loucura é atestada. As relações de poder patriarcais, por exemplo, se utilizaram des-
sa oposição entre razão e loucura na tentativa de determinar biologicamente homens e mulheres, 
caracterizando os primeiros como seres naturalmente racionais e as mulheres como seres natural-
mente emocionais. Discurso que negou, historicamente, a vida pública às mulheres.

O último procedimento de exclusão ao qual Foucault se refere é a oposição entre verdadeiro 
e falso. Se nos situarmos no interior de um discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso é imu-
tável e independente de instituições e violências. Se nos situarmos no plano da história, preocupan-
do-nos com as verdades que atravessaram tantos e tantos séculos, será visível o sistema de exclu-
são e separação que se desenha. “Separação historicamente constituída, com certeza.” (FOUCAULT, 
2014, p. 13). Através disso, nasce o que Foucault chama de “vontade de verdade” que, se apoiada 
sobre um suporte e uma distribuição institucional, tende a agir pressionando outros discursos a 
partir de um sistema quase que de coerção. Vejamos:

Enfim, creio que essa vontade de verdade assim apoiada sobre um suporte e uma dis-
tribuição institucional, tende a exercer sobre outros discursos – estou sempre falan-
do da nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. 
Penso na maneira como a literatura ocidental teve de buscar apoio, durante séculos, 
no natural, no verossímil, na sinceridade, na ciência também – em suma, no discurso 
verdadeiro. (FOUCAULT, 2014, p. 17).

 Ainda segundo o autor, interdição e separação entre razão e loucura são procedimentos que 
estão em constante deslocamento e que não se exercem sem pressão ou sem uma parte de vio-
lência. E um dos suportes responsáveis, atualmente, por determinar, massificar, deslocar, controlar 
esses procedimentos, principalmente aqueles de exclusão, é o dispositivo midiático, sobretudo no 
que diz respeito ao discurso político. É ele que pressiona e violentamente coage os discursos a circu-
larem produzindo determinados efeitos de sentido para que, desta forma, verdades sejam criadas.

PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO NA ORDEM DO DISCURSO POLÍTICO NO BRASIL

Para Gregolin (2007):

a mídia é o principal dispositivo discursivo por meio do qual é construída uma “histó-
ria do presente” como um acontecimento que tensiona a memória e o esquecimen-
to. É ela, em grande medida, que formata a historicidade que nos atravessa e nos 
constitui, modelando a identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente 
(GREGOLIN, 2007, p. 16).

A REVISTA VEJA

A Veja é uma revista semanal que existe desde 1968. Ela pertence ao grupo Abril, o qual se 
caracteriza como “uma pequena editora que busca tornar-se cada vez mais relevante para o Brasil 
e para os brasileiros, atuando na difusão de informação, educação e cultura, e contribuindo para o 
desenvolvimento do País”.
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Matéria da revista Veja – Figura 1

Em 30 de agosto de 2016, o portal da revista Veja publicou uma matéria sobre o pronuncia-
mento de Dilma Rousseff no Senado, depoimento fruto do processo de impeachment que ela estava 
sofrendo, com a manchete “Dilma fala no Senado por 14h – e não altera cenário de derrota” e logo 
abaixo da frase uma fotografia da ex-presidenta com a bandeira nacional ao fundo.

Com o rosto direcionado para baixo e com a expressão preocupada, a revisa constrói um dis-
curso negativo em relação a Dilma Rousseff. Na articulação verbo-visual materializada entre a man-
chete e a fotografia, os efeitos de sentido são construídos para antecipar o resultado do processo 
e legitimá-lo a partir da necessidade de afirmação de não haver mais como reverter a derrota. A 
bandeira nacional ao fundo aproxima o leitor do sentimento nacionalista que, falsamente, orientou 
a oposição contra o governo petista que utilizou as cores da bandeira nacional para visibilizar o fato 
de estarem articulando todo o golpe por um bem-estar nacional e não por questões políticas, sociais 
e econômicas.

Na frase “Presidente afastada fez discurso político e abusou do ‘dilmês’”, podemos observar 
discursos sustentados pelo preconceito linguísticos sempre utilizado e mantido por partidos con-
servadores e disseminados por puristas da Língua Portuguesa. Esse termo foi criado pelo jornalista 
Celso Arnaldo Araújo, que publicou o livro Dilmês: O idioma da mulher sapiens. Nele, é apresentada 
a suposta “língua falada” pela ex-presidenta. Todo o discurso do livro se constrói a partir do precon-
ceito linguístico historicamente disseminado no Brasil e em países de Língua Portuguesa através do 
qual se cria e se reitera a ideia de uma língua pura e correta que exclui toda e qualquer manifestação 
de linguagem que não esteja de acordo com a “norma padrão”. A partir desta formação discursiva 
patriarcal e machista, a grande mídia deslegitima a voz e fala pública das mulheres e produzem uma 
vigilância discursiva unicamente preocupada em presenciar “derrapes linguísticos” para justificar a 
não permanência das mulheres em lugares de poder.

A utilização do termo “presidente”, considerado “neutro” e comumente utilizado na língua por-
tuguesa, define um posicionamento político-discursivo, como falam Sargentini e Sá:

A eleição de Dilma Rousseff à Presidência da República no Brasil, em 2010, suscitou 
um embate político-discursivo que perpassou distintos aspectos, entre eles, e, so-
bretudo, a questão do gênero, uma vez que pela primeira vez uma mulher ascenderia 
ao posto mais alto da nação. (SARGENTINI; SÁ, 2016, p. 179).

Quando a revista utiliza o termo “neutro” “presidente”, indo de encontro, com isso, ao desejo 
de Dilma de ser tratada como presidenta, ela se posiciona não só discursivamente, mas, principal-
mente, nas relações de poder que se materializam através da língua com a criação da norma de uti-
lizar o masculino ou o “neutro” para generalizar e homogeneizar. A não utilização do termo “presi-
denta” configura, sobretudo, a deslegitimação de uma mulher no mais alto cargo político de um país.

Com a frase “enrolou-se na retórica” somos capazes de identificar a materialização de discur-
sos produzidos por vontades de verdade sobre a fala pública feminina. Historicamente, a fala pú-
blica foi permitida unicamente para homens e todas as características de uma boa retórica foram 
construídas através de um olhar masculino. Quando a revista afirma que Dilma Rousseff se enro-
lou ao se defender no Senado, ela evoca essa memória da fala pública ser masculina e dos homens 
serem os únicos capazes de exercer uma boa retórica e, consequentemente, os únicos capazes de 
fazer e participar da política. Esse discurso ataca a transgressão que se materializou na ascensão de 
uma mulher à presidência e retoma a vontade de verdade que legitima apenas homens nos cargos 
políticos e os colocam como únicos sujeitos capazes de ter uma retórica adequada.

Na frase “se perdeu no próprio raciocínio por diversas vezes”, enxergamos o procedimento de 
exclusão concretizado com a divisão entre razão e loucura. O patriarcado se utilizou, historicamen-
te, dessa oposição na tentativa de produzir verdades sobre homens e mulheres, caracterizando os 
primeiros como seres naturalmente racionais e as mulheres como seres naturalmente emocionais. 
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Como consequência dessa dicotomia, forjada discursivamente e sustentada por vontades de ver-
dade misóginas, mulheres foram historicamente construídas como naturalmente descontroladas, 
loucas, não racionais. Discurso que sustenta a frase “nem para tentar sensibilizar os senadores”, 
também materializada pela revista.

Como dito anteriormente, a interdição é um dos procedimentos de exclusão mais evidente e 
familiar. Não se tem o direito de dizer tudo, não se pode falar tudo de qualquer maneira em deter-
minadas circunstâncias e nem qualquer um pode falar de qualquer coisa. Isto posto, a escolha por 
não materializar o depoimento completo da ex-presidenta não é aleatória, configura uma interdi-
ção, cristalizada por vontades de verdade machistas e misóginas da voz e da fala pública feminina, 
operando na manutenção de vontades de verdade produzidas por relações de poder patriarcais, 
que historicamente negaram lugares de poder para as mulheres. Trata-se de excluir e deslegitimar 
um sujeito feminino na presidência do Brasil e de evocar a ideia de que mulheres não pertencem ao 
espaço público.

A REVISTA ISTOÉ

A Istoé é uma revista semanal brasileira, que se apresenta como sendo a mais combativa re-
vista semanal de informação e interesse geral do Brasil e independente, que circula no país desde 
1976.

Matéria da revista Istoé – Figura 2

Em 29 de agosto de 2016, o portal da revista Istoé publicou uma matéria sobre o pronuncia-
mento de Dilma Rousseff no Senado com a seguinte manchete: “Dilma convoca o Senado ‘Votem 
contra meu impeachment’” acima de uma fotografia da ex-presidenta.

Ao materializar uma fotografia de Dilma com a mão esquerda arqueada para cima, com os de-
dos em posição impositiva, com a expressão assertiva e com a manchete “Dilma convoca o Senado: 
‘Votem contra meu impeachment”, a revista Istoé produz efeitos de sentido que reiteram a ideia de 
que a ex-presidenta é uma figura política ameaçadora, impositiva, não democrática etc.

A revista, na sua matéria publicada online, interditou o depoimento completo de Dilma Rou-
sseff para o Senado. Ou seja, não midiatizaram, na íntegra, o discurso pronunciado pela ex-presi-
denta no único momento em que ela pode se defender do processo que sofria. Além disso, todos 
os discursos diretos materializados na matéria são utilizados para justificar enunciados produzi-
dos para legitimar o processo que estava sendo instaurado contra ela ou para produzir e massificar 
identidades que reiterassem a necessidade urgente de afastamento de Dilma. Por exemplo, quando 
a revista afirma “ex-guerrilheira de 68 anos”, esse discurso funciona como uma memória discursiva 
capaz de evocar a identidade de Dilma na luta contra a ditadura militar. E no interior da condição 
de produção, situada historicamente, do fato midiatizado pela revista, havia uma ideia de ameaça 
comunista latente que estava a todo momento sendo utilizada para legitimar a necessidade de mu-
dança e endireitamento do Brasil.

Uma das estratégias utilizadas pela grande mídia, de formação discursiva majoritariamente de 
direita, e reiterada pela revista para legitimar o golpe, foi o discurso da “crise”. Este foi um proces-
so político-discursivo, produzido pela oposição, criado para deslegitimar o governo neodesenvol-
vimentista do PT e para forjar consensos para justificar a necessidade de um impeachment contra 
Dilma Rousseff. Portanto, a emergência desse discurso, presente na matéria completa midiatizada 
pela revista Istoé, foi mais uma articulação midiática, sustentada pela oposição do governo e pelos 
empresários neoliberais, para massificar e hegemonizar o “fracasso” econômico e político da presi-
denta.

Em A ordem do discurso, Foucault apresenta a interdição como um procedimento de exclusão, 
inclusive o mais evidente e familiar. Portanto, a não midiatização do discurso de Dilma Rousseff 
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para o Senado faz emergir a tentativa de interdição da voz e da fala pública dessa figura política. É a 
partir do que historicamente foi cristalizado em relação às mulheres e os lugares de poder e sobre o 
silenciamento desses sujeitos que a revista constrói uma matéria sobre o depoimento de Dilma sem 
midiatizá-lo na íntegra. Desta maneira, a Istoé opera não só na interdição da fala pública da ex-pre-
sidenta, mas, principalmente, do lugar de poder que ela ocupa em uma democracia representativa. 
A utilização do substantivo “presidente” sem a marcação de gênero também deixa marcas da tenta-
tiva da grande mídia de silenciar o fato de ser uma mulher na presidência. Discurso que deslegitima 
Dilma nesse papel social de prestígio.

Outra estratégia machista e patriarcal utilizada na matéria online da revista Istoé foi a divisão 
entre razão e loucura, neste caso, a divisão entre razão e emoção. Historicamente, mulheres foram 
construídas como “loucas”, “emocionais”, “descontroladas” etc, e através disso foram negadas à vida 
pública. Ao materializar a frase “denunciou Dilma durante sua emocionante defesa no Senado”, a 
revista utiliza esse procedimento de exclusão para deslegitimar a fala pública de Dilma lembrando 
ao leitor de que mulheres são sempre emocionais e descontroladas e que, por isso, não devem estar 
na política, muito menos na presidência de um país. Ou seja, a revista se utilizou das construções de 
gênero para legitimar o golpe e para interromper a transgressão histórica que foi a ascensão de uma 
mulher ao mais alto cargo política de uma democracia.

Para legitimar, mais uma vez, o golpe contra a ex-presidenta, a revista estabelece, na matéria 
completa midiatizada no portal online, uma falsa simetria entre Dilma e Fernando Collor, para evo-
car a memória discursiva contida no interior do processo de impeachment sofrido por ele e desta 
maneira reiterar a necessidade de que aconteça o mesmo com a ex-presidenta. A revisa afirmou que 
Dilma seria a segunda a ocupar a presidência do país que seria restituída ao final do processo. Fer-
nando Collor de Melo sofreu um processo de impeachment legítimo em 1992, julgado culpado por 
corrupção. Ao tentar relacioná-lo com Dilma, fica evidente a tentativa de associar essas duas figuras 
políticas e de utilizar essa memória discursiva para legitimar o golpe contra ela.

REVISTA ÉPOCA

A Época é uma revista brasileira que circula desde 1998 e afirma que “reúne o que você preci-
sa saber para entender o Brasil e o mundo. É a revista que antecipa tendências, debate e respeita a 
sua opinião”.

Matéria da revista Época – Figura 3

Em 29 de agosto de 2016, o portal da revista Época publicou uma matéria sobre o depoimento 
da ex-presidenta para o Senado com a manchete “O discurso moralista que enterrará Dilma” em 
articulação com uma fotografia na qual ela aparece supostamente descontrolada e com a expressão 
de uma careta.

A escolha lexical pelo termo “Impeachment”, diante da luta discursiva estabelecida nessas 
condições de produção específicas, evidencia que a revista Época está imersa em uma formação 
discursiva majoritariamente de direita. Pois a escolha, apontada anteriormente, não se dá de forma 
aleatória ou arbitrária. A formação discursiva permite que a Época utilize esse termo para construir 
efeitos de sentido que legitimam discursivamente o processo instaurado contra Dilma Rousseff.

Para Michel Pêcheux (1997), formação discursiva é um conjunto de discursos que constituem 
o sujeito e que determina “o que pode e deve ser dito” (1997, p. 11) em condições históricas e ideo-
lógicas específicas e bem situadas. Ainda para esse autor, as fronteiras da formação discursiva são 
rígidas e fixas, ou seja, ele acredita que um discurso não pode apresentar duas formações discursi-
vas ao mesmo tempo. Já Courtine (2009), em sua tese, no ano de 1981, discorda de Pêcheux e apre-
senta o fato das fronteiras da formação discursiva serem elásticas e que, sendo assim, um discurso 
pode pertencer e, portanto, ser materializado em duas formações discursivas distintas.
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Ao materializar a frase “o discurso moralista que enterrará Dilma” a revista comprova essa 
elasticidade defendida por Courtine. Por ser uma revista que possui uma formação discursiva ma-
joritariamente de direita, não se espera que ela utilize o termo “moralista” para deslegitimar algum 
discurso, sobretudo político, tendo em vista que essa palavra é geralmente utilizada pela esquerda 
para apontar como a direita evoca a moral e a ética para legitimar suas ações governamentais e para 
justificar os movimentos políticos.

No discurso “Essa Dilma destemida, de firmeza física e moral inquebrável, apresentou-se da 
tribuna do Senado, altiva, para uma nova e igualmente nobre luta: salvar a democracia de si mesma”, 
podemos enxergar como a revista utiliza da ironia para legitimar o golpe contra a ex-presidenta e 
para afirmar que a democracia precisa ser salva e para isso é necessário que essa figura política seja 
afastada.

Um dos pressupostos do movimento feminista, discutido nas últimas ondas, é a desmistificação 
da violência como sendo uma ação só física que incide diretamente sobre os corpos das mulheres. 
Foi a partir da emergência desse debate que o termo gaslighting foi incorporado pelas feministas. 
Este é um fenômeno que age na manutenção do discurso, produzido por relações de poder patriar-
cais, segundo o qual as mulheres são “loucas”, “emocionais”, “descontroladas” etc. E que, portanto, 
não são capazes de ocupar cargos de poder, pois lhes faltam racionalidade e inteligência emocional.

Diante disto, somos capazes de observar que e revista Época cometeu gaslighting com a pre-
sidenta ao utilizar a imagem de Dilma em suposto descontrole para sustentar uma vontade de ver-
dade misógina e machista que deslegitima mulheres ocupando lugares de poder, pois materializa, 
discursivamente, a “incapacidade feminina”, tida como verdade durante séculos, de ser racional em 
situações de crise, principalmente de crise política

Nas frases “Dilma poderia ter se defendido com mais argumentos e menos arroubos”, “Não 
tentou apelar à razão dos outros – dos senadores ou dos demais brasileiros”, “A opção pelo palavre-
ado bélico do ‘golpe’ e termos assemelhados tenta destruir emocionalmente o inimigo, em vez de 
procurar construir racionalmente consenso com o adversário”. Podemos observar como a articula-
ção entre a imagem de Dilma, deslocada para a matéria, e a frase transcrita anteriormente fazem 
emergir um discurso sustentado por relações de poder patriarcais e produzem efeitos de sentido 
machistas. A revista se utiliza do suposto desequilíbrio emocional da presidenta para deslegitimar 
sua permanência na presidência do país, pois depois da descrição das atitudes “descontroladas” da 
presidenta e da materialização da fotografia escolhida pela revista, o discurso produzido cria efei-
tos de sentido que tendem a justificar e legitimar o processo de golpe.

Esse processo discursivo de deslegitimação de uma mulher no mais alto cargo de poder de um 
país só foi possível de ser materializado pela revista porque historicamente mulheres foram tidas 
como “loucas”, “descontroladas”, “emocionais”, “irracionais” etc, portanto “incapazes” de ocupar es-
paços públicos, sobretudo de poder. Além disso, a deslegitimação de uma mulher no mais alto cargo 
de poder de um país também se apresenta através da utilização, assim como na edição anterior, do 
termo “neutro” “presidente”, pois o termo, sem definição de gênero, primeiramente silencia o desejo 
de Dilma de ser tratada como presidenta, e em segundo lugar expressa o posicionamento da revista 
no embate político-discursivo levantando por ela.

Diante disto, além de uma articulação discursiva politicamente bem situada para a deslegiti-
mação de um dado governo, a revista reproduziu discursos misóginos para derrubar a presidenta 
Dilma Rousseff, utilizando-se do fenômeno chamado gaslighting para representá-la como “louca” e 
“descontrolada”, portanto, como um sujeito “incapaz” de continuar na presidência. E a partir disso, 
somos capazes de enxergar que a revista opera na manutenção de vontades de verdade produzidas 
por relações de poder patriarcais no que diz respeito a fala pública de uma mulher e, além disso, ao 
fato de um sujeito feminino ocupar o mais alto cargo de poder de uma democracia representativa.
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REVISTA CARTA CAPITAL

A Carta Capital é uma revista semanal brasileira, publicada pela Editora Confiança, e afirma 
que “pratica jornalismo em sua essência, crítico e transparente” e circula no Brasil desde 1994. 

Matéria da revista Carta Capital – Figura 4

Em 29 de agosto de 2016, dia em que a ex-presidenta Dilma Rousseff se pronunciou no Sena-
do, o portal da revista Carta Capital publicou uma matéria sobre esse acontecimento com a man-
chete “Estamos a um passo de um verdadeiro golpe de Estado, diz Dilma” com um vídeo com as 14 
horas de seu pronunciamento.

O termo “golpe” foi utilizado pelos movimentos sociais de esquerda para evidenciar o fato de 
o “impeachment” ter sido uma articulação política contra o projeto social e neodesenvolvimentista, 
e não neoliberal, do partido dos trabalhadores. Portanto, a escolha por utilizar o termo “golpe” evi-
denciou que a formação discursiva que constitui a revista é majoritariamente de esquerda e, além 
disso, evidenciou seu posicionamento em relação ao processo que Dilma estava sofrendo. Na luta 
discursiva presente no interior desse acontecimento político selecionado para análise, utilizar a pa-
lavra “golpe” ou “impeachment” é necessariamente se posicionar.

Nas análises apresentadas anteriormente, observamos que as revistas produziram efeitos de 
sentido na tentativa de criar consensos sobre o golpe e de apresentar o processo como legítimo e 
justo. Além disso, interditaram o depoimento completo da ex-presidenta, evidenciando, desta ma-
neira, como a revista opera na manutenção de vontades de verdade patriarcais sobre a voz e a fala 
pública feminina. Já a midiatização da Carta Capital, foi publicada apresentando um posicionamen-
to bastante contrário ao processo de “impeachment”, deixando evidente que o processo se tratou 
de um golpe ilegítimo e injusto contra a presidenta Dilma Rousseff. E, desta vez, ela foi a responsável 
por afirmar isso, já que o portal publicou, na íntegra, o discurso da ex-presidenta.

Diferentemente do que foi analisado, por exemplo, no portal da revista Época, que reproduziu 
vontades de verdade misóginas e machistas, que produzem relações de poder excludentes através 
da utilização do fenômeno “gaslighting”, representando Dilma Rousseff como “louca” e “descontro-
lada” para torná-la, desta maneira, incapaz de continuar ocupando a presidência, a Carta Capital 
construiu uma imagem da ex-presidenta de forma lúcida e serena. Por exemplo, na frase “Ciente de 
que o processo de impeachment chega à reta final praticamente definido”, podemos enxergar o pro-
cedimento de exclusão que se concretiza a partir da divisão entre razão e loucura, só que neste caso, 
a matéria constrói a imagem de Dilma consciente e racional ao ponto de saber que o golpe está cada 
vez mais perto de ser concretizado. Ou seja, aqui ela se mostra racional e capaz de ocupar o maior 
lugar de poder de uma democracia representativa: a presidência de um país.

Com a midiatização do discurso completo de Dilma Rousseff, a Carta Capital dá voz, de fato, 
a ela. Historicamente, as mulheres foram silenciadas e lhes foi retirado o direito à voz, à opinião, à 
existência enquanto sujeito. Portanto, no momento em que a revista opta por construir uma ma-
téria afirmando que se trata de um golpe e midiatizando o vídeo com as 14 horas de depoimento 
de Dilma, a Carta Capital demonstra de que lado se encontra no jogo político-midiático. Tratou-se 
não só de se posicionar politicamente, mas, sobretudo, de construir um discurso contra hegemônico 
capaz de legitimar e voz e a fala pública de uma mulher e de afirmar que esses sujeitos podem sim 
ocupar espaços políticos. A utilização da marcação de gênero no substantivo “presidente” também 
é um posicionamento político que evidencia que a revista legitima uma mulher na presidência.

A midiatização da fala de Dilma em relação aos políticos Getúlio Vargas, Juscelino Kubitsche-
ck e João Goulart, faz emergir uma memória discursiva que aproxima essas quatro figuras políti-
cas e dá visibilidade ao fato delas, em momentos políticos anteriores, terem sofrido perseguições, 
além de terem que lidar com uma iminente ruptura com a democracia. A memória da ditadura mi-
litar também é evocada por Dilma Rousseff e midiatizada pela matéria da revista Carta Capital. Ao 
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aproximar esses dois fatos políticos, efeitos de sentido são produzidos para lembrar ao leitor que 
a ex-presidenta já sofreu com um governo antidemocrático e totalitário e que agora está sofrendo 
uma injustiça por ser afastada por um golpe parlamentar preocupado e estancar a sangria de um 
governo preocupado com as reparações históricas necessárias para a diminuição de desigualdades 
estruturais.

Portanto, podemos observar como a revista Carta Capital construiu um discurso contra hege-
mônico preocupado em legitimar e dar visibilidade à voz e à fala pública de uma mulher. Além disso, 
produziu discursos capazes de apoiar a transgressão concretizada com a ascensão de Dilma à presi-
dência se posicionando contra o processo de golpe que estava sendo instaurado contra ela, utilizan-
do o substantivo “presidente” com a marcação de gênero, disseminando seu discurso de defesa etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das análises realizadas, observou-se como os portais online das revistas Veja, IstoÉ, 
Época e Carta Capital produziram e massificaram discursos a fim de criar uma vontade de verdade 
sobre o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, utilizando sua fala pública direcionada ao se-
nado no dia 29 de agosto de 2016. Notou-se, com isto, que de fato a mídia funciona como uma tec-
nologia de poder capaz de orientar a opinião pública e de construir realidades através dos discursos 
difundidos.

As três primeiras estão imersas em uma formação discursiva majoritariamente de direita. Por 
este motivo, observou-se como as revistas Veja, IstoÉ e Época produziram discursos pertencentes 
a uma formação discursiva patriarcal e como se utilizaram da interdição e da divisão entre razão e 
loucura, ou razão e emoção, para deslegitimar uma mulher no mais alto lugar de poder de uma de-
mocracia representativa: a presidência.

A partir dessa constatação, fica evidente como o patriarcado utilizou, historicamente, essa di-
visão entre razão e loucura, forjada discursivamente e sustentada por vontades de verdade misó-
ginas, para excluir mulheres de espaços de poder. Além disso, a revista Veja evocou uma linguagem 
chamada “dilmês”, termo machista e carregado de preconceito linguístico, na tentativa de construir 
uma vontade de verdade em relação a ex-presidenta, evidenciando, desta maneira, seu posiciona-
mento em relação à voz e à fala pública feminina que ignora as construções sociais e discursivas em 
relação à interdição histórica que esses sujeitos sofreram.

Ao contrário da maioria, a Carta Capital, revista que historicamente esteve imersa em uma 
formação discursiva majoritariamente de esquerda, reproduziu discursos contra hegemônicos, 
evidenciando seu posicionamento discursivo que legitima uma mulher na presidência através da 
utilização da heterogeneidade mostrada, da midiatização do depoimento completo de Dilma, da uti-
lização da marcação de gênero no substantivo “presidente” e da quebra da divisão patriarcal entre 
razão e emoção.
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JORNALISMO E PRÁTICAS JORNALÍSTICAS: UMA ANÁLISE DA SESSÃO 
“BLOGS E COLUNAS” DO PORTAL GP1 (TERESINA-PIAUÍ)42

Amanda Laís Pereira Nolêto43

RESUMO

O artigo propõe refletir sobre as práticas jornalísticas atuais, considerando o Jornalismo en-
quanto atividade de produção de informação, e como tais práticas afetam a produção noticiosa, o 
conceito de notícia e os novos formatos decorrentes dos impactos da tecnologia. Pretende promo-
ver uma reflexão teórica-crítica mediante a análise dos profissionais responsáveis pelo conteúdo da 
sessão “blogs e colunas” do portal GP1 (Teresina–PI). Para tal, utilizou-se de Pesquisa Bibliográfica, 
elaborada com base, principalmente, nas ideias de Marcondes (2009), Ramonet (1999) e Salaverría 
(2014), bem como de estudo empírico por meio da análise dos profissionais responsáveis pela men-
cionada sessão do portal. Ao final, o que se percebe é que a nova ambiência comunicacional, a partir 
das tecnologias, traz profundas e importantes transformações no processo produtivo das noticias, 
especialmente no que tange a identidade dos jornalistas e/ou profissionais responsáveis pela pro-
dução de conteúdo noticioso.

Palavras-chave: Jornalismo; Práticas Jornalísticas; Portal GP1.

INTRODUÇÃO

Entender as práticas jornalísticas e a produção de conteúdo nos meios de comunicação seja 
televisão; rádio; portal ou plataformas digitais, e como tais fatores se relacionam com os demais 
atores do processo comunicativo, em especial neste artigo, quem produz o conteúdo, é preciso con-
siderar o Jornalismo enquanto campo produtivo de informação e compreender o universo ao qual 
está inserido, bem como as transformações que vem sofrendo ao longo da atual ambiência comuni-
cacional pautada em mudanças, a partir dos impactos da tecnologia, que alteram o fazer jornalístico 
e a identidade do jornalista.

Para Moraes (2017), a sociedade atual é marcada por remodelações, ou seja, reconfigurações 
decorrentes dos mais diversos fatores, como por exemplo, a revolução científica e o avanço da tec-
nologia. Muitas são as características desta nova realidade moldada na informação e no conheci-
mento em constante expansão, numa escala globalizada, que resultam numa troca imoderada de 
informações.

Expressões como sociedade da informação x sociedade do conhecimento x socieda-
de da aprendizagem x sociedade da educação x “sociedade da recomendação” (AN-
DERSON, 2006) x modernidade liquida, etc., circulam no meio social e referem-se 
às mudanças econômicas, políticas e socioculturais advindas da revolução cientifica 
registrada desde o século XIX, explosão documental e desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo. E nesta sociedade, onde informação e conhecimento se expandem 
e se globalizam, a mídia torna-se responsável direta por uma demanda desenfreada 
de informações, demanda esta que ganha força por todo o planeta (MORAES, 2017, 
p. 20).

42 - Trabalho apresentado no GT 02 – Discurso e Narrativas Midiáticas do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Sub-
jetividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
43 - Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí (UFPI), sob orientação da Pro-
f(a). Dr(a). Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho. Teresina-PI. E-mail: amandalaispnoleto@hotmail.com.
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Ao refletir sobre esta sociedade da informação, de “notícia pós-moderna” (ESPADA, 2009), 
observa-se que nunca como agora se falou tanto em Jornalismo, levando em conta suas mais varia-
das facetas, campo epistemológico, perspectivas e desafios. Autores, como Espada e Busto (2009), 
estudam sobre as crises e contrariedades do Jornalismo atual e afirmam que, dentro da perceptível 
“revolta cultural” existente, os “discursos econômicos, políticos, tecnológicos, literários e científicos 
também têm se ocupado das crises do jornalismo” (p. 7).

Segundo Espada (2009) é inconcebível continuar praticando o oficio jornalístico sem consi-
derar o que se encontra por detrás da produção, quer dizer, o “making of” para que a notícia seja 
veiculada. O autor acredita que os jornalistas que escrevem/produzem sem refletir sobre os modos 
de produção, desde as questões éticas passando pelos fundamentos técnicos, acabam por praticar 
uma espécie de ‘realismo ingênuo’, pautado na grande maioria das vezes na indiferença. Ou seja, 
para ele, “fazer jornalismo é hoje, também, informar sobre o próprio jornalismo” (p. 7), entender 
como ele se concretiza, sendo de extrema importância compreender a atividade, a ‘indústria’ que 
existe na produção da informação e o próprio funcionamento da mídia.

Quanto a isso, Ramonet (1999) acrescenta que informar-se não é apenas se interessar por 
determinados assuntos ou áreas temáticas como política, economia, cultura e etc., mas é principal-
mente interessar-se pela informação, no seu sentido mais profundo. É se voltar para a informação 
dentro do contexto da comunicação, sendo necessário que “a mídia analise o funcionamento da mí-
dia. Que se informe sobre a informação” (p. 27).

Partindo desse panorama, o presente artigo pretende promover uma reflexão teórica, a partir 
de revisão bibliográfica, acerca das práticas que envolvem a atividade jornalística considerando o 
Jornalismo, o profissional que produz a notícia e as nuances presentes na produção da informação. 
Ademais, pretende também possibilitar um estudo empírico por meio da análise dos profissionais 
responsáveis pela produção de conteúdo da sessão “blogs e colunas” do portal GP1, possibilitando 
um paralelo entre o aporte teórico construído com a pesquisa bibliográfica e objeto a ser estudado. 
A investigação é fundamentada nesse ‘novo’ universo comunicacional, já citado anteriormente, em 
que todo mundo comunica, há o uso cada vez maior das novas tecnologias e concomitante, certa 
aniquilação do jornalista e mudanças drásticas no fazer jornalístico.

Os atores econômicos (empresas, patronato), políticos (governo, partidos, grupos), 
sociais (sindicatos, associações, organizações não governamentais) ou culturais (te-
atros, óperas, centros culturais, casas de cultura, editores, livrarias) produzem infor-
mação, têm seu próprio jornal, seu próprio boletim, seus próprios responsáveis pela 
comunicação. A comunicação, neste sentido, é “um discurso feito por uma instituição 
e que bajula a si mesma”. Neste contexto, o que vem a ser a especificidade do jornalis-
ta? [...] Este tipo de comunicação acaba por perturbar, parasitar, confundir o trabalho 
do jornalista; ela lhe rouba sua particularidade, sua singularidade, sua originalidade 
(RAMONET, 1999, p. 26).

A escolha desta temática justifica-se primeiramente pela necessidade de aprofundar pesqui-
sas e estudos no próprio campo da Comunicação. Para tal, é fundamental promover reflexões, de 
cunho crítico, a fim de que haja ferramentas para produção do conhecimento científico, que favo-
reça a expansão e a autonomia deste campo na construção da ciência. Além disso, é necessário que 
existam condições sociais onde a mídia se submeta a critica e “faça permanentemente sua autocrí-
tica” (RAMONET, 1999, p. 27), ou seja, é através desse estudo/análise/reflexão que se entende mais 
sobre o seu próprio funcionamento.

Justifica-se também pelo fato de que há, principalmente com a irrupção das novas tecnologias, 
uma preocupação cada vez maior com as questões de responsabilidade e ética no universo informa-
cional, assim torna-se importante avaliar como estão sendo produzido o conteúdo informativo e se 
existe preocupação ética com a informação que está em circulação. Quem está produzindo? Quem 
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é responsável pela noticia? Existe cuidado ético com o conteúdo veiculado? São alguns dos questio-
namentos que “estão no centro das preocupações dos jornalistas” (RAMONET, 1999, p. 25).

A Internet revolucionou radicalmente toda a estrutura social, em todo e qualquer aspecto que 
diga respeito ao ser humano e a sociedade, assim, alterou profundamente os modos de produção e 
consumo. Existe hoje uma busca por maior rentabilidade, os prazos estão cada vez menores, há uma 
necessidade de cobrir a atualidade com um custo mínimo. Essa urgência ocasiona um aumento na 
quantidade de notícias produzidas e gera uma superabundância na oferta de conteúdo, ademais, 
conforme assegura Ramonet (1999), tal ambiência permite que qualquer cidadão, à sua maneira, 
se torne uma espécie de ‘jornalista’ e esteja à frente de uma mídia de alcance mundial, o que exige 
uma atenção cada vez maior aquilo que está sendo produzido, e por causa disso, suscite o aprofun-
damento e a reflexão critica dos fundamentos que sustentam o jornalismo como atividade de pro-
dução de informação e as referencias e princípios que orientam suas praticas.

Vale destacar ainda a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM), de 2016, da Secretaria de Comu-
nicação da Presidência da República, que demonstra o quanto a internet segue como o meio mais 
utilizado pelos brasileiros para se informar. Segundo a pesquisa, é o 2º meio de comunicação mais 
utilizado, principalmente entre os jovens de 16 a 25 anos, que apresentam maior renda e nível es-
colar. Por ser um dos meios mais procurados para consumo de informação, motivou a escolha da 
sessão “blogs e colunas” do portal GP1 como objeto de investigação desse artigo.

O objetivo geral é projetar discussões teóricas, através de pesquisa bibliográfica, e também 
resultados empíricos acerca do fazer jornalístico, considerando as práticas que regem o exercício 
de produção e divulgação de noticias e também a relação entre tais práticas, o conteúdo e a própria 
identidade do jornalista e/ou responsável pela produção do conteúdo noticioso. Inicialmente trata-
rá um debate sobre notícia, sua construção na atual realidade pós-moderna, o ser jornalista, o ofício 
jornalístico na atualidade, além da construção noticiosa na ambiência da internet, com o Webjor-
nalismo e suas novas facetas e características, que alteram sobremaneira as práticas produtivas e 
de consumo, com base em teóricos como Espada (2009), Marcondes (2009) e Salaverría (2014). Em 
seguida, apresentará a análise empírica do objeto de estudo escolhido, qual seja, a sessão “blogs e 
colunas” do portal GP1, com fundamento no estudo teórico pré-concebido. Por fim pretende apon-
tar, nas considerações, as principais interseções entre as concepções teóricas e o objeto de análise, 
bem como as perspectivas quanto ao futuro do Jornalismo e da produção noticiosa.

NOTÍCIA E PRÁTICAS JORNALÍSTICAS: REFLEXÕES SOBRE O JORNALISMO A PARTIR 
DOS IMPACTOS DA TECNOLOGIA

Em ‘La noticia posmoderna’, Espada (2009) afirma que o Jornalismo “é, essencialmente, me-
diação e seleção constantes sobre os fatos” (p. 13). Tal assertiva é o cerne das discussões que tra-
tam sobre o objetivo central do jornalismo e em especial, o papel desempenhado pelo jornalista no 
universo atual pautado na ‘noticia posmoderna’. Para o autor, tem existido um desaparecimento do 
mediador, a partir de uma reivindicação da sociedade e dos ‘mais poderosos’, e é no núcleo deste 
raciocínio que surgem os embates e lutas contra o exercício jornalístico. Somado a isso, estaria, se-
gundo ele, a decepção que a atividade tem causado aos cidadãos, o que consequentemente provoca 
discussões a respeito da função do jornalista, sua legitimidade e competência para exercer o ofício. 
“Não se pode negar que há razões objetivas na crise de confiança entre cidadãos e jornalistas” (p. 
14, tradução nossa).

Outro fator característico da atualidade seria, para ele, a ‘pegada’ do relativismo na seleção e 
hierarquização das notícias. Em particular no jornalismo digital, é possível observar um abandono 
do sistema de classificação das noticias através do grau de importância que outrora embasou por 
muitas décadas o jornal de papel. Com o jornalismo digital (webjornalismo), “o importante é o últi-
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mo” (p. 15), ou seja, prioriza-se de certa forma a velocidade para noticiar e assim, as noticias pulsam 
rapidamente sem os contratempos que ‘golpeiam/golpearam’ o jornalismo impresso.

A informação torna-se assim eletricidade: um fluxo contínuo que depende apenas 
da opção que aciona o cidadão soberano, a cujo critério exclusivo, a determinação do 
valor de as notícias. A euforia ilusória desse relativismo é o cenário de agregadores 
(tipo Google news) que oferecem a possibilidade para fazer um jornal individual, com 
base nas preferências de cada usuário (ESPADA, 2009, p. 15–16, tradução nossa).

De acordo com Ramonet, “informação se tornou de verdade e antes de tudo uma mercadoria” 
(1999, p. 28), portanto, o critério não é mais cívico, seu valor não está mais fundado, por exemplo, 
na veracidade dos fatos. Como mercadoria atende (atenderá) a critérios de mercado, leis sujeitas à 
oferta e demanda, inclusive até mesmo, por vezes, desprezando a ética, como pontuado anterior-
mente nesse trabalho. “O conjunto dessas transformações justifica a necessidade de uma nova re-
flexão sobre a informação” (RAMONET, 1999, p. 28).

Sobre a época atual, o autor sustenta que a relação informacional, antes constituída por even-
to, jornalista e cidadão, agora é esquematizada num eixo que tem apenas dois polos: o cidadão e o 
evento, sem propriamente contar com o jornalista, enquanto que no passado, o jornalista verificava 
o fato (evento), filtrava as informações, analisava e só depois transmitia ao cidadão. É como se a fun-
ção do jornalista, com o avançar do tempo, deixa-se de existir. Percebe-se, então, uma aproximação 
entre os autores, cada um a sua maneira, no que tange as características do vigente ambiente comu-
nicacional. Todo mundo comunica, alteram-se os atores do fluxo de informação, o papel do jornalista 
é, por vezes, atacado, o cidadão comum assume mais importância, a informação, e por consequência 
a noticia, ganha novos conceitos, a mídia se sacrifica em busca do instantâneo, notícia transforma-se 
em mercadoria, as responsabilidades e funções dos atores envolvidos são transformadas e etc. Em 
outras palavras, “aquele que transmite tem responsabilidade, mas também o cidadão [...]. Informar-
-se supõe mudar de mídia [...] os cidadãos também tem uma obrigação: serem ativos e não passivos 
na busca de informações” (RAMONET, 1999, p. 27).

Alusivo aos caminhos do atual Jornalismo é fundamental, para esse artigo, trazer algumas re-
flexões propostas por Marcondes Filho em ‘Ser jornalista: a língua como barbárie e a noticia como 
mercadoria’. Para o pesquisador, as sociedades são formadas por tecnologias e indivíduos. E é den-
tro dessa relação, que se encontram forças intensas que atuam em um jogo conflituoso e disputado, 
nomeado por ele como “contínuo mediático que não tem forma, não tem materialidade, não tem 
estruturas constitutivas, é apenas uma atmosfera, um clima geral [...] capaz de produzir seus efeitos 
e realizar o sentido da comunicação” (2009, p. 46).

O autor aponta, inclusive, como a própria cultura dos meios de comunicação se encontra cada 
vez mais corrompida, o que inevitavelmente, corrompe o próprio jornalista, suas práticas e con-
dutas profissionais. Por exemplo, segundo ele, os jornalistas condizem com a corrupção dos meios 
de comunicação, apresentando como chantagem, situações onde se percebe uma ‘mera submissão 
consentida’. Tal realidade por vezes pode levá-los a preocupar-se com demissão iminente quando na 
verdade ela sequer está presente.

Nessas circunstâncias, por que esses profissionais fazem questão de permanecer 
jornalistas se seu trabalho acaba sendo o da pura desinformação e da função de sim-
ples reprodutores do poder e das vozes dominantes? Afinal, ninguém é obrigado a 
ser jornalista, há empregos igualmente nobres e menos aviltantes na sociedade. É 
que, por certo, os ‘ganhos paralelos’ compensam. A profissão fascina pelas oportuni-
dades de estarem próximos às personalidades, por participarem de seus privilégios, 
por rastejarem pelas migalhas que caem da mesa de ricos e famosos (FILHO, 2009, 
p. 48).
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Essa sociedade formada por tecnologias e indivíduos, como consubstancia o autor, sofre im-
portantes e significativas transformações, advindas da evolução tecnológica com inovações de 
cunho computacional acrescidas da eclosão da própria Internet, formatada como um espaço de 
trocas, acontecimento, negócios e diversão, e resulta em um ‘novo jornalismo’ em que tudo agora 
é diferente. Para Marcondes Filho, o novo cenário/‘nova era’ que transforma sobremodo o Jorna-
lismo, e a nova ‘ideologia’, promulgada com a ‘computadorização’ e universo virtual, leva às ultimas 
consequências o espírito da indústria cultural, da estetização das políticas e etc.

Válido destacar o paralelo que o autor faz entre Jornalismo, o papel que a imprensa possuía 
e como ela se encontra nessa nova ambiência comunicacional. Entendida inicialmente como força 
agregadora, a imprensa era informação, com função especifica, nos sistemas de comunicação, de 
informar, ‘criar estoque argumentativo’ e agir de forma a preservar o que existia. Inclusive, função 
essa fundamentada, de acordo com ele, por seu papel mítico presente no inconsciente das pessoas 
e que se baseava em uma disputa de poder e confronto de interpretações. A virada, com o século 21, 
traz uma nova imprensa, um novo horizonte, onde “os jornalistas não são nada, a imprensa é tudo. 
Mas os jornalistas podem, eventualmente, estimular, através de insistentes inserções, o surgimento 
de um acontecimento dotador de sentido, que não será bom nem mau, será o que for” (FILHO, 2009, 
p. 56).

A atualidade, marcada por novas tendências, uma ‘nova imprensa’ e modificações de cunho 
político, econômico, social e cultural, acarreta novos panoramas para o próprio jornalismo que ago-
ra traz também questões de convergência dos meios, credibilidade, o boom dos blogs e um quadro 
jornalístico pautado no universo online, bem característico da sociedade informacional desse uni-
verso midiático. No novo século, o jornalista surge com o papel de ajudar os cidadãos a descobrir 
o que devem ou não acreditar, como verdadeiros árbitros da opinião pública, segundo Marcondes 
Filho. A notícia que antes era produto desse universo, agora se torna um serviço disponível ao leitor 
e que lhe oferece instrumentos para as questões diárias. Quanto ao atual jornalismo e seus precei-
tos, o autor vai tratar sobre os blogs e pontuar como a blogosfera alterou (e altera diariamente) a 
realidade de produção, consumo das notícias e a informação enquanto mercadoria.

Naturalmente, como se sabe, o jornalismo de blogs aumenta em grande monta a pos-
sibilidade de manipulação (e de inserção de boatos na rede), já que o receptor nem 
sempre possui informações anteriores para questionar o que é anunciado ou não tem 
tempo de verificá-las. Como já se falou muito a respeito do jornalismo, um boato cir-
cula como verdade por certo tempo, até que seja desmentido. E como a mercadoria 
informação é um bem altamente perecível, começando a perder força já no instante 
em que é divulgada, o boato ou a manipulação vão funcionar como notícia no melhor 
período, isto é, na fase mais crível da informação jornalística” (FILHO, 2009, p. 59).

Em conformidade às transformações advindas com a blogosfera, Ramón Salaverría, referência 
mundial em jornalismo na internet, atesta que para além de mudanças nos hábitos de consumo ou 
mesmo nas tecnologias de produção, a verdadeira transformação está na apropriação da informa-
ção por parte da sociedade atual concebida como sociedade da informação. Autores como Salaver-
ría (2014) e Anderson (2014) são unânimes ao denominar o atual cenário como sendo um “jorna-
lismo pós-industrial”, devidos aos novos processos de produção e também aos novos processos de 
difusão de conteúdos e informações.

É dentro dessa realidade, marcada por transições na forma de apresentar e distribuir informa-
ções e inclusive quanto à importância das notícias, que o próprio conceito de notícia é reformulado. 
Salaverría vem dizer que, no âmbito do jornalismo, o termo notícia se refere “classicamente, a dois 
sentidos: ao acontecimento informativo, como em ‘ocorreu uma notícia’, e ao relato informativo, o gê-
nero jornalístico, a notícia que se escreve sobre determinado acontecimento” (2014, p. 12), porém 
esses dois conceitos estão sendo revistos dentro do jornalismo contemporâneo.



61 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

De acordo com o autor, a Internet com novas coordenadas temporais e espaciais fazem com 
que o conceito de acontecimento informativo, por exemplo, seja modificado haja vista que conta-se 
hoje com as redes sociais e o universo digital com suas próprias características. Essas plataformas 
trarão novos vieses para o que é considerado acontecimento e como ele é qualificado como informa-
ção. “Hoje, para pequenos grupos de amigos, um acontecimento ocorrido nessa esfera limitada será 
notícia” (SALAVERRÍA, 2014, p. 12), ou seja, o conceito de notícia estará atrelado ao acontecimento, 
mas também às pessoas envolvidas e ao vínculo entre elas. Na mesma medida em que o conceito de 
notícia pode ser reduzido ao nível de proximidade, pode ser expandido, segundo o autor, a um nível 
mais macro onde o contexto informacional não esbarra em barreiras espaciais. Com a Internet e as 
redes sociais – o universo da blogosfera – o que acontece em um local distante pode ser relevante 
para quem tem interesse no assunto.

O conceito de acontecimento noticioso experimentou uma amplificação no âmbito 
da internet, mas ao mesmo tempo se produz uma reconfiguração do conceito de no-
tícia como relato, como gênero jornalístico. A notícia tradicional, dos meios impres-
sos, é baseada na lógica da pirâmide invertida, com características formais, com um 
tipo de tamanho, de titulação, etc. Mas no âmbito da internet o relato noticioso se 
multiplica. E como se multiplica? Por meio da hipertextualidade; da multimidialidade 
– isto é, a possibilidade de combinar elementos textuais, gráficos e sonoros; e da in-
teratividade – a possibilidade de que o público intervenha e contribua com seus pró-
prios aportes informativos. Portanto, efetivamente, acredito que a notícia no âmbito 
da internet está se reconfigurando nesse duplo sentido (SALAVERRÍA, 2014, p. 13).

Além disto, o referido teórico vai dialogar com pesquisadores que falam sobre “jornalismo lí-
quido” e sobre uma possível ‘liquidez’ do Jornalismo. Para ele, essa particularidade da contempora-
neidade, impactada pelas tecnologias, remodelam as formas de produção informativa, ou seja, os 
padrões que outrora determinavam as diretrizes na produção do conteúdo jornalístico com esque-
mas pré-moldados para a elaboração e distribuição de informação, e fica a mercê de novas dinâmi-
cas onde a própria estrutura física das redações, por exemplo, é remodelada com espaços descen-
tralizados e conectados por meio da tecnologia.

Quanto às praticas jornalísticas e aos próprios jornalistas, Salaverría (2014) assegura que a 
profissão é “cíclica” na medida em que, com as atuais modificações e remodelações, não há uma 
perda do vigor ou valor, mas o surgimento de uma ‘nova vida’, um novo desenvolvimento, um novo 
cenário informativo e uma nova realidade editorial a partir da informação na internet.

“BLOGS E COLUNAS” DO PORTAL GP1

Para o aprofundamento das discussões que tratam sobre o Jornalismo na nova ambiência co-
municacional, para reflexões a partir dos impactos causados com o desenvolvimento das tecnolo-
gias e ainda uma crítica às práticas jornalísticas atuais, definiu-se como objeto empírico de análise 
nesse artigo, a sessão “blogs e colunas” do portal GP1 e os profissionais responsáveis pela produção 
de conteúdo dessa respectiva sessão.

O site jornalístico se define como o ‘1º Grande Portal de Notícias do Piauí’, através da plata-
forma de busca do Google. Sustenta que é possível encontrar, em sua homepage, “noticias do Piauí, 
Brasil, mundo, política, celebridades, cotidiano, esporte, blogs e opiniões”. Ao acessar o endereço 
eletrônico (https://www.gp1.com.br/), observa-se como o se compõe o layout do site, que é dividido 
nas seguintes sessões: “home, política, Piauí, polícia, cidades, blogs e colunas, TV GP1, entreteni-
mento, esportes, bizarro, Brasil e mais”. Ainda no topo do site, mais precisamente a lado direito, 
encontram-se ícones para acessar a página no Facebook, Google+ (g+), Instagram, Twitter, Youtube, 
Whatsapp, o telefone de contato da redação e ainda, o ícone para buscas no site.
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Figura 1 – Home do GP1

Fonte: https://www.gp1.com.br/

Ao clicar na sessão “Blogs e colunas”, o GP1 estabelece quem são os colunistas que fazem par-
te do site de notícias e são responsáveis pela produção e publicação do conteúdo dessa sessão. A 
partir de pesquisa no site, é possível verificar que a mesma é composta por 07 (sete) blogs/colunas 
elencados em ordem alfabética, quais sejam, blog “Anastácio Aguiar”, “Celso Oliveira”, “Coluna do 
GP1”, “É Fake News”, “Herbert Sousa”, “Opinião” e “Valdomiro Gomes”.

Figura 2 – Sessão Blogs e Colunas

Fonte: https://www.gp1.com.br/colunistas/

O que se percebe, a partir da homepage da sessão, é que essa não é composta exclusivamen-
te por jornalistas, ou seja, a produção do conteúdo não fica a cargo de um jornalista, profissional 
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pensado, dentro do Jornalismo, como detentor das práticas necessárias para o exercício fidedigno 
do ofício. Ao contrário, das 07 colunas, apenas 01 (um) colunista se identifica como jornalista, os 
demais podem ser divididos entre profissionais de outras áreas e ainda, colunas sem um “autor” 
identificável.

Conforma a descrição encontrada no site GP1, a primeira coluna, intitulada “Anastácio Aguiar”, 
é escrita por Anastácio Aguiar que é psicanalista, hipnólogo e terapeuta de vidas passadas, autor da 
coluna desde 2008. A próxima é “Celso Oliveira”, onde não há nenhuma descrição sobre o responsá-
vel pelo conteúdo, apenas uma espécie de slogan “Blog do Celso Oliveira – Fazendo e Acontecendo”. 
A terceira coluna é “Coluna GP1” com “informações sobre política, justiça, jornalismo investigativo 
e os bastidores de tudo o que acontece no Piauí”, mais uma vez não possível identificar um autor 
responsável pela produção e muito menos aferir se tal produção é feita por um jornalista.

A coluna seguinte “É Fake News” não faz referência ao responsável por escrevê-la, apenas é 
descrita com o seguinte texto “Descubra aqui as notícias falsas postadas nas mídias sociais Whatsa-
pp, Facebook, Twitter e mais”. A quinta coluna “Herbet Sousa” é a única em que o responsável pelo 
conteúdo noticioso é um jornalista, inclusive é possível fazer contato através de números de tele-
fones que são disponibilizados ((86) 9 8806-8907 / (86) 9 9436-9811). Em seguida, tem-se a “Opi-
nião” descrita apenas com os dizeres “este blog é sobre a opinião do leitor”, ou seja, mais uma vez 
não é possível identificar o profissional responsável pelo o que noticiado. E por fim, a última coluna 
“Valdomiro Gomes” identifica o responsável pela produção, porém constata-se que o mesmo não é 
jornalista, mas funcionário público, responsável pelas noticias do Médio Parnaíba. É fundamental 
destacar que a análise dos responsáveis pela sessão “blogs e colunas”, identificando quem é ou não 
jornalista, é feita com base na própria descrição encontrada no site, portanto, o GP1 aponta quem é 
e quem não é jornalista, ou seja, quem é profissional com gabarito para exercer as práticas jornalís-
ticas na produção de conteúdos da sessão.

CONSIDERAÇÕES

A partir das proposições teóricas apresentadas neste trabalho e correlacionando-as com a 
sessão “Blogs e colunas” do portal GP1, é permitido aferir que existe, no atual contexto comunica-
cional, uma supressão do jornalista. É notório que há um desaparecimento do profissional na produ-
ção de conteúdos noticiosos, sobretudo quando se leva em conta o contexto midiático dos blogs ou 
colunas na internet, quando o cidadão passa a produzir também informação ou ainda outro profis-
sional o faz, como acontece com o objeto escolhido. Diante dessa realidade, é presumível contestar 
a legitimidade e a competência daqueles que produzem a notícia, tendo em conta que, tais requisi-
tos que eram próprios do jornalista, enquanto responsável pela mediação social, muitas vezes não 
se encontram presentes nos profissionais que noticiam.

O jornalista que verificava o fato, filtrava as informações, analisava e só depois transmitia 
ao cidadão, não é mais o único responsável por tal ato e então os meios de comunicação passam a 
corromper o próprio ato jornalístico, ofertando espaço para outros atores participarem desse pro-
cesso de troca comunicacional, sem que necessariamente possuam referencias para orientar suas 
práticas.

Há uma reestruturação no panorama do Jornalismo que interfere diretamente nas práticas 
jornalísticas desempenhas e para, além disso, observa-se uma transformação do campo jornalístico 
a partir dos impactos advindos das tecnologias e da Internet. As formas de produção, que antes 
atendiam a requisitos, padrões e técnicas estabelecidas dentro da própria atividade jornalística, são 
remodelados para assumir novas identidades que influenciam na própria identidade do jornalista e/
ou profissional responsável pela produção do conteúdo jornalístico, mas também na mediação so-
cial, nos atores do processo comunicativo, nos novos modelos de negócio e na eclosão do jornalismo 
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pós-industrial onde a indústria de noticias está envolta em constantes turbulências, transforma-
ções diárias e crises permanentes.
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RESUMO

O trabalho utiliza a Veja com o objetivo de analisar a construção discursiva da imagem de Sér-
gio Moro a partir das capas e matérias de capa - um total de quatro exemplares - durante os contex-
tos de Lava Jato e Vaza Jato. Específico, apresentar as diversas formas em que Moro é construído 
pela Veja; identificar os modos pelas quais as escolhas linguísticas presentes nas matérias de capa 
relacionam-se com os contextos; analisar a contribuição dos pontos ideológicos presentes nas ma-
térias em cada contexto e compreender como as conjunturas sociais influenciaram na construção 
discursiva da imagem de Moro pela Veja. O método utilizado é a Análise de Discurso Crítica (ADC), 
de Fairclough (2019), que entende que o discurso é construído dialeticamente por fatores exter-
nos para depois ser construído internamente. Concluímos que os discursos da Veja são alterados 
conforme mudam-se os contextos. Logo, a imagem de Moro passa por um processo de construção e 
desconstrução ao longo das capas e matérias de capa, de herói para vilão, o que mostra a face ideo-
lógica em seus discursos.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Discurso; Sérgio Moro; Lava Jato; Veja.

INTRODUÇÃO

Assim como Sartre (2014), compreendemos que antes de encontrar representações para vi-
ver, precisamos, primeiramente, existir. Partindo dessa filosofia existencial, ressaltamos que, ao lon-
go da história, os seres humanos são guiados e orientados por representações (concretas ou simbó-
licas), significados para qual existimos ou lutamos, seja através de diversos signos e formas.

E como as representações ganham sentidos ou significados? Uma boa parte está localizado 
na linguagem, pois é um mecanismo essencial para a evolução humana. Para isso, as ideologias são 
um dos principais elementos, que colaboram para consolidação de paradigmas na medida em que 
diferentes representações constroem diversas maneiras de enxergar e ler o mundo e tais interpre-
tações são privilegiadas em detrimento de outras. Logo, as representações são os nossos olhos com 
a intenção de visualizar o mundo e construí-lo discursivamente.

Então, como a revista Veja construiu discursivamente a imagem de Sérgio Moro durante a 
Lava Jato e Vaza Jato nas suas capas e matérias de capa? Essa é a pergunta que norteia o presente 
trabalho que visa, principalmente, analisar a construção discursiva da imagem de Sérgio Moro nos 
respectivos cenários já citados. De modo geral, analisar a construção discursiva do ex-ministro da 
justiça nos cenários da Lava Jato e Vaza Jato a partir das capas e matéria de capa da revista Veja. 
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Especificamente, apresentar as diversas formas em que o Sérgio Moro é construído pela Veja; iden-
tificar os modos pelas quais as escolhas linguísticas presentes nas matérias de capa da revista rela-
cionam-se com os contextos estudados; analisar a contribuição dos pontos ideológicos presentes 
nas matérias para cada contexto localizado, e criticar como as conjunturas sociais influenciaram na 
construção discursiva da imagem dele pela revista.

A escolha pela Veja se deu em virtude do seu domínio social em que ocupa, tendo um lugar 
de destaque no jornalismo político, econômico e social, possuindo um discurso autorizado, ou seja, 
detendo de um poder de conhecimento sobre os discursos políticos, econômicos e sociais. Além 
disso, o periódico é o maior semanal em circulação no Brasil. Trabalhamos com a hipótese principal 
de que a Veja mudara o discurso sobre Sérgio Moro de acordo com os contextos sociais. Isto porque 
quando exercia a função de juiz da operação Lava Jato, era visto pelos meios de uma forma positiva, 
aparentemente, imparcial, confiável e com credibilidade, consequentemente, tinha uma influência e 
poder sobre a mídia. À medida que o mesmo começa a ser suspeito de cometer atos contra o Código 
de Processo Penal (CPP) e é apresentado como parcial, postura oposta à que ele aparentava ser, por 
matérias publicadas pelo The Intercept Brasil, momento conhecido como Vaza Jato. A partir disso, os 
discursos presentes nas capas e textos de capa da revista sofreram mudanças.

Quanto a estrutura do presente artigo, no primeiro tópico discorremos sobre a abordagem 
teórica-metodológica da Análise de Discurso Crítica (ADC), de Norman Fairclough (2019), e assim, 
apresentando os conceitos relacionados ao discurso como intertextualidade e interdiscursividade, 
metáfora. Além disso, também debatemos sobre poder, ideologia e hegemonia. Em seguida, discu-
timos sobre a questão da construção de sentidos dos textos de revista, e seus efeitos na realidade 
social.

Na análise, explicamos os detalhes sobre o desenrolar dos contextos a ponto de preocupação 
em ambientar a quem se interessar em ler o presente artigo. Notamos que os discursos da Veja mu-
dam conforme os contextos no qual estão inseridos. Deste modo, a imagem de Moro passa por um 
processo de construção e desconstrução ao longo das capas e matérias de capa, de herói para vilão, 
quando serve em legitimar e sustentar, em cada contexto, as realidades construídas discursivas pela 
revista.

ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA: TEORIA E MÉTODO

Compreendida como teórico-metodológica, a Análise de Discurso Crítica (ADC) operacionali-
za um conjunto de estudos científicos em uma abordagem cada vez mais interdisciplinar e transdis-
ciplinar para análises críticas da linguagem na modernidade tardia48, a favor de um olhar sociodis-
cursivo por meio da gramática funcionalista49. Tendo o contexto como elemento crucial das análises, 
a ADC tem objetivo em analisar, criticamente, como as assimetrias de poder são constituídas, legi-
timadas e transformadas através do discurso, e como tais manifestações colaboram nas discrimi-
nações, opressões e no controle dos indivíduos em posições de desvantagem na realidade social, 
contribuindo, assim, para uma mudança social (RESENDE, RAMALHO, 2019; BATISTA JR, SATO, 
MELO, 2018; FAIRCLOUGH, 2019).

Adotamos a pesquisa qualitativa interpretativa com caráter documental, que adentra ao per-
curso da ADC quando se entende que se trata de uma metodologia potencialmente crítica ao acre-
ditarmos que o texto carrega consigo cargas de diversos efeitos sociais da realidade social a partir 
da sua construção e o que almeja com aquela estrutura usada (MAGALHÃES, MARTINS, RESENDE, 

48 - É marcada pela introdução de novas tradições, e a destruição de tradição, que sempre foi visto como algo estabelecido e 
também a obtenção de novos conhecimentos, assim, o indivíduo torna-se mutável, móvel. E também pela quebra de barreiras entre 
tempo e espaço, mecanismos de desencaixe e flexibilidade institucional (ver mais em Giddens apud Resende, Ramalho, 2019).
49 - A ADC adota a gramática funcionalista pois comunga da ideia de que “a linguagem tem funções externas e internas”, assim, 
compreendendo que os fatores externos interferem na construção interna da linguagem (Resende, Ramalho, 2019).
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2017). Nesse sentido, esse tipo de pesquisa relaciona-se com a ADC ao comungar da ideia de que 
“os textos são artefatos para o estudo do processo social” interconectando com demais categorias 
de análise, como poder, ideologia, intertextualidade, interdiscursividade, hegemonia, por exemplo 
(SCHWANDT, GEERTZ apud MAGALHÃES, MARTINS, RESENDE, 2017, p. 31).

É importante enfatizar que a ADC propõe a ideia de desnaturalizar discursos ou pensamentos 
cristalizados na sociedade quando percebe o discurso como um dos elementos da prática social, 
estimulando o processo emancipatório do indivíduo e o desenvolvimento do seu senso crítico, pois 
tem como uma de suas premissas básicas a preocupação em analisar de que forma o texto é usado 
na manutenção e transformação das interações no mundo contemporâneo através das ideologias 
(FAIRCLOUGH, 2019).

De encontro com as outras áreas científicas, a ADC propõe que seus analistas tenham uma 
posição política clara em suas pesquisas. Com isso, a ADC busca fugir da neutralidade ao comungar 
da ideia de Van Dijk (apud Batista Jr, Sato, Melo, 2018, p. 32) que “[...] recusa o mito da isenção cien-
tífica, e agindo assim, diferentemente de outros saberes [...] não nega, mas explicitamente define e 
defende seu próprio posicionamento político. Isso é, a ADC não é neutra – e tem orgulho disso”.

Para pesquisa, escolhemos a principal vertente da ADC, a Teoria Social do Discurso (TSD), de 
Fairclough (2019), que considera o discurso como um elemento inseparável da realidade social: am-
bos são moldados reciprocamente durante os fluxos interacionais discursivos. Dessa forma, o dis-
curso é visto como linguagem em ação, sendo um elemento conectado dialeticamente no momento 
das práticas sociais, como as pessoas (com crenças, valores, desejos, ideologias, etc.), atividade ma-
terial, relações sociais, além do próprio discurso e da prática social em si.

Fairclough (2019) apresenta a concepção do modelo tridimensional do discurso, que se aten-
ta na sustentação na contemplação tanto da análise textual quanto a análise social, que é dividida 
três dimensões: prática social, práticas discursivas e texto. Na dimensão textual, encontramos as 
organizações linguísticas do texto em seu quadro micro, como a coesão, gramática, estrutura so-
cial, vocabulário, lexicalização; na dimensão das práticas discursivas temos o processo de produção, 
distribuição e consumo do texto, que são relacionados aos espaços econômicos, políticos e institui-
ções particulares, como discursos pedagógico, jurídico, médico, político; na dimensão das práticas 
sociais, o quadro macro, trata-se dos mecanismos ideológicos e hegemônicos das instâncias discur-
sivas, assim, ligados as lutas ideológicas e hegemônicas através dos textos. Nos tópicos posteriores 
explicaremos as categorias que serão utilizadas nas análises, como discurso, intertextualidade e in-
terdiscursividade, metáforas, ideologia, poder e hegemonia.

DISCURSO

Na ADC, o discurso deixa de ser a centralidade na análise e passa a ser visto como um mo-
mento das práticas sociais. O discurso também ganha um papel de representação de uma realidade 
específica ou de mundo, que será na perspectiva dos grupos hegemônicos. A ADC considera que o 
discurso tem dois significados: abstrato e concreto. O ‘discurso’, no singular, tem o sentido de ser o 
momento em que a linguagem figura como inseparável da realidade social, fazendo parte das práti-
cas sociais, sendo a noção abstrata. Enquanto que ‘discursos’, no plural, ganha a noção de um modo 
particular de interesses e representação de mundo, sendo a noção concreta. Dessa forma, os ‘dis-
cursos’ são interligados dialeticamente com outros elementos das práticas sociais (BASTISTA JR, 
SATO, MELO, 2018).

Em sua filosofia marxista da linguagem, Bakhtin (2014) propõe que a linguagem tem um aspec-
to social e histórico, ou seja, não há uma separação da relação do indivíduo com a fala. Deste modo, o 
discurso é visto como um elemento ideológico em sua natureza, ou seja, todo discurso é ideológico. 
Para ele, “a palavra é o fenômeno ideológico por natureza” e “o domínio do ideológico coincide com 
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o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se concentra, encontra-se 
também o ideológico. Tudo o que é ideológico possui valor semiótico” (BAKHTIN, 2014, p. 33).

Logo, para analisar um determinado discurso é necessário destacar o contexto no qual está 
inserido, uma vez que o discurso é construído socialmente em determinadas práticas particulares 
(VAN DIJK, 2018). Nesse sentido, analisamos o processo de acesso ao discurso. Devido a isso, o 
autor enfatiza que o “discurso não é analisado apenas como um objeto “verbal” autônomo, mas tam-
bém como uma interação situada, como uma prática social ou como um tipo de comunicação numa 
situação social, histórica ou política” (VAN DIJK, 2018, p. 12).

INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE

Compreendemos com Bakhtin (2011) que os textos nunca nascem do nada, sendo os textos 
sempre respostas de outros que os antecedem, contribuindo para uma articulação entre os textos. 
A intertextualidade propõe uma relação dialógica entre os textos, que faz uma conexão entre os 
elementos internos de um enunciado com os outros externos, gerando uma cadeia enunciativa.

Bakhtin (2014) entende que dialogismo seja o processo de diálogo e articulação entre as vozes 
no texto - a polifonia, ou seja, o autor vê que as palavras do outro não são genuinamente suas, pois 
é sempre em uma perspectiva de outra voz antecedente a sua. Então, é possível afirmar que toda 
linguagem é dialógica, que pode ser pensado em dois planos: a interdiscursividade, a relação entre 
os discursos; e a intersubjetividade, a relação entre sujeitos.

Para o processo de articulação dos textos, ainda na perspectiva de Bakhtin (2011), a inter-
textualidade pode se manifestar de diversas formas dentro de um discurso, seja como uma simples 
citação direta, quando colocamos na íntegra a fala de alguém; ou por meio de uma citação indireta, 
algo que fizemos ao longo de todo esse trabalho ao referenciar nossos pensamentos às vozes dos 
autores; por frases ou palavras acompanhadas de “aspas”, através de paráfrases ou recontextualiza-
ção, que acontece quando você explica determinado objeto com suas próprias palavras logo depois 
de ler algum autor (a); e também acentuada em forma de ironia, de indignação, de reverência, por 
exemplo.

E, juntamente, com a intertextualidade temos a interdiscursividade: as relações entre textos e 
as suas formações discursivas nos diferentes tipos de discursos. E também é responsável por ser um 
mecanismo que contorna as ligações com outros tipos de formações discursivas. É na interdiscursi-
vidade que encontramos a articulação dos discursos nos textos ou não, assim como esses discursos 
estão sendo mesclados com outros.

Outros dois pontos encontrados na intertextualidade é a preposição e ironia. Na primeira, as 
vozes não são referenciadas aos seus discursos explicitamente. Fairclough (2019, p. 161) define a 
preposição como “proposições50 que são tomadas pelo (a) produtor (a) do texto como já estabeleci-
das ou ‘dadas’”. A preposição pode ser engatilhada por meio de amplos recursos linguísticos, como 
“sentenças clivadas, verbos factivos, artigos definidos, e outros” (VIEIRA, RESENDE, 2019, p. 136). 
A segunda já configura a sua “natureza intertextual” devido ao “fato de que um enunciado irônico 
‘ecoa’ o enunciado de outro” (FAIRCLOUGH, 2019, p. 165).

METÁFORA

Presentes no nosso dia a dia, as metáforas são elementos fundamentais na trama discursiva 
ao desempenhar uma estratégia no interior do discurso na forma em que uma realidade particular 
é construída (FAIRCLOUGH, 2019). Segundo Lakoff; Johnson (apud Sato, Júnior, 2013, p. 201), as 

50 - As preposições são acontecimentos colocados no discurso como já dados como estabelecidos sem revelar o seu contexto na 
tentativa de legitimação pois pressupõe algo. Para Ducrot (1987), as preposições são categorias de implícitos não-discursivos.
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metáforas são introduzidas nos nossos pensamentos a partir da linguagem ao “propiciar uma com-
preensão e uma experiência de uma coisa em termos de outra”.

Com isso, o nosso sistema de conhecimento e crença é metafórico por natureza, significando 
que a nossa concepção e comportamento no mundo é influenciado por estruturas conceituais. No 
entanto, “a metáfora não nasce na linguagem, ela reflete-se na linguagem porque existe em nos-
so sistema conceptual” (RESENDE, RAMALHO, 2019, p. 86). Isso pontua que a formação do nosso 
pensamento é, inerentemente, metafórica, e concretizado na linguagem.

Verón (2004) traz a chamada metáfora visual, que nada mais é do que a compreensão da ima-
gem em diferentes contextos quando se utiliza uma mesma imagem para explicar outros contextos, 
ou seja, “uma situação está no lugar de outra” (MAGALHÃES, 2017, p. 92).

PODER COMO HEGEMONIA

Quando falamos sobre a noção de poder compreendemos que o seu uso nas sociedades de-
mocráticas modernas tem mais a ver com seu caráter de consenso e semântico (sentidos) ao invés, 
puramente, da coerção. O poder está impregnado na produção de sentidos e em suas disputas (VAN 
DIJK, 2018; HAN, 2019), portanto, para conquistar o poder, antes deve dominar o discurso. Isto 
porque o discurso, com a sua força de criar e produzir, possibilita a materialização das ideologias. O 
discurso, nessa perspectiva, significa poder (FOUCAULT, 2014).

Na ADC, portanto, o poder é visto como um conceito de dominação, pois o “poder não ema-
na de um sujeito, mas do conjunto de relações que permeiam o corpo social” (BATISTA JR, SATO, 
MELO, 2018, p. 58). Em outras palavras, o poder é fluído, e se materializa nos momentos das práti-
cas sociais nos diversos domínios sociais (FOUCAULT, 2014). A ADC concentra o poder atrelado ao 
de hegemonia, tendo como preocupação a carga ideológica dos textos que podem beneficiar inte-
resses e projetos do grupo dominante.

Seguindo o que foi exposto, o poder é um mecanismo instável e temporário, que devido as lu-
tas hegemônicas e as relações assimétricas de poder, tendem aos movimentos de mudanças sociais 
a partir da perspectiva dialética entre linguagem e sociedade. Fairclough (2019) recorre aos estu-
dos de Gramsci para classificar hegemonia, que a define como sendo uma liderança e dominação nos 
domínios econômicos, políticos, cultural, ideológica, pois as instabilidades colaboram para transfor-
mações sociais pelas lutas hegemônicas.

Ao estudar hegemonia, o primeiro ponto analisado é o processo de consentimento, sendo um 
conceito-chave. Ao entender que o poder como hegemonia é conquistado através do consenso, que 
“reforça a relevância das ideologias, veiculadas pelo discurso” (VIEIRA, RESENDE, 2019, p. 27), as-
sim, a dominação apenas acontece devido ao consentimento pela naturalização das práticas sociais. 
Tendo compreendido isso, podemos afirmar que é através do discurso que a hegemonia é instaura-
da, estabelecida, legitimada e mantida. Não sendo o discurso a única maneira para isso (EGLETON, 
2019). O conceito de hegemonia evoca a importância da ideologia

IDEOLOGIA NA PERSPECTIVA CRÍTICA

Para Foucault (2014), a ideologia serve para estabelecer e manter as relações de dominação, 
e tem uma existência materializada através dos textos, funcionando na constituição de sujeitos e 
estrutura através do posicionamento das pessoas na sociedade. Van Dijk (2018, p. 48) afirma que 
a ideologia é “uma forma de cognição social”, ou seja, ela serve para construir e controlar demais 
formações cognitivas como o sistema de conhecimento e crenças, representações sociais, compor-
tamentos, etc. Enquanto que, para Thompson (2011), a perspectiva mais utilizada pela ADC, afirma 
que a ideologia é compreendida como as diversas maneiras e formas em que os sentidos contribuem 
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para sustentação das relações de dominação por meio de trocas simbólicas. A concepção crítica de 
Thompson (2011) enxerga a ideologia como um aspecto negativo. Para ele, a ideologia se materia-
liza nos discursos por meio de cinco modus operandi que garantem a sustentação e manutenção das 
relações de dominação: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação.

Na legitimação as relações de dominação são consideradas legítimas quando são manifesta-
das como justas e dignas de suporte e aprovação. Essas operações de legitimação acontecem em 
três formas simbólicas: a racionalização (a legitimação é baseada em questões racionais e regras le-
galizadas e institucionalizadas a priori), a universalização (são representações de mundo específicas 
são apresentadas e legitimadas como servindo aos interesses de todos) e a narrativização (recorre 
as histórias do passado para poder legitimar os eventos do presente).

Na dissimulação, as relações de dominação são estabelecidas pela sua ocultação, negação, 
ofuscadas ou obscurecidas por construções simbólicas como deslocamento (os conceitos e termos 
passam por uma recontextualização favorecendo um determinado campo e utilizado para referen-
ciar ao outro, assim, alterando o seu teor positivo ou negativo), eufemização (em pontos de instabi-
lidade, ações, instituições ou até mesmo relações sociais tem suas representações construídas para 
despertar uma valorização positiva, invisibilizando o conflito) e o tropo (traços e adereços figura-
tivos são usados na linguagem servindo para fins de apagamento de pontos de conflitos de certos 
interesses).

Na unificação, as construções simbólicas de identidades coletivas funcionam na sustentação 
das relações de dominação através da padronização (aceitação de um respectivo referencial pa-
drão compartilhado coletivamente) e da simbolização (símbolos elaborados que represente todos 
de uma determinada sociedade).

Na fragmentação, as relações assimétricas de poder são sustentadas pela separação de indiví-
duos e grupos sociais que é um potencial ameaçador ao grupo dominante. E isso é elaborado a partir 
de duas estratégias: a diferenciação (apontar as diferenças que impedem e desarticulam a união de 
um grupo de forma coerente, e assim, criando obstáculos na luta hegemônica) e o expurgo do ou-
tro (criação de representações de um respectivo grupo, que seja uma ameaça ao grupo dominante, 
como o grande inimigo que deve ser abatido).

Por fim, a reificação sustenta as relações de dominação na ocultação da ideologia por trás 
de uma apresentação de um momento transitório como permanente. E acontecendo por quatros 
pontos elementos: naturalização (uma construção social é tratada como inerente e independente 
da ação humana, algo que acontece naturalmente), eternalização (produção de mecanismos para 
transformar fenômenos sócio históricos como permanentes), e a nominalização e passivação (am-
bos últimos possibilitam dar mais atenção para alguns termos e assuntos em detrimentos dos de-
mais, seja por apagamento de atores e ações) (THOMPSON, 2011, p. 81-88). No próximo tópico 
daremos sequência ao trabalho pontuando produção de sentidos na realidade social causados pela 
revista.

REVISTA: A CONSTRUTORA DE SENTIDOS

A revista também desempenha a função de ser uma construtora de identidades e padrões de 
comportamento, que, segundo Trindade (2016), estabelece um certo pertencimento entre os seus 
leitores. Scalzo (2003) vai ao encontro ao pensamento de Trindade (2016, p. 63) quando afirma que 
“as revistas têm a capacidade de reafirmar a identidade de grupos de interesses específicos, funcio-
nando muitas vezes como uma espécie de carteirinha de acesso a eles”. O jornalismo impresso figura 
como um dos instrumentos fundamentais em compartilhamentos de representações de realidades 
e grupos sociais, uma vez que é responsável por produzir diversos sentidos ao construir uma reali-
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dade de algum acontecimento, textualmente. Por conta disso, tem sido alvo da maioria das pesqui-
sas em ADC (BASTISTA JR, SATO, MELO, 2018).

Sendo o jornalismo um ambiente de circulação e produção de sentidos, salientamos a impor-
tância de compreendermos as estratégias de comunicação por detrás das construções discursivas e 
os seus efeitos na realidade social. Para Charaudeau (2006) e Silva (2006), a mídia, principalmente 
o jornalismo, constrói realidades a partir das notícias, que serão elaboradas para interesses pró-
prios. Sobre esse aspecto em ser uma construtora de sentidos, enfatizamos em perceber a revista 
enquanto sujeito discursivo, uma vez que constroem textos, em suas diversas formas, consequen-
temente, produzem sentidos que estão dentro de uma eterna semiose, ou seja, os sentidos estão 
sempre se conectando e gerando outros sentidos, infinitamente.

Nas palavras de Trindade (2016, p. 64), “é fato que as revistas, enquanto sujeitos dizem o que 
pensam. A forma como as informações são repassadas resultam na produção e disputa de sentidos, 
desde o momento da entrevista, a maneira como o jornalista interpreta, produz sentido”. Logo, esse 
processo contribui para produção de sentidos ao tecer os fios ideológicos dos discursos na medida 
que “[...] o ideológico é uma dimensão constitutiva de qualquer sistema social de produção de sen-
tido (VERÓN, 2004, p, 104).

ANÁLISE CRÍTICA

No presente tópico, o propósito é compreender como a revista Veja construiu discursivamen-
te a imagem de Sérgio Moro durante a Lava Jato e Vaza Jato nas suas capas e matérias de capa. 
Para se chegar a esta compreensão, foi escolhido quatro entre as sete capas e matérias de capa 
relacionado aos contextos de Lava Jato e Vaza Jato publicadas em 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, 
nas quais Moro está presente nas capas. Optamos pela primeira revista e a última e aquelas duas 
que mais geraram debates na sociedade em cada um dos contextos, sendo a “Operação mãos-sujas” 
(2014), “Ele salvou o ano” (2015) da Lava Jato, e “Justiça com as próprias mãos” (2019) e “Desmo-
ronando” (2019) da Vaza Jato, com o intuito de analisar de que forma as revistas construíram a ima-
gem de Moro por meio dos discursos.

Figura 1.: Capas analisadas na presente pesquisa/ Fonte: Veja

SÉRGIO MORO EM TEMPOS DE LAVA JATO

Para contextualizar, Sérgio Moro, antes de virar ministro da Justiça do governo Bolsonaro, 
ocupava a função de juiz em Curitiba e foi responsável por julgar em primeira instância os crimes 
identificados pela operação Lava Jato51, considerada a maior investigação contra a corrupção no 
Brasil, com 175 prisões de empresários, políticos, lobistas e doleiros, entre eles o ex-presidente 
Lula, principal concorrente de Bolsonaro na corrida presidencial de 2018, e ocupando o primeiro 
lugar nas pesquisas. Além das prisões, houve mais de 120 condenações. Durante o mesmo período 
eleitoral, o nome de Moro era o favorito para ocupar uma vaga no Superior Tribunal Federal (STF). É 

51 - Disponível em <http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso>. Acessado em maio de 2020.
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partindo desse contexto que as análises estarão situadas nesse primeiro momento, sendo as revis-
tas “Operação mãos-sujas” (2014) e “Ele salvou o ano” (2015).

Como já discutido anteriormente, o discurso é a imposição de uma verdade a quem escuta, e a 
verbalização de uma determinada realidade social na qual estamos inseridos, que, segundo a Veja, 
preferiu conduzir discursivamente em apresentar o Moro ao público em sua primeira capa, publi-
cada em 04/11/2014, edição 2398, “Operação mãos-sujas”, como sendo uma vítima de políticos e 
empreiteiros envolvidos nos casos de corrupção conhecidos como Petrolão52 e Mensalão53.

A referente capa é construída por uma imagem de Moro com um semblante preocupado, que 
é confirmado pela sua reação e com um olhar profundo, abrindo margem para uma interpretação de 
que ele já saberia o que viria a seguir; imagem esta que é complementada com o seguinte enunciado: 
“OPERAÇÃO MÃOS-SUJAS/ Os acusados do maior caso de corrupção da história brasileira manobram 
para tirar de cena o juiz responsável pelo processo”. Ao utilizar a palavra “manobram”, é produzido um 
efeito de sentido ao leitor de que Moro estaria correndo o risco de ser afastado do caso, assim, con-
firmando e legitimando toda a construção discursiva da capa em questão por meio do intertexto, 
quando foi utilizada palavras de outros na construção da manchete da revista, que cria um ambiente 
aparentemente imparcial e objetivo. A frase “operação mãos-sujas” é, metaforicamente, compreen-
dida que esses mesmos alvos do Moro estavam elaborando planos para tirá-lo do caso, assim, sujan-
do as suas próprias mãos.

A intertextualidade é materializada na matéria de capa “Agora, querem destruir o juiz”, assinada 
por Daniel Pereira e Robson Bonin, quando começam a relatar casos anteriores nos quais tiveram a 
participação de Moro com o objetivo de legitimar a sua conduta como eles mesmo enunciam como 
“um daqueles juízes intocáveis, incorruptíveis com uma carreira cujos feitos do passado explicam seu com-
portamento no presente e pronunciam um futuro brilhante”. Nesse ponto, o recurso da intertextualida-
de é recontextualizada para o, então momento, a fim de repassar aos seus leitores uma imagem de 
Moro como uma “arma” para enfrentar os “poderosos interesses contrariados”, sendo um substituto 
de Joaquim Barbosa e Roberto Gurgel nessa espécie de guerra, em outras palavras, uma espécie de 
salvador da pátria.

Aqui, percebemos o encontro da intertextualidade com o teor ideológico, quando os jornalis-
tas buscam acontecimentos do passado para corroborar na sua compreensão do momento presen-
te, da época, isso, para Thompson (2011, p. 82), caracteriza como legitimação ou a concepção laten-
te da ideologia que acontece “por meio da recorrência a histórias buscam no passado a legitimação 
do presente”. Foucault (2014), assim como Bakhtin (2014) e Fairclough (2019), enfatiza a face ide-
ológica do discurso. Enquanto a isso, é percebido em toda a matéria de capa o começo da constru-
ção de um grande símbolo nacional, que, segundo Thompson (2011), é vista como unificação, que é 
sustentada na criação de um único símbolo, afim de unir indivíduos em um fundamento partilhado 
em comum por todos, que nesse caso é a Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, criando um 
discurso que o Brasil estava sendo “limpado” da mancha que o cercava, a corrupção. Com isso, aque-
les que tendem a ser contrários ou em cima do muro em relação à Operação Lava Jato e ao Moro 
poderiam ser influenciados em aceitar essa visão sobre ambos, porém, isso só acontece quando há 
uma espécie de identificação, segundo Fairclough (2019), que colabora na construção de identida-
des e realidades.

Durante a matéria de capa também é visto que a revista se utiliza de especialistas como os 
próprios jornalistas, os advogados criminalistas e ex-membros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que têm suas falas autorizadas a respeito do possível plano dos acusados contra Moro, também são 
recontextualizadas e escolhidas pela Veja para sustentar o seu discurso. Não devemos esquecer 
que, segundo Fairclough (2019), esses especialistas mantêm relações com instituições e grupos he-

52 - Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-mar-08/segunda-leitura-petrolao-importante-criminal-historia-brasil>. 
Acessado em maio de 2020.
53 - Disponível em <https://www.todoestudo.com.br/historia/mensalao-e-petrolao>. Acessado em maio de 2020.

https://www.conjur.com.br/2015-mar-08/segunda-leitura-petrolao-importante-criminal-historia-brasil
https://www.todoestudo.com.br/historia/mensalao-e-petrolao
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gemônicos, no qual influencia, em seus discursos, o modo como são vistos com um grau de verdade 
e, com isso, legitimando as perspectivas desses respectivos grupos na sociedade.

A imagem de Moro como o grande herói em combate à corrupção é, finalmente, consumada 
e consagrada, simbolicamente, em uma capa publicada em 29/12/2015, edição 2458, “Ele salvou o 
ano!”, na qual, diferente da anterior, a Veja mostra um Moro mais confiante e olhando seriamente, 
no centro da capa, e, uma manchete que confirma o lado da empresa a favor dele com a seguinte ex-
clamação: “ele salvou o ano!”. Além disso, no subtítulo, a Veja ressalta que “[..] pesquisou 300 sentenças 
que Sérgio Moro lavrou nos últimos anos e descobriu as raízes da determinação e eficiência do juiz que deu 
ao Brasil a primeira esperança de vencer a corrupção”. Deste modo, os sentidos são construídos pela 
Veja para que as ações de Moro sejam representadas positivamente quando ele é colocado como 
aquela luz do fim do túnel, a última esperança que restou para exterminar com os atos corruptos 
que assolam a história do Brasil, consequentemente, legitimando a visão ideológica e hegemônica 
do periódico, atenuando a eufemização. Desta maneira, detectamos uma construção hegemônica 
por parte de Veja ao apresentar esse lado de Moro como sendo algo universal e único, em um pro-
cesso de universalização quando apresenta essa realidade retratada por ela como sendo de interes-
ses de todos. Assim, atribuindo poder temporário e estável, não apenas a ela mesma, mas também 
para Moro, de forma semântica.

A narrativização, segundo Thompson (2011), quando se recorre aos acontecimentos do pas-
sado para legitimar atos do presente. Nisso, esse mecanismo é utilizado ao longo de toda a matéria 
de capa, “A cabeça de Moro”, quando a história de Moro é apresentada em um formato de retrospec-
tiva, afim de aproximar o juiz com os seus leitores a medida que descreve casos anteriores à Lava 
Jato e um pouco da sua história pessoal, criando uma certa intimidade entre ambos. E mais uma vez 
a Veja permanece insistindo, intertextualmente, em representar Moro como um grande defensor 
do sistema democrático e um ativista jurídico ferrenho contra os esquemas de corrupção no seguin-
te enunciado: “o zelo de Moro pela democracia parece ter sido reforçado na Lava-Jato, mas não surgiu aí. 
Vem de antes”.

SÉRGIO MORO EM TEMPOS DE VAZA JATO

Agora, as análises serão contextualizadas durante o vazamento das conversas de Moro com 
Deltan Dallagnol, chefe da operação Lava Jato, pelo site alternativo The Intercept Brasil, momento 
popularmente conhecido como Vaza Jato54, principalmente pelos usuários das redes sociais. Em ju-
nho de 2019, o site começa uma série de publicações sobre conversas no Telegram entre Moro e 
Deltan, vinda de uma fonte anônima. Nas matérias, observamos que há uma relação entre o juiz e o 
procurador da operação Lava Jato que rompe com o Código de Processo Penal (CPP), no artigo 254, 
IV, que considera incompatível que juízes e procuradores trabalhem de forma conjunta buscando o 
mesmo resultado, dessa maneira, atravessando a fronteira da legalidade e imparcialidade.

A capa intitulada “Justiça com as próprias mãos”, na publicação de 05/07/ 2019, edição 2642, 
a representação discursiva da imagem de Moro pela Veja é totalmente distinta do contexto ante-
rior. A revista traz, agora, um juiz à margem da lei, que atravessou a linha da legalidade sustentada 
pelos escritos da Constituição Federal de 88. Veja estampa Moro colocando o dedo em um dos lados 
de uma balança com o seguinte enunciado: “JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS/ Diálogos inéditos 
mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrado a balança em favor da acusação nos 
processos da Lava-Jato”. Ao usar a expressão irônica “justiça com as próprias mãos”, a revista é emergi-
da por outros ecos enunciativos e direciona os seus leitores a uma outra compreensão popular da 
frase: pessoas ou grupos levados pela vingança concretizam punição a uma determinada pessoa. 
Complementada, logo em seguida, por uma metáfora visual, segundo Verón (2014), uma imagem 

54 - Disponível em <https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/>. Acessado em maio de 2020.
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que é colocada em um outro contexto para explicar determinado assunto. Na Veja, acontece quan-
do é colocada uma imagem de um símbolo do curso de Direito, a balança, que significa a igualdade e 
o equilíbrio nos processos judiciais. Com isso, entendemos que Moro não seguiu, rigorosamente, es-
ses dois pontos e atuou como uma espécie de “justiceiro da lei”, colocando seus interesses em jogo, 
anulando a sua imparcialidade e manipulando toda a elaboração do processo da operação Lava Jato.

Já no começo da matéria de capa, a Veja é incisiva com o título: “JUSTIÇA A TODO CUSTO/Di-
álogos inéditos analisados pela parceria entre VEJA e o site The Intercept Brasil mostram que Sérgio Moro 
cometeu, sim, irregularidades durante seu período como juiz da Lava-Jato”. Nesse ponto enunciativo, a 
revista abandona toda a sua narrativa anterior, e, assume, agora, a posição de acusadora do “réu” 
quando diz que “Moro deixou de lado a imparcialidade e atuou ao lado da acusação”. Agora, Moro é re-
presentado, discursivamente e ideologicamente, como apenas mais um servidor público que atende 
aos serviços da corrupção, no qual tanto combatia em suas falas e ações, outrora, e desrespeitando 
o seu juramento feito em sua colação de grau em tempos de graduação.

Em seu processo de legitimação, Veja utiliza-se da racionalização ao buscar na racionalida-
de e nas regras legalizadas e institucionalizadas a priori para sustentar a manutenção da sua nova 
posição à Moro quando cita a postura do ex-juiz na operação Lava Jato que “pediu à acusação que 
incluísse provas nos processos que chegariam depois às suas mãos, mandou acelerar ou retardar opera-
ções e fez pressão para que determinadas delações não andassem. Na privacidade dos chats, Moro revisou 
peças dos procuradores e até dava bronca neles”. Com isso, a revista adentra aos enunciados do The 
Intercept Brasil ao dizer que “em parceria com o site, Veja realizou o mais completo mergulho já feito nes-
se conteúdo. Foram analisadas pela reportagem 649.551 mensagens”, automaticamente, os textos da 
Veja são interpelados, ideologicamente, pelas visões do outro site no momento que estão cheios de 
fragmentos de ecos enunciativos do “outro”, no caso o The Intercept Brasil, materializando a intertex-
tualidade e a interdiscursividade. Com isso, ressaltamos que quando esses discursos são cruzados, 
o posicionamento de um veículo acaba sendo validado através do discurso e posicionamento de um 
outro veículo.

O clímax desse novo cenário é estampado na edição 2639, publicada em 19/06/2019 com a 
seguinte manchete: “DESMORONANDO/ Diálogos comprometedores com o Ministério Público, com cla-
ras transgressões à lei, descontroem a imagem de Sérgio Moro, o grande herói da Lava-Jato”. Com esse 
enunciado, Veja publica a capa de misericórdia ao que restava aos últimos suspiros da imagem he-
gemônica dada pela revista nas edições anteriores. Em sua composição, a capa vem à tona com uma 
outra metáfora visual em conjunto com uma ironia quando é utilizado um busto de Moro com racha-
duras. Primeiramente, vamos entender o significado de um busto. Busto significa a representação 
de alguém, seja da parte superior ou apenas da região da cabeça. E, geralmente, quem ganha um 
busto são pessoas com algum prestígio ou notoriedade em uma sociedade ou grupo social. Tal ma-
nifestação estabelece a legitimação da importância desse alguém. Compreendido a noção de busto, 
analisamos que quando a Veja traz em sua capa uma figura de Moro representado em um busto to-
talmente em ruínas é um recurso não-discursivo para enunciar que aquela imagem de Moro, outro-
ra, de herói não existe mais, que ganha mais ênfase quando acompanhado da palavra “desmoronan-
do”, que, claramente, é um tom irônico e também um trocadilho com o próprio sobrenome do ex-juiz.

Em sua matéria de capa, “A desconstrução do herói”, Veja continua com a narrativa de descon-
truir a imagem de herói de Moro que ela mesma construiu, que, agora, leva em questão as conversas 
impróprias, divulgadas pelo The Intercept Brasil, entre o, então juiz com Deltan Dallagnol, procura-
dor e chefe da força-tarefa da Lava Jato, que acabou beneficiando uma das partes, ferindo a impar-
cialidade exigida pelo Código de Processo Penal (CPP). Como explicado anteriormente, as ações de 
Moro acabaram privilegiando a vitória de Jair Bolsonaro com a prisão política do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que ocupava o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais e 2018.
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Nesse cenário, percebemos que na matéria de capa da revista utiliza mais uma vez da metá-
fora quando usa uma fotografia de um momento em que Bolsonaro e Moro estão vestindo a camisa 
do Flamengo na arquibancada, ou seja, o juiz tem um lado. Com isso, Veja explica, metaforicamente, 
que Moro, anteriormente um juiz, estava e continua no mesmo time que Bolsonaro, uma analogia a 
partida de futebol. Isto porque logo após a vitória do atual presidente da República Federativa do 
Brasil, Moro é convidado para ocupar a cadeira do ministério da Justiça, um passo para ser candi-
dato para a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em determinado trecho, Veja sentencia: 
“[...] é inescapável a conclusão de que Moro se empenhou, fora dos autos, para colher evidências contra 
Lula. Nesse. Momento, ele cruzou a fronteira da legalidade”. Aqui, claramente, Veja reitera a sua posição 
ideológica em que acredita que Moro colaborou para um mecanismo que engrena todo o sistema 
brasileiro, historicamente, que ele sempre condenou em seus discursos: a corrupção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mudam-se os contextos, mudam-se os interesses. É partindo dessa paráfrase de Camões, que 
afirmamos a corroboração da nossa hipótese principal durante a análise, onde foi notada que a Veja 
alterou, sim, seus discursos conforme foi mudando o contexto. Sendo que durante a Lava Jato, o 
ex-juiz Sérgio Moro foi apresentado pela revista como um grande herói da nação brasileira em com-
bater a corrupção, um símbolo nacional. Enquanto durante a Vaza Jato, a mesma tem um processo 
de desconstrução dessa imagem reverberada por ela a ponto de aponta-lo como um juiz que atra-
vessou a linha da imparcialidade, indo de encontro ao Código do Processo Penal (CPP). Tendo como 
elemento crucial para esse feito as construções ideológicas, que foram organizadas, estrategica-
mente, para cada momento propício. Inclusive, a cada mudança discursiva, Veja mostrara a sua face 
ideológica na medida que lança as suas reais intencionalidades em determinado contexto à Moro.

Uma vez que partimos da relação dialética entre linguagem e sociedade, é visto que os contex-
tos tanto da Lava Jato como da Vaza Jato influenciaram os discursos da Veja em relação a imagem 
de Moro para com os seus leitores, ou seja, indo ao encontro ao que discutimos anteriormente em 
todo o artigo: a produção dos textos da revista sofreram interferências de mecanismos exteriores, 
bem como a situação política, econômica, social e até a posição de Moro perante a sociedade, que, 
como já explicado, mudou devido aos desdobramentos após as divulgações das matérias do site The 
Intercept Brasil. Com isso, a neutralidade foi exilada ao ser interpelada pelas correntes ideológicas 
pré-estabelecidas em cada situação.

Sabendo que é a partir da sua posição de enunciador que os discursos jornalísticos são for-
mulados, entendemos que os acontecimentos são enquadrados em realidades construídas, segun-
do Charaudeau (2006), a mídia fabrica um tipo de “realidade” que corresponde à sua maneira de 
enxergar o mundo, sejam em reportagens, entrevistas, notícias. Quando a realidade é transmitida 
pelas mídias passa a ser, automaticamente, uma realidade construída. Então, podemos dizer que os 
sujeitos sociais que consumiram os conteúdos da Veja adentraram nos seus ecos enunciativos, que 
colaboraram para a construção de alguns aspectos desse público, como a enxergar Sérgio Moro na 
Lava Jato de uma forma e na Vaza Jato de outra, e até mesmo influenciando suas ações sobre Moro. 
Lembremos que esses enunciados da Veja, que são construídos a partir da língua percebida como 
signo, portanto, carregados de ideologias geraram uma disputa de significações na sociedade.

Compreendemos, assim, que a organização e representação do discurso não é apenas para 
cumprir uma agenda gramatical, mas sim, um processo ideológico. Por isso, é preciso analisar criti-
camente os textos além do teor da gramática, enxergar os seus significados produzidos, as formas 
como as vozes são representadas, e as consequências disso no âmbito social, que transformam a 
ideologia em um senso comum para, então, conseguir o consenso social hegemônico sobre uma de-
terminada representação de uma realidade específica e estabelecendo e mantendo as relações de 
dominação. Dessa forma, “o poder resplandece pela ausência” (HAN, 2019, p. 40).
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O grande interesse da Veja, ao construir discursivamente a imagem de Moro nos contextos 
estudados, é legitimar os seus próprios interesses econômicos, políticos e sociais, quando constrói 
uma representação particular em cada momento partindo de naturalização de atores e vozes com a 
utilização de intertextos, ironias, metáforas que acabam inculcando sentidos positivos e negativos 
a um determinado personagem, no caso o Moro. Com isso, as visões ideológicas da Veja agem de 
forma sutil no cognitivo dos seus leitores, que são transformados em potenciais ignorantes quando 
sustentam uma visão de mundo superficial, como diria Marcuse (2015), uma visão unidimensional, 
e que não buscam questionar as “verdades” expostas.

Acreditamos, de antemão, que o campo jornalístico, para além de apenas relatar um simples 
fato, e sim, baseado nele, interpela os sujeitos que estão consumindo aquela notícia e contribui no 
desenvolvimento do seu pensamento crítico sobre o mundo ao seu redor. Todavia, o jornalismo tam-
bém assegura a cada enunciado, refeito e organizado discursivamente, ideologias de um grupo he-
gemônico e seus respectivos interesses. Aliás, a imprensa detém de um espaço para construir uma 
representação de uma realidade, lembrando, com a alegoria da caverna de Platão (2009)55: seria a 
imprensa responsável por projetar sombras na parede de uma sociedade?
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O MODO DE ORGANIZAÇÃO ENUNCIATIVO DO DISCURSO NA OBRA 
“TODOS OS NOMES”, DE JOSÉ SARAMAGO56

Ana Caroline de Carvalho Paiva 57

RESUMO

Como parte de uma pesquisa de Iniciação Científica na UFPI, este trabalho tem como objeti-
vo analisar o modo de organização enunciativo do discurso na obra “Todos os nomes”, do escritor 
português José Saramago. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa e interpretativa que tem 
como base teórica a Semiolinguística de Charaudeau (2008) e a Análise do Discurso Literário, de 
Maingueneau (2006). A partir dos primeiros resultados, percebe-se que a história tem como plano 
de fundo temas relacionados com a vida e a morte, ao abordar questões sobre o nascimento e o fa-
lecimento das pessoas, além de ser ambientada em um local específico para esse tipo de trabalho: a 
Conservatória Geral do Registro Civil, órgão responsável pelo registro civil dos cidadãos portugueses. 
Do ponto de vista da organização enunciativa do discurso na obra, percebe-se que há uma predomi-
nância delocutiva na narrativa, visto que o narrador conta os fatos e narra a história sem interferir 
nos acontecimentos, apenas relatando o discurso de um terceiro. Conclui-se que o autor mobiliza 
um narrador valendo-se da modalidade delocutiva da enunciação no intuito de garantir uma supos-
ta isenção no registro dos fatos.

Palavras-chave: Discurso; Literatura; Enunciação; “Todos os nomes”.

INTRODUÇÃO

Iniciada nos anos de 1960 na França, a Análise do Discurso (AD), é uma disciplina que busca 
não apenas a interpretação de textos, mas uma investigação mais profunda e detalhada sobre a 
produção de sentidos e sobre a ideologia presente neles. Leva-se em consideração o contexto sócio 
histórico e cultural no qual os sentidos se encontram. Ao envolver uma questão mais ampla que 
engloba o sujeito e suas posturas ideológicas a AD se torna um instrumental teórico eficaz para o 
estudo de discursos diversos, tais como o religioso, o político, o literário etc. É sobre este último que 
esta pesquisa se debruçou.

 Nos discursos literários há uma linguagem mais complexa, visto que na literatura não há, de 
certa forma, uma objetividade e sim uma linguagem mais subjetiva com multissignificações. Nesse 
tipo de análise busca-se compreender de que forma os sentidos são desvelados a partir do uso das 
ferramentas da Análise do Discurso e de que maneira deixam transparecer a não imparcialidade do 
sujeito/autor. Sabendo-se que na análise literária há toda essa especificidade e particularidades, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar o discurso literário do escritor português José Sara-
mago presente na obra Todos os nomes, com base no modo de organização enunciativo. Optamos por 
inserir os estudos sobre a Análise do Discurso Literário (ADL) na base teórica deste trabalho, tendo 
em vista se tratar de um instrumental emergente e eficaz para desvelar tanto os aspectos literários 
quanto as características que tornam uma obra um ato de linguagem.

56 - Trabalho apresentado no GT 7 – Discurso e Literatura, do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade 
(ENDIS), realizado de 28 a 30 de abril de 2020.
57 - Graduanda em Letras-Português e pesquisadora de Iniciação Científica na Universidade Federal do Piauí – UFPI, em Teresina – 
PI, sob a orientação do Prof. Dr. João Benvindo de Moura. Endereço eletrônico: acpaiva12@outlook.com
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A Análise do discurso literário é uma disciplina que se utiliza de instrumentos discursivos pró-
prios, capazes de ampliar as possibilidades de se estudar, analisar um texto literário. Assim, pode-
mos, de forma mais clara, desvelar os sentidos presentes na obra, visto que, nas obras literárias há 
uma infinidade de ideologias. Procuramos com este trabalho identificar a maneira como José Sara-
mago organiza seu discurso em Todos os nomes e, por consequência, sua ideologia.

Durante as pesquisas realizadas para nossa análise, encontramos muitos trabalhos que abor-
dam a obra Todos os nomes. Destacamos aqui dois deles, que são: O labirinto em Todos os nomes, de 
José Saramago, de Santana e Cortez (2012) e Literatura e política na ficção de José Saramago, de Pe-
reira e Lacerda (2008). O primeiro trabalho, apresenta uma análise focando nos espaços presentes 
em Todos os nomes. As autoras usam o termo “labirinto” para descrever os principais espaços que 
são a Conservatória Geral e o Cemitério. O segundo, analisa Todos os nomes juntamente com outras 
obras de Saramago focando no engajamento político do autor, visto que o mesmo deixa isso claro 
em grande parte de seus romances. Os trabalhos mencionados, bem como a grande maioria dos que 
encontramos durante a pesquisa, são da área de literatura, demonstrando, assim, a necessidade de 
uma abordagem que leve em conta os aspectos linguísticos e discursivos da obra, empreitada esta 
que nos propusemos a realizar através desta pesquisa.

Algumas pesquisas como a de Assunção (2018), que trata do discurso literário na obra “Um 
manicaca”, do piauiense Abdias Neves; Queiroz (2019), que analisa o ethos do poeta britânico Lorde 
Byron em cartas a sua mãe, e Gomes (2020) que aborda o humor e a morte na obra de José Sara-
mago, dentre outras, nos inspiraram e nos apontaram o caminho para construir uma ponte entre a 
Linguística e a Literatura.

Entendemos que analisar uma obra no ponto de vista da ADL significa adentrar um amplo es-
paço de discursividade que leva em conta a produção de sentidos e a relação que se estabelece en-
tre a linguagem e o meio no qual ela é produzida. Levando em conta essa perspectiva, pesquisadores 
diversos têm buscado explicitar os diferentes usos da linguagem para veicular “discursos”, ou seja, 
formas de engajamento consciente ou não, dotadas de uma força retórica passível de instaurar a 
adesão.

Nosso trabalho está divido em três capítulos, o primeiro aborda a Análise do Discurso e a Se-
miolinguística, focando numa abordagem psicossocial da linguagem. No segundo capítulo tratamos 
da metodologia. Por fim, no terceiro capítulo, temos a análise da obra.

A ANÁLISE DO DISCURSO E A SEMIOLINGUÍSTICA

Nesse item tratamos do surgimento e das principais características da Teoria Semiolinguísti-
ca. Procuramos destacar sua abordagem e funcionamento, mostrando como essa teoria concebe a 
linguagem e o meio social, e qual a sua relação com outras disciplinas como Psicologia Social, Socio-
logia, Antropologia e História.

A SEMIOLINGUÍSTICA: UMA ABORDAGEM PSICOSSOCIAL.

Nascida a partir da tese de doutorado do linguista francês Patrick Charaudeau, a Teoria Se-
miolinguística (TS), estabelece uma relação entre os atos de linguagem e os fenômenos psicosso-
ciais. Para a essa teoria, a linguagem tem uma forte relação com o contexto social em que acontece. 
Sendo assim, o ato de linguagem é visto como resultado da relação emissor/receptor em um proces-
so discursivo.

Uma teoria em especial chama a nossa atenção pelo fato de inserir o discurso em 
uma problemática comunicacional e pragmática, o que permite uma ênfase na ques-
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tão dos sujeitos da linguagem e de suas intencionalidades, e tais intencionalidades 
não podem ser desconsideradas na análise de um determinado discurso, já que, para 
tal teoria, elas entram em jogo durante os processos de produção e interpretação do 
discurso. (CORREA-ROSADO, 2014, p. 2)

Esse instrumental teórico considera o fato de que a construção da significação se realiza atra-
vés da relação forma/sentido que leva em consideração diferentes sistemas semiológicos, sendo a 
expressão de um sujeito intencional, influenciado por um meio social em determinado contexto. De 
acordo com Moura, Lopes, e Batista Júnior (2015, 2017), tal perspectiva teórica faz um elo entre 
a linguagem e os fenômenos psicossociais, comportando-se de maneira interdisciplinar, contem-
plando, assim, conceitos próprios de disciplinas como a Psicologia Social, Sociologia, Antropologia 
e História.

Para a TS, a linguagem é o resultado da interação entre um emissor e um receptor dentro de 
um contexto social no qual há uma relação forma-sentindo, como dito anteriormente. Interessa-se 
em estudar o fenômeno linguageiro, ou seja, o resultado da junção do que é implícito (relação entre 
produção/interpretação das circunstâncias do discurso), com o que está explícito (forma semiótica 
na visão significativa do ato). Sendo assim, no ato de linguagem a significação é feita tanto pelo que 
está semiologicamente visível quanto pelo que está implicitado pelo sujeito durante o processo de 
produção de sentido.

Para que haja a construção de sentido é preciso que um sujeito munido de intencionalidades 
se aproprie da língua em formas e sentido enquadrando-se no discurso. O sentido constrói-se assim, 
através de um processo chamado de semiotização do mundo, processo este que é realizado através 
de dois outros processos chamados, o processo de transformação e o processo de transação. No 
processo de transformação tem-se o mundo referencial, ou seja, a transformação do “mundo a sig-
nificar” em um “mundo significado”. Já no processo de transação um sujeito falante enunciador e um 
sujeito destinatário usam o “mundo significado” como papel de troca no ato de comunicação.

Fonte: Charaudeau (2005, p.27).

Dentro dessa teoria, o sujeito serve não apenas para informar o outro, mas, também, envol-
ve-se no discurso. Para tanto, é preciso que haja não apenas um, mas pelo menos dois parceiros em 
uma relação de reciprocidade na qual há conhecimento um do outro, possibilitando, assim, a intera-
ção no ato da linguagem dentro do chamado contrato de comunicação.

 Para melhor explicitar o ato de linguagem e o contrato de comunicação, Charaudeau (2009), 
propõe um quadro comunicacional no qual estão inseridos os quatro sujeitos protagonistas, seres 
de fala envoltos em uma situação comunicacional. O sujeito comunicante (EUc - ser social) dá a voz 
a um sujeito enunciador (EUe), sendo este um ser de fala que transmite seu dizer a um destinatário 
(TUd). Cabe ao sujeito interpretante (TUi) a interpretação final e real, que pode ser favorável ou 
contrária ao propósito do sujeito comunicante. Assim:

O sujeito comunicante é o responsável pelo engendramento do ato e também pelo 
processo de produção, isto é, ele é um sujeito agente que se institui como o locutor 
e articulador da palavra, testemunha, portanto, de um determinado real. Através do 
processo de produção, ele projeta dois outros indivíduos, o EUe, que põe em cena as 
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suas intenções, além de representar um papel linguageiro, e o TUd, que representa 
uma imagem fabricada e totalmente dominada por ele, que é colocada como uma 
representação do TUi, sem, no entanto, ser esse sujeito. (CORRÊA-ROSADO, 2014, 
p. 10).

Para a identificação dos sujeitos, é preciso que ambos se encontrem inscritos e empenhados 
em uma troca linguageira na qual há as seguintes perguntas: “quem fala com quem”?, “quem troca 
com quem?”, quem se dirige a quem? Variando-se de acordo com os traços de natureza social e os 
traços de status social.

A TS possui ainda outros importantes postulados, dentre eles, os modos de organização do dis-
curso (narrativo, descritivo, argumentativo e enunciativo) e os imaginários sociodiscursivos. Consi-
derando-se o recorte feito neste artigo, abordaremos, a seguir o modo de organização enunciativo.

A ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO (ADL)

Como uma subdivisão da análise do discurso, a Análise do Discurso Literário ADL, é uma disci-
plina que tem como principal teórico o linguista contemporâneo Dominique Maingueneau, estando 
ainda em construção e estruturação. A ADL teve início nos anos de 1990 e tem relação direta com a 
filologia.

Tal disciplina propõe-se, no âmbito da linguagem, à aplicação de adequadas ferra-
mentas discursivas ao texto literário para possibilitar uma assimilação ampliada dos 
sentidos advindos de produções inseridas na área da literatura. A linguagem literá-
ria, como forma de expressão, compõe a criação artística e não por isso deve ser vis-
ta como um mecanismo ingênuo, neutro, nulo, pois exerce poder, representação e 
significado que são observados pela ADL no intuito de alargar os horizontes sobre o 
fato literário. (ASSUNÇÃO, 2018, p. 18).

Ao utilizar instrumentos discursivos específicos a ADL permite que o texto literário seja am-
plamente verificado e, mesmo a literatura tendo uma linguagem própria, livre, o uso do instrumen-
tal teórico da ADL permite desvelar a produção de sentidos numa obra literária de forma mais efi-
caz e abrangente. O texto literário abriga uma infinidade de posicionamentos ideológicos. A ADL 
propõe-se, portanto, a explicar como esse texto significa e que efeitos de sentido pode produzir nos 
leitores, conforme explicitam Moura et al, (2018):

Passamos a olhar o texto literário não apenas como uma porção de escrita que pos-
sui este ou aquele estilo, encaixando-se na escola X ou Y, mas como uma produção 
de sentido capaz de provocar adesões e determinar comportamentos através da 
construção ou desconstrução de imagens, da sensibilização do auditório (leitores), 
da organização da lógica narrativa e da formulação de imaginários sociodiscursivos. 
(MOURA et al, 2018, p. 146).

O discurso literário não se encontra parado no tempo, ou seja, está em constante movimento. 
Para Maingueneau (2018, p. 9), a expressão “discurso literário” “é um rótulo que não designa uma 
unidade estável, mas permite agrupar um conjunto de fenômenos que são parte de épocas e socie-
dades muito diversas entre si”. A análise do discurso literário tem relação direta com a filologia. A 
presença da filologia na literatura teve seu marco no fim do século XIX, com a constituição da cha-
mada história literária. Nessa época, a Filologia já não possuía um conceito fechado e variava entre 
uma definição estrita e ampla. De acordo com Moura e Assunção (2017, 2018), a definição “estrita” 
é a forma mais prática e técnica, relacionada às análises dos documentos escritos: as datas, a auten-
ticidade, sua classificação, etc. Já a “ampla” é, ao contrário da “estrita”, uma disciplina que está mais 
envolvida subjetivamente e idealista. A filologia tem a função de analisar, traduzir textos antigos e 
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literários observando seus aspectos históricos. Posteriormente ela passa a se aproximar mais da 
literatura e da história.

Na perspectiva da estilística orgânica, uma obra literária implica muito além daquilo que apre-
senta em seu texto. Tal perspectiva teórica enfatiza a existência de componentes que unem o autor 
à sua época e ao próprio contexto de sua vida, evidenciando na obra que escreve sua própria visão 
de mundo, ou seja, suas ideologias, suas vivências, enfim, todo o conjunto

que envolve a contemporaneidade na qual está inserido. Para Maingueneau (2018, p. 19) “o 
espírito do autor exprime o espírito de sua época”. Ele também deixa claro que:

Cada obra constitui um universo fechado, incomensurável em relação ao outro, no 
qual se processa uma dupla reconciliação: entre consciência do autor e o mundo, 
mas também entre a extrema subjetividade do autor e sua época, seu povo, sua civi-
lização (MAINGUENEAU, 2018, p.19).

Outra questão importante discutida por esse linguista é a abordagem marxista na literatura. 
Para ele, tal procedimento permite desvelar a ideologia contida no texto, permitindo evidenciar as-
pectos sociais e políticos, algo impensável dentro do estruturalismo literário. Neste, o estudo literá-
rio é imanente, fechado, deixando em segundo plano a ligação do autor com os aspectos sociais. O 
texto literário é um ato enunciativo que contém elementos discursivos passíveis de análise. Dessa 
forma, a ADL usa de suas ferramentas próprias para analisá-lo. Essas ferramentas permitem que o 
analista faça uma espécie de varredura dentro do texto e garantem uma análise que engloba não 
apenas os aspectos internos ao texto, mas todo o seu conjunto de significados.

Por ser um ato comunicativo, o texto literário é composto por diferentes aspectos que vão 
desde questões sociais e culturais até conteúdos emocionais, provocando uma interação com o 
meio externo. Dessa forma, a literatura como ato discursivo está, consequentemente, formulando 
sentidos. Dentro da ADL, a noção de discurso não está ligada a um sentido fechado ou uma defini-
ção única. Em sua essência, envolve muito além disso:

A partir do momento em que não se podem separar a instituição literária e a enun-
ciação que configura um mundo, o discurso não se encerra na interioridade de uma 
intenção, sendo em vez disso força de consolidação, vetor de um posicionamento, 
construção progressiva, através do intertexto, de certa identidade enunciativa e de 
um movimento de legitimação do espaço próprio de sua enunciação. Há, portanto, 
um distanciamento com relação ao universo estético aberto pelo romantismo em 
que o centro, direta ou indiretamente, era a individualidade criadora. (MAINGUE-
NEAU, 2018, p.43).

Pode-se dizer que o texto literário, em sua produção, segue uma ordem que se envolve linear-
mente a vontade de seu escritor em se manifestar, usando de suas ideologias para fazê-lo através 
de um texto que, independente de qual seja o suporte, servirá como meio de como meio de comu-
nicação entre autor e seu público alvo. Finalizando nossa teoria trataremos a seguir do modo de 
organização do discurso enunciativo.

O MODO ENUNCIATIVO

O modo enunciativo é responsável pelos protagonistas do discurso, ou seja, os seres de fala, 
que são, nesse caso, internos à linguagem. Refere-se ao enunciado, ao ato de enunciação, ao que é 
dito. Em sua composição estão presentes um propósito referencial e o ponto de vista de um sujeito 
falante dentro de uma situação de comunicação:

Todo ato de linguagem se compõe de um propósito referencial que está encaixado 
num ponto de vista enunciativo do sujeito falante, integrando ambos uma situação 
de comunicação. No âmbito da análise do discurso, que é nossa perspectiva, enun-
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ciar se refere ao fenômeno que consiste em organizar as categorias de língua, or-
denando-as de forma a que deem conta da posição que o sujeito falante ocupa em 
relação ao interlocutor, em relação ao que ele diz e em relação ao que o outro diz 
(CHARAUDEAU, 2009, p.82).

Esse modo de organização é responsável por organizar as categorias de língua quanto à forma 
e a posição do sujeito em comparação ao interlocutor, e ao que acontece durante o ato de comuni-
cação entre ambos. No modo enunciativo, os procedimentos de construção enunciativa são organi-
zados a partir de duas ordens: a ordem linguística e a ordem discursiva.

 Nesse modo, há três tipos de comportamentos: o alocutivo, o delocutivo e o elocutivo. No 
comportamento alocutivo, o sujeito age de maneira a impor o seu dizer, ao mesmo tempo em que 
implica o interlocutor, se colocando superior num ponto de vista acional. Durante essa situação co-
municacional o interlocutor é solicitado a reagir, construindo, assim, uma reação de influência. No 
ato de enunciação o interlocutor e locutor possuem papéis distintos atribuídos pelo próprio sujeito 
falante. São os chamados “papéis linguageiros”, que podem ser de superioridade e de inferioridade 
do locutor sobre o interlocutor. Quando o locutor se coloca em posição superior ao interlocutor e 
impõe-lhe uma ação “(fazer fazer” / “fazer dizer)”, constrói-se uma relação de força. É o caso da in-
junção e interpelação, por exemplo. Quando o locutor se coloca em posição inferior ao interlocutor 
atribui a si mesmo um papel que precisa do “saber” e do “poder fazer” do ouvinte, nesse caso há uma 
relação de petição. Aqui inclui-se a interrogação e petição, por exemplo.

No comportamento elocutivo, o locutor expõe seu ponto de vista a respeito do mundo de for-
ma que o interlocutor não interfira, ou mesmo seja solicitado:

O sujeito falante enuncia seu ponto de vista sobre o mundo (propósito referencial), 
sem que o interlocutor seja implicado nessa tomada de decisão. O resultado é uma 
enunciação que tem como efeito modalizador subjetivamente a verdade do propó-
sito enunciado, revelando o ponto de vista interno do sujeito falante. Desse modo, o 
propósito referencial é situado no universo de discurso do sujeito falante (CHARAU-
DEAU, 2009, p.83).

O ponto de vista do sujeito falante sobre o mundo é exposto em diferentes formas, com moda-
lidades específicas. Tem-se o ponto de vista do saber, que se refere ao conhecimento do sujeito so-
bre o propósito referencial; de avaliação, que se refere ao julgamento do sujeito sobre o propósito; 
de motivação, que se relaciona aos motivos pelos quais o sujeito realiza o propósito de engajamento 
que se relaciona ao grau de aceitação do propósito, além do ponto de vista de decisão que se refere 
às conclusões feitas durante o ato enunciativo.

No comportamento delocutivo, há um apagamento do locutor durante o ato enunciativo e, 
ao mesmo tempo, o interlocutor não é solicitado. O sujeito falante testemunha o discurso de um 
terceiro, num ato enunciativo que inclui um ponto de vista externo, ou seja, um discurso que não 
pertence ao sujeito falante. Na modalidade delocutiva há duas possibilidades: o discurso pode vir 
por de meio de asserção, que está relacionado com o modo de dizer ou discurso relatado que está 
relacionado com discurso já antes enunciado.

Os procedimentos da construção enunciativa dividem-se em Ordem Linguística e Ordem Dis-
cursiva. Na ordem discursiva estão presentes os processos que permitem que os demais modos de 
organização (narrativo, descritivo, argumentativo) entrem em cena. No modo elocutivo, por exem-
plo, a exposição do ponto de vista sobre o mundo é feita de diferentes formas enunciativas. No caso 
da ‘motivação’, as categorias de língua são: a obrigação, a possibilidade, e o querer.

Nos procedimentos linguísticos estão presentes as categorias de língua que funcionam de 
acordo com a disposição do sujeito falante, além de evidenciar as demais formas enunciativas. Den-
tro dos procedimentos linguísticos estão as categorias modais, as modalidades alocutiva, delocutiva 
e elocutiva. Na categoria alocutiva existem as relações de força e as relações de pedido. Na relação 
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de força há um posicionamento superior do sujeito falante sobre o interlocutor. Estão presentes 
nessa modalidade as categorias de interpelação, de injunção, de autorização, de aviso, de julgamen-
to, de sugestão e de proposta.

Na relação de petição estão presentes as categorias modais de interrogação e petição. Já na 
modalidade elocutiva, o sujeito falante expõe seu ponto de vista, através de categorias modais que 
podem ser de constatação, opinião, apreciação, obrigação, possibilidade, querer, promessa, saber/
ignorância, aceitação/recusa, concordância/discordância, declaração e proclamação. Na modalida-
de delocutiva, o locutor e interlocutor não são evidenciados. Estão presentes nessa modalidade a 
asserção ou o discurso relatado. Nesse contexto, a asserção refere-se à enunciação e ao “modo de 
dizer”. Dentro da construção enunciativa, a asserção está presente no modo delocutivo e há um 
apagamento tanto do locutor quanto do interlocutor.

METODOLOGIA

A presente pesquisa configura-se como básica quanto à finalidade, uma vez que se propõe a 
aprofundar-se acerca do discurso literário de uma obra já bastante estudada. No tocante à aborda-
gem, pode ser caracterizada como qualitativa, tendo em vista que analisa os fenômenos atribuindo-
-lhes interpretações de natureza subjetiva, dispensando técnicas e métodos estatísticos. Quanto 
aos objetivos, podemos considerá-la como descritiva, visto que pretende esclarecer ao máximo um 
assunto já conhecido. Por fim, quanto aos procedimentos de coleta de dados, apresenta-se como 
bibliográfica pois tem como corpus uma obra literária.

A escolha de uma obra como Todos os nomes, de José Saramago, denota, além da relevância 
acadêmica, uma relevância social, visto que o autor, além de ser um grande escritor foi uma grande 
personalidade no cenário literário português. Atuou em diversas áreas, foi jornalista, cronista, dra-
maturgo, dentre outros, teve também uma atuação marcante no cenário político português. Como 
autor, José Saramago é um dos mais importantes e premiados da literatura contemporânea portu-
guesa, ganhador de diversos prêmios dentre os quais o prêmio Camões e o prêmio Nobel de Litera-
tura em 1998. A obra Todos os nomes, foi publicada em 1997.

A análise tem como base a Teoria Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, e para efeito deste 
artigo foco no modo de organização do discurso enunciativo, além do discurso literário de Domini-
que Maingueneau.

A pesquisa teve início com uma releitura criteriosa da obra a partir da qual foram identifica-
dos e retirados todos os dados relevantes, levando em conta, também, o contexto em que a obra foi 
escrita, bem como a própria biografia do autor. Esse levantamento da vida e obra do autor permitiu 
que as possibilidades de análise fossem ampliadas e não se resumissem apenas numa simples inter-
pretação literária imanente. Identificados os fenômenos propostos, passamos para etapa seguinte, 
a análise propriamente dita, através da qual localizamos e identificamos na obra, o modo de organi-
zação enunciativo.

AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DISCURSO: CARACTERIZANDO A OBRA

Todos os nomes, é o título de uma das obras do escritor português José Saramago, publicada em 
1997, um ano antes de seu autor ganhar o prêmio Nobel de Literatura, tornando-se o único autor 
de língua portuguesa a receber tal honraria. Apesar de sua importância, Todos os nomes não é uma 
das obras mais conhecidas do autor. Dois anos antes de seu lançamento, Saramago publicava Ensaio 
sobre a cegueira, considerado um clássico pela crítica literária do mundo inteiro.

A obra tem como personagem principal um homem identificado na narrativa apenas como “Sr. 
José”, um modesto auxiliar de escrita na Conservatória Geral do Registro Civil que reside numa casa 
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geminada ao seu local de trabalho. Tamanha é a ligação entre os dois espaços que existe uma porta 
ligando sua casa à Conservatória. Apesar de toda essa facilidade de acesso, não lhe é permitida a uti-
lização dessa passagem, sendo necessário que dê a volta no quarteirão todos os dias para adentrar 
seu local de trabalho.

Sr. José é um homem de 50 anos, tímido, sozinho, que vive uma vida pacata. Para passar o 
tempo ele cultiva o hábito de colecionar recortes sobre a vida de pessoas famosas. Apesar de ser 
um hábito simples, ele toma todos os cuidados para que ninguém o descubra. Certo dia, decide que 
seria interessante incrementar sua coleção com detalhes sobre data de nascimento, por exemplo. E 
assim o faz. Leva em torno de duas semanas para concluir a coleta de dados daqueles que conside-
rava mais importantes, ou, os mais famosos, cem ao todo.

Para procurar tais dados, o personagem passa por cima de todos os seus pudores de homem 
honesto e recatado e passa a entrar na Conservatória pela “porta proibida”. Ao cometer tais infra-
ções, antes inimagináveis, ele passa a sentir prazer e euforia por conta de toda a tensão que tal ação 
causa a ele. Isso porque, a partir desse momento, ele passa a experimentar a sensação de estar vivo, 
quebrando a monotonia na qual estava mergulhado. Mas a tensão e a aventura começam mesmo na 
vida do personagem quando ele, ao procurar nos registros da conservatória, os dados dos famosos 
da sua coleção, encontra, sem querer, um verbete incompleto de uma pessoa desconhecida.

Tal verbete pertence a uma mulher de 36 anos sobre a qual constam apenas dois averbamen-
tos: um de casamento e um de divórcio. Sr. José passa, então, a buscar todas as demais informações 
sobre a mulher misteriosa, por quem passa a nutrir uma paixão. Tendo em mãos todos os dados das 
pessoas de sua coleção, ele se vê desafiado e intrigado ao ter nas mãos o verbete de alguém sem 
quase nenhuma informação. A partir daí ele passa a infringir mais ainda as regras da Conservatória 
Geral, bem como de outros lugares por quais ele agora percorre em busca das tão desejadas infor-
mações. De homem pacato e medíocre, o Sr. José passa a ser um investigador cauteloso e astuto. 
Chega a usar de sua habilidade como auxiliar de escrita na Conservatória para redigir um documen-
to em nome de tal órgão, permitindo seu acesso a residências para coleta de informações. Em sua 
busca frenética, invade, durante a noite, a escola onde a mulher desconhecida estudou, na esperan-
ça de encontrar alguma pista de seu paradeiro. Algum tempo depois, descobre que, além de estudar, 
a mulher desconhecida foi professora de matemática nessa escola.

Uma característica marcante na obra retoma o próprio título, Todos os nomes, isso porque 
nenhum personagem da história possui nome, apenas o personagem central, Sr. José. Essa carac-
terística encontra-se evidenciada quando outros personagens são citados: “a senhora dos res no 
chão”, “a mulher do marido ciumento”, “o pastor de ovelhas”, “o conservador”, “o diretor da escola” e a 
própria “mulher desconhecida”. Embora não haja muitos diálogos entre os personagens, observa-se 
uma enunciação monológica constante na qual o Sr. José conversa consigo mesmo, sendo que, em 
alguns momentos, personifica objetos para tal. O teto do seu quarto, por exemplo, transforma-se, 
constantemente, em confidente e fiel conselheiro.

Dos poucos, mas marcantes diálogos com os demais personagens, destacamos as conversas 
com a senhora do res no chão e com o pastor de ovelha, além dos embates com o conservador que 
tem papel importante no final da trama. Após muitas conversas com a senhora dos res no chão, por 
exemplo, o Sr. José descobre ser ela a madrinha da mulher desconhecida.

O pastor de ovelhas, por sua vez, oferece ao Sr. José a informação mais importante e dolorosa 
de todas: a localização do túmulo da mulher desconhecida. A partir daí vem a descoberta fatídica de 
que ela havia se suicidado. Até mesmo a localização da sepultura transforma-se numa empreitada 
embaraçosa, tendo em vista que o pastor de ovelhas revela a troca de todos os números dos túmu-
los, tornando praticamente impossível descobrir em qual jazigo a mulher estaria enterrada.

Já o conservador geral apresenta-se como o grande chefe e aquele que detém todo o poder na 
Conservatória, destacando-se sua superioridade hierárquica em relação ao Sr. José. Ainda assim, 
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ao tomar conhecimento da história, age de forma inesperada, concedendo ao agora detetive alguns 
privilégios, como, por exemplo, dias de folga. Outra característica da obra é a referência à mitologia 
grega. Na mitologia, Teseu, ao entrar no labirinto, recebe de Ariadne um novelo para que marque 
seu percurso e encontre o caminho de volta. O labirinto, em Todos os nomes, é a própria Conserva-
tória, conforme a narrativa. O fio de Ariadne, mencionado na obra, nada mais é do que uma corda 
guardada pelo conservador em sua gaveta. Esse instrumento é usado por aqueles que necessitam 
adentrar os corredores labirínticos da repartição, evitando, assim, que se percam no seu interior, 
como ocorreu com um dos visitantes.

O final da história é um tanto quanto misterioso, visto que o autor deixa margens a algumas 
interpretações. Uma delas sugere que há um início de uma nova busca, ou, a continuação da mesma, 
com elementos extras. Ao descobrir tudo o que o Sr. José fez por causa de sua busca, o conservador 
age de forma inesperada, pois, mesmo com todos os delitos cometidos pelo personagem, decide não 
apenas não o punir, como também ajudá-lo a continuar sua busca, implementando novos elementos 
à história. No exato momento em que o Conservador decide não punir seu funcionário, sugere que 
o mesmo destrua o certificado de óbito da mulher desconhecida quando o encontrar, tornando-se 
cúmplice. No final da história encontra-se a incógnita, pois se tem o Sr. José em nova busca, estando 
ainda na mesma.

UMA ENUNCIAÇÃO DELOCUTIVA: O APAGAMENTO DO EU E DO TU

Sobre o modo de organização enunciativo, na obra Todos os nomes, o narrador apresenta um 
comportamento predominantemente delocutivo, isso porque o sujeito falante não se evidencia na 
trama, mas, sim no discurso proveniente de um terceiro, nesse caso, o ponto de vista enunciado é o 
do próprio autor, José Saramago. O locutor descreve os acontecimentos ocorridos com o Sr. José, 
que é o personagem principal da história, o narrador observa de perto as ações praticadas pelo per-
sonagem que é um auxiliar de escrita na Conservatória Geral do Registro Civil. O sujeito falante 
descreve passo a passo a trajetória do Sr. José, explicando em detalhes seu trabalho, e o que ele 
esconde, seus segredos e o rumo que toma sua vida quando ele se apaixona por uma desconhecida.

A vida do Sr. José é retratada e descrita com precisão de detalhes por um narrador observador, 
que confere de perto os acontecimentos sem interferir nos fatos ocorridos, essa clareza nos deta-
lhes é percebida em:

O Sr. José não desceu. Sem ruído, nos bicos dos pés, subiu rapidamente até o patamar de 
cima e ali se deixou ficar encostado à parede, com o coração palpitando como se estivesse 
a viver uma aventura perigosa, enquanto uns passos firmes de homem novo cresciam e se 
aproximavam. (SARAMAGO,1997, p.54).

Dentro do comportamento delocutivo, em Todos os nomes, o propósito é um texto criado por 
José Saramago. O locutor relata os fatos ora objetiva, ora subjetivamente, tal comportamento evi-
dencia que há cenas na trama em que as ações são mostradas com clareza, ficando perceptível a real 
intenção do sujeito falante. Já em outras cenas, a compreensão fica mais difícil. Isso se dá também 
pelo fato de o autor, José Saramago, ter uma maneira própria de escrever, desconsiderando, osten-
sivamente, as regras de pontuação e sintaxe, ou, o chamado “estilo saramaguiano”. “[...] espraiava-se 
em longuíssimos períodos sem pontos finais em que barrocamente comentava, intercalava e repetia 
situações, falas e personagens. Enfim, nascia o “estilo saramaguiano”. Lopes (2010, p. 96).

A encenação descritiva na obra desencadeia-se por meio de uma ficção: história de um homem 
que se apaixona por uma desconhecida e sai em uma busca desenfreada para encontrá-la. Mesmo 
assim, há certos detalhes da obra que pertencem à própria vida do autor, como cita Lopes (2010, p. 
21) “Do irmão Francisco veio a ideia para Todos os nomes, e as investigações para saber ao certo onde 
estava enterrado” [...]. Temos em Todos os nomes, uma narrativa predominantemente delocutiva e 
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seus procedimentos de construção enunciativa são descritos através da asserção. Dentro dessa 
modalidade há muitas variantes, porém, em nossa análise há uma certa recorrência da variante evi-
dência. O trecho a seguir exemplifica isso: “[...] é certo que só uma vez ao dia... (SARAMAGO, 1997, 
p.138), assim como em: [...] é certo que a lanterna se apagou... (SARAMAGO, 1997, p.175) e em “[...] 
é certo que o subchefe só raramente entrava na farmácia... (SARAMAGO, 1997, p.153).

A recorrência de trechos que indicam asserção de evidência mostra que a narrativa se ancora 
em afirmações que parecem carregar um sentido claro, sem possibilidades de interpretações diver-
sificadas, ou seja, algo evidente. A predileção por tais afirmações produz um efeito de sentido que 
induz o leitor a tornar o fato narrado como possível de credibilidade.

A obra toda tem uma predominância delocutiva como já foi mencionado, mas, tanto a moda-
lidade elocutiva quanto a alocutiva acabam inseridas nas próprias falas dos personagens, ou seja, 
quando o locutor inicia uma cena e, dependendo do diálogo que há, encontram-se inseridas nas falas 
essas modalidades, no trecho a seguir encontramos um exemplo da modalidade alocutiva: “Entre, 
disse o chefe, a casa é sua”. (SARAMAGO, 1997 p. 276), na mesma página encontramos outro trecho 
que se encaixa nesse exemplo, “Sente-se, já lhe disse que está em sua casa”.

Esses trechos encaixam-se dentro da modalidade alocutiva, e estão precisamente na cate-
goria de autorização. Nessa categoria, o locutor permite ao interlocutor o direito de fazer ou não 
uma determinada ação, enquanto que o locutor detém de um “querer fazer”, ou seja, tem o direito de 
aceitar ou não, executar tal ação. O exemplo acima reforça que em pequenos trechos pode haver a 
presença dessas outras modalidades, deixando claro que essas ações estão inseridas num contexto 
maior, a predominância delocutiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao finalizarmos este trabalho, podemos afirmar que José Saramago utiliza toda a discursivi-
dade presente na literatura para criar, através da ficção, histórias que abordem temas presentes na 
realidade. Em Todos os nomes, o autor cria uma história direcionada a um único personagem, mas, 
percorre diversos temas no decorrer da narrativa. Alguns desses temas são recorrentes em suas 
obras, como a relação entre vida e morte, a luta de classes e os problemas sociais. A análise nos 
mostrou que a história do personagem retrata a vida de muitos “Josés”, cidadãos comuns que vivem 
para trabalhar sem serem valorizados e passam despercebidos na sociedade.

Percebemos que na obra, o narrador apresenta um comportamento predominantemente de-
locutivo, isso porque na maioria das cenas o sujeito falante não se evidencia, mas, sim o discurso 
proveniente de um terceiro, nesse caso, o ponto de vista enunciado é o do próprio autor, José Sa-
ramago. Durante o discorrer dos fatos há em outros momentos a presença das demais modalidade, 
porém de forma geral há uma predominância delocutiva. Como propósito no comportamento de-
locutivo, dentro da obra tem-se um texto criado por José Saramago. Dizer que a obra é predomi-
nantemente delocutiva implica dizer que o locutor relata os fatos ora objetiva, ora subjetivamente, 
tal comportamento evidencia que há cenas na trama em que as ações são mostradas com clareza, 
ficando perceptível a real intenção do sujeito falante.

Identificamos a encenação descritiva na obra como sendo a própria história do personagem 
que se desencadeia por meio de uma ficção. Percebemos que dentro da modalidade delocutiva, na 
obra há recorrência da variante evidência. Concluímos que a modalidade delocutiva em sua maior 
parte na obra não isenta a participação do sujeito autor nem a exclusão de suas ideologias no texto, 
ao utilizar um narrador que não se implica nas falas o autor pretende na verdade que o público, lei-
tores, busquem por si só as respostas às indagações que se encontram nos discursos presentes na 
trama e, que na verdade muitos dos diálogos representam um pensamento do próprio autor.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as discursividades que atravessam o 
enunciado “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, pro-
ferido pelo presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro e seus efeitos de sentido, 
na perspectiva dos fundamentos teórico-metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa 
materialista, para tanto utilizaremos os pressupostos teóricos de Pêcheux e Orlandi. Nesse sen-
tido, mobilizamos o movimento parafrástico como dispositivo analítico, visando compreender o 
funcionamento discursivo do referido enunciado. A perspectiva pecheutiana tem como pressupos-
to relacionar a linguagem à sua exterioridade, representada, metodologicamente, pela situação e 
pelo sujeito, que são designadas de condições de produção. Dessa maneira, compreendemos como 
o enunciado selecionado, produz sentidos, por meio dos processos de significação instaurados no 
texto e descrevendo seu funcionamento. Visto que para a AD a língua é materialidade do discurso, 
portanto não se pode deixar de considerar sua relação com a historicidade.

Palavras-chave: Discursividades; morte; paráfrase; materialidade.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, iremos refletir sobre as discursividades que atravessam o enunciado “E daí? 
Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, proferido pelo presidente 
da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro e seus efeitos de sentido. A partir dos fundamentos 
teórico-metodológicos da Análise de Discurso de linha francesa, (daqui para frente AD) a qual nos 
filiamos. Nesse sentido, mobilizaremos o movimento parafrástico como dispositivo analítico, visan-
do compreender o funcionamento discursivo do referido enunciado.

A perspectiva pecheutiana tem como pressuposto relacionar a linguagem à sua exterioridade, 
representada, metodologicamente, pela situação e pelo sujeito, que são designadas de condições de 
produção. Dessa maneira, buscamos compreender como o enunciado selecionado, produz sentidos, 
mostrando os processos de significação instaurados no texto e descrevendo seu funcionamento. 
Visto que para a AD a língua é materialidade do discurso, portanto não se pode deixar de considerar 
sua relação com a historicidade.

De acordo com Orlandi (2012) existem três momentos importantes que precisam ser conside-
rados, no processo de produção discursiva, são eles: a constituição, a formulação e a circulação. E ao 
mesmo tempo que se inter-relacionam são inseparáveis. A constituição diz respeito à memória do 
dizer, ou seja, relaciona-se ao contexto histórico-ideológico. No que se refere à formulação, encon-
tra-se ligada às condições de produção, já a circulação diz respeito ao “meio” onde o discurso circula.
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Na perspectiva discursiva, os sentidos não estão prontos, já dados, e sim, construídos. Dessa 
maneira, a linguagem está sujeita às falhas, ao equívoco constitutivo no processo de significação. Os 
sentidos estão à deriva, navegam pela memória e se manifestam pelos fios do dizer, mas não de for-
ma plena, e sim, de acordo com as condições de produção. Cabe ao analista de discurso desconstruir 
sentidos cristalizados para mostrar como o discurso produz sentidos diversos.

A Análise de Discurso permite-nos “instalar em uma posição materialista” e, assim, nos “ins-
crever em uma posição que privilegia a ideia de processo e de articulação entre estrutura e aconte-
cimento num batimento” (ORLANDI, 2012, p.183). Em outras palavras, trabalhar com a AD é estar 
em um movimento que vai do tema – objeto de estudo – à descrição e análise dos recortes, enfren-
tando a opacidade do texto, da linguagem, para retornar ao tema e à teoria para revisões e refor-
mulações. Desse modo, para a AD, a linguagem não é transparente e o sentido não é conteúdo. Os 
sentidos não estão nas palavras, mas nas relações que se estabelecem no discurso, este, entendido 
na perspectiva de Pêcheux como:

[u]ma sequência linguística de dimensão variável, geralmente superior à frase, re-
ferida às condições de produção que determinam a produção dessa sequência em 
relação a outros discursos, sendo essas condições propriedades ligadas ao lugar da-
quele que fala e àquele que o discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou 
informalmente, e ao que é visado através do discurso. (PÊCHEUX, p. 214)

Assim, interessa-nos saber quem fala, de onde fala, para quem fala, em quais condições o dis-
curso foi proferido. O que permite distinguir produção de diferentes sentidos pelos sujeitos em di-
ferentes condições de produção ou situações é a Formação Discursiva (FD). Considera-se que os 
sentidos não existem em si, mas à medida que se inscrevem em uma FD ou em outra.

Entendemos por FD “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posi-
ção dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode 
e deve ser dito”. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 147), o que significa que os sujeitos ocupando posições 
discursivas diferentes podem produzir diferentes sentidos.

Chamamos atenção para o fenômeno de metaforização dos sentidos que vem ocorrendo nos 
discursos políticos vinculados às posições de poder neoliberais e de extrema direita, observados a 
partir das eleições de 2018. Tomemos como exemplo, os deslocamentos e ressignificação das pala-
vras ditadura, democracia e opositores, na atualidade. O termo ditadura vem sendo utilizado para 
se referir à esquerda (oposição). Enquanto que para se referir ao sistema que o “atrapalha” a gover-
nar, utiliza-se a palavra democracia. Todos os opositores do governo, são opositores do Brasil. De 
acordo com Mariani (2019, p. 271), podemos identificar nesses gestos de interpretação “a cons-
trução de verdades locais [...] cuja materialidade linguageira tem sede em sítios de significação [...] 
negativizados, visando convocar a sociedade para uma tomada de posição de negação, aversão e 
repulsa a qualquer sentido positivo atribuído à palavra.”

A constituição, formulação e circulação constituem três importantes momentos no processo 
de elaboração do discurso. O primeiro, a constituição corresponde à memória do dizer, ou seja, ao 
interdiscurso que compreende os dizeres já ditos e esquecidos; o segundo diz respeito a formulação 
(dimensão do intradiscurso) é quando ocorre a textualização, se “dá corpo aos sentidos” (ORLANDI, 
2005, p. 9), envolve, portanto, as condições de produção; o terceiro, trata-se da circulação, isto é, o 
meio por onde os sentidos se formulam e como circulam.

O ENUNCIADO E SUAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO

A AD possui procedimentos específicos, baseados em noções e princípios. É próprio ao método 
fazer um batimento entre descrição e interpretação. Isso porque há uma injunção à interpretação, 
diante de qualquer objeto simbólico, somos impelidos a significar. Ademais, o princípio fundamental 
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do método é relacionar a linguagem à sua exterioridade, ou seja, às suas condições de produção. 
Assim, se faz necessário compreender as condições de produção da materialidade em análise, ob-
servando sua situação discursiva imediata, mas também uma conjuntura mais ampla sócio histórica 
e ideológica.

A materialidade, selecionada, para esta análise, surgiu em meio ao acontecimento, pandemia, 
que é um fato histórico que demanda por interpretação, conforme Henry (2014, p.55), “não há ‘fato’ 
ou evento histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe 
achemos causas e consequências”. Quando um acontecimento histórico passa a ser discursivizado, 
surge, então, o acontecimento discursivo que, de acordo com Pêcheux (2002 [1983]), ocasiona uma 
ruptura com os sentidos latentes e instaura uma nova ordem discursiva. Assim, a pandemia do novo 
Coronavírus não afeta somente a saúde pública, mas todas as formas de organização da sociedade, 
ela domina as discursividades de todas as classes sociais, instaura uma série de incertezas, faz com 
que o presente e o futuro reflitam essa ameaça mundial e evidencia a contradição capitalismo X 
vida. Nesse sentido, as posições sujeitos e, claro, as palavras e os sentidos são afetados pela meta-
forização da pandemia, que encontra-se simbolizada por meio da linguagem. Quando falamos em 
metáfora aqui, estamos nos referindo à perspectiva da AD. Para Orlandi (2015), a metáfora consiste 
em como as palavras falam umas com as outras, produzindo transferências, equívocos, silenciosa ou 
explicitamente.

Na perspectiva discursiva, a ideologia interpela o indivíduo em sujeito, naturalizando alguns 
sentidos e interditando outros. As mídias digitais têm se mostrado um dos meios mais eficiente no 
que diz respeito à construção de sentidos referentes à política nacional e na (re)produção dos dis-
cursos que circulam nas mídias digitais. O enunciado que recortamos para esta análise circulou em 
uma matéria jornalística publicada no site G161. É interessante observar que o enunciado em ques-
tão circulou também em outros sites de notícias e obteve grande repercussão nas redes sociais e 
TVs no Brasil e no mundo.

Após a divulgação do boletim informativo, que registrou o número de 5.017 mortes ocorridas 
no Brasil, causadas pela Covid-19 (doença provocada pelo coronavírus), o presidente Jair Messias 
Bolsonaro, na portaria do Palácio da Alvorada, disse: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu 
sou Messias, mas não faço milagre”. Esse enunciado ocorreu, logo após uma jornalista dizer ao presi-
dente que o número de brasileiros mortos ultrapassava os números de mortos da China, em decor-
rência da Covid-19. Nessa formulação, o enunciador assume, inicialmente, um tom de desprezo, no 
instante seguinte um sentimento, depois uma interrogação demonstrando não ter responsabilida-
de sobre os eventos, para assumir uma posição de divindade, fugindo do seu papel de presidente, e 
logo em seguida nega possuir poderes divino.

O coronavírus desembarcou, oficialmente, no Brasil no final do mês de fevereiro de 2020. A 
discursivização dos profissionais da saúde e a mídia, foram no mesmo sentido, no primeiro momen-
to, tentar tranquilizar a população. Era uma doença com grande poder de contágio e baixa letalida-
de. As vítimas fatais do coronavírus, seriam pessoas idosas, ou indivíduos com alguma comorbidade. 
Em poucos dias, o cenário mudou, e o coronavírus, causou a morte de recém-nascidos, crianças, 
jovens, adultos e idosos. O Sistema Único de Saúde – SUS, sucateado e ineficiente, colapsou. As dis-
putas políticas dos administradores públicos, as notícias falsas, falsificadores de produtos básicos 
de higiene preventiva, colaboraram para um cenário caótico por todo país.

Desde o surgimento do primeiro caso de infecção causada pelo coronavírus SRA-CoV-2, mais 
tarde conhecido como Covid-19, na China e o primeiro caso confirmado no Brasil, no dia 26/02/2020, 
a velocidade de contaminação e letalidade da doença não provocaram mudanças nas discursivida-
des negacionista do sujeito presidente da república a respeito da doença. O que causa estranheza 
no enunciado é justamente ele ter sido proferido pelo chefe máximo do país, cuja função é garantir 

61 - https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-
-coronavirus-no-brasil.ghtml

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml
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a saúde e bem estar da nação, como prevê a Constituição Federal Brasileira em seu Art. 196: “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No entanto, seu discurso permite entrever 
justamente o contrário, como se o sujeito na posição de presidente não tivesse meios necessários 
para abrandar os efeitos da pandemia.

No início, a lógica negacionista da gravidade, para poupar a população do pânico, do caos 
mundo a fora, o presidente ao se referir à pandemia utilizou as seguintes formulações: “gripezinha”, 
“histeria”, e disse que o coronavírus estava sendo “superdimensionado” e que a mídia propagava 
“fantasias”. Em outra ocasião, ao ser questionado sobre o número de óbitos causados pela covid-19, 
respondeu, “não sou coveiro”. O discurso do presidente, demonstra pouco apreço pela vida, e não 
sentimento de compaixão por pessoas que tenham qualquer comorbidade. “Vão morrer alguns pelo 
vírus? Sim, vão morrer. Se tiver um com deficiência, pegou no contrapé, eu lamento”.

Cabe salientar que para a AD os sentidos não existem em si, mas à medida que se inscrevem 
em uma FD ou em outra, sempre em relação a. Desse modo, os sujeitos ocupando posições discursi-
vas diferentes podem produzir diferentes sentidos, de forma que o sentido sempre pode ser outro. 
Uma maneira de mostrar outros possíveis sentidos de um enunciado é por meio da paráfrase, que 
se trata da substituição, que evidencia outro sentido mobilizando o efeito metafórico para pensar 
a tensão mesmo/diferente. De acordo com Orlandi, “dizemos o mesmo para significar outra coisa e 
dizemos coisas diferentes para ficar no mesmo sentido” (ORLANDI, 1993, p.98). Nesse movimento, 
pode fazer surgir outros sentidos, conforme sejam as condições de produção da materialidade dis-
cursiva.

A MORTE NO DISCURSO RELIGIOSO E NO DISCURSO POLÍTICO

Podemos observar o efeito polissêmico que ocorre com a palavra “morte” ela pode não ser in-
dividual, mas coletiva. Assim, por um processo de transferência de sentidos ela produziria um efeito 
de extinção da raça, do fim do mundo. Há um deslizamento metonímico da palavra de uma formu-
lação para outra mudando o sentido. A palavra vai mudando de sentido dependendo de quem diz, 
onde diz, como diz, para quem diz e etc.

Neste trabalho, levamos em consideração o que ressalta Althusser (1980) acerca da religião 
como aparelho ideológico religioso (AIE) que funciona, predominantemente, pela coerção ideoló-
gica e compete com os outros AIE no mesmo objetivo: a reprodução das relações de produção, ou 
seja, na reprodução das relações de exploração capitalistas.

A AD considera que é a ideologia que transforma o indivíduo em sujeito (ORLANDI, 2015) 
consoante ao que postula Althusser:

(…) se considerarmos que a ideologia religiosa realmente se dirige aos indivíduos a 
fim de ‘transformá-los em sujeitos’, interpelando o indivíduo Pedro para fazer dele 
um sujeito, livre para obedecer ou desobedecer ao apelo, isto é, aos mandamentos 
de Deus (...) Depreende-se, pois, que a interpelação dos indivíduos como sujeitos 
pressupõe a existência de um Outro Sujeito, Único e Central, em cujo nome a ide-
ologia religiosa interpela todos os indivíduos como sujeitos. (ALTHUSSER 1980. p. 
106-107)

Para os sujeitos pertencentes a uma FD na qual predomina a ideologia religiosa que tem como 
base moral e cultural fundante, o pensamento Cristão do Ocidente, onde o mundo é obra de um 
criador, vida/morte possuem caráter divino. Seguindo ainda este pensamento, a morte é uma con-
sequência do pecado. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
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eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” (ROMANOS, 6:23)62. Então a morte teria relação com peca-
do, resultado das atitudes dos indivíduos nas relações sociais. Este discurso foi bastante recorrente 
nas redes sociais, logo com a chegada do coronavírus ao Brasil. Algumas publicações mostravam, ví-
deos63 e imagem do desfile da escola de samba paulista, Gaviões da Fiel, onde o diabo subjuga Jesus. 
Essas postagens traziam as legendas, “achou que ia ficar de graça!” ou “a conta chegou”.

A discursivização que busca atribuir culpado para justificativas em momentos de catástrofes 
naturais como pandemias, faz parte de uma memória discursiva que incide na história de manei-
ra recorrente. O sujeito interpelado pela ideologia religiosa, atribui à vontade divina tudo aquilo 
para qual não consegue explicações, tais como catástrofes naturais e doenças. Essa discursivização 
perpassa a história das tragédias da humanidade. Nesse sentido, formulações semelhantes existem 
desde erupções vulcânicas, peste negra, gripe espanhola64, como podemos observar no excerto a 
seguir:

O homem subitamente derrubado por furúnculos febre era, simplesmente, um ho-
mem derrubado pela vontade de Deus. Ou, pior ainda, pela ira divina. Não parecia 
haver diferença de significado entre essa peste e a erupção do Monte Etna, em 1333, 
as terríveis tempestades que destruíram as lavouras francesas em 1336, as nuvens 
de gafanhotos que atacaram as colheitas em 1337 e 1338, as grandes enchentes do 
Reno em 1342 ou os terremotos que devastaram a Itália em 1347. Nenhuma dife-
rença, exceto pelo fato de um Deus não aplacado parecia haver-se irado mais que 
nunca (FRIEDRICH 2000, p. 143).

Não está sendo diferente com a Covid 19, para àqueles que se inscrevem na formação discur-
siva religiosa (poderíamos, talvez, dizer neopentecostal), a ocorrência de fenômenos naturais (como 
as tempestades, as nuvens de gafanhotos), fazem sentido se relacionados ao divino. Desse modo, 
seriam formas com as quais o criador do universo demonstraria seus aborrecimentos em relação 
as ações de suas criaturas. Então, esse sujeito deveria buscar consolo na morte, assumindo uma po-
sição de “aceitação”, em que o padecimento pela doença é só um momento transitório, a passagem 
para a “vida eterna”. Nesse sentido, a morte não possui o caráter de extinção do sujeito, mas é algo 
transitório, uma passagem. O homem cristão teria uma premiação, o não cristão receberia um cas-
tigo. “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e 
crê em mim, não morrerá eternamente.” (João 11:25-26)65.

O AIE político na busca de poder ou permanência no poder tem ancoragem histórica na for-
ça, na violência. Michel Foucault (2005[1976]), inverte o aforismo do comandante militar, Carl Von 
Clausewitz66, “o poder é a guerra, é a guerra continuada por outros meios. E, neste momento, in-
verteríamos a proposição de Clausewitz e diríamos que a política é a guerra continuada por outros 
meios. (FOUCAULT, 2005[1976], p. 22). Nessa perspectiva, trata-se de uma guerra silenciosa, na 
qual as armas do Estado, nestas batalhas, são as políticas públicas que operam o silenciamento de 
grupos minoritários na composição do poder. No conjunto de suas reflexões, Foucault traz o concei-
to de biopoder, que para ele, consistia nas práticas de gestão e regulação de vidas humanas, refe-
rentes ao período moderno, a partir das políticas públicas em áreas essenciais para a sobrevivência 
como a saúde de determinados grupos sociais, o Estado determina quem irá “fazer viver e deixar 
morrer”.

Em Foucault, encontramos um conceito que traz uma outra possiblidade de interpretação so-
bre a morte no discurso político, o racismo de estado. Este funciona de forma difusa na sociedade, às 

62 - https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/6/23
63 -https://www.facebook.com/alison.bernardino.56/videos/215713659747357/UzpfSTEwMDAxMDA4MDk2MjUyOToxM-
TA1MDY0NzE5ODM5NTUw/?lst=1125865838%3A100010080962529%3A159179811
64 - https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-87752009000200005&script=sci_abstract&tlng=pt
65 - https://www.bibliaon.com/morte/
66 - Carl Phillip Gottlieb von Clausewitz (1780 - 1831) foi um general alemão. Autor do livro Da Guerra, foi um estrategista e teóri-
co da guerra.



93 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

vezes não é percebido por parte de seus membros. O racismo de estado ou estrutural está presente 
no cotidiano das pessoas, seja negro ou índio etc. Os protocolos médicos, elaborados pelos Minis-
tério da Saúde são elaborados de forma que possam omitir a letalidade de determinadas doenças, 
assim não há necessidade de políticas públicas em favor de determinados grupos. Por exemplo, a 
não testagem da população acometida por sintomas de covid 19, cria uma aceleração de mortes por 
síndrome respiratória aguda. Essa maquiagem nos resultados esconde a gravidade da pandemia. 
Para Foucault, o racismo de Estado é:

Perpetrado por nossas sociedades, distingue-se do tradicional ódio entre indivíduos, 
consistindo em um modo de purificação da população através da eliminação de de-
terminados grupos étnicos. Um poder exercido por estruturas administrativas e de 
governo, que pressupõe a existência de um vínculo intrínseco entre a prosperidade e 
o extermínio. Deve-se entender esse extermínio não apenas como a derradeira ani-
quilação física, mas também “a morte política, a expulsão, a rejeição etc.” (Foucault, 
1999, p.306 apud FURTADO & CAMILO 2016, p.09).

Em vista disso, o Estado coloca em funcionamento um grande aparato a serviço da morte dos 
indesejados para os grupos detentores do poder. “A relação da morte e a riqueza e a pobreza diz 
respeito à demografia, à desigualdade diante da doença e sobretudo da peste” (ARIÈS, 2017, p.103). 
Acrescentemos a isso o AIE escolar por meio da precarização do ensino, que forma uma massa de 
trabalhadores submetidos a baixos salários e condições de trabalho insalubres, análogas à escra-
vidão. Uma massa humana vivendo nas grandes periferias, sem saneamento básico, sem acesso à 
saúde e à educação, a mercê de ações arbitrárias das forças policiais, que batem e matam sem se-
rem responsabilizados. Os povos indígenas que vivem em constantes conflitos com grandes latifun-
diários, madeireiros e garimpeiros, lutas entre forças desiguais. Todas essas negações de direitos 
básicos à vida, para dignidade humana são prática do Estado sobre o direito de vida e morte. Dessa 
maneira, o Estado tem maior influência sobre quem, quando e quantos devem viver ou morrer.

DO LUGAR DISCURSIVO

Na perspectiva discursiva a qual nos filiamos, o lugar social diz respeito à relação do indivíduo, 
sujeito empírico, com a formação social historicamente situada, ou seja, trata-se da condição sócio 
histórica do indivíduo. Já o lugar discursivo está para a identificação do sujeito do discurso com a 
forma-sujeito que se conecta com o lugar social. Segundo Grigoletto,

“[o] sujeito do discurso, ao se inscrever em um determinado lugar discursivo, vai se 
relacionar tanto com a forma-sujeito histórica e os saberes que ela abriga quanto 
com a posição-sujeito. Assim, a relação do sujeito enunciador com o sujeito do saber 
e, consequentemente, com a posição-sujeito é deslocada para as relações de identifi-
cação/determinação do lugar discursivo tanto com a forma-sujeito histórica (ordem 
da constituição/do interdiscurso), quanto com a posição-sujeito (ordem da formula-
ção/do intradiscurso)” (GRIGOLETTO, 2005, p.7).

Ou seja, a posição-sujeito é o movimento de (des)identificação do enunciador, afetado pela 
forma-sujeito do discurso de divulgação científica, por exemplo, em relação às posições possíveis, 
de acordo com a FD (religiosa, científica, política, senso comum etc.). Ocorre que a sobredetermi-
nação é suscetível a falhas e pode ser rompida pela incidência do real, fazendo com que o sujeito 
se filie a outra FD. Esse desencaixe pode ser provocado por variados fatores entre eles: formação 
ideológica, formação discursiva e/ou formação imaginária. É preciso lembrar que os sentidos estão 
em constante disputa.

Utilizaremos como dispositivo de análise os processos parafrásticos e polissêmicos operacio-
nalizados no processo descritivo-interpretativo. Uma vez que, as paráfrases permitem identificar 
indícios do processo de produção de sentidos, possibilitando apontar como o enunciador se posi-
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ciona e se constitui como sujeito histórico, a partir da relação entre o já dito e o que está se dizendo, 
dito de outro modo, entre a constituição do sentido e sua (re)formulação.

De acordo com Mittmann (2010, p. 89):

[é] trabalho do analista “Escarafunchar o texto, levantar os ditos, mas principalmente 
arriscar-se aos não-ditos, presença-ausência. E então nos deparamos com dois tipos 
de não-ditos constitutivos do dito: aqueles possíveis a partir de determinada identi-
ficação com uma formação discursiva (parafrásticos) e aqueles impossíveis (polissê-
micos).”

Dessa forma, mostraremos o funcionamento da linguagem nas diferentes possibilidades de 
efeitos de sentido, apontando para uma regularidade discursiva dentro da FD, pela qual o sujeito se 
identifica. Não podemos esquecer que no processo de formulação do dizer, o sujeito é afetado por 
dois esquecimentos: o esquecimento ideológico em que o sujeito tem a ilusão de que é a origem do 
dizer e o esquecimento da ordem da enunciação na qual o sujeito acredita ter o controle sobre os 
sentidos e que o outro entende, exatamente, da mesma forma que ele enunciou (PÊCHEUX, 2014 
[1975]).

No processo de enunciação, ocorre o que podemos chamar de “jogo de projeções” em que o 
enunciador ao se identificar com uma determinada FD “adere” aos sentidos que nela circulam e ao 
modo de percepção da realidade, no entanto. Essa “adesão” não se dá de forma consciente, embora 
o enunciador acredite ser livre para fazer a opção. Dito de outra forma, são as formações imaginá-
rias que

[d]esignam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 
se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos meca-
nismos de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as relações 
entre as situações (obviamente definíveis) e as posições (representações dessas si-
tuações) (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 82).

Assim, o enunciado proferido pelo sujeito (presidente) pode produzir diferentes efeitos de 
sentidos entre seus interlocutores, a depender da FD a qual se filiam seus interlocutores. Isso nos 
leva a refletir sobre a noção de efeito metafórico, que é uma característica inerente a língua, que 
possibilita o deslize, para as diferentes formas de “dizer” ou formular.

DISCURSIVIDADE SOBRE A MORTE NO DISCURSO DO PRESIDENTE

“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”.

No início dessa formulação, temos a expressão “e daí” utilizada para indicar uma conclusão 
em decorrência do que foi dito anteriormente. O que antecedeu a formulação em questão foi a se-
guinte afirmação feita por uma jornalista dirigindo-se ao presidente: “A gente ultrapassou o número 
de mortos da China por covid-19”. Naquele dia, o Brasil tinha atingido a marca de 5.017 mortes por 
Coronavírus, número superior ao registrado na China. O enunciador sujeito-falante (presidente) 
estabelece o diálogo com a sua interlocutora (jornalista) interrompendo-a, logo após a contextuali-
zação da questão, quando ela tentava formular a pergunta a respeito do plano de combate ao coro-
navírus. O enunciador inicia sua formulação retomando o dizer da repórter, utilizando a expressão 
“E daí?”, trata-se de uma expressão popular que significa indiferença, escárnio, falta de interesse e 
é considerada uma resposta grosseira. Ao ser informado sobre o número de mortes, o presidente 
demonstra indiferença, reage grosseiramente, como se as questões de saúde pública do país não 
fossem sua responsabilidade.

Em seguida, temos uso do verbo lamentar na primeira pessoa (lamento), que deixa entrever 
uma e tentativa de amenizar seu desprezo diante do dizer de seu interlocutor. Na sequência, o locu-
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tor se volta para o interlocutor e cobra dele “Quer que eu faça o quê?” terceiriza sua responsabilida-
de, na posição sujeito de presidente de uma das maiores nações do mundo, caracterizando, assim, 
uma mera pergunta retórica, qual ele mesmo reponde: “Eu sou Messias, mas não faço milagre”. O 
enunciador se posiciona, assumindo o dizer com o uso do pronome “eu” e, ainda, faz uma brincadeira 
explorando a polissemia da palavra “Messias” que pode se referir tanto ao seu nome próprio (Jair 
Messias Bolsonaro) quanto ao “Messias” bíblico, o filho de Deus.

A última parte da formulação é constituída por uma oração coordenada adversativa: “Eu sou 
Messias, mas não faço milagre”, e, embora seja utilizada a conjunção adversativa “mas” sua ocor-
rência, denota explicação. Tal formulação remete ao não-dito: “Não está ao meu alcance fazer algo 
a respeito, pois não tenho poderes sobrenaturais”. Seria, portanto, descabido cobrar dele uma to-
mada de atitude sobre o aumento do número de mortes por COVID no Brasil, superando o índice 
dos chineses. A formulação, em análise, materializa uma forma do enunciador se esquivar de sua 
omissão, que nos faz refletir a respeito da formulação imaginária, conforme Pêcheux ([1969], 2014, 
p.82): “quem é ele para me falar assim?” A indignação por parte de grande parte da população, dian-
te de tal discursivização governamental, remete a um desencaixe das atitudes do presidente (nos 
referimos ao lugar discursivo), com a imagem constituída no imaginário popular. Esperava-se, do 
chefe do executivo, atitudes concretas e objetivas, baseada no saber científico e em consonância 
com os outros entes da federação, visando atender às necessidades da população.

Na formulação analisada, dentre outros efeitos de sentido possíveis, temos os seguintes:

1. Não me interessa! Não posso fazer nada. Eu não sou Jesus, por isso não posso ressuscitar 
os mortos.

2. É lamentável. Eu asseguro que tomaremos todas as medidas para evitar que os números 
continuem aumentando.

3. Não é problema meu. Todo mundo morre. É natural. Eu não sou Deus para evitar as mortes.

4. Infelizmente, os índices de morte atingiram esse quantitativo. Não mediremos esforços 
junto aos ministérios da saúde e economia para traçar estratégias, visando o bem de todos 
os brasileiros.

FD 1: posição sujeito 1: os dados acerca do aumento do número de mortes não têm importân-
cia e, sobre isso, nada pode ser feito.

posição sujeito 2: lamenta as mortes, mas todo mundo morre, a prioridade é a economia.

FD 2: lamenta o número de mortos e não medirá esforços, visando o bem de todos.

Esse funcionamento pode conduzir à teorização sobre o pré-construído, advindo da FD reli-
giosa em vida/morte possuem caráter divino, e, ainda, a morte é uma consequência do pecado, faz 
parte do ciclo da vida. Por conseguinte, temos aí um efeito de evidência que produz o apagamento 
do papel do Estado em assumir a responsabilidades de suas ações, para contornar o problema, colo-
cando o interesse público acima dos interesses eleitorais.

A negação chama atenção para o discurso outro, que foi impedido de ser formulado, de ser 
colocado em circulação. Na formulação: “Eu sou Messias, mas não faço milagre” o sujeito falante es-
tabelece uma censura que diz respeito de sua própria posição discursiva. No dicionário milagre67 é 
definido como “ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza”, o uso des-
sa palavras estaria fazendo referência a trazer os mortos à vida ou evitar novas mortes? Enquanto 
na paráfrase: “Eu não sou Jesus, por isso não posso ressuscitar os mortos”, o sujeito falante apaga a 
posição social ele ocupa e que lhe permite evitar novas mortes, uma vez que não há como trazer os 
mortos de volta à vida.

Podemos afirmar que tudo o que Bolsonaro deixa de falar (formulações 2 e 4) por não ser 
permitido, a partir de uma formação discursiva com a qual ele se identifica, na qual circulam o nega-

67 - http://michaelis.uol.com.br/busca?id=yV5A3
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cionismo científico e o discurso neoliberal, que prioriza a economia em relação à saúde, potenciali-
zando as diferenças sociais e a exposição da população mais vulnerável ao Coronavírus.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A partir da perspectiva discursiva de orientação pecheuxtiana, buscamos compreender como 
o enunciado selecionado, produz sentidos, mostrando os processos de significação instaurados no 
texto, descrevendo seu funcionamento. Vimos funcionar o trabalho da memória, na formulação do 
dizer, que ao enunciar x, silencia y, diferentes sentidos, como é próprio da linguagem abrir-se para a 
dispersão e para heterogeneidade.

Mostramos, por meio dos processos parafrásticos e polissêmicos, os indícios do processo de 
produção de sentidos, que nos possibilitou apontar a tomada de posição do sujeito-enunciador, a 
partir do lugar discursivo em que se reconhece como sujeito. Desse modo, o sujeito projeta sua 
própria imagem e a dos seus interlocutores, imbuído por um efeito ideológico de que é livre para 
enunciar; que possui controle sobre o que diz e sobre o que os outros vão interpretar. A materialida-
de significante, aqui descrita e analisada, permite entrever o lugar discursivo-presidente, enquanto 
sujeito que produz formulações que revelam seu descrédito na ciência, o desinteresse em tomar co-
nhecimento do quantitativo de vidas perdidas evidenciado que se importar mais com a economia do 
país do que com a população em si. Para este sujeito enunciador, a pandemia surge como um aparato 
de serviço da morte aos indesejados, para os grupos detentores do poder. Parafraseando Foucault 
é a política do “fazer morrer e não deixar viver”. Por fim, queremos ressaltar que trouxemos, nesse 
trabalho, um gesto de leitura, entre outras vários outros possíveis para esse mesmo objeto simbó-
lico.
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A MULTIMODALIDADE E [N]O DISCURSO POLÍTICO: UM ESTUDO A 
PARTIR DO GÊNERO TEXTUAL CHARGE68

Ana Cristina Guedes de Araújo69

RESUMO

A presente comunicação objetiva analisar textos multimodais que constituem o gênero tex-
tual charge e de como os modos significam na (re)construção e/ou atualização do discurso político. 
Para isso, foram analisados textos discursivos multimodais como o gênero textual charge, a saber, 
(3) três charges específicas produzidas a partir de ações e/ou decisões verbais do presidente do Bra-
sil Jair Bolsonaro. A presente análise tem como referência a Análise Crítica do Discurso (ACD), ver-
tente de Norman Faircloug, o qual concebe o discurso como mobilizador da multimodalidade dos 
elementos semióticos, ou seja, signos linguísticos e não linguísticos como imagens, cores, sons e ges-
tos (FAIRCLOUGH, 2012; FERREIRA, 2011). Para ele, o discurso constitui as práticas sociais e estas 
constituem o discurso. Além dessa referência, seguiu-se a abordagem multimodal de Kress e Van 
Leeuwen, sobremodo a Gramática do Design Visual (GDV) (DIONÍSIO, VASCONCELOS e SOUZA, 
2014; ROJO, 2013). Nesse processo, concluímos que os diferentes modos produzem significados 
que contribuem na (re)construção e/ou atualização do discurso político, este definido a partir do ato 
de linguagem, considerando-se as condições de produção do discurso e a sua interdiscursividade.

Palavras-chave: Gênero textual; Charge; Multimodalidade; ACD; Discurso político.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, muito tem se discutido e pesquisado sobre o modo de conceber a lin-
guagem como provida de discurso ideológico e/ou político, de como esses discursos afetam nossa 
sociedade, e de como esses discursos são forjados a partir das construções semióticas presentes 
nos textos multimodais. Dessa forma, o objetivo nessa comunicação é discutir acerca da construção 
dos recursos multimodais presentes no gênero charge e de como esses recursos favorecem para a 
construção dos sentidos e discursos construídos neste momento histórico de pandemia, covid-19, à 
luz dos estudos da Análise Crítica do Discurso.

Para tanto, nas próximas seções trataremos sobre os postulados teóricos que embasam nossa 
pesquisa e nossa análise. Nos postulados teóricos apresentamos discussões acerca do gênero es-
colhido (NUNES, 2019), em seguida tratamos sobre a multimodalidade a fim de entendermos que 
o texto não é construído apenas com base nos significados e sentidos gerados pelas palavras, como 
também, naqueles que são construídos a partir dos outros modos (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 
apud DIONÍSIO et al) e após, sobre concepção dos estudos crítico dos discurso, os quais referem-se 
textos como materializados em gêneros repletos de discursividades, essenciais para o processo de 
significação dos modos levando em conta os discursos ideológicos e políticos e seu contexto de pro-
dução. Na nossa seção de análise, por fim, apresentamos três charges, as quais têm como temática 
central a pandemia da covid-19, selecionadas para a análise à luz das teorias sobre multimodalidade 
e ACD.

68 - Trabalho apresentado no GT Discurso e narrativas do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade (ENDIS), 
realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
69 - Graduanda em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Campina Grande/ Campina Grande-Paraíba; Aluna 
especial do Programa de Pós-graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE) também pela Universidade Federal de Campina Grande – 
Disciplina Tópicos Especiais em Linguagens (2020.1). E-mail: aninha_guedes07@hotmail.com.
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CHARGE, MULTIMOLIDADE E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO: PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS

Explanaremos adiante um pouco acerca dos conceitos-chave que embasam o presente estu-
do, sobretudo, a sua análise, a saber, o gênero textual charge, a Multimodalidade e a Gramática do 
Design Visual (GDV) e a Análise Crítica do Discurso (ACD).

GÊNERO TEXTUAL CHARGE

Nesse tópico falamos um pouco sobre o gênero textual charge, gênero a partir do qual obser-
vamos o conceito de Multimodalidade. A charge conforme Nunes (2019, p. 70) origina-se do francês 
charger e quer dizer “carregar, exagerar, atacar”. A charge tem seu conteúdo centrado em fatos, os 
quais são tratados com humor e também crítica – diga-se de passagem, carregada de expressivida-
de e autenticidade –, normalmente usa de caricatura gráfica para representar personagens envolvi-
dos em acontecimentos políticos, sociais e econômicos que lhe servem de tema. O referido gênero 
textual é de natureza temporal, ou seja, “envelhece”, uma vez que seu conteúdo e sentido são con-
textualmente situados.

Na charge temos a relação multimodal representada através de pelo menos dois modos semi-
óticos, o texto escrito e a imagem; modos semióticos que se complementam na construção de um 
sentido e/ou efeito de sentido. Ferreira (2011, p. 75) afirma que a charge estabelece três tipos de 
possibilidades de relação com o texto, a saber: relação direta, relação indireta e ausência de relação 
aparente. Essas relações são percebidas em torno de dois núcleos de interesse: o informativo (rela-
tar o acontecido) e o opinativo (reflexão sobre o ocorrido ou que está acontecendo).

A charge possui uma comunicação inteiramente discursiva uma vez que está vinculada à emis-
são e recepção de uma mensagem a qual o processo de significação de seu conteúdo depende de 
ideologias e vivências tanto do sujeito chargista que a produziu quanto do sujeito leitor que a in-
terpreta (NUNES, 2019, p 76). Assim, os modos semióticos empregados exercem para a construção 
dos sentidos e/ou efeitos dos sentidos ou para a reafirmação ou desidentificação desses sentidos, 
ou seja, a construção de sentidos diferentes aos sentidos desejados pelo sujeito chargista/autor.

Ademais, na charge, os modos semióticos usados, quando associados ao interdiscurso que se 
faz presente como memória, recebem indireta definição de sentido num contexto dado – aquele e 
não outro qualquer (FLORES, 2002). Ou seja, através dos modos semióticos usados para construção 
de sentido e/ou efeito de sentido se sabe o conteúdo de produção do gênero, logo, se sabe a qual 
momento histórico ele se remete, e na interpretação se nota o conhecimento do sujeito leitor de 
acordo com a significação construída (MARTINS, 2020, p. 16). Feitas essas considerações, na próxi-
ma subseção, explanaremos acerca do conceito de multimodalidade e Gramática do Design visual.

A MULTIMODALIDADE E A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL (GDV)

A respeito de o texto ser um evento constitutivo de aspectos linguísticos e não linguísticos no 
seu processamento e de este ser a materialidade a partir da qual se estuda o discurso, é estudado e 
defendido que a multimodalidade é um traço constitutivo dos gêneros textuais e discursivos, onde 
os modos (imagem, som, gestos etc.) se realizam (DIONÍSIO et al, 2014). Essa modalização dos mo-
dos passa a ser concretizada a partir de combinações entre um modo e outro(s) modo(s) com a fina-
lidade de criação de efeitos de sentidos. Ou seja, multimodalidade significa, grosso modo, múltiplos 
modos e múltiplas linguagens empregadas no texto verbal, não verbal e verbal e não verbal.

Para Dionísio (2010) a dinamicidade presente na transição da imagem do filme para a charge 
virtual e para o pôster interativo são alguns exemplos de como o uso de diferentes modos em dife-
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rentes gêneros textuais produzem diferentes (efeitos de) sentidos de maneira que qualquer altera-
ção realizada em um gênero textual específico e/ou em sua estrutura empregada provoca mudanças 
na forma de ler esse texto.

Contudo, é necessário esclarecer que a Multimodalidade não é uma teoria, mas um dos desdo-
bramentos da Semiótica Social. Jewitt (2009) apresente a seguinte definição:

Multimodalidade é uma abordagem interdisciplinar que entende a comunicação e a 
representação como envolvendo mais que a língua. [...] Abordagens multimodais têm 
proposto conceitos, métodos e perspectivas de trabalho para a coleção e análise de 
aspectos visuais, auditivos, corporificados e espaciais da interação e dos ambientes, 
bem como da relação entre os mesmos. (JEWITT, 2009, apud DIONÍSIO et al, p. 46, 
2014).

Partindo disto, Jewitt (2009, apud DIONÍSIO et al, 2014) apresenta em sua definição três pres-
supostos teóricos, nos quais existe uma interconexão ligado à multimodalidade. O primeiro pressu-
posto afirma que a relação de representação e comunicação precisa ser baseada em múltiplos mo-
dos, logo, todos contribuem para significados construídos em diferentes contextos sociais e analisa 
esse desenvolvimento mostrando como os modos são organizados e geram significado. Ou seja, o 
representar de algo e a inter(ação) provocada pelo uso de modos distintos contribuem para a pro-
dução de um sentido específico para um determinado contexto ou condição de produção.

O segundo pressuposto refere-se à pressuposição de que os recursos são socialmente mode-
lados através do tempo para se tornarem geradores de (efeitos de) sentido, ou seja, para a autora, 
os modos, são moldados conforme determinado momento da história ao longo dos anos, décadas, 
séculos, de acordo com a mobilização dos modos feita pelas pessoas durante esse período, as comu-
nidades, os contextos determinados, e os significados construídos.

E por fim, o último pressuposto. Neste com a multimodalidade interroga-se a construção de 
sentidos realizada pelas pessoas através de uma seleção e configuração pessoal de modos e a inte-
ração existente entre os modos. Sendo assim, moldando o ato comunicativo de modo que levam em 
consideração as convenções e normas já existentes os quais são influenciados por condições como 
interesses e contextos específicos.

Próximo a isso, temos a teoria da Gramática do Designer Visual (GDV), fundada por Gunter 
Kress e van Leeuwen baseada nas metafunções da linguagem desenvolvidas por Halliday - ideacio-
nal, interpessoal e textual. A referida teoria defende que ao fazermos uso da língua, nossas escolhas 
são sempre em função de um contexto social.

A GDV é composta por três funções da imagem: representacional, interativa e composicional 
(DIAS, BARBOSA, 2018). A função representacional diz respeito ao que está sendo mostrado, o que 
está acontecendo, ou quais relações são construídas e como são construídas entre os modos se-
lecionados.A função interativa, responsável pela relação entre os participantes (quem construiu o 
sentido do texto/discurso e quem reafirmou/reatualizou/reconstruiu o sentido do texto/discurso), a 
partir da interação entre o que é visto e quem vê. E a função composicional, responsável pela estru-
tura e formato do texto, especificamente na análise de imagens e se refere aos significados obtidos 
através da distribuição da informação ou ênfase dada entre os elementos da imagem.

A partir dessa categorização existem os participantes interativos (que falam ou ouvem, leem 
ou escrevem, produzem as imagens ou as visualizam) e os participantes representados (que consti-
tuem o objeto da comunicação, sendo representados por meio dos modos semióticos) (DIAS, BAR-
BOSA, 2018).

Assim, Kress e van Leeuwen (1996, 2006, apud DIONÍSIO et al, 2014) aplicam esse princípio 
ao estudo da imagem, os quais defendem que há possibilidade da existência de uma sintaxe visual, 
afinal, a imagem também tem um contexto/condição de produção assim como a linguagem verbal, 
e afirmam que em uso comunicativo as imagens preenchem as mesmas funções que textos verbais.
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Portanto, os autores reconhecem que é fundamental constatar que os limites entre os ele-
mentos ou estágios de ambos os gêneros são sempre sinalizados visualmente (DIONÍSIO et al, 
2014, p.56) na análise de gêneros com relação às imagens. Em síntese: I) texto e imagem não são 
equivalentes nem veiculam os mesmos significados; II) não meramente coexistem; III) a soma entre 
eles pode afetar a forma e a leitura da imagem veiculada. Feitas essas considerações, na próxima 
subseção, explanaremos acerca da ACD.

FAIRCLOUGH: O (INTER)DISCURSO MATERIALIZADO EM GTS

No início do século XXI começa a consolidar-se no Brasil a Análise Crítica do Discurso (ACD), 
de linha anglo-saxã. Norman Fairclough foi um dos principais estudiosos da referida vertente crítica 
discursiva. O autor concebe ao menos duas definições para o termo discurso, uma a nível abstrato 
e outra a nível restritivo: esta concebe discurso como modos particulares de representações es-
pecíficas da vida social e aquela concebe discurso como uma categoria que designa os elementos 
semióticos na sua totalidade multimodal, incluindo elementos linguísticos e não linguísticos como 
imagens, sons, gestos, cores - sendo esta última à definição a qual este presente trabalho se vale 
(CARVALHO; OLIVEIRA, 2013).

Para tanto, Fairclough defende que os efeitos constitutivos do discurso contribuem para a 
formação de identidades sociais, posições de sujeito, relações sociais, sistemas de conhecimento 
e crenças, concluindo que o discurso constitui as práticas sociais e as práticas sociais constituem o 
discurso a partir do uso da linguagem a qual interfere na (re)produção e, consequentemente, tem o 
poder de transformar a sociedade. Assim o estudioso compreende as práticas sociais como formas 
estabilizadas de atividade social (idem).

Nesse sentido, o discurso e as práticas sociais são reconhecidos como (inter)relacionados 
entre si, não redutíveis um ao outro, ao passo em que sem discurso não existem práticas sociais, 
uma vez que a prática discursiva é mediadora entre o texto e a prática social. Para o teórico, isso é 
comprovado quando “os discursos se materializam em gêneros textuais que licenciam uma pessoa a 
ocupar a posição de professor ou aluno, constituindo-os como sujeitos de uma prática social como a 
aula” (CARVALHO, OLIVEIRA, 2013, p. 286). Como por exemplo, em nosso estudo, temos o discurso 
político que se materializa no gênero textual charge que licencia uma pessoa a ocupar a posição de 
sujeito produtor de charges e outras pessoas a ocupar posição de sujeitos leitores e sujeitos inter-
pretes das charges, como veremos no tópico de análise deste trabalho.

Segundo Fairclough (2012), a ACD “é a análise das relações dialéticas entre semioses (inclusi-
ve a língua) e outros elementos das práticas sociais [...] no papel que a semiose tem dentro dos pro-
cessos de mudança e nas relações entre semiose e outros elementos sociais dentro da rede de prá-
ticas.” (FAIRCLOUGH, 2012, p. 309). Para o autor a função da semiose é definida através da análise, 
a qual pode atuar de três formas: a) como parte da atividade social inserida em uma prática; b) nas 
representações enquanto processo de construção social das práticas – incluindo a autoconstrução 
reflexiva, os quais têm os processos e práticas sociais modelados; c) a semiose atua no desempenho 
de posições particulares, uma vez que as identidades de indivíduos atuantes em determinadas posi-
ções possuem desempenhos distintos.

Ademais, para o estudioso, a semiose enquanto parte da atividade social constitui gêneros dis-
cursivos, estilos e suas práticas sociais estão inter-relacionadas de modo que constituem a ordem 
social, de modo que apresenta a interdiscursividade, reservado para os textos e as interações, como 
parte da intertextualidade demandando assim “quais gêneros, discursos e estilos os constituem, e 
como, no texto, esses aspectos são trabalhados para formar articulações particulares” (FAIRCLOU-
GH, 2012, p. 311). Portanto, nos interessa neste trabalho, analisar e apresentar como a interdiscur-
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sividade (memória do dizer do discurso), sobretudo a interdiscursividade do discurso político, está 
representada a partir da multimodalidade e semiótica no gênero textual charge.

Para isso, conforme defende Fairclough, faremos de forma inter e transdisciplinar uma análise 
dialógica relacionando as teorias apresentadas, a ACD e a Multimodalidade, tendo como ponto de 
intersecção as semioses presentes. A respeito da estrutura analítica da ACD, seguiremos a estrutu-
ra crítica de análise abaixo proposta por Fairclough:

1. Dar ênfase em um problema social que tenha um aspecto semiótico.

2. Identificar obstáculos para que esse problema seja resolvido, pela análise;

a. Da rede de práticas no qual está inserido;

b. Das relações de semiose com outros elementos dentro das práticas particulares em 
questão;

c. Do discurso (a semiose em si);

i. Estrutura analítica: a ordem de discurso;

ii. Análise interacional;

iii. Análise interdiscursiva;

iv. Análise linguística e semiótica;

3. Considerar se a ordem social (a rede de práticas) em algum sentido é um problema ou não;

4. Identificar maneiras possíveis para superar os obstáculos;

5. Refletir criticamente sobre a análise (1-4). (FAIRCLOUGH, 2012, p. 311-312).

Até aqui, discorremos sobre os pressupostos teóricos que fundamentaram nossa pesquisa. A 
seguir, apresentamos o resultado da análise realizada, na qual estabelecemos as relações teóricas 
discutidas nesse tópico com as implicações, encadeamentos, envolvimentos e/ou ligações com os 
textos do gênero charge selecionados.

PANDEMIA, CHARGE, MULTIMODALIDADE E DISCURSO: ANÁLISE TEÓRICA DOS 
DISCURSOS NOS ELEMENTOS MULTIMODAIS

Nesta seção, voltaremos o nosso olhar para as charges produzidas por chargistas brasileiros. 
Para seleção dos textos, foi considerado como critério que as charges possuíssem como tema cen-
tral a pandemia da Covid 19 no Brasil e que seus aspectos multimodais, elementos verbais e imagé-
ticos, contribuíssem ao sujeito leitor na construção do sentido e/ou efeito de sentido do texto/dis-
curso. Dessa forma, essa análise se sustentará nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso e da 
Multimodalidade, e nas configurações do gênero charge conforme apresentados em seção anterior.

A PANDEMIA E A CORRUPÇÃO

Conforme relatado anteriormente, nosso objetivo nesse trabalho é evidenciar o discurso po-
lítico a partir dos elementos multimodais presentes em charges. Para dar início à nossa análise, co-
meçaremos com uma charge do autor Renato Aroeira70, publicada no portal Brasil 247. Na referida 
charge, vemos o desenho de um homem ajoelhado e que estar com a cabeça enfiada na areia sim-
bolizando suposto medo. Temos o uso da palavra “números?” acompanhada de uma interrogação, 
significando espanto e falso desconhecimento acerca de um questionamento feito (o que não está 
na charge e, consequentemente, necessitaria que o sujeito leitor soubesse dos fatos ocorridos em 
contexto social e político brasileiro).

70 - Renato Aroeira, 65 anos, natural de Belo Horizonte; é chargista e músico saxofonista participante de um trio de choros no 
Largo da Memória e no Cais do Oriente aos sábados e domingos, respectivamente.
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Figura 1: Charge do autor Renato Aroeira, publicada no portal Brasil 247

Fonte: Disponível em: https://www.brasil247.com/authors/renato-aroeira?page=4. Acesso: 06/07/2020

Na charge temos ainda o uso das orações “Não tem número nenhum, talquei?” e “Não trabalha-
mos mais com essa p*!”, ambas as orações significando a afirmação de que não está mais sendo con-
tabilizado e/ou atualizado o número de casos confirmados em razão do vírus Covid-19 no Brasil ao 
considerarmos o contexto social. A partir dessas orações se sabe que já trabalharam e/ou informa-
ram os números, mas não o fazem mais por alguma razão, os números já existiram (e ainda existem), 
mas ilusoriamente tentam convencer a população de que deixaram de existir ou já não existem em 
grande proporção.

Na impressão tipográfica de todo o texto verbal, a partir da fonte utilizada, é possível perceber 
que não há nenhuma formalidade, e isso é realçado com o uso da palavra “talquei”, junção de “tá” + 
“ok”, neologismo utilizado pelo sujeito personagem presidente Bolsonaro ao final de sua fala. Tam-
bém pelo uso tipográfico de “p*!”, onde se optou pelo uso apenas da primeira letra da palavra, po-
dendo significar “porcaria” ou “porra”, termos desqualificadores da eficácia de compartilhar dados 
da pandemia.

No desenho ainda se percebe que o homem está com roupas sociais de cor azul, a camisa azul 
clara e a calça azul escuro, e sapatos sociais, o que supostamente se dá devido a sua posição de 
sujeito personagem presidente do Brasil. Ainda a boca aberta e a cabeça enfiada na areia caracte-
rizam preocupação e medo, significando esconder a face diante dos problemas e pressões sofridas. 
A expressão de boca aberta é, inclusive, característica do sujeito representado se observado em 
fotografias, por exemplo.

Quanto às funções da imagem, percebe-se o seguinte: A função representacional é evidente 
na charge da figura 1 por mostrar o desenho de um homem com a cabeça enfiada na areia, sen-
do este o elemento imagético e saliente da charge, razão por qual está centralizado. As relações 
construídas se dão através do questionamento acerca dos números, números que fazem alusão à 
quantidade de casos confirmados de Covid-19 no Brasil que não estavam sendo atualizados para 
a população por decisão do sujeito presidente do país, o qual está representado no desenho e isso 
fica mais evidente pelo uso do neologismo “talquei” empregado por ele. Como se vê, as relações são 
construídas entre os modos escrita, desenho e, principalmente, ao fazer referência ao contexto dis-
cursivo político-social do país Brasil.

Desse modo, a função interativa é evidenciada na crítica social feita pelo sujeito chargista em 
relação às atitudes de omissão do sujeito presidente Bolsonaro em contexto pandêmico enfrentado 
no país, omissão que se evidencia no espanto significado nas interrogações, como se não estivesse a 
par da situação. Por último, a função composicional se faz presente na charge através do texto com-
posto por frases curtas e soltas que não estão em balões. Todas as frases se voltam para um único 
desenho que está no centro da imagem. O fundo da imagem é totalmente branco. Assim sendo, o 
desenho é o modo, mais destacado.

Enfim, na análise dessa charge observamos claramente como nela os modos foram imbricados 
a fim de construir um significado, diferente disso os sujeitos leitores da charge ao olhar somente 

https://www.brasil247.com/authors/renato-aroeira?page=4
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para o desenho poderiam construir o sentido de medo e preocupação, mas não entenderiam por 
qual razão; se olhassem apenas para o texto verbal compreenderiam os questionamentos, mas não 
saberiam o porquê deles. Até poderiam deduzir se conhecerem o fato motivador da produção da 
charge; ou mesmo o neologismo usado pelo sujeito representado na charge, mas já não estaria no 
modo visual. Isso acontece mais fortemente na próxima charge a ser analisada, como veremos a 
seguir.

Figura 2: Charge do autor Arnaldo Angeli Filho, publicada no site Ocupação Angeli – Itaú Cultural

Fonte: Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/angeli/charges/. Acesso: 09/07/2020

A charge acima foi produzida pelo sujeito chargista Angeli71, nela está o desenho de um mi-
litar usando uma vassoura para varrer para debaixo de uma lona partes de esqueletos e o sangue 
escorrido pelo chão. Recebe destaque a cor verde lodo da farda do sujeito militar; o branco do chão 
que traz a tona o discurso de paz, no sentido de tudo está se normalizando, contrastante com a cor 
acinzentada da lona que cobre os cadáveres ali representados por longa extensão. Também a cor 
vermelha, representa a morte daqueles que não estavam sob a cobertura das medidas de proteção 
da Organização Mundial da Saúde (OMS).

 Sobre as funções da imagem temos a seguinte percepção: a função representacional é evi-
denciada na charge da figura 2 ao mostrar o desenho de um sujeito militar cobrindo esqueletos de-
baixo de uma lona. A função interativa faz sentido a partir de sua intenção de crítica social diante 
da situação em que se encontra o país, reforçando a crítica feita pela charge da figura 1. E a função 
composicional se constitui a partir de desenhos e cores.

Na charge da figura 2 a presença de um sujeito militar evidencia como os sujeitos militares 
(posição) estão sendo associados aos atos insanos do sujeito presidente Bolsonaro e de sua gestão, 
sobremodo, na pandemia do vírus Covid-19. Isso se dá por várias razões, entre elas, o comentário 
feito pelo sujeito Bolsonaro de que não seria contaminado pelo vírus, que chamou de gripezinha, de-
vido o seu histórico de militar e atleta. A escolha de sujeitos militares para ocupação de ministérios 
como os da saúde e da educação, mesmo com formação inapropriada para as funções em questão 
e a curta ocupação desses ministros no cargo. O pânico interno causado pelo Brasil ter ficado sem 
representante do Ministério da Saúde em torno de cinquenta (50) dias durante uma pandemia, se 
tornando o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19. E a divulgação parcial dos dados 
atualizados dos números de mortos e contaminados pela Covid-19 por um período de 48 horas.

Como se percebe até aqui, o sujeito leitor e interprete da charge têm que buscar elementos 
não linguísticos, discursivos, para entender a razão motivadora da crítica feita pelo sujeito chargis-
ta, pois os elementos linguísticos não verbais explicitam apenas a crítica ao “jogar” algo para “debai-
xo do tapete”. Exploraremos cada uma das razões citadas no parágrafo anterior ao menos parcial-

71 - Arnaldo Angeli Filho é cartunista e chargista. Publica charges no jornal Folha de S. Paulo a partir de 1973 e, desde 1983, tiras 
diárias em que cria personagens que retratam tipos urbanos como os hippies Wood & Stock. Para a TV, produz esquetes e roteiros, 
atuando junto às esquipes dos programas TV Colosso e Sai de Baixo, ambos da Rede Globo. Atualmente desenha também para o 
seu site no portal Universo On-line.

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/angeli/charges/
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mente a partir da (inter)discursividade política representada nos modos empregados e destacados 
na charge da figura 2.

A primeira razão, o dito “não vou ser contaminado, tenho histórico de militar e atleta”, foi con-
tradito com a comprovada contaminação de Covid-19 pelo sujeito presidente Bolsonaro (data: 07/
julho/2020); resultado que foi reafirmado com um novo teste (data: 15/julho/2020) – dois exames 
testaram resultados positivos. Após os resultados obtidos o sujeito presidente Bolsonaro desinden-
tificou-se de seu dito anterior e disse em uma entrevista: “o fato de eu ter sido contaminado mostra 
que eu sou um ser humano como outro qualquer”72.

O dito anteriormente foi também refutado com a contaminação de sujeitos atletas e sujeitos 
militares. Entre os sujeitos atletas, podemos citar os nomes de Jonathas de Jesus (31 anos), Tamires 
Moreno (25 anos) e Luiz Lima (42 anos); atletas das modalidades esportivas futebol, handebol e 
natação, respectivamente. Entre sujeitos militares, temos como exemplo o sujeito policial militar, 
da Bahia, Marcelo de Souza Moura, 41 anos, contaminado e morto em razão da Covid-19, conforme 
noticiado na revista Correio Online da Bahia73.

A segunda razão, posse de sujeitos militares e sujeitos com outras formações para ministérios 
da saúde especificamente, tem gerado polêmica devido o não conhecimento teórico e prático ne-
cessário à referida área de atuação. Outra razão seria a curta permanência dos ministros da saúde 
na gestão do sujeito presidente Bolsonaro, ainda mais se considerado que vivenciamos uma pande-
mia. Essa causa será vista com mais amplitude na análise da figura 3, a qual aborda a situação atual 
do Ministério da Saúde, no Brasil.

A terceira e quarta razões estão ainda mais interligadas, pois o país ter estado sem represen-
tante do Ministério da Saúde em contexto pandêmico mostra claramente como a situação foi politi-
zada, ou seria militarizada? Essa seria a possível razão dos dados estatísticos de mortos e contami-
nados por 48 horas não terem sido divulgados ou divulgados parcialmente, caracterizando-se como 
uma reprodução do cenário social, econômico e político vivenciado em outras pandemias que aco-
meteram o Brasil em um período de lideranças militares, como a gripe espanhola. A gripe espanhola 
em nível de mundo foi responsável entre 50 e 100 milhões de mortes. No Brasil, a doença provocou 
a morte de 35 mil indivíduos. Quando a epidemia da gripe espanhola chegou ao território brasileiro 
às aglomerações foram proibidas. Determinou-se o fechamento de escolas, bares, restaurantes, re-
partições públicas etc., pois sistemas de saúde não aguentavam a quantidade de pessoas doentes.

Como dito por Goulart (2005), “enquanto, na Europa, a espanhola se disseminava, no Rio de 
Janeiro, capital da República, as notícias sobre o mal reinante eram ignorados ou tratados com 
descaso e em tom pilhérico ou em de pseudocientificidade, ilustrando um estranho sentimento de 
imunidade face à doença”, assim como faz o sujeito Bolsonaro ao chamar a Covid-19 de gripezinha. 
Nesse período, a censura emposta pelos meios militares foi fator comum, inclusive. Goulart emba-
sado em dito do inspetor sanitário da Diretoria Genal de Saúde Pública, José Paranhos (Fontenelle, 
1919), mostra em seu artigo que a censura pode ter prejudicado muito o combate da pandemia.

“De acordo com o inspetor sanitário da Diretoria Geral de Saúde Pública, José Para-
nhos (Fontenelle, 1919), a censura imposta pelos meios militares acabou acarretan-
do contratempos ao combatente do mal e à incompreensão da população diante dos 
acontecimentos. Tal censura criou dificuldade no acompanhamento da marcha da 
epidemia. Somou-se a esse fator o total desaparelhamento das instituições sanitá-
rias federais, o que gerou grandes tensões e críticas. O Serviço de Profilaxia do Porto 
foi a primeira Seção da Diretoria de Saúde Pública a ser alvo das críticas da opinião 
pública. A referida seção não tinha como realizar a desinfecção de todos os navios 
que aportavam na capital federal. A aplicação de quarentenas em embarcações era 

72 - https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-afirma-que-est%C3%A1-com-covid-19/a-54075797
73 -https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-ja-registra-7-mortes-de-policiais-militares-por-coronavirus/

https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-afirma-que-est%C3%A1-com-covid-19/a-54075797
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/bahia-ja-registra-7-mortes-de-policiais-militares-por-coronavirus/
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considerada antinatural, pois acarretava problemas políticos, econômicos e sociais” 
(GOULART, 2005).

Logo, a medida de isolamento social e quarentena são métodos já usados e mais uma vez se 
usou para evitar que a tragédia da pandemia da Covid-19 fosse igual ou maior que a gripe espa-
nhola. Contudo, mais uma vez a economia está sendo primeiramente pensada do que a saúde da 
população. No passado, uma testemunha ocular do ocorrido conta em suas lembranças: “o pior de 
tudo é que estava morrendo gente aos borbotões, e o governo dizia nas ruas e nas folhas, que a 
gripe era benigna. Certo dia, as folhas noticiaram mais de quinhetos óbitos, e mesmo assim a gripe 
era benigna, benigna, benigna” (GOULART, 2005). Semelhante ao que acontece no Brasil, país con-
siderado em maior crise pandêmica – até o dia 04 de agosto foram confirmados 2. 801. 921 casos 
da Covid-19, destes 95. 819 morreram. Além de o sujeito Bolsonaro sugerir que as pessoas voltem 
“ao normal”, pois ao ser contaminadas seriam imunizadas da Covid-19. Proposta que se estendeu ao 
exercito, sobremodo, aos policiais que fazem linha de frente nas fronteiras do país.

E nessa situação a saúde pública foi entregue ao sujeito general Eduardo Pazuello, um general 
que não tem conhecimento acerca da área da saúde e sim, de logística operacional. A sua eficiência 
seria na entrega dos insumos farmacêuticos e não na resolução de problemas que possam surgir no 
sistema de saúde. O sujeito general Eduardo esteve como itinerário por quatro meses e, atualmen-
te, é efetivo ministro da saúde.

Como é possível perceber, a interdiscursividade dessa situação pandêmica está a se “solucio-
nar” em torno de um discurso político ideológico de modo que, quem defende o isolamento social e 
as suas medidas preventivas é taxado de comunista/esquerdista/petista e se é a favor da volta “ao 
normal” é de direita e bolsonarista. Contudo, não esqueçamos que viver em um sistema militar não 
é sinônimo de coerência e bom funcionamento da sociedade, pois como afirma Poulantzas (1975), o 
regime didatorial-militar não foi estável.

“O que não significa dizer que o regime didatorial-militar tenha sido estável. No 
Brasil, por exemplo, o regime nunca alcançou um estado ótimo de equilíbrio políti-
co entre políticos liberais, líderes conservadores e militares reacionários. Tampouco 
obteve consenso entre os próprios militares, visto que a existência de diversos gru-
pos rivais nas Forças Armadas denunciava a presença de vários projetos ideológicos, 
principalmente sobre a natureza – provisória ou duradoura – e os objetivos – amplos 
ou restritivos – de sua intervenção na vida política nacional, depois de 1964. Por isso 
mesmo, o regime brasileiro teve dificuldade para encontrar uma fórmula institucio-
nal definitiva. Foi um regime em crise permanente, como frequentemente ocorre 
nessas formas políticas de exceção” (POULANTZAS, 1975).

DA PANDEMIA À NEGLIGÊNCIA

Neste outro exemplo, dispomos da charge do autor Zé Dassilva74, publicada no site Diário Ca-
tarinense. A charge chama a atenção para à situação real que estamos vivendo no Brasil: as mortes 
exacerbadas das pessoas que contraíram o Covid-19. Segundo Fairclough (2012), o autor defende 
que os efeitos constitutivos do discurso contribuem para a formação de identidades sociais, posi-
ções de sujeito, relações sociais, sistemas de conhecimento e crenças, assim, veremos nesse exem-
plo algumas questões dessa natureza. Começando pela única identificação de texto verbal que é 
“Ministério da Saúde”, isso informa que o prédio situado nesta imagem é do departamento da saúde, 
um dos ministérios. Essa parte verbal está atrelada aos sistemas de conhecimento, qualquer cida-

74 - Zé Dassilva é jornalista, cartunista e chargista. Como chargista trabalha há mais de vinte anos na NSS Comunicação. Como 
cartunista, produziu animações e vinhetas para TV Globo, Canal Futura e Sport TV. Além disso, atualmente integra a equipe de 
roteiristas da Rede Globo.
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dão que ver essa expressão vai saber do que se trata, onde se localiza (Brasília) e quem são as pesso-
as responsáveis por essa pasta.

Figura 3: Charge do autor Zé Dassilva, publicada no site Diário Catarinense

Fonte: Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/ze-dassilva. Acesso: 09/07/2020

Voltando o nosso olhar para o texto não verbal, o que mais chama a atenção do leitor são as 
caveiras empilhadas no topo do prédio, fazendo-se imaginar que não só na parte superior, mas todo 
edifício está sobrecarregado de caveiras. Os restos mortais representam a existência de pessoas vi-
vas, que lutaram até o seu último respirar pela vida, mas por negligência pública, não tiveram o apoio 
necessário. Entre as negligências podemos citar a frequente troca de ministros da saúde e enfatizar 
as causas motivadoras das trocas. Vejamos.

O primeiro ministro da saúde a tomar posse do cargo após o sujeito Bolsonaro assumir a posi-
ção de presidente foi Gilberto Occhi. Gilberto Occhi é formado em advocacia e ocupou a posição de 
ministro da saúde por nove (9) meses.

Focalizaremos os dois ministros empossados posteriormente, a saber, Luiz Henrique Mandet-
ta e Nelson Teich; ambos são profissionais da área da saúde. O sujeito ministro da saúde Luiz Hen-
rique Mandetta é graduado em medicina e pós-graduado em ortopedia. Ele permaneceu na posição 
de ministro da saúde de janeiro/2019 a abril/2020. O sujeito Madetta foi demitido75 de sua posição 
de ministro da saúde devido discordância com o sujeito Bolsonaro acerca do distanciamento social 
necessário durante a pandemia da Covid-19 para evitar ou, ao menos, diminuir a transmissão do ví-
rus. O ministro se alinhava às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) pela adoção de 
um isolamento social mais forte, enquanto o presidente Bolsonaro defende a abertura do comércio 
como forma de evitar impactos na economia, assim, apenas uma parcela da população ficaria em 
isolamento.

Como se vê, a atenção se volta a questões políticas e econômicas, mesmo diante de uma pan-
demia. Mais um fator polêmico é o uso da cloroquina e essa divergência se estendeu não somente 
entre o sujeito ex-ministro da saúde Henrique Mandetta e o sujeito presidente Bolsonaro, também 
entre este último sujeito e o sujeito ex-ministro da saúde Nelson Teich.

O sujeito ministro da saúde Nelson Teich é graduado em medicina, pós-graduado em economia 
da saúde e mestre em avaliação econômica de tecnologia de saúde. Ele permaneceu na posição de 
ministro da saúde por vinte e nove (29) dias apenas, de 16/abril a 15/maio de dois mil e vinte (2020). 
O sujeito Nelson Teich pediu demissão de sua posição de ministro por pressões sofridas pelo sujeito 
presidente Bolsonaro, pois é contrário ao uso da cloroquina e não estaria disposto a manchar sua 
carreira de médico para mudar um protocolo, tendo em vista que não há comprovação científica 
sobre a eficácia do referido medicamento.

Mesmo em artigos como os de Menezes, Sanches e Chequer (2020, p. 2) que apontam efici-
ência no uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, informam que “a cloroquina tem sido, 
cada vez menos, utilizada por ser mais susceptível à toxicidade, especialmente seu efeito ototóxico 

75 - Disponível: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/16/mandetta-demissao-ministerio-da-saude-
-bolsonaro.htm
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e efeitos colaterais como hiperpigmentação cutânea e retinopatia não são incomuns”. Além de es-
tudos maiores como a pesquisa feita76 e publicada pela renomada revista científica The Lancet, que 
contou com pouco mais de 96 mil sujeitos pacientes de seis continentes monitorados por um perí-
odo de quase quatro meses. Os sujeitos pacientes observados tinham idade média de 53, 8 anos.

Do grupo de sujeitos pacientes monitorados, 14. 888 receberam quatro (4) tipos de tratamen-
tos diferentes: apenas cloroquina, apenas hidroxicloroquina, cloroquina + antibióticos macrólidos 
ou hidroxicloroquina + antibióticos macrólidos. Outros aproximadamente, 82 mil sujeitos pacientes 
foram observados sem o uso de qualquer medicamento. Em todas as modalidades, com ou sem me-
dicamento, houve mortes. Sem o uso de medicamento uma morte a cada onze pacientes observa-
das, ou seja, 7. 530 pessoas. Nas modalidades com medicamentos os resultados foram: apenas clo-
roquina, 307 mortes de 1. 868 sujeitos pacientes; apenas hidroxicloroquina, 543 mortes de 3. 016; 
cloroquina + antibióticos macrólidos, 839 mortes de 3. 783 sujeitos pacientes e hidroxicloroquina + 
antibióticos macrólidos, 1. 479 mortes de 6. 221 sujeitos pacientes observados.

Nesse estudo foi comprovado que os sujeitos pacientes medicados apresentaram maior risco 
de morte e também maior risco de desenvolver arritmia cardíaca, sobremodo, os que foram tratados 
com hidroxicloroquina combinada com antibióticos. Verdade que a referida pesquisa foi “despubli-
cada”, mas, conforme dito pela microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão 
de Ciência, os problemas encontrados no estudo da The Lancet não invalidam resultados anteriores, 
que já apontavam que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem benefício no tratamento da Co-
vid-19. O que pode ser comprovado com o caso do médico baiano Gilmar Calazans Lima que morreu 
após tomar hidroxicloroquina após ser receitado por hospital estadual em que trabalhava. Inicial-
mente o médico apresentou melhora clínica como o controle da febre e falta de ar, mas dois dias 
após teve uma parada cardiorrespiratória (reportagem de João Pedro Pitombo, Folha de S. Paulo77).

Mas, por que então se insiste tanto no uso do medicamento cloroquina se até o presente 
momento foram evidenciados mais malefícios do que benefícios para os sujeitos pacientes da Co-
vid-19? Existe relação com a afirmação feita pelo sujeito presidente Bolsonaro de que o impacto 
econômico do isolamento vai aumentar o desemprego? Sim, há relação, pois o uso da cloroquina foi 
politizado78, de modo que sujeitos contrários ao consumo do referido medicamento para combate 
da Covid-19, que seguem as orientações publicadas em estudos científicos até a atualidade, são 
acusados de contrapor-se ao sujeito presidente.

A discussão acerca do uso ou não da cloroquina acirrou ainda mais os ânimos entre sujeitos 
políticos e sujeitos eleitores esquerdistas e de direitas, o primeiro favorável a ciência, o segundo 
anticientistas, o que pode ser justificado com interesses de campanhas políticas, visto que as elei-
ções ainda estão marcadas para o presente ano de 2020, sendo assim, quanto maior a polarização 
entre partidos maiores as chances de a atual direita brasileira vencer mais uma vez a eleição, pois 
facilmente atribui a culpabilidade aos cientistas pelo não uso do medicamento sugerido. Torna-se 
assim necessário a permanência do isolamento social, pois não se têm confirmados medicamentos 
eficazes nem vacinas. Seria vantajoso para a atual direita apresentar a cura da Covid-19, isso popu-
larizaria demasiadamente o seu partido.

De modo geral, “ao apresentar a cura” o sujeito presidente Bolsonaro seria beneficiado ao ter 
vantagem sob seus principais adversários políticos na próxima eleição; como também adquiriria 
maiores números de sujeitos eleitores pobres, pois esses são os primeiros a perder seus empregos 
em situação de crise econômica e, consequentemente, estão ansiosos para voltar ao “normal” social. 
Diante disso, a defesa da cloroquina pelo sujeito presidente brasileiro Bolsonaro e pelo sujeito pre-
sidente americano Donald Trump estaria relacionada à saúde ou aos negócios? Não há evidências 
76 - Disponível em: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mundo/maior-pesquisa-sobre-cloroquina-indica-ineficiencia-
-contra-covid-19-e-aumento-do-risco-de-morte-1.2248379
77 - Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/apos-se-automedicar-com-hidroxicloroquina-medi-
co-tem-mal-subito-e-morre-na-bahia.shtml
78 - Disponível em: https://outraspalavras.net/outrasaude/cloroquina-o-remedio-politico/
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que relacionem a razão da defesa da cloroquina com a saúde, com a Covid-19, pois não há benefí-
cios, mas se tem evidencias que fazem ligação da cloroquina com a política e com os negócios, como 
veremos a seguir.

O sujeito presidente Bolsonaro apoiou e divulgou o uso da cloroquina para tratamentos da 
Covid-19 após o sujeito presidente Trump, em 19 de março/2020, anunciar resultados promissores 
da substância. Não coincidentemente o único laboratório estrangeiro autorizado a vender a cloro-
quina é o francês Sanofi-Aventis, no qual o sujeito presidente Donald Trump é acionista. No Brasil 
não é diferente, conforme dito em site O Liberal79 (31 de julho/2020) a campanha a favor da cloro-
quina feita pelo sujeito Bolsonaro ajudou bastante nos negócios de cinco (4) empresas autorizadas 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a produzir o medicamento no país. Eles não 
informam quanto o faturamento aumentou, mas dados do Sindicato da Indústria de Produtos Far-
macêuticos (Sindusfarma) mostram que o consumo da cloroquina por brasileiros aumentou 358% 
durante a pandemia.

Entre as empresas brasileiras autorizadas a produzir e comercializar a cloroquina estão: 1) o 
laboratório Aspen, do empresário Renato Spallecci que triplicou a produção e teve seu remédio di-
vulgado em redes sociais pelo sujeito presidente Bolsonaro; 2) a EMS, produtora da versão genérica 
da cloroquina; empresa comandada por Carlos Sanchez (o 16º homem mais rico do Brasil), também 
dono do 3) laboratório Germed; 4) outro fabricante é o empresário Ogari de Castro Pacheco, cofun-
dador do laboratório Cristália, que teve seu empreendimento prestigiado pelo sujeito Bolsonaro, de 
quem é eleitor.

Dando continuidade a análise da charge da figura 3, outro modo relevante a ser observado 
são as cores da imagem, todas são cores “mortas”, cores claras, a exemplo, o verde da grama está 
um verde muito claro, sem vida, isso faz referência à falta de vida nessa época de pandemia. Porém, 
a única cor que ressalta dentre as cores mais claras é o roxo, essa cor representa uma sobriedade, 
talvez, pela época que foi produzida a charge, podemos dizer que tem alguma ligação com a Quares-
ma, tempo que meditamos sobre a morte de Jesus Cristo, ou seja, aqui observamos outro discurso, o 
discurso religioso, que influencia fortemente a sociedade em geral, caracterizando uma ressonância 
discursiva (GARCIA, 2014) à medida que um discurso, o religioso, ecoa em outro discurso, o discurso 
sócio-político, e assim se pode observar e relacionar com os sistemas de conhecimentos e crenças.

Por fim, um último fator a ser observado em relação ao prédio é que mesmo se não houvesse 
identificação verbal, o leitor que tem o conhecimento de mundo sobre a situação da saúde no Brasil, 
saberia identificar que esse prédio é do Ministério da Saúde por causa das caveiras, como também, 
da vegetação característica da área, por ser um lugar de planície e de clima seco, o que se vê nas 
cores da vegetação. Sobremodo, pelo formato de sua estrutura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir sobre os efeitos de sentidos nos discursos presentes em charges a partir dos aspectos 
multimodais e semióticos, nos mostra, a partir desse trabalho, como estes aspectos agem para a 
construção dos sentidos materializados no texto de forma contextualmente situados. Percebemos 
que, se isolamos os modos entre si e/ou o retiramos do contexto de produção do sentido, logo, o 
discurso seria afetado substancialmente, isso porque os modos agem de forma síncrona entre si, e, 
conforme vimos na seção teórica desta pesquisa, uma das características do gênero charge é retra-
tar um cenário social, político, histórico e/ou cultural.

Considerando especificamente o discurso político presente no texto, observamos que nas re-
lações discursivas há um jogo de representação da sociedade, conforme o lugar social, interesses, 

79 - Disponível em: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/quem-sao-os-empresarios-que-ganham-com-a-cloroquina-no-
-brasil-1255368/
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relações entre o dito e o não-dito, e como todos esses elementos tem encadeamentos com os posi-
cionamentos ideológicos e políticos. Por isso, ao fazer uma leitura de um texto multimodal, e prin-
cipalmente, da charge, precisamos fazê-lo com uma lente crítica para a vida humana de modo que 
construamos significados e sentidos, não apenas decodificando, para assim, conseguirmos perceber 
os sentidos e discursos presentes.
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RESUMO

A presente pesquisa se constitui como recorte do plano de trabalho intitulado Representações 
identitárias: uma análise discursiva dos Relatórios de Estágio Supervisionado do Curso de Letras – língua 
espanhola e respectivas literaturas oriundo do projeto de pesquisa Linguagem e discurso nas práticas 
identitárias: uma abordagem crítico-discursiva, da Profª. Dra. Ana Maria Sá Martins, fomentado pelo 
PIBIC/FAPEMA/UEMA 2019-2020. Desse modo, objetiva-se analisar a constituição dos perfis dos 
estudantes do Curso de Letras – língua espanhola, evidenciando o recorte de gênero (feminino/
masculino), através dos Relatórios de Estágio Supervisionado, identificando as representações dos 
papéis sociais e demonstrando os tipos discursos articulados mais recorrentes. Para tanto, apoia-se 
nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso Crítica, proposta por Chouliaraki & Fairclough, 
(1999), Fairclough, (2001; 2003); e explorada por Magalhães (2005) e Resende e Ramalho (2006). 
Para a realização do estudo, foram selecionados 2 relatórios produzidos pelos estudantes (sendo 
uma mulher cisgênero e um homem cisgênero) no primeiro semestre de 2019.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Identidade; Recorte de Gênero; Relatório de Es-
tágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO

A pesquisa intitulada Representações identitárias com recorte de gênero: uma análise discursiva 
dos Relatórios de Estágio Supervisionado do Curso de Letras – língua espanhola e respectivas literaturas 
tem como objetivo principal analisar a constituição dos perfis dos estudantes do Curso de Letras – 
língua espanhola, evidenciando o recorte de gênero (feminino/masculino), através dos Relatórios 
de Estágio Supervisionado, identificando as representações dos papéis sociais e demonstrando os 
tipos discursos articulados mais recorrentes. Para tanto, está fundamentada nos pressupostos teó-
ricos da Análise de Discurso Crítica, desenvolvida por Norman Fairclough.

Tendo em vista o método desenvolvido pela ADC de “pesquisa qualitativa com foco na análise 
detalhada textos e discursos” (MAGALHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 33), os seus estudos 
estão voltados para o debate de determinado problema social, de modo a contribuir para sua refle-
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xão. Assim sendo, no caso da pesquisa em questão, segue-se o pressuposto de que analistas críticos 
“querem produzir e apresentar conhecimento crítico que capacite os seres humanos a emancipa-
rem-se de formas de dominação mediante a autorreflexão” (WODAK, 2009, p. 07 apud MAGA-
LHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 33), visando contribuir ativamente com a comunidade em 
geral.

A CONSTITUIÇÃO DA ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA

Um dos principais pontos distintivos da Análise de Discurso Crítica britânica é o fornecimento 
de subsídios científicos para estudos qualitativos, tendo o texto como material de pesquisa funda-
mental (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 09). Na ADC, de acordo com Ramalho e Resende (2011, p. 
11), “as análises discursivas precisam articular análise linguística do texto e explanações de caráter 
social”, fazendo necessária a inclusão de noções e conceitos de “discurso”, “hegemonia” e “ideologia”, 
que adquirem relevo pelo fato de fundamentarem a concepção de linguagem como prática social e 
instrumento de poder.

O uso da linguagem como prática social, para Resende e Ramalho (2006, pp. 26-30), implica 
compreendê-lo como um modo de ação historicamente situado, que tanto é constituído socialmen-
te como também constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e 
crença. O discurso, para Fairclough (1989), é moldado pela estrutura social e há uma relação interna 
e dialética entre linguagem e sociedade.

A prática social é descrita como uma dimensão do evento discursivo, assim como o texto. Essas 
duas dimensões são mediadas pela prática discursiva – a natureza da prática discursiva é variável 
entre os diferentes tipos de discurso, de acordo com os fatores sociais envolvidos. Por esta razão, 
Chouliariaki e Fairclough (1999, p. 143) esclarecem que embora um foco central na linguagem e 
no semiótico seja uma inclinação normal em linguística, essa seria uma centralização problemática 
para uma teoria que visa ser dialética, por esse motivo que se justifica a importância de se enqua-
drar a análise do discurso na análise de práticas sociais concebidas em sua articulação.

A ADC define-se como “uma disciplina crítica voltada ao estudo de problemas sociais” (MAGA-
LHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 21), estando situada na Ciência Social crítica e na pesqui-
sa crítica sobre a mudança social na sociedade contemporânea (CHOULIARIAKI & FAIRCLOUGH, 
1999, p. 1). Para tanto, faz-se necessário compreender o discurso como prática social na moderni-
dade tardia (ou posterior), pois reflexões em ADC sobre características da modernidade são alimen-
tadas por teorizações giddeanas.

A modernidade tardia é, para Giddens (1991, 2002), a presente fase de desenvolvimento das 
instituições modernas, marcada pela radicalização dos traços básicos da modernidade, isto é, “os 
princípios modernos do século XVIII ainda se mantêm em parte, mas vivemos em um período de 
transição” (MAGALHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 22) no tocante às transformações eco-
nômicas e socioculturais sofridas nas três últimas décadas do século XX.

É com base no conceito de reflexividade que Giddens vê as identidades como uma construção 
reflexiva, em que as pessoas operam escolhas de estilos de vida, ao contrário das sociedades tradi-
cionais, em que as possibilidades de escolha são pré-determinadas pela tradição. E, com isso, torna-
-se claro que a reflexividade é indiscutível em certos domínios da experiência e para determinadas 
parcelas da população mundial.

Nesse sentido, Chouliaraki e Fairclough (1999, pp. 03-04) alegam que “a ADC deveria ser con-
siderada uma contribuição ao campo da pesquisa crítica sobre a modernidade posterior”, pois “há 
uma necessidade urgente de teorização e de análise críticas da modernidade posterior que possam 
(...) indicar as direções alternativas não realizadas existentes”. A ADC tem como objetivo oferecer 
suporte científico para a crítica situada de problemas sociais relacionados ao poder como controle e 
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isso se justifica por seu engajamento com a tradição da ciência social crítica (RAMALHO & RESEN-
DE, 2011, p. 12).

Resende e Ramalho (2006, pp. 26-30) argumentam que a orientação para a possibilidade de 
mudança social (FAIRCLOUGH, 2001), ausente em Foucault, encontra apoio na epistemologia do 
Realismo Crítico, cujo expoente é reconhecido no filósofo contemporâneo Bhaskar (1989) e em 
conceitos como dualidade da estrutura (Giddens, 1989), prática social (inspirado na filosofia mar-
xista da práxis), internalização (Harvey, 1996), articulação (Laclau e Mouffe, 2004) e hegemonia 
(Gramsci, 1988, 1995); e contribuem para que a ADC considere a organização da vida social em 
torno de práticas, ações habituais da sociedade institucionalizada, traduzidas em ações materiais, 
em modos habituais de ação historicamente situados.

As abordagens em ADC não se tratam de um campo homogêneo; e embora mantenham conti-
nuidades, constituem um conjunto diverso (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 11). A heterogeneida-
de de abordagens possibilita o estabelecimento de diferentes relações interdisciplinares com dife-
rentes disciplinas das ciências sociais. Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 23) esclarecem que:

Os termos discurso e texto são conceituados de forma diferente nas diversas abor-
dagens da ADC. O conceito de discurso refere-se à linguagem como forma de prática 
social (FAIRCLOUGH, 1989, 2001ª; FAIRCLOUGH; WODAK, 1997), como parte in-
tegrante de toda prática social (FAIRCLOUGH, 2003, 2010). De modo geral, o termo 
discurso é ‘uma visão particular da linguagem em uso’; ‘um elemento da vida social 
que é interligado de maneira próxima a outros elementos’ (FAIRCLOUGH, 2003, p. 
3). Nesse sentido, o termo é abstrato, mas também é possível falar de discursos par-
ticulares, como o discurso da educação inclusiva.

Desse modo, adota-se uma perspectiva da linguagem como parte irredutível da vida social, 
sustentando assim, uma relação interna e dialética entre linguagem e sociedade. O conceito de dis-
curso centraliza-se em se tratando de ADC, pois “aponta tanto para o sistema quanto para seu uso 
contextualizado” (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 14). O conceito de práticas sociais refere-se à 
entidade intermediária, entre as estruturas mais fixas da sociedade e as ações individuais mais fle-
xíveis. O discurso é um momento da prática social; e nela, a linguagem se manifesta como discurso – 
cabe esclarecer que este último possui mais um significado para a ADC, podendo ser também com-
preendido como substantivo concreto, sendo um modo particular de representar parte do mundo, 
voltado a interesses específicos (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 41).

A linguagem como ordens do discurso se encontra no nível intermediário das práticas sociais, 
isto é, “as combinações particulares de gêneros, discursos e estilos, que constituem o aspecto dis-
cursivo de redes de práticas sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 220 apud RAMALHO & RESENDE, 
2011, p. 41). Nesse sentido, afirmam Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 151-2 apud RAMALHO & 
RESENDE, 2011, p. 45):

A linguagem, como um sistema aberto, tem capacidade ilimitada para a construção 
de significado através de conexões gerativas sintagmáticas e paradigmáticas, mas é 
o dinamismo da ordem do discurso, capaz de gerar novas articulações de discursos 
e gêneros, que mantém a linguagem como um sistema aberto (...). Por outro lado, é 
a fixidez da ordem do discurso que limita o poder gerativo da linguagem, impedindo 
certas conexões.

Assim sendo, ressaltam, ainda, que é fundamental considerar que o sistema aberto da lingua-
gem é sustentado tanto por seus recursos “internos” (lexicogramaticais, semânticos) quanto “exter-
nos”, estabelecido pelo dinamismo das ordens do discurso de cada campo social.
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GÊNERO ENQUANTO RECORTE NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO DA 
CONSITITUIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL

No primeiro momento, o foco estava concentrado na pesquisa e revisão bibliográfica dos auto-
res Fairclough (1989; 2001), Fairclough & Chouliaraki (1999), Ramalho (2012), Ramalho & Resende 
(2006; 2011), D’Almas (2016) e Magalhães, Martins & Resende (2017), objetivando a construção de 
arcabouço teórico metodológico na área de ADC (doravante) na condução para a investigação das 
relações intertextuais e identificação das representações acerca dos papéis sociais com recorte de 
gênero dos estudantes de Letras, presentes nos Relatórios de Estágio Supervisionado.

Adiante, dentre 37 relatórios lidos e analisados, foram selecionados dois (2), (sendo de uma 
mulher cisgênero e de um homem cisgênero) para a composição do presente artigo, considerando, 
para análise qualitativa, a composição genérica; os modos de operação ideológicos relacionados aos 
significados e o grau de comprometimento dos participantes com o que enunciam, no discurso dos 
estudantes em seus Relatórios. Como critério de análise das representações, foram utilizados os 
significados acional, representacional e identificacional presentes nos textos; e, como categorias 
de análise, respectivamente, a intertextualidade, a interdiscursividade, a modalidade e a avaliação.

Toda análise em ADC parte da percepção de um problema (RESENDE & RAMALHO, 2006, 
pp. 35-43) que, em geral, baseia-se em relações de poder, na distribuição assimétrica de recursos 
materiais e simbólicos em práticas sociais, na naturalização de discursos particulares como sendo 
universais, dado o caráter crítico da teoria. O segundo passo é a identificação de obstáculos para 
que o problema seja superado (análise conjuntural, da prática particular e do discurso); o terceiro é 
a função do problema na prática (avaliação da sua função nas práticas discursiva e social); o quarto 
são os possíveis modos de ultrapassar os obstáculos (explorando as possibilidades de mudança e 
superação dos problemas identificados); e o último, é a reflexão sobre a análise, uma vez que toda 
pesquisa em ADC deve ser reflexiva – deve-se dizer ainda que a ADC, no seu papel de teoria crítica, 
trabalha nas brechas ou aberturas existentes em toda relação de dominação.

Tendo em vista que a linguagem se constitui socialmente – numa relação interna e dialética, 
a ADC, como ciência crítica, atém-se “aos efeitos ideológicos de sentidos de textos sobre relações 
sociais, ações e interações, conhecimentos, crenças, valores, identidades” (RAMALHO & RESENDE, 
2011, p. 23) e o poder como hegemonia. O conceito de Gramsci retomado por Fairclough (1997, 
2001), que caracteriza “hegemonia” como domínio exercido pelo poder de um grupo sobre os de-
mais, baseado mais no consenso que no uso da força. A dominação, entretanto, sempre está em 
equilíbrio instável, justificando a noção de luta hegemônica como foco de luta sobre pontos de ins-
tabilidade em relações hegemônicas. É nesse ponto, de acordo com Resende e Ramalho (2006, pp. 
43-47), que Fairclough (1997) define duas relações que se estabelecem entre discurso e hegemo-
nia. Em primeiro lugar, a hegemonia e a luta hegemônica assumem a forma da prática discursiva em 
interações verbais a partir da dialética entre discurso e sociedade – hegemonias são produzidas, 
reproduzidas, contestadas e transformadas no discurso. Em segundo lugar, o próprio discurso apre-
senta-se como esfera da hegemonia, sendo que a hegemonia de um grupo é dependente, em parte, 
de sua capacidade de gerar práticas discursivas e ordens de discurso que a sustentam. A universa-
lização de discursos particulares aliados à sua legitimação são poderosas ferramentas de hegemo-
nias (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 52).

No tocante à ideologia, Resende e Ramalho (2006, pp. 47-54) enfatizam que a ADC cuida tan-
to do funcionamento do discurso na transformação criativa de ideologias quanto do funcionamento 
que assegura sua reprodução. Desse modo, o conceito de ideologia da ADC provém de estudos de 
Thompson (1995), que ao contrário das concepções neutras, que tentam caracterizar fenômenos 
ideológicos sem implicas que esses fenômenos sejam, necessariamente, enganadores e ilusório ou 
ligados com os interesses de um grupo particular, a concepção crítica postula que a ideologia é, por 
natureza, hegemônica, no sentido de que ela necessariamente serve para estabelecer e sustentar 
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relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e 
grupos dominantes. Para Fairclough (1989, p. 85 apud RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 25), torna-
-se mais efetiva a ideologia quando sua ação é menos visível, isto é, a reprodução acrítica de uma 
ideologia contribui para a sustentação de assimetrias sociais.

A importância da abordagem de ideologia de Thompson (1995) para a pesquisa em análise do 
discurso é a constituição de um arcabouço para a análise de construções simbólicas ideológicas no 
discurso, pois tal abordagem, aliada ao arcabouço da ADC, fornece ferramentas para se analisar lin-
guisticamente, construções discursivas revestidas de ideologia. Haja vista que, segundo Fairclough 
(2003), ideologias são, em princípio, representações, mas que podem ser legitimadas em maneiras 
de ação social e inculcadas nas identidades de agentes sociais.

O método de análise textual é um aspecto fundamental no que tange a ADC e se desenvolveu 
em três partes (MAGALHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 24 apud MAGALHÃES, 2004, p. 117 
et seq.): 1) A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF): os sistemas linguísticos são abertos à vida social; 
2) A Línguística Crítica (LC): a linguagem tem funções específicas, as seleções feitas por falantes no 
inventário total de formas e processos linguísticos são sistemáticas e a forma significa conteúdo; e 
3) A Análise de Discurso Crítica: que embora possa ser considerada um continuação da LSF e LC, 
dedica-se à análise de textos, eventos e práticas sociais no contexto sócio histórico, principalmente, 
no campo das transformações sociais, propondo teoria e método para o estudo do discurso.

Fairclough (2003) expandiu o diálogo entre a ADC e a LSF e, ao invés de falar em macrofun-
ções, optou por tratar de três tipos principais de significado, sendo eles: a) acional: tem ênfase no 
texto, na constituição genérica, realizando-se no modo de interação e de ação em eventos sociais; 
b) representacional: ocorre pelo discurso como modo de representação particular de aspectos da 
realidade; e c) identificacional: relaciona-se ao aspecto discursivo estilo de construção identitária.

Ainda, de acordo com Fairclough (2003a apud RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 50), “os três 
tipos de significados sempre presentes em textos associam-se aos elementos constituintes de or-
dens do discurso: o significado acional a gêneros, o significado representacional a discursos, o signi-
ficado identificacional a estilos”. O teórico relacionou, a multifuncionalidade da linguagem à tríade 
que sustenta sua obra: gêneros, discursos e estilos; e aos três modos principais pelos quais o dis-
curso se destaca como uma parte da prática social: a) modos de agir; b) modos de representar; e c) 
modos de ser.

Já no tocante à prática discursiva, “é importante analisar os processos de produção do discur-
so, assim como os processos de distribuição e consumo, o que inclui uma análise de sua intertextua-
lidade, força e coerência” (D’ALMAS, 2016, p. 52). A interiorização de discursos em experiências no 
mundo, servem de sustentáculo para construções identitárias; e tais construções, fornecem apara-
tos para ações transformadoras (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 72).

A concepção de língua como prática social, isto é, como uma “forma de ação interindividual 
orientada por uma finalidade específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas 
sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história” 
(BRASIL, 1998a, p. 22 apud RAMALHO, 2012, p. 03), é oportunizado aos estudantes de Letras ao 
longo de todo o curso.

Louro (2004, p. 98 apud SILVA, 2006, p. 05) defende que “as representações de professoras 
e professores dizem algo sobre esses sujeitos, delineiam seus modos e trações, definem seus con-
tornos, caracterizam suas práticas”, corroborando a afirmação de Fairclough (2003, p. 124) que o 
significado representacional está relacionado ao conceito de discurso “como modo de representar 
aspectos do mundo”, sendo resultados de diferentes perspectivas da realidade que partem dos su-
jeitos, através do lugar em que estão posicionados – ou não – em seus contextos sociais e as relações 
sociais estabelecidas.
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Nos últimos anos, notou-se o agravamento dos discursos neoconservadores que vêm se ma-
terializando em recorrentes e explícitos atos de intolerância e discriminação, que revelam variadas 
relações de poder, incutidas nas noções de gênero e classe social. As formas de opressão e domina-
ção encontram-se presentes nos espaços sociais e institucionais da atualizada, tais como a escola, a 
universidade, que geram estratégias, no foco da resistência, de cunhos individuais e coletivos.

A cultura permeada por relações sociais sob a égide da lógica hegemônica cultural torna-se 
um grande obstáculo para o ramo educacional, que acaba por refletir na formação do profissional 
docente. As relações de opressão no contexto educacional podem ser compreendidas, dessa forma, 
como reprodutoras e excludentes, pautadas na ideologia dominante sexista (no tocante ao machis-
mo) e binária.

AS ANÁLISES

Nessa secção são apresentadas as análises dos recortes extraídos dos dois (2) relatórios se-
lecionados, por serem aqueles que melhor apresentaram as características, condutas e comporta-
mentos dos estagiários, referentes à constituição do “ser professor de língua espanhola” levando 
em consideração o recorte de gênero (masculino/feminino). Dentre eles, um foi produzido por uma 
estudante do gênero feminino (mulher cisgênero), identificada como 1J; e outro, por um estudante 
do gênero masculino (homem cisgênero), identificado por 2J. Os critérios de análise das represen-
tações foram os significados acional, representacional e identificacional presentes nos textos; e, as 
categorias de análise, respectivamente, a intertextualidade, a interdiscursividade, a modalidade e a 
avaliação.

ANÁLISE DO RELATÓRIO DA INFORMANTE 1J

O relatório da informante 1J possui 17 páginas de desenvolvimento acrescidas de 35 páginas 
correspondentes aos itens Anexo e Apêndice.

Significado Acional: categoria da intertextualidade

Para as categorias de análise, selecionamos os seguintes excertos:

(7) Infelizmente a realidade das escolas públicas no Brasil, de forma geral, não é tão 
satisfatória, muito menos das escolas maranhenses, no entanto é muito gratificante 
para um professor em formação encontrar escolas públicas estaduais em São Luís do 
Maranhão como a ‘xxxxxx’: a disciplina dos alunos, o comprometimento da equipe de 
educadores, a estrutura da escola e os recursos disponíveis para um trabalho produ-
tivo, trazem a essa escola um diferencial de ensino.

(8) Os métodos de ensino ainda precisam ser aperfeiçoados a cada dia, assim como 
os professores necessitam se atualizar todos os dias para manterem constante o 
progresso, observar onde há falhas, onde há possibilidade de reinvenções e como 
podem contribuir para melhorar o ensino.

(9) Uma escola não é composta apenas de funcionários desempenhando suas fun-
ções e alunos sendo subordinados aos comandos dessas autoridades, porém é feita 
de seres sociais que conduzem os demais à formação de uma sociedade justa, respei-
tável e desenvolvida moralmente.

No excerto (7), a enunciadora, a partir da sua experiência específica na escola campo, globaliza 
negativamente reflexões acerca do ensino público no Brasil e no Estado do Maranhão. Os marca-
dores “infelizmente” e “de forma geral” demonstram uma afinidade com discursos difundidos a res-
peito da má qualidade da educação pública brasileira. Não havendo aprofundamento ou articulação 
direta, trata-se de um ponto comum identificado nos discursos dos demais estagiários. À frente, 
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relata que a escola possui “um diferencial de ensino”, sem que relacione, diretamente, com possíveis 
experiências tidas com outras instituições de ensino, partindo de hipóteses sustentadas por discur-
sos alheios.

Além disso, identificou-se outro marcador generalizante no trecho “é muito gratificante para 
um professor em formação encontrar escolas públicas em São Luís como a xxx”. Ao tratar de um 
ponto de vista individual, apropriou-se das vozes de demais estagiários, que talvez, pudessem não 
corroborar a afirmação, sustentando assim, um ponto de vista impopular ou até mesmo, inverossí-
mil.

Ao tratar da formação continuada, no fragmento (8), a estagiária utiliza termos como “atuali-
zar”, “progresso”, “falhas”, “reinvenções” e “melhorar”, que funcionam como marcadores de discursos 
reformistas educacionais e neoliberais. Tais discursos, relacionados à eficiência interna, focam-se 
na dimensão do alcance de resultados. As medidas adotadas, no Brasil, histórica e politicamente fo-
ram: “revisão de métodos pedagógicos e novos recursos materiais (...) destacados como necessários 
para a reversão desse quadro; estratégias ditas inovadoras de ensino aligeirado ou a distância foram 
(...) estimuladas” (MAIA FILHO, et al, 2019, p. 10).

No excerto (9), a enunciadora tece uma crítica negativa ao ensino tradicional ao afirmar que 
“uma escola não é composta apenas ‘de’ funcionários desempenhando suas funções e alunos sen-
do subordinados”, pois nesse modelo, “o papel do indivíduo no processo de aprendizagem é basica-
mente de passividade” (LEÃO, 1999, p. 190). A inclusão, mais à frente, dos termos “seres sociais”, 
dialogam com os princípios e ideias presentes na BNCC – Base Nacional Comum Curricular, em que 
a educação, representada pela instituição escolar “deve afirmar valores e estimular ações que con-
tribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, 
voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013 apud BRASIL, 2017).

Significado Representacional: categoria interdiscursividade

No fragmento (7), a relatora diz: “infelizmente a realidade das escolas públicas no Brasil, de 
forma geral, não é tão satisfatória, muito menos das escolas maranhenses”. Dessa fala, sobressaem-
-se 3 discursos: discurso de crítica político-institucional, de crítica político- educacional e de avaliação. 
Ao introduzir sua fala acerca das condições estruturais e pedagógicas da escola campo, a estagiária 
avalia e tece críticas à educação brasileira de modo globalizante, numa estratégia de universaliza-
ção e naturalização, para depois, afirmar que “no entanto é muito gratificante para um professor em 
formação encontrar escolas públicas estaduais em São Luís do Maranhão como a ‘xxxxxx’: a disci-
plina dos alunos, o comprometimento da equipe de educadores, a estrutura da escola e os recursos 
disponíveis para um trabalho produtivo, trazem a essa escola um diferencial de ensino” – fazem-se 
presente os discursos de avaliação, de qualificação, de competências e habilidades profissionais e estu-
dantis e social-liberal.

No excerto seguinte (8), a estagiária enuncia, a respeito do fazer docente, que “os métodos 
de ensino ainda precisam ser aperfeiçoados a cada dia, assim como os profissionais necessitam se 
atualizar todos os dias para manterem constante o progresso”, revelando afirmações articuladas a 
partir de discursos como: discurso de mudança, discurso progressista, discurso de competências e habi-
lidades profissionais e estudantis, discurso de estratégias pedagógicas, discurso social-liberal e discurso de 
capacitação, que se encontram envoltos pela aversão ao profissionalismo estanque e confluem para 
a ideia de formação continuada no contexto da modernidade tardia.

No fragmento (9), a enunciadora ao dizer que “uma escola não é composta apenas de funcioná-
rios desempenhando suas funções e alunos sendo subordinados aos comandos dessas autoridades, 
porém é feita de seres sociais”, demonstra à análise, indícios das articulações do discurso de oposição 
entre moderno e tradicional, discurso progressista, discurso de crítica político-institucional, discurso de 
integração e discurso social-liberal, ao passo que adiante, qualifica esses seres como condutora dos 
“demais à formação de um sociedade justa, respeitável e desenvolvida moralmente”, utilizando as 
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estratégias de dissimulação (descolamento) e legitimação (racionalização), haja vista o jogo textual 
de qualificação do todo através de argumentos e afirmações, racionalizando a ideia e deslocando 
os sentidos, para a elevação da ideologia em que se conserva os valores de justiça, respeito e moral 
(ainda que contraditoriamente). A educação, nesse caso, não é considerada como meio de se alcan-
çar a liberdade consciente, mas mantenedora de padrões de valores e moral.

Significado Identificacional: categorias modalidade e avaliação

No excerto (7), o estagiário enuncia:

(7) Infelizmente a realidade das escolas públicas no Brasil, de forma geral, não é tão 
satisfatória, muito menos das escolas maranhenses, no entanto é muito gratificante 
para um professor em formação encontrar escolas públicas estaduais em São Luís do 
Maranhão como a ‘xxxxxx’: a disciplina dos alunos, o comprometimento da equipe de 
educadores, a estrutura da escola e os recursos disponíveis para um trabalho produ-
tivo, trazem a essa escola um diferencial de ensino (grifo nosso).

Os termos “infelizmente”, “não é tão satisfatória”, “muito menos” e “é muito gratificante”, são 
marcadores de afirmações avaliativas com alto grau de intensidade acerca do que é considerado 
desejável ou indesejável, relevante ou irrelevante. A modalidade é epistêmica (afirmação não hipo-
tética) com marcas de subjetividade (embora seja sustentado certo grau de impessoalidade).

No fragmento seguinte (8), identifica-se a constituição de uma “mensagem promocional” (RE-
SENDE & RAMALHO, 2006) quando o locutor alega que:

(8) Os métodos de ensino ainda precisam ser aperfeiçoados a cada dia, assim como 
os professores necessitam se atualizar todos os dias para manterem constante o 
progresso, observar onde há falhas, onde há possibilidade de reinvenções e como 
podem contribuir para melhorar o ensino (grifo nosso).

Trata-se de uma demanda, em que os “os métodos” e os “professores” carregam as mesmas 
obrigações/necessidade de mudança. Desse modo, o trecho se qualifica enquanto uma troca de ati-
vidade não-hipotética, que, no tocante à avaliação, encaixa-se como presunção valorativa, dada a 
construção de significado dependente do que está implícito.

No excerto (9), a fala da estagiária é classificada como modalidade categórica (evidenciando 
alto grau de comprometimento com suas proposições) predominantemente objetiva que resulta 
um efeito de universalização, como se pode constatar:

(9) Uma escola não é composta apenas de funcionários desempenhando suas fun-
ções e alunos sendo subordinados aos comandos dessas autoridades, porém é feita 
de seres sociais que conduzem os demais à formação de uma sociedade justa, respei-
tável e desenvolvida moralmente (grifo nosso).

Trata-se, portanto, de uma perspectiva particular sustentada como universal, que revela parte 
do processo de texturização da identidade a partir das noções morais conservadoras. No tocante à 
avalição, trata-se de uma presunção valorativa.

ANÁLISE DO RELATÓRIO DO INFORMANTE 2J

O relatório do informante 2J possui 12 páginas de desenvolvimento acrescidas de 33 páginas 
que correspondem aos itens Anexo e Apêndice.

Significado Acional: categoria da intertextualidade

Para as categorias de análise, selecionamos os seguintes excertos:
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(25) No que tange ao professor regente, o mesmo não faz uso de nenhum recurso de 
mídia para a execução das aulas, restringindo-se apenas à utilização de fotocópias já 
trazidas para os alunos em todas as suas aulas.

(26) Os alunos do período noturno não fazem uso do livro didático. O material utili-
zado são fotocópias trazidas pelo professor regente, pois o mesmo não faz sequer o 
uso do quadro ‘em nenhum’ momento durante as suas explanações, o que ‘acarreta 
uma’ ‘disperssão’ generalizada por parte dos alunos.

(27) De acordo com o diretor adjunto, os livros encaminhados pela Secretaria de 
Educação abrangem somente os alunos dos turnos matutino e vespertino, excluindo 
a vivência dos alunos do turno noturno junto ao material de apoio”.

Ao se referir aos recursos de mídia utilizados pelo professor regente durante suas aulas no 
excerto (25), o informante observa que o educador “não faz uso de nenhum recurso de mídia para a 
execução das aulas, restringindo-se apenas à utilização de fotocópias já trazidas para os alunos em 
todas as suas aulas”. O termo “fotocópias” é empregado para além do sentido de objeto/recurso, 
como representante do modelo de ensino tradicional, posto na situação de oposição à inovação e 
otimização no ensino de Língua Portuguesa. Nesse sentido, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 17) orienta 
que, no processo de ensino-aprendizagem, cabem ações de: “selecionar, produzir, aplicar e avaliar 
recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender”.

Desse modo, o estagiário continua a tecer críticas aos métodos aplicados pelo professor re-
gente no fragmento (26), relatando que “não faz sequer o uso do quadro ‘em nenhum’ momento 
durante as suas explanações, o que ‘acarreta uma’ dispersão generalizada por parte dos alunos”. O 
termo “dispersão” é empregado como consequência do insucesso das práticas executadas e méto-
dos aplicados pelo regente. Nesse sentido, os PCN’s – Parâmetros curriculares nacionais – orien-
tam que: “é preciso que o professor defina claramente as atividades, estabeleça a organização em 
grupos, disponibilize recursos materiais adequados e defina o período de execução previsto, dentro 
do qual os alunos serão livres para tomar suas decisões. Caso contrário, a prática de sala de aula 
torna-se insustentável pela indisciplina que gera” (BRASIL, 1997, p. 66). Assim, observam-se influ-
ências das orientações dos PCN’s nos critérios de avaliação das práticas docentes observadas.

No excerto (27), a locução prepositiva “de acordo com” abre espaço para a revelação da voz do 
Diretor adjunto da escola, que relata ao estagiário um dos fatos que dificultam o ensino noturno. O 
estagiário já havia percebido certa deficiência e exclusão com relação aos alunos do noturno, reve-
lando assimetrias e desencontros dentro do espaço escolar por parte do órgão responsável.

Trata-se de uma turma EJA, cuja dedicação da escola e Estado aparenta ser menos efetiva, 
gerando baixos resultados e reduzindo potenciais. Machado (2008, p. 162) afirma que “há (...) no 
imaginário da sociedade brasileira, vários conceitos que se cristalizaram a partir das experiências 
Mobral e ensino supletivo, por exemplo, a ideia de que o aluno jovem e adulto que retorna à escola 
tem pressa e, por isso, precisa de ‘um curso rápido e fácil’”.

Desse modo, os enfrentamentos a serem encarados pelos professores em formação aparen-
tam ser bem maiores do que o previsto, gerando um estado de desencontro entre a aplicação de 
abordagens pretendidas e a realidade inerte encontrada.

Significado Representacional: categoria da interdiscursividade

Nos excertos (25) e (26), a respeito do professor regente, o locutor tece críticas negativas às 
suas abordagens e estratégias pedagógicas, evidenciando os discursos de avaliação, de crítica políti-
co-institucional e político-educacional e de oposição entre moderno e tradicional. Nesse sentido, afirma 
que “o mesmo não faz uso de nenhum recurso de mídia para a execução das aulas, restringindo-se 
apenas à utilização de fotocópias já trazidas para os alunos em todas as suas aulas” e “os alunos do 
período noturno não fazem uso do livro didático. O material utilizado são fotocópias trazidas pelo 
professor regente, pois o mesmo não faz sequer o uso do quadro ‘em nenhum’ momento durante as 
suas explanações”. Embora as fotocópias sejam recursos de mídia, são empregadas como símbolo 
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(estratégia de simbolização) do ensino tradicional, que numa estratégia de diferenciação, é posto 
como um inimigo da transformação e mudança educacional – além disso, os termos “todos os dias” 
são empregados como representações de monotonia e insucesso através da estratégia de eternali-
zação.

No fragmento (27), sobressaem-se os discursos de crítica político-institucional e político-e-
ducacional e de avaliação na fala do locutor, que acerca da ausência de livros encaminhados pela 
Secretaria de Educação ao turno noturno, é relatado que se exclui, assim, “a vivência dos alunos do 
turno noturno junto ao material de apoio”. Nesse sentido, articulam-se as ideias de calamidade e 
descaso estatal/administrativo como sendo as causas do insucesso e assimetrias da educação no 
Brasil.

Significado Identificacional: categoria da modalidade e avaliação

No fragmento (25), “No que tange ao professor regente, o mesmo não faz uso de nenhum re-
curso de mídia para a execução das aulas, restringindo-se apenas à utilização de fotocópias já trazi-
das para os alunos em todas as suas aulas” (grifo nosso) a modalidade é epistêmica com afirmações 
objetivas e não hipotéticas. O locutor não se identifica em sua fala, mas detalha as falhas de meto-
dologia do professor regente com reforço dos termos negativos “não faz” e “nenhum”. Nessa mesma 
linha, no excerto (26):

(26) Os alunos do período noturno não fazem uso do livro didático. O material utili-
zado são fotocópias trazidas pelo professor regente, pois o mesmo não faz sequer o 
uso do quadro ‘em nenhum’ momento durante as suas explanações, o que ‘acarreta 
uma’ ‘disperssão’ generalizada por parte dos alunos (grifo nosso).

As negações funcionam, nesse caso, como ponto de contrariedade das afirmações para com a 
realidade. Nota-se a construção da imagem de um profissional insatisfeito e ansioso por mudanças 
(tanto no âmbito estrutural quanto pela manutenção de antigas práticas e discursos). Essa ideia é 
ainda desenvolvida no excerto (27), “de acordo com o diretor adjunto, os livros encaminhados pela 
Secretaria de Educação abrangem somente os alunos dos turnos matutino e vespertino, excluindo 
a vivência dos alunos do turno noturno junto ao material de apoio” (grifo nosso) – modalidade epis-
têmica com afirmações objetivas não-hipotéticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recorte de gênero foi um fator determinante nas análises dos Relatórios de Estágio Super-
visionado, pois se observou que a estagiária (mulher cisgênero) apresenta uma tendência maior a 
discursos conservadores, romântico-pedagógicos, avaliativos e autoavaliativos e de divinização do profis-
sional docente, que corroboram com a imagem construída e legitimada socialmente da professora 
de português e literatura como rígida, tradicionalista, centrada nas produções escritas e com pouco 
engajamento político-social. Em certo grau, a legitimação dessa representação e identidade se dá 
pelo processo de racionalização e universalização. A justificativa está pautada no fato do curso de 
Letras ser composto, em sua maioria, por mulheres, colocando-as num estado de naturalização, em 
que ocupam um local de dominadoras no recorte social de gênero dentro da profissão. Assim sendo, 
constrói-se uma identidade legitimadora – introduzida por atores sociais dominantes a fim de legi-
timar sua dominação (CASTELLS, 1993 apud RESENDE & RAMALHO. 2006, p. 77).

Por outro lado, no discurso do estagiário (homem cisgênero), fazem-se mais recorrentes os 
discursos de engajamento, de mudança e transformação, de formação continuada, de crítica político-ins-
titucional e político-educacional e de estratégias pedagógicas. Esses discursos constituem a represen-
tação imagética do profissional docente do gênero masculino, que estando numa posição de resis-
tência na luta hegemônica, busca sua autoafirmação e conquista de espaço na área. Desse modo, 
constroem-se dois tipos de identidade: a identidade de resistência – construída por atores em situ-
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ação desprivilegiada na estrutura de dominação, constituindo foco de resistência – e a identidade 
de projeto – construída quando atores sociais visam redefinir sua posição na sociedade e constitui 
recurso para mudança social (CASTELLS, 1993 apud RESENDE & RAMALHO. 2006, p. 78).

De modo geral, o perfil profissional do estudante de Letras é construído a partir de conflitos 
(de cunho coletivo e individual) ideológicos e éticos permeados pelo aspecto difuso e contraditório 
de seus discursos e afirmações. Não há um diagnóstico preciso acerca das razões que motivam esse 
quadro, mas pode-se considerar como resultado dos processos de formação e capacitação univer-
sitária. A maioria dos estagiários relatou que a disciplina de Estágio Supervisionado se tratava de 
sua primeira experiência com a prática docente, revelando a ausência de investimento, ênfase e 
divulgação, por parte da instituição de ensino, de programas de monitoria e extensão, residência 
pedagógica, etc.

Acredita-se que o objetivo maior dessa pesquisa foi atingido e, embora persistam muitas lacu-
nas, expectamos que esta análise poderá resultar em efetiva e ampla contribuição para a comuni-
dade acadêmica, propondo, através da reflexão, uma transformação social. Espera-se ainda, que os 
dados e resultados desta pesquisa possam ser oportunos tanto para a compreensão dos conceitos, 
elementos, noções e pressuposto da ADC quanto como material de consulta, apoio e diálogo para 
futuras investigações nos campos de discurso e ensino.
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INTERTEXTUALIDADE EM (DIS)CURSO: REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS 
DOS/AS NOVOS/AS PROFESSORES/AS DE LÍNGUA PORTUGUESA EM SÃO 

LUÍS – MA85

Carlos Eduardo de Paula Santos86

Ana Maria Sá Martins87

Camila Alves Rocha88

Welistony Câmara Lima89

RESUMO

Esta pesquisa objetiva apresentar um estudo sobre a constituição dos perfis dos/as novos/as 
professores/as de Língua Portuguesa em São Luís – MA, através de análises discursivas de Relató-
rios de Estágio Supervisionado (Ensino Médio). Para tanto, utiliza-se como alicerce teórico-metodo-
lógico a Análise de Discurso Crítica (ADC) proposta por Chouliaraki e Fairclough (1999), Fairclough 
(2001, 2003), que entendem a importância da relação transdisciplinar entre a Linguística e diversas 
áreas do conhecimento nos estudos de discurso. O corpus de investigação é composto por quatro 
(4) relatórios, com três (3) fragmentos de cada um deles. Para as análises crítico-discursivas, neste 
trabalho, destacaram-se o significado acional de Fairclough (2003) e a categoria analítica intertex-
tualidade que deve buscar examinar o discurso em ação, seus fatores constituintes, extratextuais e 
intertextuais (BAKHTIN, 2016). Os resultados apontam para representações identitárias constru-
ídas mediante práticas sociodiscursivas, sujeitos e instituições disciplinadoras que desenham, em 
certo nível, o que é e como se faz a docência no ensino de Língua materna.

Palavras-chave: Professor de Língua Portuguesa; Identidade(s); Análise de Discurso Crítica.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre as representações (auto)identitárias dos/as novos/
as professores/as de Língua Portuguesa, através de análises de discursos colhidos nos Relatórios 
de Estágio Supervisionado (Ensino Médio), produzidos por estudantes do Curso de Letras – Língua 
Portuguesa e Respectivas Literaturas, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus 
Paulo VI, na capital do estado. Nesse sentido, com vistas à constituição do corpus, solicitou-se ao 
Curso de Letras os Relatórios de Estágio (Ensino Médio) produzidos durante o primeiro semestre 
letivo de 2019, tendo como campo de atuação a escola de aplicação da UEMA, Centro de Ensino 
Paulo VI. Foram disponibilizados pelo Curso 28 documentos, que passaram por uma análise piloto 
objetivando perceber as recorrências dos discursos sobre ser professor(a) na condição de estudan-
te/estagiário(a) de Língua Portuguesa. Em seguida, entendendo a viabilidade temporal, realizou-se, 
para este trabalho, um recorte final com quatro (4) relatórios, sendo dois (2) produzidos por sujeitos 
socialmente posicionados como do gênero masculino e dois (2) do gênero feminino. Por fim, foram 
selecionados três (3) fragmentos de cada relatório, somando doze (12) extratos, que compõem, as-
sim, um corpus relativamente homogêneo de estudo.

85 - Trabalho submetido ao GT Discurso, Identidade e Cultura do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade 
(ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020
86 - Graduando da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís. Endereço eletrônico: carloseduardodepaulasantos@gmail.com
87 - Professora Doutora da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: anamariasapericuma@gmail.
com
88 - Graduanda da Universidade Estadual do Maranhão. Endereço eletrônico: calvesr1@gmail.com
89 - Graduando da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: euplatonyco@gmail.com

mailto:carloseduardodepaulasantos@gmail.com
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Para análise dos relatórios buscou-se suporte teórico-metodológico na Análise de Discurso 
Crítica (doravante ADC), termo que foi utilizado pela primeira vez em 1985, por Norman Fairclough 
no jornal of pragmatics (Fairclough, 2001), tendo como marco de fundação um simpósio ocorrido em 
janeiro de 1921 na Holanda, em que muitos pesquisadores se reuniram e apresentaram teorias e 
métodos sobre a linguagem com princípios comuns, dentre os quais o ímpeto crítico e a transdis-
ciplinaridade. Nesse sentido, direcionamos esta pesquisa à abordagem proposta por Chouliaraki e 
Fairclough (1999), Fairclough (2001, 2003), Resende e Ramalho (2006, 2016), Magalhães (2017), 
que pode ser compreendida como uma Teoria Social do Discurso (TSD), que considera a prática dis-
cursiva como um momento de prática social, dentre outros momentos possíveis, com vistas ao des-
velamento de relações hegemônicas de dominação, podendo ser um instrumento de investigação 
das relações sociodiscursivas, colaborando com a tomada de consciência e favorecendo transfor-
mações sociais.

Conforme Vieira e Resende (2016, p. 14) “a Análise de Discurso Crítica, em sentido amplo, 
refere-se a um conjunto de abordagens científicas interdisciplinares para estudos críticos da lingua-
gem como prática social”90. Diversas relações conceituais/procedimentais são relevantes para essa 
abordagem como, por exemplo, o Realismo Crítico (RC), levando a ADC a entender-se enquanto 
ciência não neutra, transformacional, opondo-se ao positivismo, podendo ser citados, também, o 
marxismo ocidental e a Escola de Frankfurt, a filosofia da linguagem de Bakhtin, Foucault e as con-
tribuições ao discurso, a Linguística Crítica e a Linguística Sistêmico-funcional91 (LSF) de Halliday.

Em relação a esta última, é importante destacar que, “os funcionalistas concebem a linguagem 
como um instrumento de interação social, alinhando-se, assim, à tendência que analisa a relação en-
tre linguagem e sociedade” (CUNHA, 2020, p. 157). Fairclough (2001, 2003), bebe da LSF, principal-
mente no que tange às concepções das macrofunções da linguagem de Halliday (1994), que são re-
visadas para a composição dos significados acional; representacional e identificacional. O primeiro 
significado, foco deste estudo, entende o discurso como modo de ação e corresponde à revisão de 
Fairclough (2003) da macrofunção textual de Halliday (1994) e dos antigos significados relacional e 
textual de Fairclough (2001). Cada significado dispõe de determinadas categorias92 analíticas textu-
ais, que devem ser selecionadas de acordo com os objetivos da pesquisa em observação ao corpus. 
Neste estudo, fui utilizada a categoria intertextualidade, que para Fairclough (2001) “é basicamente 
a capacidade que os textos têm de ser cheios de fragmentos de outros textos”, percebendo relações 
dialógicas, históricas e extratextuais.

Partindo deste significado e categoria de análise, foram examinados os enunciados93 contidos 
nos documentos que se encaminham para representações identitárias de novos/as professores/as 
que, ao selecionarem determinados textos/discursos como instrumentos para tomada de posição, 
constroem suas identidades sociais, tendo em vista que você é, em parte, o que você diz. Nesse 
sentido, ao selecionarem determinadas vozes em detrimento de outras, os/as novos/as docentes de 
Língua materna são representados como críticos a tendências tradicionais e autoritárias de ensino, 
vinculando-se a tendências modernas/progressistas, em uma identidade dialógica, transitiva, ideo-
lógica e polifônica.

90 - Conceito central em ADC, práticas são ‘maneiras habituais, em tempos e espaços particulares, pelas quais pessoas aplicam re-
cursos – materiais ou simbólicos – para agirem juntas no mundo’ (Chouliaraki e Fairclough, 1999, p.21). As práticas, assim compre-
endidas, são constituídas na vida social, nos domínios da economia, da política e da cultura, incluindo a vida cotidiana.” (RESENDE E 
RAMALHO, 2006, p. 35)
91 - “O funcionalismo é uma corrente linguística que, em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, se preocupa em estudar a 
relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas” (Cunha, 2020, p. 
157).
92 - “Categorias de análise textual são, portanto, formas e significados textuais associados a maneiras particulares de representar, 
de (inter)agir e de identificar(-se) em práticas sociais situadas. Por meio delas podemos analisar textos buscando mapear conexões 
entre o discurso e o não discurso, tendo em vista seus efeitos sociais” (RESENDE E RAMALHO, 2016, p. 163).
93 - Benveniste, define enunciação como “colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (BENVENIS-
TE, 1974, p. 80 apud. FIORIN, 2017, p. 2).
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DISCURSO COMO MODO DE (INTER)AÇÃO: SIGNIFICADO ACIONAL

No significado acional, “o discurso é um modo de ação, uma forma pela qual as pessoas podem 
agir sobre o mundo e, especialmente, sobre os outros” (FAIRCLOUGH, trad. 2001, p. 91). Fairclough 
(2003) explica que o aspecto semiótico relacionado aos modos de agir e interagir socialmente são 
gêneros, que atuam na formação do significado acional. “Os gêneros discursivos são o modo pelo 
qual as pessoas participam ativamente no seio da prática social”, (BESSA & SATO, 2018, p. 132). 
Nesse significado, podem ser observados, conforme nos orienta Fairclough (2003), fatores consti-
tutivos dos textos. Bakhtin (2016, p. 38) afirma que “falamos apenas através de certos gêneros dos 
discursos, isto é, todos os nossos enunciados têm formas relativamente estáveis de construção do 
conjunto”. Nesse sentido, Flores e Teixeira (2017, p. 55) argumentam que “o percurso teórico feito 
por Bakhtin é basicamente este: a ação humana está diretamente ligada ao uso da língua”. Portanto, 
o respectivo significado do discurso de Fairclough está relacionado ao conceito de gênero bakhti-
niano, a dialogicidade, a relação entre diversas vozes em textos, o que conversa com o conceito de 
intertextualidade.

INTERTEXTUAIDADE

De acordo com Cavalcante (2012, p. 146), o “conceito de intertextualidade surgiu no âmbito 
da crítica literária, com a autora Julia Kristeva (1974), para quem todo texto é realmente um mosai-
co de citações de outros textos”. Para Resende e Ramalho (2016, p. 135) a intertextualidade “cons-
titui, em princípio, uma categoria analítica acional, pois é um traço textual moldado por gêneros”. 
Selecionamos, dessa maneira, a intertextualidade como categoria analítica por nos fornecer possi-
bilidades diversas quanto à antigas e novas formas de representação de profissionais que ensinam 
Língua Portuguesa. Ao analisarmos o fator intertextual, salientamos que todo texto responde ou 
antecipa outro texto e que, dessa forma, todo texto é intertextual94. Podem ser destacados, aqui, al-
guns fatores linguisticamente orientados, como: discurso direto, discurso indireto, pressuposições, 
a articulação entre textos e os movimentos de hegemonização.

Desse modo, os discursos diretos e indiretos estão relacionados às referências a outros vozes 
através da voz do enunciador do texto. A pressuposição, de acordo com Fairclough (2001, p.155), 
pode ser definida como “proposições tomadas pelo produtor do texto como já estabelecidas ou ‘da-
das’”. Há uma tendência para a universalização de uma verdade particular (hegemonia) de quem 
profere o discurso que, conforme Fairclough (2003, p. 47), “aponta para o consenso, a normaliza-
ção, a aceitação, suprimindo diferenças de poder”95. Fairclough (trad. 2001, p. 122), com base em 
Gramsci (1971)96, define hegemonia como “liderança e dominação econômica, política, cultural e 
ideológica consensuais, mas relativamente instáveis devido a dialética entre discurso e sociedade, 
o que abre possibilidades de mudança”. Trata-se da tentativa de universalização de uma verdade 
particular, como o objetivo de manter o controle, exercer poder.

Nesse sentido, “interessa em termos de intertextualidade, que sua utilização estabeleça uma 
relação ente o texto e outros textos, discursos, práticas, ideologias, sentidos, imagens e assim por 
diante”, Bessa e Sato (2018, p. 142). Entendendo a intertextualidade como o recorte de outros ele-
mentos textuais pode-se perceber que ao escolher determinado texto em detrimento de outro 
constrói-se a forma de representar o mundo com enquadramento em grupos sociais determinando, 
assim, nossa identidade discursiva, uma vez que “em nossas práticas comunicativas, recorremos a 
textos que se cruzam e se entrecruzam em novas e variadas combinações. A intertextualidade é 

94 - Para Bakhtin (1997, p.413) apud Magalhães, Martins, Resende (2017, p. 220) “De minha parte, em todas as coisas, ouço as 
vozes e sua dialogicidade”.
95 - Tradução nossa.
96 - “Gramsci defini hegemonia como “equilíbrio instável, baseado em arranjos vantajosos, ainda que conflitantes do ponto de vista 
ideológico” (BESSA & SATO, 2018, p. 125)
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o nome que se dá a essa relação entre textos” (KOCH, 2016, p. 39). Consoante ao pensamento de 
Martins (2009), a intertextualidade é seletiva, pois busca incluir relatos que serão úteis para cum-
prir o propósito do texto, ou para compor e justificar o seu teor.

ANÁLISES DO SIGNIFICADO ACIONAL: categoria analítica intertextualidade

Os fragmentos de texto analisados são recortes dos Relatórios de Estágio Supervisionado, 
produzidos durante o primeiro semestre letivo do ano de 2019, por quatro (4) estudantes de Letras, 
sendo dois (2) posicionados socialmente como do gênero masculino e duas (2) do gênero femini-
no, com três (3) fragmentos de cada, relatando suas vivências, histórias e (auto)representações. As 
análises foram realizadas entendendo o significado Acional do discurso de Fairclough (2003) e a 
categoria intertextualidade. Passemos às análises.

RELATÓRIO UM (1) – (RL-1) – GÊNERO MASCULINO

(1) “Nesse período observei que, alguns alunos ainda apresentam dificuldades rela-
cionadas à leitura e a escrita. Mas, achei interessante a atenção do professor em rela-
ção a esses alunos com dificuldades, para os quais ele usa estratégias para ajuda-los” 
(Informante 1, p. 4); (2) “No último dia de estágio curricular supervisionado o assun-
to escolhido é um assunto muito recorrente nos vestibulares, função da linguagem” 
(informante 1, p. 8); (3) “Ao realizar o estágio de observação e regência, percebi na 
prática educativa o dia a dia do professor que às vezes nos revelam momentos bons e 
até mágicos ou situações totalmente inversas, mas, que nos ensina a pensar melhor e 
refletir profundamente a nossa missão como educador.” (informante 1, p. 10).

Na primeira parte do excerto um (1), o informante (estagiário) relata as dificuldades que os 
alunos apresentam na leitura e na escrita de textos. É importante observar não só a representação 
destes alunos como frágeis no que tange às práticas de letramento97, mas como o estagiário faz um 
“diagnóstico” dos problemas do alunado de Língua Portuguesa. Essa perícia inicial realizada pelo 
enunciador é importante, pois ela parece moldar os caminhos da práxis, o modus operandi. Os va-
riados tipos de alunos/as ajudam a modular as posturas pedagógicas que o docente terá em sala de 
aula como, por exemplo, o tipo de linguagem, os conteúdos a serem ministrados e a forma como eles 
serão abordados, colaborando, nesse caso, na composição identitária profissional.

Ainda no fragmento um (1), o enunciador representa positivamente o Supervisor Técnico da 
escola-campo. Ao afirmar que acha “interessante a atenção do professor em relação a esses alunos com 
dificuldades, para os quais ele usa estratégias para ajuda-los”, o estagiário salienta a importância de 
um trabalho mais direcionado para cada aluno, principalmente os que apresentam algum tipo de 
dificuldade, avaliando positivamente os/as docentes que têm essa postura inclusiva. O enunciador 
não especifica quais são essas estratégias/competências, apenas representa o docente como o pro-
fissional que pode utilizá-las. Assim, observa-se o desenho de um/a professor/a que, quanto mais 
multifacetado/a, melhor desempenhará a docência.

No fragmento dois (2) “o assunto escolhido é um assunto muito recorrente nos vestibulares, função 
da linguagem”, o narrador traz à baila o professor de Língua Portuguesa que volta seus conteúdos 
com foco principalmente no vestibular. Não há problema em ministrar aulas que sejam, também, 
preparatórias para o ingresso no nível superior de ensino, o problema é quando esse torna-se o 
único objetivo do ensino, o que direcionaria para uma Escola Tradicional98, memorialística, acrítica. 

97 - Conforme Street (2014, p. 18-19) “Práticas de letramento são modos culturais gerais de utilização de letramento aos quais 
pessoas recorrem num evento letrado (Barton, 1991:5). Grillo (1989), adotando minha interpretação inicial de letramento como 
‘uma abreviatura para práticas sociais de leitura e escrita’ (Street, 1984:1), argumenta que ‘o letramento é visto como um tipo de 
prática comunicativa’ (Grillo, 1989:8): ele situa o estudo do letramento no contexto mais amplo do estudo etnográfico das práticas 
comunicativas em diferentes contextos sociais (cf. Hymes, 1974)”. É nesse sentido, então, que entendemos letramentos (sociais).
98 - Na tendência tradicional a escola tem o papel de preparar os estudantes para viverem e assumirem uma função na sociedade. 
Os conteúdos são transmitidos como verdades absolutas, e estão afastados da realidade dos discentes, sendo tais conhecimentos 
frutos de gerações adultas e repassadas para os mais jovens. O relacionamento entre o professor e o aluno não é dialógico, sendo 
o docente aquele que comunica, a autoridade máxima, e o aluno o receptor, obediente, assujeitado. Os pressupostos de aprendi-
zagem, aqui, entendem que a capacidade de compreensão da criança é idêntica à do adulto, precisando apenas ser desenvolvida e 
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Percebe-se, assim, a partir, também, da análise de outros fragmentos, o atendimento a alguns pa-
drões da Escola Tradicional de Ensino, centrado no professor com foco em conteúdos específicos, 
gramatiqueiros e desconectados da realidade. Dessa maneira, quando os estagiários se colocam he-
gemonicamente como pertencentes à Escola Moderna/Progressista de Ensino99, mas as análises 
dos relatórios revelam posturas vinculadas à Escola Tradicional, percebe-se essa relação ambígua, 
em discursos que se contrapõem. Ao discutir identidades sociais, Moita Lopes (2002, p. 62) destaca 
o fator fragmentação, e esclarece que:

A natureza fragmentada das identidades sociais se refere ao fato de as pessoas não 
terem uma identidade social homogênea, como se pudessem ser explicadas somente 
por sua raça, por exemplo. As identidades sociais são complexas: gênero, raça, classe 
social, sexualidade, idade etc. coexistem na mesma pessoa.

Assim, diversos discursos se articulam, às vezes em um mesmo caminho, às vezes em direções 
opostas. É importante salientar, nesse sentido, que o professor crítico deve estar atento ao “que”, ao 
“como” e ao “porque” ensinar, sendo o estudo identitário, sob à ótica da ADC, um caminho possível 
para a tomada de consciência. No excerto três (3), colhido nas considerações finais do relatório, 
o estagiário discorre sobre a prática docente no dia a dia escolar que, em suas palavras, revelam 
“momentos bons e até mágicos”. Ao tratar da docência nesses termos, o enunciador nominaliza a ati-
vidade docente como uma profissão que produz efeitos extraordinários (ou sobrenaturais) na vida 
do próprio professor, o que faz valer a pena, mesmo com “momentos totalmente inversos”. Aqui, o 
exercício do magistério é representado de modo contrário, com elevado grau de negatividade. O es-
tagiário revela a dubiedade do ser professor na atualidade, caminhando entre o lado positivo – que 
transformam os sujeitos através da educação – e a presença de dificuldades que, aparentemente, 
são vistas como inerentes à atividade docente e devem ser utilizadas como aprendizados na “mis-
são” de educar.

Ao caracterizar a atividade docente como “missão”, o enunciador aponta para a possibilidade 
de mais de uma interpretação: como aquele que recebeu ou assumiu uma incumbência ou aquele 
que é “missionário” que se dedica a viver o que acredita, como se ensinar (Língua Portuguesa) esti-
vesse relacionado a algo superior. Nesse sentido, hegemoniza-se (trata-se com grau de verdade uni-
versal) a ideia de uma “profissão promessa”. Isso pode ser perigoso por naturalizar ou romantizar os 
percalços que poderiam ser evitados com políticas educacionais mais eficientes. Pode revelar, tam-
bém, lastros de um vínculo secular entre as instituições escola e igreja no Brasil. Ao utilizar o lexema 
“missão”, nesse sentido, a atividade docente pode ser levada ao campo semântico religioso, proje-
tando-se como uma futura profissão com atribuições celestiais e que deve ser tratada a elevados 
níveis de comprometimento. Em consonância a Fairclough (2003, p. 40) apud Magalhães, Martins, 
Resende (2017, p. 221) “o que é ‘dito’ em um texto é dito em relação a um lastro cultural do ‘não dito’. 
Como a intertextualidade, os subentendidos ligam um texto a outros textos, ao ‘mundo dos textos’”.

RELATÓRIO DOIS (2) – (RL-2) – GÊNERO MASCULINO

(1)“Durante a observação vimos que a professora regente utiliza muito o livro, mas 
não tendo dependência dele, já que utiliza mais as atividades dele. Ela também gosta 
de passar a maioria das atividades em sala de aula, já que ela sabia que muitos não 
faziam em casa e com essa tática ela conseguia desenvolver um melhor aprendiza-
do” (informante 2, p. 6); (2) “Sempre busquei trabalhar de forma simples com meus 
alunos, para que eu pudesse me fazer entendido, então buscava criar analogias ou 
exemplificar alguns conceitos com temas ou assuntos atuais e principalmente com 
produções de mídias digitais da atualidade [...]” (informante 2, p. 7); (3) “Diversas 

geralmente estão relacionadas a escolas religiosas ou leigas que adotam uma orientação clássico-humanística (LIBÂNIO, 1992).
99 - Inserem professores e estudantes em contextos sociais situados, buscando a liberdade e a criticidade destes indivíduos, des-
tacando a função sociopolítica da escola com o agente de transformação. Surge através de reflexões de diversos autores relaciona-
dos a educação que começavam a discutir a escola como instrumento de “domesticação” e violência simbólica, que visava “vigiar e 
punir” os alunos e não possibilitar o desenvolvimento de estudantes críticos (LIBÂNIO, 1992).
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vezes eu ficava esperando uma resposta da turma quando fazia uma pergunta em 
relação a matéria, se não fosse as intervenções da professora-regente, eu ficaria por 
horas esperando alguma posição deles” (informante 2, p. 8).

No relatório dois (2), foram colhidos três (3) fragmentos que nos direcionam sobre o que é ser 
professor na condição de estudante/estagiário de Língua Portuguesa na atualidade. A voz identifi-
cada como relevante incorporada ao texto é relacionada ao estagiário, relator do texto. O destaque 
desta voz é fundamental pois, segundo Bakhtin (2016, p. 28) “[...] o discurso só pode existir de fato 
na forma de enunciados concretos de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sem-
pre está fundindo em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora 
dessa não pode existir”.

O informante dois (2) relata no fragmento um (1) posicionado no desenvolvimento do relató-
rio, especificamente no setor referente ao relato das observações das aulas do professor Supervi-
sor Técnico da escola-campo, que “a professora regente utiliza muito o livro, mas não tendo dependência 
dele, já que utiliza mais as atividades dele”. A docente supervisora, dessa forma, é representada positi-
vamente por dispor de outros recursos didáticos além do livro base. Pressupõe-se que, caso ela uti-
lizasse somente o livro ela seria uma professora com poucos recursos, o que seria entendido como 
negativo. Destaca-se, nesse sentido, que a práxis professoral é feita através de recursos materiais 
e simbólicos. Por exemplo, o/a policial é reconhecido/a pela farda, por portar arma ou o/a médico/a 
por usar jaleco branco e dispor de acessórios como estetoscópio. Com a identidade profissional do 
professor não é diferente, ela é construída também pela utilização em contexto específico de recur-
sos materiais como livro, apagador, quadro etc. (BOURDIEU, 2013).

Ainda no excerto um (1), o estagiário afirma que a professora Supervisora Técnica da escola-
-campo “gosta de passar a maioria das atividades em sala de aula, já que ela sabia que muitos não faziam 
em casa e com essa tática ela conseguia desenvolver um melhor aprendizado”. Essa afirmativa aparece 
em outros momentos, em outros relatórios, o que aparenta ser parte de uma cultura escolar vigente 
na escola de aplicação. A não adesão dos discentes às atividades pode prejudicar, dependendo do 
contexto, o processo de ensino-aprendizado. O discurso revela uma aceitabilidade, ou uma espécie 
de “entreguismo” por parte dos docentes mais antigos da escola-campo – e que é aceita pelos/as 
estagiários/as –, assim como, um desinteresse/desmotivação dos/as alunos/as da escola pelo apren-
dizado de LP, o que pode nos revelar possíveis falhas da escola, da universidade e dos sujeitos des-
sas instituições envolvidos no estágio. O estagiário afirma que essa técnica facilita a aprendizagem, 
o que revela que os novos docentes se encaminham para a reprodução de práticas pedagógicas, 
absorvidas através da observação das práxis de outros profissionais, em uma relação de aceite e 
recusa.

No excerto dois (2), a voz do estagiário constrói positivamente a sua (auto)representação, ao 
afirmar que sempre buscou trabalhar de forma simples, no sentido de explicar o conteúdo mais cla-
ramente, descomplicando questões e para isso “buscava criar analogias ou exemplificar alguns concei-
tos com temas ou assuntos atuais e principalmente com produções de mídias sociais da atualidade”. Há 
aqui um diálogo com as orientações de documentos oficiais como a BNCC100 e a Escola Moderna, o 
que corrobora a ideia de um diálogo entre diversos textos que respondem e/ou antecipam outros 
textos. Desse modo, há a tessitura textual/discursiva de novos professores de LP alinhados com as 
diretrizes mais modernas do Ensino de Língua.

Além disso, há uma representação de oposição, o novo professor é representado como aque-
le que utiliza recursos diversos, inclusive digitais, em uma educação multimodal através de meto-
dologias ativas, em detrimento de professores tradicionais que utilizam poucos recursos. Não foi 

100 - Sobre as competências gerais da educação básica, no requisito cinco (5), diz a BNCC (p. 9) que deve-se “Compreender, utilizar 
e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exer-
cer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”.
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observado em nenhum fragmento deste relatório uma conceituação fundamentada, através de ci-
tação direta, sobre o que seja ser um professor tradicional e um professor não tradicional, mas há 
repetidamente essa textualização de tradicional como algo negativo e que deve ser evitado e de 
não tradicional como algo que deve ser seguido, havendo clara distinção entre tais correntes de 
pensamento. Conforme Woodward (2014, p. 40) “a identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 
identidade depende da diferença”.

No fragmento seguinte, o três (3), o estagiário se representa como um professor iniciante que 
carece de domínio de turma e, ao expor suas fragilidades, representa a professora regente como 
detentora de poder, ao afirmar que “se não fosse as intervenções da professora-regente, eu ficaria por 
horas esperando alguma posição deles”. A atividade docente está relacionada ao exercício de poder 
sobre os discentes das turmas, conforme modelo da escola formal. Deve-se perceber que a posi-
ção social de estagiário é diferente da posição social de professor, que recebe, muitas vezes, maior 
credibilidade. É importante destacar, também, que ser professor faz parte de uma atividade social 
historicamente situada e, aparentemente, para os alunos da Educação Básica, tem um maior grau de 
respeitabilidade o título de professor que o título de “aprendiz de professor” (estagiário). Conforme 
Foucault (1997) apud Moita Lopes (2002, p. 53) “da mesma forma que em outros contextos institu-
cionais (hospitais, prisões etc.), o poder define as identidades sociais dos participantes na escola [...]. 
O professor significa para o aluno e vice-versa”.

RELATÓRIO TRÊS (3) – (RL-3) GÊNERO FEMININO

(1)“O ensino de língua tem se configurado como uma prática enfadonha, descon-
textualizada, tendo como único objetivo os fenômenos gramaticais, desvinculando 
assim o real objetivo de formar [...] (Informante 3, p. 9). (2) “Sabendo que, exercer o 
papel de professor, requer dedicação, ainda mais em escolas públicas, onde, os recur-
sos são escassos e as dificuldades do exercício da profissão se mostram mais fortes.” 
(Informante 3, p. 11); (3) “E como consequência, será capaz de construir juntamente 
com a sociedade na formação de indivíduos ativos, despertando, nesses, o desejo de 
saber, de ir além do conhecido, fazendo com que se tornem cidadãos sensíveis e soli-
dários perante a sociedade” (Informante 3, p. 21).

No excerto um (1), é dito que “o ensino de língua tem se configurado como uma prática enfadonha, 
descontextualizada, tendo como único objetivo os fenômenos gramaticais, desvinculando assim o real ob-
jetivo de formar”. Este é um discurso recorrente nos relatórios, que trata de alguma forma sobre esse 
“como ensinar”, o que parece ser um fator essencial sobre o “ser” professor, as metodologias de ensi-
no e recursos didáticos apresentam-se como instrumento compositor das identidades profissionais 
dos professores de Letras/Língua Portuguesa. Ao afirmar que a prática é “enfadonha, descontextuali-
zada”, a locutora representa não só sua visão como nova docente sobre o que é negativo no ensino, 
mas sua experiência como discente ao longo dos anos, destacando que ser professor é ser, também, 
estudante.

A locutora assume um tom ainda mais crítico, ao dizer que o ensino de LP tem “como único ob-
jetivo os fenômenos gramaticais, desvinculando assim o real objetivo de formar [...]”. Há uma quebra da 
citação (como marcado por: [..]) pois, em seguida, a locutora evocou a voz do educador Paulo Freire 
com o intuito de acrescentar ao argumento anterior, num projeto de dizer, que caminha no sentido 
de anunciar que a educação puramente gramatiqueira, exclui um ensino crítico/contextualizado/
moderno. Pode-se dizer, de outro modo, que ao privilegiar somente assuntos de Gramática, descon-
textualizado de uma realidade social, formam-se alunos alienados, com pouco poder de interpre-
tação e, portanto, acríticos. Infere-se, nesse sentido, que a educação focada somente na gramática 
faz parte da nossa práxis e que esses novos docentes não só têm consciência dessa situação como 
objetivam mudá-la, em uma identidade de projeto que, para Castells (2018) é aquela que visa modi-
ficar a sociedade introduzindo novos valores nela.
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No excerto dois (2), assevera-se a necessidade de um professor dedicado “ainda mais em es-
colas públicas, onde, os recursos são escassos e as dificuldades do exercício da profissão se mostram mais 
fortes”. Para entender essa afirmativa é necessário que o interlocutor saiba previamente (histori-
cidade), por exemplo, que o sistema de ensino brasileiro se divide em ensino particular e ensino 
público e que, geralmente, o ensino público, pelo menos no que tange à Educação Básica, apresenta 
resultados piores que aqueles do ensino privado. A identidade é marcada pela diferença. O profes-
sor de escola pública difere-se do professor de escola particular por enfrentar maiores dificuldades 
e ter a necessidade de ser mais “forte” por questões estruturais. Não somente pela estrutura física, 
como salas de aula em condições mínimas de uso e recursos materiais como livros ou projetores, 
mas com recursos pedagógicos, prova disso é que foi criada a Base Nacional Comum Curricular, com 
o intuito de diminuir as desigualdades entre ensinos público e privado nas disciplinas ministradas. 
A intertextualidade está na historicidade de se projetar em quais sentidos possíveis se constrói em 
um enunciado. Interpretar, nesse sentido, é empregar sentido(s) possíveis.

Colhe-se um discurso de um professor (de escolas públicas) que precisa se esforçar mais que 
outros (de escolas particulares) para obter resultados eficientes, tendo em vista ser a estrutura da 
escola pressupostamente deficitária e inibidora do uso de metodologias ativas, como as que care-
cem de aparelhos audiovisuais, muitas vezes, indisponíveis. Parte-se de uma memória coletiva de 
que as escolas brasileiras são, no geral, carentes de recursos. Halbwachs (2006, p. 36), afirma que: 
“só temos a capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou mais gru-
pos e de nos situar novamente em uma ou mais correntes de pensamento coletivo”.101 Dessa forma, 
representa-se um(a) professor(a) que enfrenta dificuldades e que deve ser “forte” para enfrentá-las.

No fragmento três (3), a voz da locutora retoma o tom de criticidade ressoado no argumento 
um (1), articulando-o com o argumento final que diz que somente uma educação crítica, um ensino 
contextualizado, que faça pensar “será capaz de construir juntamente com a sociedade na formação de 
indivíduos ativos, despertando, nesses, o desejo de saber, de ir além do conhecimento [...]. É importante 
destacar que o ensino brasileiro como um todo sofreu diversos ataques a respeito de temáticas que 
deveriam ser trabalhadas nas escolas, no qual setores de (extrema) Direta debateriam sobre o fim 
de temáticas como sexualidade e liberdade de expressão política pelos professores em sala de aula, 
que foram intimidados a não tratar de política (o que é inconstitucional, fere a LDB e vai no caminho 
contrários às indicações dos temas transversais da BNCC), com a ameaça de serem filmados pe-
los alunos, expostos e denunciados. O contexto político especificamente do primeiro semestre do 
ano de 2019 é marcado por uma onda de protestos devido aos cortes/e ou “bloqueios” sistemáticos 
promovidos pelo Ministério da Educação (MEC), na figura do então ministro Abraham Weintraub. 
Nesse contexto, grupos de estudantes e professores manifestavam-se a favor da liberdade de ex-
pressão e contra cortes/e ou “bloqueios” de verbas.

Dito isso, um debate ainda mais específico foi realizado sobre a função (social ou não) da escola, 
que segundo movimentos de Direita como o Movimento Brasil Livre (MBL), em geral, deve ter fina-
lidade tecnicista, sem discussões política, para formar profissionais – o que dialoga com o discurso 
da ditadura militar para o ensino. A afirmação do extrato três (3), nesse sentido, pode ser vista como 
um manifesto político contrário a esses grupos de (extrema) Direita. Dessa maneira, Koch (2018, 
p. 128) afirma que “é preciso pensar a linguagem humana como lugar de interação, de constituição 
de identidades, de representação de papéis, de negociação de sentidos, portanto, de coenunciação”.

Em um sentido mais estrito, pode-se entender que a locutora, dentro de seu projeto de dizer, 
aponta soluções para os problemas na educação. As soluções para as fragilidades no ensino de Lín-
gua Portuguesa encaminham-se para o despertar de alunos ativos, pesquisadores, que buscam o 
conhecimento, que vão além da sala de aula. Ao afirmar que eles devem se tornar “cidadãos”, a locu-

101 - “Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de 
vista muda conforme o lugar que ali ocupa, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenha com outros meios”. 
(HALBWACHS, 2006, p. 51)
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tora aponta que o papel do professor não é somente ensinar questões técnicas, vai além, a função 
do professor é preparar pessoas críticas que colaborem com a sociedade. Fazendo conexões com as 
Tendências Pedagógicas102, esse objetivo assemelha-se aos da Tendência Libertadora desenvolvida 
pelo professor Paulo Freire que diz que o professor deve proporcionar uma consciência ao discente. 
A nós professores de Letras-Português, uma consciência (sócio)linguística.

RELATÓRIO QUATRO (4) – (RL-4) – GÊNERO FEMININO

(1)“Nesse momento de observação, aprendemos sobre as melhores práticas a serem 
realizadas, como o incentivo à leitura de textos atuais, condizentes com a realidade 
dos alunos em questão” (Informante 4, p. 5). (2) “Assuntos tidos como enfadonhos, 
como funções da linguagem foram previamente investigados a modo que pudés-
semos ensinar da maneira mais clara e sucinta, repleto de exemplos. Para que isso 
ocorresse, utilizamos música, recitação de poemas e incentivo aos alunos a extraí-
rem exemplos se seu cotidiano” (Informante 4, p. 5). (3) “Todas as atividades foram 
atribuídas pontos para somar com a nota final, a fim de incentivar a participação dos 
alunos e avaliar seus desempenhos” (Informante 4, p. 6).

Todo enunciado responde a enunciados anteriores e/ou antecipa próximos enunciados. Nesse 
sentido, todo texto dialoga com outros textos. Nos fragmentos acima destaca-se a voz103 da estagi-
ária no sentido de representar, em seu projeto de dizer, o que é ser professora na condição de estu-
dante/estagiária de Língua Portuguesa na modernidade posterior.

No excerto um (1), a voz da estagiária/estudante é evocada no sentido de narrar sua experi-
ência no período de observação, em que se deve analisar a Supervisora Técnica da escola-campo e 
aprender com ela, observando erros, acertos e refletindo criticamente sobre eles. Ao descrever as 
atividades vivenciadas, a locutora diz que “nesse momento de observação, aprendemos sobre as melho-
res práticas a serem realizadas, como o incentivo à leitura de textos atuais, condizente com a realidade dos 
alunos em questão”. Neste instante, a identidade de “professor aprendiz” é realçada, ao afirmar que 
ao ver a supervisora em ação são absorvidas e/ou rechaçadas práticas (maneiras de fazer). A iden-
tidade da estudante/estagiária de Letras português é marcadamente transcendente e está em mo-
vimento, exercer o papel social de professor é exercer, sobretudo, um papel de profissional humano 
e ser humano é estar em constante transformação. Dessa maneira, entendemos que “a identidade 
plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, p. 13).

Nesse sentido, a docente supervisora é representada positivamente por duas vezes. Na pri-
meira, a locutora afirma que a docente da escola de aplicação incentiva a leitura de textos atuais, 
o que pode ressoar como uma construção positiva ao elogiar àqueles que utilizam esse recurso e, 
igualmente, de crítica aos professores que não os utilizam, que apenas reproduzem exemplos histó-
ricos de livros e/ou gramáticas, já defasados. Se a utilização de textos atuais é recomendável, pres-
supõe-se que o contrário não seria. Em um segundo momento, há a afirmação de que a professora 
utiliza textos “condizentes com a realidade dos alunos em questão”. Ao selecionar este argumento, a 
locutora demostra consciência de que se deve perceber para qual público a aula será destinada, e 
que o texto deve ser inserido em seu contexto. Como em um movimento de pôr a aula no contexto 
histórico dos alunos, podendo utilizar textos da internet com temas diversos que interessam aos es-
tudantes, por exemplo. Novamente a identidade do professor mostra-se lapidada por outro agente 
do sistema de ensino: o aluno.

102 - Para deixar ainda mais claro, “por “tendência pedagógica” compreende-se a expressão de determinadas concepções de 
homem, de mundo e de educação que, provenientes do desenvolvimento social, conformam-se e se traduzem em políticas educa-
cionais moldando uma forma específica de ser da organização do sistema escolar e da escola, com métodos próprios, seleção e valo-
rização de conteúdos, formas de avaliação e relação professor-aluno. Deste modo, as tendências pedagógicas realizam-se quando 
são expressas nas práxis” MIGUEL (2007, p. 74).
103 - Flores e Teixeira (2017, p. 59) “para Bakhtin, não existe um objeto de discurso que já não seja dialógico, pois não há uma fala 
original. No dito coexiste o já-dito. [...] o “eu para si” no qual subjaz o “eu para o outro” é, na verdade, a confirmação da tese de que as 
vozes constituem a consciência do sujeito e que este, por sua vez, fala a partir do discurso do outro, com o discurso do outro e para 
o discurso do outro. Na voz do sujeito, está a consciência que o outro tem dele”.
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Isso demostra que entender a realidade do alunado é fator determinante nas decisões episte-
mológicas que devem ser tomadas pelo profissional de Letras, no sentido de lograr sucesso em suas 
práticas. Aparentemente, os/as estagiários(as)/estudantes conhecem estratégias e encaminham-se 
para a mudança de práticas tidas como velhas. Contudo, vê-se fragilidade na utilização sistêmica e 
crítica de: termos técnicos, recursos teórico-metodológicos, Tendências Pedagógicas, recursos di-
dáticos, concepção de Língua(gem), conhecimento crítico da legislação, normas e documentos que 
regem a educação pública e o professor de Língua Portuguesa, conhecimento da história e evolução 
do professor de Língua Portuguesa e de suas práticas, no sentido de deixar mais claro e tornar mais 
eficiente a ministração de aulas que favoreçam o desenvolvimento do profissional de Letras e, con-
sequentemente, do ensino de Língua Portuguesa para uma prática mais consciente.

No fragmento dois (2), traz-se novamente à baila os conteúdos gramaticais ensinados naquele 
momento. O conteúdo da aula é funções de linguagem que deve seguir uma orientação da escola, 
através dos planejamentos, que são orientados pela BNCC que direciona o que deve ser ensinado 
em cada disciplina dentro de uma área de conhecimento. Os fatores legislativos, normativos e ge-
renciais são um instrumento diretivo do que deve ser ensinado em cada ano do ensino médio. Os 
professores devem seguir essas cartilhas e os estagiários seguem as cartilhas dos professores. Por-
tanto, nota-se que a profissão aqui analisada é moldada por recursos diversos, em diversas esferas 
como a legal, social, política, histórica, midiática, religiosa, ideológica, científica, pedagógica etc.

Ao delimitar as estratégias utilizadas, a locutora afirma que analisou previamente o conteú-
do de modo a abordá-lo de maneira “clara, sucinta e repleta de exemplos”. Desse modo, a locutora se 
autorrepresenta como uma professora não apenas transmissora de conhecimentos, mas também, 
detentora de instrumentos pedagógicos que possibilitem a interação dos estudantes à aula como a 
“utilização de músicas, a recitação de poemas e o incentivo de buscas por exemplos no cotidiano”. Dessa 
forma, a professora/estagiária não apenas mostra o problema, mas a solução para ele, assumindo 
uma postura crítica e utilizando recursos pedagógicos que possam motivar os discentes104.

Como bem nos ensina a psicologia da educação, sem motivação mínima não se faz nada. Apa-
rentemente, esses recursos externos utilizados sevem para motivar os alunos a participarem das 
aulas, o foco sai do docente e vai ao discente (Escola Progressista). Entendendo isso, é possível no-
tar como os “novos/as professores/as de Língua Portuguesa” pretendem exercer a profissão e a que 
tendências político-pedagógicas eles/as se filiam. Direcionamo-nos, assim, para a representação de 
um(a) novo/a professor/a que busca interagir com os alunos, utilizar recursos digitais/audiovisuais 
diversificados em uma aula descentralizada.

No excerto três (3), a locutora admite que em “todas as atividades foram atribuídas pontos para 
somar com a nota final, afim de incentivar a participação dos alunos e avaliar seus desempenhos”. Essa 
afirmativa pode desvelar que muitos alunos não fazem as atividades em sala de aula com o objetivo 
maior de aprender, mas com o objetivo específico de passar de ano, ser aprovado. O informante dois 
(2) já nos indicou que, na escola de aplicação, os estudantes não fazem as atividades que os profes-
sores direcionam param serem feitas em casa. Aqui, a informante quatro (4) apenas corrobora o que 
foi dito. Com essa análise, é possível observar, através de recorrências no discurso dos estudantes/
estagiários/professores, o modus operandi da escola-campo.

Na construção deste projeto de dizer, a representação do professor que julga, avalia, atribui 
nota é representada positivamente, sendo excluída a representação do professor que não utiliza 
desses instrumentos avaliativos como forma de fazer-se profissionalmente. Há a hegemonização 
de uma forma de ser, em detrimento de outras formas possíveis. É importante notar que a própria 
escola “obriga” que os professores façam avaliações formais e atribuam notas que devem ser adicio-
nadas ao sistema, sendo a soma dessas notas responsável pela aprovação ou reprovação dos alunos. 

104 - Tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas da informante quatro e de fato ela utilizou muitos recursos que vão além 
do livro didático. Em muitas aulas textos com temáticas diversas foram levados, através de fotocópias, e outros recursos audiovisu-
ais, o que motivou a curiosidade dos discentes, o que se filia à Escola Moderna.
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Isso mostra, como assevera Foucault (1994), que a escola é um ambiente altamente disciplinador. O 
que deve ser questionado é a eficiência desses poderes disciplinadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou perceber como os discursos sobre ser professor representam, em 
certo nível, os novos docentes de Língua materna nos relatórios de estágio supervisionado (Ensino 
Médio), produzidos por estudantes de Letras-Português, situados na UEMA, em São Luís do Mara-
nhão. Nesse sentido, foram analisados quatro (4) relatórios tendo como suporte teórico o significa-
do acional de Fairclough (3) e, respectivamente, a categoria analítica intertextualidade. Delimitadas 
trais questões, e realizadas as análises e discussões, constata-se que o objetivo geral supracitado 
foi atendido, tendo em vista que foi possível perceber: 1. Que as representações sociais são par-
cialmente discursivas; 2. Que os discursos são constitutivos de identidades sociais; 3. Que o quanto 
você se identifica com o que afirma é parte significativa de quem você é. 4. Que as identidades so-
ciodiscursivas são, em parte, relações dialógicas/intertextuais.

Ao observar o fator intertextual, percebeu-se a filiação às ideias progressistas e a discursos 
que dialogam com diversas vozes que regulamentam o que é e como se faz a docência no ensino de 
Língua Materna. Contudo, foi possível verificar, também, traços de pensamentos tradicionais, real-
çando a hibridização, a fragmentação de uma identidade que não se constrói através de discursos 
homogêneos e unificados, mas pela relação antonímica e dialógica entre eles, pela hibridização. En-
tendendo que “o indivíduo torna-se consciente de si mesmo no processo de tornar-se consciência 
dos outros” (MARKOVA, 1990 apud MOITA LOPES, 2002, p. 32), foram salientados os discursos de 
avaliação sobre outros professores, destacando a oposição a determinadas posturas pedagógicas 
e a vinculação a outras, (re)construindo o que é desejável como: a dinamicidade, a pluralidade de 
recursos didáticos, a distribuição de poder por intermédio de relações dialógicas entre o professo-
res(as) e alunos(as), a utilização de metodologias ativas, recursos digitais e, em contrapartida, por 
pressuposição, o que é indesejável.

Ao considerar que as identidades sociais são representações discursivas, contata-se que a re-
lação entre as vozes que se articulam em um projeto de representação do mundo são instrumentos 
relevantes no desvelamento de identificações sociais. Salienta-se, também, que os estudos em iden-
tidade alicerçados na ADC, tem por escopo a percepção da realidade, da tomada de consciência e, 
a partir disso, criar possibilidades de maiores reflexões sobre aonde nós estamos e para aonde que-
remos ir como profissionais do ensino de Língua materna. Desse modo, chega-se à conclusão de que 
tais identidades são representadas como transitivas no sentido de estarem sempre em movimento, 
buscando atualização e se transmutando juntamente com a sociedade, bem como dialógicas por 
caminharem a partir da observação das práticas de outros profissionais, de mudança (HALL, 2006), 
por estarem em movimento e, de projeto (CASTELLS, 2018), por buscarem a renovação.
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RESUMO

Este trabalho é resultado da pesquisa intitulada Linguagem e discurso nas práticas identitárias: 
uma abordagem crítico discursiva, especificamente do plano de trabalho Representações Identitárias: 
uma análise discursiva dos Relatórios de Estágio Supervisionado do Curso de Letras - língua inglesa e res-
pectivas literaturas que tem por objetivo analisar, através dos Relatórios de Estágio Supervisionado, 
a constituição do perfil de estudantes dos cursos de Letras. Utilizamos, como aporte teórico, a Aná-
lise do Discurso Crítica (ADC) idealizada por Fairclough (1999). Nesse recorte apresentamos as in-
vestigamos realizadas apenas em (2) Relatórios de Estágio Supervisionado. Através dos 10 excertos 
analisamos as relações intertextuais presentes, afim de analisar a constituição do perfil de estudan-
tes do curso de Letras. Este trabalho, justifica-se pela necessidade de analisar como os discursos 
atuais sobre o “ser professor de língua” são construídos, mantidos ou modificados pelos discentes e 
como expectativas pregadas no meio acadêmico não correspondidas refletem, contribuem ou pro-
pagam as representações sociais dos estudantes de Letras.

Palavras-chave: Análise de Discurso Crítica; Identidade; Relatório de Estágio Supervisionado.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte do resultado do plano de trabalho intitulado Representações Identitárias: 
uma análise discursiva dos Relatórios de Estágio Supervisionado do Curso de Letras - língua inglesa e res-
pectivas literaturas que analisou, através dos Relatórios de Estágio Supervisionado, a constituição 
do perfil de estudantes do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão - Campus Pau-
lo VI. Entendemos que o discurso que trata da perspectiva entre universidade e escola, pode ser 
contextualizado, categorizado e ressemantizado por meio de categorias analíticas provenientes da 
Análise de Discurso Crítica (ADC) proposta por Norman Fairclough, (1989). Assim, os resultados 
nos forneceram subsídios determinantes no que tange a identidade híbrida do aluno-professor dos 
cursos de Letras.

 A Análise do Discurso possui diferentes abordagens, mas, para esta pesquisa, nos interes-
sa a abordagem crítica proposta por Fairclough (2001a, p. 28), visto que essa abordagem além de 
mostrar conexões e causas que não estão explícitas, intervém socialmente para produzir mudan-
ças que favoreçam os indivíduos em situação marginalizadas na sociedade. Os alunos-professores 
percebem situações de dominação em sala de aula sob a qual também são participes e é através 
105 - Trabalho apresentado no GT Discurso, Identidade e Cultura do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivida-
de (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
106 - Graduando da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: euplatonyco@gmail.com
107 - Professora Doutora da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: anamariasapericuma@
gmail.com
108 - Graduando da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: euplatonyco@gmail.com
109 - Graduanda da Universidade Estadual do Maranhão. São Luís – MA. Endereço eletrônico: calvesr1@gmail.com
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dessa reflexão que entenderemos os eixos propostos por Foucault (1994): eixo do poder, eixo do 
saber e eixo da ética. Acerca disso, podemos destacar os estudos de Bakthin (2002) que mostram 
de que forma o discurso, poder e linguagem se vinculam, visto que este sustenta que a “verdadeira 
substância da língua” se encontra no processo social da interação verbal. Assim, entender o uso da 
linguagem como prática social é entendê-lo como um constitutivo de identidades sociais.

Existe uma relação interna e dialética em que o discurso é reconfigurado e constitui, ao mes-
mo tempo, a estrutura social sob a qual agimos e pensamos de acordo com o seu sistema de regras 
pré-estabelecido (FOUCAULT, 2003). Somos influenciados histórico, social e culturalmente pelos 
padrões sociais, por isso demonstramos em nossos discursos um “modo de ação, uma forma em que 
as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de 
representação.” (FAIRCLOUGH, 2001a, p.91)

Essas representações se encontram espelhadas institucionalmente pelo que Giddens (2002, 
pg. 25) conceitua por modernidade tardia em que os indivíduos são inseridos com ou sem permissão 
numa rede global que influencia seu comportamento no dia-a-dia. Essa rede da qual o indivíduo faz 
parte induz a uma (re)construção de identidade em que as escolhas são tomadas conscientemente. 
Bhaskar (1989), Gramsci (1988, 1995), Thompson (1995), Resende e Ramalho (2006), bem como os 
estudiosos anteriormente mencionados nos auxiliaram a entender o cerne da Análise de Discurso 
Crítica (ADC) como transdisciplinar e multidisciplinar e que os gênero discursivos tendem a produ-
zir identidades híbridas, seja por elementos visuais ou não visuais.

Portanto, esta pesquisa buscou analisar, através dos Relatórios de Estágio Supervisionado, a 
constituição do perfil de estudantes do curso de Letras – língua inglesa e respectivas literaturas, 
buscando nos (6) Relatórios de Estágio Supervisionado, as relações intertextuais presentes; iden-
tificar as representações acerca dos papéis sociais do estudante de Letras – português mais recor-
rentes nesses discursos, bem como verificar os principais tipos de discursos e a maneira como são 
construídos. Os resultados obtidos indicam de que forma o aluno-professor enxerga sua prática e 
como a Universidade se encontra desintegrada das escolas.

O corpus deste recorte da pesquisa é composto por dois (2) Relatórios de estágio de duas 
alunas-professoras, sendo a análise realizada em 10 excertos selecionados. Consideramos, dentre 
outros elementos, os modos de operação ideológicos relacionados aos significados acional, repre-
sentacional e identificacionail, bem como o grau de comprometimento dos estagiários com o que 
enunciam.

De acordo com a pesquisadora Juliana D’Almas (2016), a construção de identidade é um cam-
po em emergente crescimento por existirem diferentes tipos de identidades para diferentes tipos 
de investigações. Em constante mutação, a identidade de um sujeito está sempre em construção, 
em fenômeno relacional ou dependente.

No processo de interação dos indivíduos em um discurso constroem-se significados, e por 
conseguintes “identidades sociais ao agir no mundo através da linguagem” (MOITA LOPES, 2006 
p.304). Magalhães (2005, p. 233) defende, ainda, que em um mundo tecnológico e cada vez mais 
globalizado, a publicidade se torna grande responsável na construção de estilos de ser, de identifi-
cações e de representações identitárias, visto que possui um discurso dominante que retoma, incor-
pora, questiona, ecoa, ironiza ou transforma as particularidades dos indivíduos em sociedade.

Nesse sentido, a Análise de Discurso Crítica fundamenta essas relações na construção de 
identidades dos futuros professores de língua, por retomar a ideia de que a linguagem e a socieda-
de possuem uma relação interna e dialética em que práticas sociais sempre articulam as relações 
sociais e os diferentes discursos. Assim, o processo de ensino/aprendizagem de línguas durante o 
período de estágio supervisionado está diretamente ligado às práticas socioculturais.

 Os graduandos estão diante de situações que envolvem (inter)ações, relações sociais, pesso-
as e discurso, interagindo, construindo, distribuindo conhecimento, além de constituir identidades, 
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que podem “contribuir para instaurar, reproduzir e/ou superar relações assimétricas de poder” (RA-
MALHO, 2012, p.3). Eles se deparam frequentemente durante o período de estágio com as opiniões 
de outros acerca de suas tarefas, assim, sua identidade é formada através dessas cobranças e por 
aquilo que escolheram ser: professores de língua.

SIGNIFICADOS E CATEGORIAS ANALÍTICAS

De acordo com Magalhães (2005a, p. 3), a análise do discurso pode ser caracterizada como 
uma contribuição de linguistas e estudiosos que adotam essa perspectiva para debater questões 
ligadas, por exemplo, às identidades. Um dos campos de estudo da teoria crítica do discurso, a lin-
guística sistêmico-funcional, defende a ideia de que os sistemas linguísticos estão conectados à vida 
social, visto que se constroem a partir das macro funções da linguagem: ideacional (construção e a 
representação da experiência); interpessoal (construção e a representação das relações e identida-
des sociais); e textual (estabelecimento de elos coesivos/textura). (MAGALHÃES, 2004).

O texto é assim definido em duas formas: como dimensão da semiótica, que não reduz suas 
pesquisas ao campo verbal e sim para qualquer sistema de signos; e como contribuição discursi-
va produzida para ser analisada em outros contextos espaciais e temporais (CHOULIARAK, FAIR-
CLOUGH, 1999, p.60). Por serem multimodais, os textos incluem elementos tanto orais quanto 
escritos e visuais, assim, analisaremos os relatórios de estágio supervisionado levando em conside-
ração a análise linguística (vocabulário, aspecto semânticos e gramaticais, ligação frasal e a estrutu-
ra global do texto) (MAGALHÃES, 2005, p. 235). Já nos aspectos sociais, fixaremos nossa atenção 
nos principais sentidos construídos no texto: ação (gêneros discursivos), representação (discursos) 
e identificação (estilos). (FAIRCLOUGH, 2003). Assim, dividimos os Relatórios de Estágio Supervi-
sionado em Língua Inglesa – Ensino Médio, por meio de categorias analíticas que nos ajudaram a 
articular os elementos linguísticos com os aspectos sócio discursivos

Os significados são categorizados em: a) acional, em que veremos os gêneros interagindo; b) 
representacional, em que veremos diferentes maneiras de representar o que se vê e c) identificacio-
nal, ou como ocorre a identificação por meio dos estilos (RESENDE & RAMALHO, 2005, p. 43). Nes-
ta pesquisa, para o significado acional, utilizaremos a categoria da intertextualidade, no significado 
representacional, a interdiscursividade e para o significado identificacional, a avaliação.

ANÁLISE DO SIGNIFICADO ACIONAL: INTERTEXTUALIDADE

Através da intertextualidade serão analisadas as vozes provenientes de diversos textos. A es-
colha por elas, ao contrário do que se pense, não é aleatória. Há sempre uma intenção incutida ou 
uma pressuposição que, de acordo com Fairclough (2001, p.29, 155), são “proposições tomadas pelo 
produtor do texto como já estabelecidas ou dadas” e que indicam o posicionamento do texto em lu-
tas hegemônicas. Nos excertos a seguir, das alunas estagiárias (RELATÓRIO 1 e 2) iremos observar 
como ocorre o processo da intertextualidade. Segundo Martins (2009, p. 7), a intertextualidade é 
entendida através de discursos que podem ser diretos, indiretos ou de ato de fala:

A intertextualidade de um texto é, então, a combinação da voz do autor com outras 
vozes que lhe são articuladas e pode se fazer presente por meio de: citações - repro-
dução fiel do que foi dito ou escrito com a presença de marcas claras de relato direto 
(discurso direto); relato/discurso indireto - atribuições nem sempre explícitas, já que 
é possível atribuir uma fala a alguém sem especificar claramente quem seria o autor 
do texto original; pode aparecer como resumo de outro texto e, por último, relatos 
narrativos de ato de fala - o ato de fala é relatado, mas não se relata seu conteúdo.
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discurso direto – RELATÓRIO 1

1. “o ensino de língua inglesa, no âmbito escolar, há muito tempo tem se reduzido a traduções e 
explanação maçante da gramática, o que tira o interesse do aluno, por não identificar manei-
ras mais contextualizadas de se relacionar com uma nova língua. a presença dos estagiários, no 
entanto, suscita expectativas que há muito já haviam sido contestadas e não correspondidas. 
vê-se então aí, a oportunidade de mostrar que os alunos são capazes de aprender uma língua 
estrangeira, e que há diversas formas de se relacionar com o cotidiano dos alunos, a partir de 
uma abordagem comunicativa.”

Sem se auto citar diretamente, a aluna-professora fala sobre a importância da “presença dos 
estagiários”, pois eles “suscitam expectativas” que muitos criavam e nunca eram supridas. É interes-
sante notar que a enunciadora opta por não se aprofundar sobre o que seriam essas expectativas 
mas, pelo contexto, podemos pressupor que se trata da chegada na escola de novos professores que 
façam uso de didáticas e dinâmicas mais eficazes, favorecendo o ensino x aprendizagem da língua 
inglesa. O aluno-professor não se sente como só “mais uma peça” do ambiente escolar, mas alguém 
que pode e está capacitado para fazer a diferença em sua sala de aula.

direto indireto – RELATÓRIO 1

2. “durante as observações, o professor não se utilizou de nenhum método ou ferramenta diferen-
te, esses dois dias de observação foram praticamente iguais em todos os horários assistidos, 
o professor utilizava somente recursos cotidianos como pincel, apagador e quadro. outra fa-
lha percebida, era que nas turmas de 1° e 2° ano ele ministrava o mesmo conteúdo com as 
mesmas atividades e mesmos exemplos, pois não possuía planos previamente elaborados. o 
professor, apesar de adotar metodologias tradicionais, sabe explicar muito bem o conteúdo, 
demonstrando um ótimo domínio da língua inglesa, e consegue se comunicar com facilidade 
com os alunos, muitas vezes chamando a atenção deles.”

3. “o professor não chegou a fornecer nenhum plano para seguirmos desde o primeiro encontro, 
no entanto, disponibilizou o livro que era utilizado, nos deixando livre para trabalhar o que 
quiséssemos com a turma. por isso, ficou como responsabilidade dos estagiários o processo 
de seleção de conteúdo. (...) os alunos mostraram grande entusiasmo com a presença dos 
estagiários e se esforçavam em responder as perguntas e participarem da aula.”

4. “os professores esperam uma interação mais ampla com os alunos, porém não oferecem suporte 
para eles, ficam retidos a uma rotina monótona e os alunos acabam por se desinteressarem, 
e foi isso que percebemos na turma 101, e nas outras turmas que observamos também. tanto 
que os alunos chegaram a comentar que eles preferiam os estagiários ao professor respon-
sável pela disciplina. investir o tempo em dinâmicas, atividades mais interativas, abrirá o es-
paço para mudança que tantos professores desejam.”

5. “é uma preocupação de quem ministra as aulas no estágio trazer novas ferramentas e métodos 
para a sala de aula, para que as aulas no estágio não caiam na mesmice de reprodução lin-
guística e só, mas que os alunos possam usar dos conhecimentos aprendidos não somente no 
ambiente escolar, mas também no seu contexto social dentro e fora da escola.”

A voz que percebemos no excerto (2) revela uma posição crítica da entrevistada em relação 
ao professor regente. A aluna-professora fala sobre o professor regente e de como este se porta em 
sala de aula. Utilizando o verbo factivo “perceber”, pressupõe que existe uma “falha” na metodologia 
abordada pelo professor, com aulas repetitivas e mecânicas não somente naquela turma, bem como 
em todas as que este ministrava. Em (3) ela cita que o professor regente não forneceu nenhum ma-
terial para eles trabalharem em sala de aula, o que de certa forma, causou uma impressão negativa 
sobre a aluna-professora, afinal, ela demonstrou que dependia de acesso prévio de material sobre 
o que estava sendo trabalhado em sala de aula, para então, começar a pensar em possibilidades de 
atividades que não atrapalhassem o andamento do conteúdo que o professor já vinha desenvolven-
do com os alunos. Em (4), ela continua cedendo a voz para o professor, e se refere aos docentes de 
uma forma coletiva, “os professores esperam uma interação mais ampla”, para destacar que não é 
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um caso isolado de anseio de interação com os alunos, mas que é algo recorrente entre os professo-
res. Por fim, em (5) mais uma vez se auto citando, ela reflete sobre a importância de sempre renovar 
a forma como a língua inglesa vem sendo ensinada em sala de aula, “é uma preocupação de quem 
ministra”. Nesses excertos percebemos que a aluna-professora quase não se inclui diretamente no 
relatório de atividades do estágio, mas observa atentamente aquilo que acontece ao seu redor, pra-
ticamente como telespectadora.

discurso indireto – RELATÓRIO 2

6. “apesar de os pcns enfatizarem a leitura como essencial no desempenho do aluno e afirmar que 
a língua estrangeira parece estar mais ligada à leitura de literatura técnica, entende-se que, 
atualmente, o inglês está presente em diversos campos do conhecimento e entretenimen-
to, por exemplo. pode-se arriscar dizer que, hoje em dia, a leitura de lazer é muito praticada 
sim...”

7. “em todas as seis aulas, foi possível perceber que boa parte dos alunos não demonstrava inte-
resse no conteúdo, não prestava atenção na aula, apesar dos constantes pedidos por parte 
da professora. a forma de ministrar as aulas era sempre a mesma: conteúdo exposto no qua-
dro branco com consequente explicação. poucos eram os alunos que participavam lendo os 
exemplos ou respondendo aos questionamentos feitos pela professora.”

8. “os conteúdos a ser trabalhados em sala de aula eram informados pela professora, que já havia 
um planejamento prévio.”

9. “apesar dos alunos terem aproximadamente 16/17 anos, a cooperação na aula foi maior do que 
a observada em estágios anteriores.”

10. “já no período de observação, foi possível entender que língua inglesa não é, de fato, alvo de 
estudos da maioria dos alunos. apesar dos esforços por parte da professora regente e das 
estagiárias, a resistência em aprender, ler e escrever em li ainda é grande.”

É notório como os alunos-professores tendem a criar uma relação hierárquica escolar porque 
entendem que é através dela que a organização poderá fluir, cada um fazendo a sua parte, de acordo 
com as orientações repassadas. Isso fica evidente no excerto (6), no qual percebemos a voz que a 
aluna-professora cede aos Parâmetros Curriculares Nacionais, ou “pcn’s”, como um mecanismo que 
pressupõe-se que auxiliaria o trabalho do docente em sala de aula, mas que, como percebemos, tem 
causado certo distanciamento da realidade de ensino de muitos desses profissionais, por “enfati-
zarem a leitura como essencial no desempenho do aluno e afirmar que a língua estrangeira parece 
estar mais ligada à leitura de literatura técnica”. Inclusive, como ela cita em (8), os conteúdos eram 
trabalhados em sala de aula, mas não de forma aleatória. A professora já tinha um “planejamento 
prévio”.

Os desafios em sala de aula são inúmeros e ganhar a atenção dos estudantes é um grande 
prêmio para o professor. Através do uso que fez a enunciadora da pressuposição, “foi possível per-
ceber”, (7) verificamos que com essa turma, há pouca recepção e interesse pelas aulas o que não traz 
nenhuma espécie de “troféu” para o professor, e essa percepção é vista pela aluna-professor como 
negativa, afinal, será ela provavelmente a estar mais à frente nesse cenário apático de ensino. Ela 
reforça o que pensa sobre o assunto em (10), ao dizer que a língua inglesa não era o “alvo de estu-
dos” daqueles estudantes, mas que, pelo menos, os alunos dentro de suas possibilidades tentavam 
colaborar com as aulas (9).

ANÁLISE DO SIGNIFICADO REPRESENTACIONAL: INTERDISCURSIVIDADE

Interdiscursividade

A interdiscursividade é a relação dialética entre discursos que acontece por meio das esco-
lhas lexicais que produzem, retomam ou complementam o sentido de um discurso com relação aos 
aspectos do mundo (FAIRCLOUGH, 2003a.). Ao categorizarmos o que percebemos ao nosso redor, 
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tendemos a escolher modos de representação que evidenciam formas coletivas/individuais de idea-
lizar a realidade com base em nossas perspectivas particulares. Agimos de acordo com os discursos 
que nos influenciam e se moldam nos textos.

Analisando os excertos do RELATÓRIO 1, identificamos os seguintes tipos de discurso: ensino 
gramatical e de tradução como garantia de fluência na língua inglesa, tradicionalidade no ensino, 
não-parceria entre estagiário e professor.

1. “o ensino de língua inglesa, no âmbito escolar, há muito tempo tem se reduzido a traduções e ex-
planação maçante da gramática, o que tira o interesse do aluno, por não identificar maneiras 
mais contextualizadas de se relacionar com uma nova língua. a presença dos estagiários, no 
entanto, suscita expectativas que há muito já haviam sido contestadas e não correspondidas. 
vê-se então aí, a oportunidade de mostrar que os alunos são capazes de aprender uma língua 
estrangeira, e que há diversas formas de se relacionar com o cotidiano dos alunos, a partir de 
uma abordagem comunicativa.”

Segundo Uphoff (2008:9), no ensino de línguas clássicas, o método gramática-tradução já era 
utilizado e quem o assimilava já detinha a proficiência na língua ensinada, visto que os contextos do 
dia-a-dia em que ela é inserida não era relevante. Esse discurso se prolongou e chegou até o excerto 
(1), no qual fica claro a crítica da aluna-professora, ao perceber esse método como algo ultrapassa-
do e obsoleto.

2. “durante as observações, o professor não se utilizou de nenhum método ou ferramenta dife-
rente, esses dois dias de observação foram praticamente iguais em todos os horários assisti-
dos, o professor utilizava somente recursos cotidianos como pincel, apagador e quadro. outra falha 
percebida, era que nas turmas de 1° e 2° ano ele ministrava o mesmo conteúdo com as mesmas 
atividades e mesmos exemplos, pois não possuía planos previamente elaborados. o professor, 
apesar de adotar metodologias tradicionais, sabe explicar muito bem o conteúdo, demons-
trando um ótimo domínio da língua inglesa, e consegue se comunicar com facilidade com os 
alunos, muitas vezes chamando a atenção deles.”

Mais uma vez verificamos a crítica recorrente sobre a forma como o professor ministra suas 
aulas. A aluna-professora faz referência a uma didática pouco usual e com muitos defeitos, come-
çando pelos tipos de recursos tradicionais escolhidos pelo professor regente. Para Souza (2007) 
“(...) no processo de ensino-aprendizagem é importante para que o aluno assimile o conteúdo tra-
balhado” o uso de recursos didáticos-pedagógicos que enriqueçam as aulas. Mas como citado no 
excerto (2), “o professor utilizava somente recursos cotidianos como pincel, apagador e quadro” o 
que provavelmente só dá continuidade ao discurso obsoleto na forma de ensinar uma língua.

3. “o professor não chegou a fornecer nenhum plano para seguirmos desde o primeiro encontro, no en-
tanto, disponibilizou o livro que era utilizado, nos deixando livre para trabalhar o que quiséssemos 
com a turma. por isso, ficou como responsabilidade dos estagiários o processo de seleção de 
conteúdo. (...) os alunos mostraram grande entusiasmo com a presença dos estagiários e se 
esforçavam em responder as perguntas e participarem da aula.”

4. “os professores esperam uma interação mais ampla com os alunos, porém não oferecem suporte 
para eles, ficam retidos a uma rotina monótona e os alunos acabam por se desinteressarem, e foi 
isso que percebemos na turma 101, e nas outras turmas que observamos também. tanto que 
os alunos chegaram a comentar que eles preferiam os estagiários ao professor responsável 
pela disciplina. investir o tempo em dinâmicas, atividades mais interativas, abrirá o espaço 
para mudança que tantos professores desejam.”

5. “é uma preocupação de quem ministra as aulas no estágio trazer novas ferramentas e métodos 
para a sala de aula, para que as aulas no estágio não caiam na mesmice de reprodução linguís-
tica e só, mas que os alunos possam usar dos conhecimentos aprendidos não somente no 
ambiente escolar, mas também no seu contexto social dentro e fora da escola.”

Em relação ao discurso incutido no excerto (3), verificamos algo que é comum na relação pro-
fessor regente e aluno-professor. O primeiro se sente intimado pela presença do segundo e vice 
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versa, o que, por sua vez, prejudica e cria ruídos de comunicação em uma parceria que deveria ser 
promissora. Bührer&Jordão (2013) comentam o seguinte:

As posições de depositante do professor universitário e de depositário do aluno universitário 
entram em conflito no momento do estágio, pois o aluno-professor divide-se entre ser aluno e 
aprender tudo para estar pronto, e ser professor sabendo pouco, não estando pronto (raramente 
se problematizam tais perspectivas em sala de aula, dificilmente se discute com os alunos a pos-
sibilidade de alguém ter estado pronto quando começou a lecionar, ou qual seria afinal o sentido 
de estar pronto).

Assim, atividades do dia-a-dia que envolvem diretamente o estágio como, a indisposição para 
fornecer quaisquer planos que pudessem auxiliar à aluna-professora, se tornam uma rotina que 
prejudica ambas as partes.

Em (4), vemos mais uma vez o discurso obsoleto na forma de ensinar a língua inglesa. Ainda 
que tenham interesse sincero em atingir a atenção dos alunos, a prática daquele docente em sala de 
aula só os fazia se afastar ainda mais do universo da língua inglesa, uma vez que ficava retido “a uma 
rotina monótona e os alunos acabam por se desinteressarem”. E ela enfatiza no excerto seguinte (5) 
que para a solução de um problema como esse seria necessário intervir com “novas ferramentas e 
métodos para a sala de aula”, retomando o discurso teórico acadêmico que trata sobre as tendências 
pedagógicas.

No RELATÓRIO 2, observamos outros discursos híbridos presentes nos excertos anterior-
mente destacados: hierarquização no ensino da língua inglesa, diligência docente, desinteresse pela 
língua inglesa por parte dos alunos. A aluna-professora através das escolhas lexicais tece críticas em 
relação a aula, à professora regente e aos alunos.

6. “apesar de os pcns enfatizarem a leitura como essencial no desempenho do aluno e afirmar 
que a língua estrangeira parece estar mais ligada à leitura de literatura técnica, entende-se 
que, atualmente, o inglês está presente em diversos campos do conhecimento e entretenimento, por 
exemplo. pode-se arriscar dizer que, hoje em dia, a leitura de lazer é muito praticada sim...”

8. “os conteúdos a ser trabalhados em sala de aula eram informados pela professora, que já ha-
via um planejamento prévio.”

A aluna-professora considera relevante para sua prática em sala de aula, seguir as orientações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, especificamente aqueles que fazem referência ao ensino 
da língua inglesa. Nesse sentido, Lima (2008) comenta que “foi com os PCN de 1999 que o ensino 
de LE, apesar de não ter uma metodologia específica, passa a ser tratado de uma perspectiva mais 
sócio-interacional, sócio cultural que objetiva o ensino de uma LE à comunicação real, com ênfase 
em leituras.” No excerto (6), observamos que a aluna-professora reproduz esse discurso ao mesmo 
tempo em que o questiona sobre a não-aplicabilidade desses parâmetros para a “leitura de lazer”, 
por exemplo. O fato de que “já havia um planejamento prévio” do que iria ser ensinado com aquela 
turma (8), limita as possibilidades de desenvolvimento das atividades da aluna-professora e ela en-
cara esse discurso de forma não positiva.

7. “em todas as seis aulas, foi possível perceber que boa parte dos alunos não demonstrava inte-
resse no conteúdo, não prestava atenção na aula, apesar dos constantes pedidos por parte da 
professora. a forma de ministrar as aulas era sempre a mesma: conteúdo exposto no qua-
dro branco com consequente explicação. poucos eram os alunos que participavam lendo os 
exemplos ou respondendo aos questionamentos feitos pela professora.”

9. “apesar dos alunos terem aproximadamente 16/17 anos, a cooperação na aula foi maior do que 
a observada em estágios anteriores.”

10. “já no período de observação, foi possível entender que língua inglesa não é, de fato, alvo de estudos 
da maioria dos alunos. apesar dos esforços por parte da professora regente e das estagiárias, 
a resistência em aprender, ler e escrever em li ainda é grande.”
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Os excertos acima (7, 9, 10) têm em comum um elemento-chave do fracasso escolar: o discur-
so do desinteresse pela língua inglesa pela faixa etária mais jovem dentro de sala de aula. Para a pes-
quisadora Gallo (2011), o desinteresse “natural” em sala de aula vai além de questões relacionadas 
à didática do professor:

Um dos problemas que os professores enfrentam é o motivo que leva seus alunos 
a estarem desmotivados em suas aulas. Quando o professor se depara com alunos 
aparentemente desmotivados, tende a pensar que estão desinteressados, que deve 
estar acontecendo algo importante em casa, que sua atenção está voltada para ou-
tras coisas, que é coisa da idade e etc.

Logo, esses discursos do desinteresse não dependem somente de um único fator, seja com 
relação ao professor ou pessoalmente ao aluno. Eles precisam estar alinhados dinamicamente com 
suas particularidades para que as tarefas escolares se desenvolvam da melhor maneira nas aulas de 
língua inglesa.

ANÁLISE DO SIGNIFICADO IDENTIFICACIONAL: MODALIDADE E AVALIAÇÃO

Modalidade e Avaliação

Modalidade é uma categoria identificacional moldada por estilos e está classificada em moda-
lidade deôntica, (em temo de necessidade; demandas e ofertas), modalidade epistêmica (troca de co-
nhecimento; afirmações e perguntas). Segundo Martins (2009, p.51) “a avaliação materializa-se nos 
textos através de afirmações avaliativas que apresentam juízo de valor; de afirmações com verbos 
de processo mental afetivo (tais como detestar, gostar, amar..) e de presunções valorativas (sobre o 
que é bom, ou ruim, desejável ou indesejável)”.

A aluna-professora no RELATÓRIO 4, revela suas impressões através dos marcadores utiliza-
dos nos excertos a seguir:

1. “o ensino de língua inglesa, no âmbito escolar, há muito tempo tem se reduzido a traduções e 
explanação maçante da gramática, o que tira o interesse do aluno, por não identificar manei-
ras mais contextualizadas de se relacionar com uma nova língua. a presença dos estagiários, 
no entanto, suscita expectativas que há muito já haviam sido contestadas e não correspondidas. 
vê-se então aí, a oportunidade de mostrar que os alunos são capazes de aprender uma língua 
estrangeira, e que há diversas formas de se relacionar com o cotidiano dos alunos, a partir de uma 
abordagem comunicativa.”

5. “é uma preocupação de quem ministra as aulas no estágio trazer novas ferramentas e méto-
dos para a sala de aula, para que as aulas no estágio não caiam na mesmice de reprodução 
linguística e só, mas que os alunos possam usar dos conhecimentos aprendidos não somente 
no ambiente escolar, mas também no seu contexto social dentro e fora da escola.”

Nos excertos acima, destacam-se as avaliações afirmativas, ou seja, a aluna-professora não 
infere suposições, mas retoma ideias anteriormente apreendidas no âmbito acadêmico. Ela faz uma 
reflexão pertinente sobre o porquê dos alunos se sentirem mais à vontade com os alunos-estagiá-
rios do que com os professores regentes de um modo geral, conforme podemos perceber em (1). 
Em seguida, a enunciadora adverte que isso deveria ser uma “preocupação” no sentido de incitá-los 
a refletirem sobre como estes vêm atuando em sala de aula, conforme o excerto (5). Observe nos 
excertos (3 e 4) que, através da avaliação afetiva, a aluna mostra os benefícios de se manter-se aler-
ta diante do cenário escolar que muda constantemente e de como ela se percebe enquanto agente 
dessa mudança:

3. “o professor não chegou a fornecer nenhum plano para seguirmos desde o primeiro encon-
tro, no entanto, disponibilizou o livro que era utilizado, nos deixando livre para trabalhar o 
que quiséssemos com a turma. por isso, ficou como responsabilidade dos estagiários o pro-
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cesso de seleção de conteúdo. (...) os alunos mostraram grande entusiasmo com a presença 
dos estagiários e se esforçavam em responder as perguntas e participarem da aula.”

4. “os professores esperam uma interação mais ampla com os alunos, porém não oferecem su-
porte para eles, ficam retidos a uma rotina monótona e os alunos acabam por se desinteressa-
rem, e foi isso que percebemos na turma 101, e nas outras turmas que observamos também. 
tanto que os alunos chegaram a comentar que eles preferiam os estagiários ao professor res-
ponsável pela disciplina. investir o tempo em dinâmicas, atividades mais interativas, abrirá o 
espaço para mudança que tantos professores desejam.”

Mais uma vez percebemos a importância que o feedback dos alunos causa nos alunos-profes-
sores, uma vez que estes se animam em saber que mesmo não possuindo toda a bagagem de experi-
ência que os professores regentes têm, sabem exatamente como e por onde começar.

2. “durante as observações, o professor não se utilizou de nenhum método ou ferramenta di-
ferente, esses dois dias de observação foram praticamente iguais em todos os horários as-
sistidos, o professor utilizava somente recursos cotidianos como pincel, apagador e quadro. 
outra falha percebida, era que nas turmas de 1° e 2° ano ele ministrava o mesmo conteúdo 
com as mesmas atividades e mesmos exemplos, pois não possuía planos previamente elabo-
rados. o professor, apesar de adotar metodologias tradicionais, sabe explicar muito bem o 
conteúdo, demonstrando um ótimo domínio da língua inglesa, e consegue se comunicar com 
facilidade com os alunos, muitas vezes chamando a atenção deles.”

Os adjetivos “mesmo, mesmos e iguais” estão no mesmo campo semântico, o que como pre-
sunções valorativas nos ajudam a perceber que as aulas do professor regente não mudam, ocorrem 
sempre da mesma forma, sem mudança de situação que aponte um dinamismo nas aulas de língua 
inglesa com aquelas turmas. Esse tipo de ação pedagógica, como sabemos, não corrobora para que o 
professor alcance seus objetivos de ensino, ao contrário, consolida os pré-julgamentos comumente 
disseminados sobre o ensino de uma língua estrangeira.

No RELATÓRIO 5, as avaliações presentes são somente afirmativas e de presunções valorati-
vas:

6. “apesar de os pcns enfatizarem a leitura como essencial no desempenho do aluno e afirmar 
que a língua estrangeira parece estar mais ligada à leitura de literatura técnica, entende-se 
que, atualmente, o inglês está presente em diversos campos do conhecimento e entreteni-
mento, por exemplo. pode-se arriscar dizer que, hoje em dia, a leitura de lazer é muito prati-
cada sim...”

8. “os conteúdos a ser trabalhados em sala de aula eram informados pela professora, que já ha-
via um planejamento prévio.”

10. “já no período de observação, foi possível entender que língua inglesa não é, de fato, alvo de 
estudos da maioria dos alunos. apesar dos esforços por parte da professora regente e das 
estagiárias, a resistência em aprender, ler e escrever em li ainda é grande.”

A aluna-professora está ciente de que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, p.5, 
1998), dizem que a língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno 
como ser humano e como cidadão. Assim, de acordo com a sua concepção sobre o ensino, todo tipo 
de conhecimento literato é válido, desde que siga procedimentos metodológicos, como podemos 
observar em (6). Ter o planejamento previamente elaborado auxilia o docente a estar mais organi-
zado e cronometrado com o que irá fazer em sala de aula (8), visto que ele precisa ministrar densos 
conteúdos em espaços de tempo mínimo, mesmo que às vezes, a turma não tenha a língua inglesa 
como “alvo de estudos” (10).

7. “em todas as seis aulas, foi possível perceber que boa parte dos alunos não demonstrava in-
teresse no conteúdo, não prestava atenção na aula, apesar dos constantes pedidos por parte 
da professora. a forma de ministrar as aulas era sempre a mesma: conteúdo exposto no qua-
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dro branco com consequente explicação. poucos eram os alunos que participavam lendo os 
exemplos ou respondendo aos questionamentos feitos pela professora.”

9. “apesar dos alunos terem aproximadamente 16/17 anos, a cooperação na aula foi maior do 
que a observada em estágios anteriores.”

É perceptível através dessas presunções valorativas que a aluna-professora, ao optar por usar 
o adjetivo “mesma”, critica diretamente a forma com que a disciplina vem sendo ministrada em sala 
de aula. O conteúdo era expositivo e pouco atraente, por isso os alunos não prestavam atenção, con-
forme podemos notar em (7). Interessante que em (9), ela retoma o discurso do baixo comprometi-
mento dos jovens, mas o faz de forma indireta, o uso do advérbio “apesar” revela que a enunciadora 
já tinha um pré-julgamento em relação aos jovens dessa faixa etária, o que é questionável, uma vez 
que nem sempre a idade é um fator determinante para se aprender o idioma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os futuros professores ainda na graduação começam a desenvolver uma identidade profissio-
nal. Durante o estágio supervisionado se confrontam com situações que geram reflexões no proces-
so de formação do professor, apreendendo elementos constitutivos dessa profissão. De acordo com 
Azevedo (2009, p.32), os graduandos adentram em uma fase acadêmica que deve ser tomada como 
processo de investigação pedagógica pela aproximação entre os espaços de formação e de exercício 
profissional e que exige uma “perspectiva de trabalho coletivo, interdisciplinar e investigativo nor-
teado por princípios voltados para a formação permanente do docente.”

Ainda que ocorram falhas na integração universidade/escola ou teoria/prática, os alunos cons-
troem uma identidade profissional advinda de um enquadramento intraprofissional e através das 
“interações que vão se estabelecendo entre o universo profissional e os outros universos sociocul-
turais” (NÓVOA, 1997, p.116). Com esta pesquisa, foi possível constatar que a identidade de pro-
fessores de línguas tem ligação direta com o ambiente escolar, com a formação e carreira docente 
e de como ele se vê através dos discursos de outros: professores, alunos, coordenação, pais que, de 
certa forma, atribuem sentido ao seu trabalho.

Nesse sentido, nesta pesquisa, a Análise de Discurso Crítica fundamentou essas relações na 
construção de identidades dos futuros professores de língua, por retomar a ideia de que a linguagem 
e a sociedade possuem uma relação interna e dialética em que práticas sociais sempre articulam as 
relações sociais e os diferentes discursos. Assim, o processo de ensino/aprendizagem de línguas 
durante o período de estágio supervisionado está diretamente ligado às práticas socioculturais.

 Os graduandos estão diante de situações que envolvem (inter)ações, relações sociais, pesso-
as e discurso, interagindo, construindo, distribuindo conhecimento, além de constituir identidades, 
que podem “contribuir para instaurar, reproduzir e/ou superar relações assimétricas de poder” (RA-
MALHO, 2012, p.3). Eles se deparam frequentemente durante o período de estágio com as opiniões 
de outros acerca de suas tarefas, assim sua identidade é formada através dessas cobranças e por 
aquilo que escolheram ser: professores de língua.

Durante as nossas reflexões surgiram alguns questionamentos sob os quais ainda buscamos 
respostas, tais como: A partir de que momento, o professor regente perde o ânimo no ensino em 
sala de aula? Por que ainda muitos resistem às novas abordagens e tendências pedagógicas? E pen-
sando diretamente no aluno-professor: Por que ele tem dificuldade em lidar com a realidade em sala 
de aula e com a teoria proposta no ambiente acadêmico? Supõe-se que a identidade de um docente 
perpassa por adaptação e aprender a se moldar às condições dos aprendizes ou mesmo da estrutura 
escolar deveria ser um fator chave para esse processo, mas por que isso não se consolida na prática?

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam aguçar a discussão acerca da (des)inte-
gração entre universidade e escola, visto ser vital para o desenvolvimento dos estágios supervisio-
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nados na formação de professores de línguas. Além de construir a representação identitária dos 
alunos dos cursos de Letras, a análise de seus discursos, na condição de participantes do estágio, 
pode indicar ou não a relação real que pode haver entre ambas as instituições formadoras e produ-
toras de conhecimentos, Universidade e Escola, respectivamente.
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ANÁLISE DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA EM REDAÇÕES COM NOTA 
MÁXIMA NO ENEM/2018: UMA ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA110
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RESUMO

Segundo Charaudeau (2019 [2008]), aquele que argumenta vale-se de uma convicção que visa 
à persuasão de outrem, com a finalidade inquestionável de modificar seu comportamento. Assim, 
sendo a argumentação, então, uma prática essencial entre os indivíduos, tal habilidade é exigida na 
prova de produção escrita do maior processo seletivo para ingresso nas universidades do Brasil: o 
ENEM. Partindo dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resulta-
dos parciais de uma pesquisa que analisa, à luz da Teoria Semiolinguística do Discurso (Charaudeau, 
1992, 2007, 2019 [2008]), a construção da encenação argumentativa em redações com nota máxi-
ma no ENEM/2018, buscando caracterizar nesses textos o funcionamento do dispositivo argumen-
tativo e os procedimentos discursivos colocados em cena pelos sujeitos escritores. Do ponto de vis-
ta metodológico, trata-se de uma pesquisa documental, de natureza qualitativa e interpretativista. 
Os resultados têm evidenciado a existência de uma encenação retórica nas redações selecionadas, 
revelando, entre outros aspectos, como os mecanismos propostos pela Teoria Semiolinguística po-
dem contribuir para a construção da competência discursiva dos alunos que realizam a prova do 
ENEM.

Palavras-chave: Teoria Semiolinguística; Encenação argumentativa; Procedimentos discursi-
vos; Redação do Enem.

INTRODUÇÃO

Tal como endossa Charaudeau, em sua obra “Linguagem e discurso”, a prática da argumen-
tação sempre despertou fascínio entre os humanos. Prova factual dessa afirmação é sua origem: 
na Grécia Antiga, mais especificamente na Sicília do século V antes de Cristo. Segundo Emediato 
(2001), acredita-se que, nessa época, a retórica teria surgido e se desenvolvido, passando, inclusive, 
a integrar a educação grega e a ocupar significativo papel no bojo político, na gestão das cidades e 
no contexto jurídico da Grécia. Sedimentando-se com relevância, a prática, então, passa a ser defi-
nida como “a arte da eloquência e o estudo desta corresponde ao estudo do discurso e das técnicas 
utilizadas para persuadir, manipular ou convencer o auditório.” (EMEDIATO, 2001, p. 160), ou o que 
hoje nós denominamos de argumentação.

Assim, de indiscutível importância social, essa habilidade humana passou a compor os textos 
escritos de diversos vestibulares do Brasil, por meio dos quais os candidatos ingressam nas univer-
sidades. Entre esses testes, encontra-se o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, no qual solicita-
-se a elaboração de uma prova redação, cujo conteúdo a ser desenvolvido é o dissertativo-argumen-
tativo. Contudo, vê-se que prova do ENEM, a qual exige essa estrutura textual quase que desde o 

110 - Trabalho submetido ao GT 8 do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade (ENDIS), realizado de 27 a 
30 de outubro de 2020.
111 - Graduanda em Bacharelado em Letras / Estudos Linguísticos: Linguística do Texto e do Discurso pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). E-mail: ana.paula.clfranco@gmail.com.
112 - Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor da Faculdade de Letras da 
mesma instituição. E-mail: jairovco.ufmg@gmail.com.
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início de sua aplicação, transformou-se em uma avaliação engessada, já que há alunos memorizando 
estruturas argumentativas de outras redações nota 1000 e reproduzindo-as em suas provas. Tal 
realidade não permite a potencialização da capacidade discursiva dos alunos e a exploração linguís-
tica e semiolinguística individual desses estudantes, de forma a elaborarem provas pouco reflexivas 
e não relacionadas ao conhecimento de mundo que lhes é inerente.

Partindo dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados 
parciais de uma pesquisa que analisa, à luz da Teoria Semiolinguística do Discurso, a construção da 
encenação argumentativa em redações com nota máxima no ENEM/2018, buscando caracterizar 
nesses textos o funcionamento do dispositivo argumentativo e os procedimentos discursivos colo-
cados em cena pelos sujeitos escritores. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa 
documental, de natureza qualitativa e interpretativista. Para o seu desenvolvimento, valemo-nos, 
sobretudo, dos fundamentos teóricos relativos aos gêneros do discurso, à retórica e à argumen-
tação (BAKHTIN, 1997 [1979]; CHARAUDEAU, 1992, 2007, 2019 [2008]; EMEDIATO, 2001). Na 
sequência, propomos a análise discursiva e argumentativa de uma redação que obteve nota 1000 
no Enem de 2018.

Abrimos, pois, este trabalho, com um panorama sobre os gêneros textuais: de Saussure a Mar-
cuschi.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE GÊNEROS TEXTUAIS

Os incontáveis gêneros textuais estão altamente atrelados às práticas de comunicação entre 
os homens, conformando-se ao sabor das ações em comunidade desses indivíduos, os quais podem, 
em razão disso, ser extintos, reestruturados, recriados, reproduzidos de infinitas formas e em di-
ferentes meios, pois “(...) são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana (...)” 
(BAKHTIN, 1997 [1979], p. 262).

Para chegar à tal concepção, Mikhail Bakhtin, conceituado filósofo da linguagem do século XX, 
primeiramente, analisa as teorias vigentes à época: as saussurinanas. Assim, se em meados de 1910, 
por meio de seus discípulos Charles Bally e Albert Sechehay, a conceituação linguística estrutura-
lista de Ferdinand de Saussurre – objetivismo abstrato - ganha notoriedade no campo da lingua-
gem, “pois acreditava-se, naquele momento, que a língua pertencia ao passado.” (PARREIRA, 2017, 
p. 1025), Bakhtin as refuta. Na obra Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin e Volochínov tecem 
críticas ao objetivismo abstrato, afirmando que essa forma de entender a língua, em detrimento 
da pluralidade de significações, prioriza a unicidade da palavra. O resultado de tal processo, então, 
é uma sequência de enunciações fechadas, com significado próprio e orientadas para uma mesma 
direção. Nessa linha de pensamento, a língua é dada como um produto acabado, deslocada do fluxo 
comunicacional e repassada de geração em geração.

Contudo, para Bakhtin (2006 [1929]), a língua encontra-se atrelada a esse fluxo de comunica-
ção; ela é, inclusive, transmissível, uma vez que se constitui de um ininterrupto processo evolutivo. 
Ainda, os indivíduos, como um todo, “não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na 
corrente de transmissão verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua 
consciência (...) começa a operar.” (BAKHTIN, 2006 [1929], p.109). Assim, notou-se que as afirma-
ções sobre a língua defendidas dentro do objetivismo abstrato, então, segundo os autores russos, 
eram incoerentes: a língua é evolutiva e apresenta inúmeras funções dentro do bojo social.

No Brasil, um dos autores que retomam as teorias bakhtinianas é Luiz Antônio Marcuschi. Em 
seu trabalho intitulado “Gêneros textuais: definição e funcionalidade”, Marcuschi (2010) traça sua 
perspectiva acerca dos gêneros do discurso, denominando-os, por sua vez, de “gêneros textuais” e 
reforçando a ideia de que tais práticas são eventos comunicativos significativamente ligados à vida 
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cotidiana – cultural e social – do ser humano. Assim, o autor destaca a complexidade de defini-los, 
embora, minimamente, descreva-os como

uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontra-
mos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas defi-
nidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 
(MARCUSCHI, 2010, p. 23 – grifos do autor)

Desse modo, vê-se como o recorte apontado, apesar de teorizado, encontra-se no campo das 
imprecisões, tendo em vista a riqueza linguística – e em constante reconstrução - que constitui cada 
um dos gêneros textuais em uso. Contudo, as constatações feitas representam um importante nor-
teador para analisar tal fenômeno e suas ocorrências emergentes, sejam elas de natureza prosaica 
ou avaliativa, como a redação do Enem, objeto de estudo deste trabalho.

Para que isso seja feito, então, iniciemos a discussão apontando relevantes aspectos que en-
volvem a Teoria Semiolinguística do Discurso, importante campo de estudo para o desenvolvimento 
deste trabalho.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA DO DISCURSO

Segundo Charaudeau (2007), o discurso insere-se em uma problemática que objetiva relacio-
nar os fatos de linguagem a outros fenômenos psicológicos e sociais: ação e influência, o que se 
realiza por meio da intervenção de um sujeito, sendo ele próprio, psico-linguageiro. Nesse sentido, 
o autor destaca que a linguagem comporta diferentes dimensões, definidas por ele como cognitiva, 
psico-social e semiótica. A primeira delas, cognitiva, envolve “saber se há uma percepção e uma cate-
gorização do mundo independentes da ação da linguagem, ou se tais processos se realizam necessa-
riamente através da linguagem.” (CHARAUDEAU, 2007 , p.12). A segunda, psico-social, refere-se ao 
valor de trocas dos signos e ao valor de influência dos fatos de linguagem. A terceira, por fim, semi-
ótica, atrela-se à relação entre a construção de sentido e a construção das formas. Logo, ainda que 
um linguista, sociolinguista ou psicolinguista só trabalhe com uma outra das dimensões apontadas, 
a linguagem classifica-se como multidimensional.

Contudo, segundo o autor, análises científicas exigem que sejam selecionadas variáveis que 
determinem o objeto empírico, para que sejam construídos conceitos e regras compatíveis à sua 
análise. Nesse sentido, existem inúmeras teorizações relacionadas a diferentes domínios ou a uma 
e outra dessas dimensões, o que demonstra a complexidade desse campo disciplinar. Assim, com 
essa gama de possibilidades em vista, deve-se, então, “relacionar entre si determinados questio-
namentos que tratam da linguagem - sendo uns mais externos (lógica das ações e influência social), 
outros mais internos (construção do sentido e construção do texto). (CHARAUDEAU, 2007, p.13). 
A partir disso, deve-se ressaltar, todavia, que a articulação desses questionamentos ocorre em uma 
perspectiva linguística, em seu sentido amplo. Se existe uma comunicação, é de uma comunicação 
em específico de que tratamos: aquela que se efetiva por meio da linguagem verbal; se o sentido é 
construído, trata-se da construção ocorrida pelas formas verbais, e se há elaboração de um texto, 
trata-se daquela a qual dependerá de “ordenamento” do verbal.

Desse modo, a semiolinguística, na análise do discurso, pode ser definida como: semiosis “o fato 
de que a construção do sentido e sua configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido 
(em diferentes sistemas semiológicos)” (CHARAUDEAU, 2007, p. 13), sob o comando de um sujeito 
interacional, com determinada influência social e em um específico quadro de ação; linguística, de 
maneira a destacar que a matéria principal da forma em questão são as línguas naturais. Assim, essa 
dupla articulação, na qual há a combinação de suas unidades, impõe um procedimento de semioti-
zação do mundo diferente das demais linguagens.
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Sob essa perspectiva, para que a semiotização do mundo se realize, é necessário que se efe-
tive um duplo processo: 1) de transformação: parte-se de um “mundo a significar” para um “mundo 
significado”, sob a ação de um sujeito falante; 2) de transação: o qual “faz deste “mundo significado” 
um objeto de troca com um outro sujeito que desempenha o papel de destinatário desse objeto.” 
(CHARAUDEAU, 2007, p.14).

Nesse viés, são quatro os tipos de operação concernentes ao processo de transformação: 1) a 
identificação: compreende a necessidade de apreensão, no mundo fenomênico, dos seres materiais 
ou ideais, reais ou imaginários, de forma a conceituá-los e nomeá-los. Assim, tais seres são trans-
formados em “identidades nominais”; 2) a qualificação: refere-se à consciência de que esses seres 
possuem propriedades e características que os discriminam, especificam-nos e motivam a maneira 
como são. Logo, são transformados em “identidades descritivas”; a 3) ação: nessa, vê-se que esses 
seres agem e sofrem a ação, inserindo-se em esquemas “de ação conceitualizados que lhes confe-
rem uma razão de ser, ao fazer alguma coisa. Os seres do mundo são transformados em ‘identidades 
narrativas’” (CHARAUDEAU, 2007, p.14); a 4) causação: pois esses seres agem ou sofrem a ação em 
virtude de determinados motivos que os inserem em uma cadeia de causualidade. Assim, essa su-
cessão de fatos é transformada em “relações de causualidade”.

O processo de transação, também, envolve quatro princípios: 1) de alteridade: é um fenômeno 
de troca entre dois parceiros todo ato de linguagem, os quais devem se reconhecer como semelhan-
te (ter em comum universos de referência: saberes partilhados e finalidades: motivações comuns) 
ou diferente (já que o outro só é identificável da dissemelhança, além de cada um desempenhar 
um papel particular: sujeito comunicante - aquele que produz um ato de linguagem - e um sujeito 
interpretante - aquele que recebe e interpreta um ato de linguagem). Nesse processo, então, cada 
um dos parceiros está engajado em um processo de reciprocidade, no qual há o reconhecimento do 
outro, e o que é condição para a validade do ato de linguagem; 2) de pertinência: nesse princípio, “os 
parceiros do ato de linguagem devem poder reconhecer os universos de referência que constituem 
o objeto da transação linguageira.” (CHARAUDEAU, 2007, p.15), ou seja, eles devem compartilhar, 
porém não exatamente adotar os saberes emergentes no ato de linguagem. 3) de influência: aque-
le que produz um ato de linguagem objetiva atingir seu parceiro, independentemente se for para 
fazê-lo agir, afetá-lo de forma emocional ou para induzir seu pensamento. Como consequência, do 
outro lado, o sujeito receptor-interpretante tem consciência de que é alvo dessa influência; 4) de 
regulação: está relacionado ao princípio da influência, tendo em vista que toda influência pode cor-
responder uma contra-influência. Esse princípio engloba, de forma consciente ou não, aquilo que os 
parceiros conhecem sobre o ato de linguagem do qual participam. Nesse sentido, para que a troca 
entre ambos não termine de forma conflituosa ou até mesmo em confronto físico, os parceiros se 
valem da “regulação” na seara das influências. Desse modo, eles buscam recorrer a estratégias que 
assegurem uma mínima intercompreensão, sem a qual a troca não é efetivada. Tais estratégias estão 
inscritas, então, no dispositivo sócio-linguageiro.

Sob tal ótica, os processos de transformação e de transação se realizam, então, a partir de pro-
cedimentos diferentes, “embora sejam solitários um do outro, sobretudo através do princípio de 
pertinência que exige um saber comum, construído precisamente ao término do processo de trans-
formação.” (CHARAUDEAU, 2007, p.16). É possível, inclusive, afirmar que tal solidariedade é hierar-
quizada. Com efeito,

as operações de identificação, de qualificação, etc. do processo de transformação 
não se fazem livremente. Elas são efetuadas sob “liberdade vigiada”, sob o contro-
le do processo de transação, segundo as diretivas desse último - o qual confere às 
operações uma orientação comunicativa, um sentido. É sempre possível construir 
um enunciado que mobilize as diferentes operações do processo de transformação. 
(CHARAUDEAU, 2007, p.16)
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Destarte, evidenciar a dependência do processo de transformação para com o processo de 
transação corresponde a imprimir uma mudança de orientação nos estudos acerca da linguagem. 
Assim, não se pode apenas se valer de operações de transformação de forma isolada, é necessário, 
também, considerá-las no quadro situacional colocado pelo processo de transação, o qual é base 
para a construção de um “contrato de comunicação”, assunto a ser desenvolvido no tópico seguinte.

O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NA SEMIOLINGUÍSTICA

O duplo processo de semiotização proposto - com suas operações e princípios, é o que Cha-
raudeau (2007) denomina de postulado de intencionalidade, classificado por ele como fundamento 
do ato de linguagem. Nessa perspectiva, sabe-se que um ato de linguagem pressupõe uma intencio-
nalidade dos parceiros de troca. Logo, tal ato dependerá da identidade desses sujeitos, visará uma 
influência e é portador de uma determinada proposição sobre o mundo, realizando-se em um tempo 
e espaço específicos, o que é denominado de situação.

Sob tal panorama, ao serem aplicados os princípios de interação e pertinência, de modo que 
um ato de linguagem seja válido, é necessário que os parceiros reconheçam o direito à fala e que 
possuam saberes em comum. Ao mesmo tempo, segundo os princípios de influência e regulação, 
tais parceiros valem-se também do uso de estratégias. Portanto, é possível afirmar que a estrutura-
ção de uma ato de linguagem abarca dois espaços: um de restrições - o qual compreende as condições 
mínimas que possibilitam a validade do ato de linguagem - e de estratégias - correspondendo esse “às 
escolhas possíveis à disposição dos sujeitos mise-en-scene do ato de linguagem” (CHARAUDEAU, 
2007, p.18).

Na abordagem semiolinguística, o princípio da pertinência, além de implicar um saber comum e 
um ato de reconhecimento recíproco por parte dos parceiros, inclui um conhecimento prévio sobre 
o mundo e os comportamentos humanos. Essa realidade, então, leva-nos a afirmar que o ato de lin-
guagem se efetiva em um duplo contexto de significância: o externo e o interno à sua verbalização. 
Isso determina dois tipos de sujeitos de linguagem:

os parceiros, que são os interlocutores, sujeitos de ação, seres sociais que têm inten-
ções - que chamamos de sujeito comunicante e sujeito interpretante; e os protagonistas, 
que são os intra-locutores, os sujeitos de fala, responsáveis pelo ato de enunciação 
- os quais chamamos de (sujeito) enunciador e (sujeito) destinatário. (CHARAUDEAU, 
2007, p.18 - grifos do autor)

Dentro dessa lógica, o ato de linguagem produz significações a partir da interdependência de 
um espaço externo e de um interno, propondo um modelo de estruturação em três níveis:

• o nível situacional: refere-se aos dados do espaço externo, o qual também constitui o espaço 
de restrições do ato de linguagem. É aqui em que estão determinados a finalidade do ato de 
linguagem, ou seja, o que deve ser dito ou feito; a identidade dos parceiros: quem fala a quem; 
o domínio de saber, sobre o que se fala; e o dispositivo, o qual é constituído pelas circunstâncias 
materiais de troca, ou seja, como se determina o ambiente físico de espaço e tempo.

• o nível do comunicacional: voltado às maneiras de falar (escrever), em virtude dos dados do situ-
acional, ou seja, de que maneira deve-se falar. Paralelamente, o sujeito, seja ele comunicante 
ou interpretante, questiona-se sobre quais papéis linguageiros deve assumir para justificar 
seu “direito à fala” (finalidade), que demonstrem sua “identidade” e que lhe possibilitem tra-
tar de um determinado tema (proposição) em determinadas circunstâncias (dispositivo).

• o nível do discurso: é o lugar em que o falante intervém, enquanto sujeito enunciador, de for-
ma a atender às condições de legitimidade (princípio de alteridade), de credibilidade (princí-
pio de pertinência) e de captação (princípio de influência e de regulação, objetivando realizar 
os “atos de discurso”, os quais irão resultar em um texto. Esse, então, irá se configurar pela 
utilização de distintos meios linguísticos, “em função, por um lado, das restrições do situacio-
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nal e das possíveis maneiras de dizer do comunicacional, e por outro lado do “projeto de fala” 
próprio ao sujeito comunicante. (CHARAUDEAU, 2007, p.19).

Logo, os sentidos de um texto serão construídos pelas restrições da situação de troca e, tam-
bém, pelas singularidade do projeto de fala. Para isso, o sujeito comunicante irá escolher acerca de 
sua própria finalidade, de sua própria identidade, de seu próprio propósito, os quais lhe permitirão 
elaborar sua própria legitimidade, credibilidade e captação.

A partir dessas constatações, avaliemos, agora, a relevância da intenção do sujeito argumen-
tante e da situação comunicativa na sociolinguística.

ARGUMENTAÇÃO E O MODO ARGUMENTATIVO DE ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO

Segundo Emediato (2001), é na Grécia Antiga, mais especificamente na Sicília do século V an-
tes de Cristo, que a retórica teria surgido. Em razão da relevância recebida, a retórica passou a in-
tegrar a educação grega e a ocupar significativo papel no bojo político, na gestão das cidades e no 
contexto jurídico da Grécia. À luz desse cenário, para os gregos, a retórica poderia ser definida como 
“a arte da eloquência e o estudo desta corresponde ao estudo do discurso e das técnicas utilizadas 
para persuadir, manipular ou convencer o auditório.” (EMEDIATO, 2001, p. 160).

Trilhando o mesmo percurso ideológico, os sofistas, grupo constituído por pensadores gregos 
itinerantes, percorriam as cidades levando seus discursos e conhecimentos em troca de pagamento, 
desempenhando um relevante papel no desenvolvimento da retórica clássica. De linguagem instru-
mentalizada, cujo objetivo era a persuasão, os sofistas potencializaram a habilidade do discurso, a 
amplitude polissêmica e encantada das palavras e o poder da comunicação.

Platão, por sua vez, segundo Emediato (2001), era fortemente contrário às ideologias e práti-
cas retóricas dos mestres sofísticos – tais quais a cobrança feita por eles para ensinar os conteúdos 
voltados à educação e à cidadania e à relativização da verdade - classificando-as como não positivas 
e subjugadas a qualquer tipo de manipulação. Em virtude disso, os sofistas começaram a ser vis-
tos como enganadores e “charlatães” pelos atenienses, e as ações por eles realizadas despontaram 
como antiéticas.

Por um viés mais contemporâneo, Charaudeau (2019 [2008]) retoma a relevância desse cam-
po da linguagem – a argumentação –, destacando-a como um tipo de saber que considera a expe-
riência humana, por meio de específicas operações do pensamento que extrapolam as categorias 
formais da língua, consolidando-se no âmbito da organização do discurso. No bojo desses aponta-
mentos, Charaudeau (2019 [2008]) pontua que aquele que argumenta vale-se de uma convicção e 
de uma explicação que visa à persuasão de outrem, com finalidade inquestionável de modificar seu 
comportamento primeiro.

Assim, para que tal cenário se efetive, é necessário, em primeiro lugar, que exista uma proposta 
acerca do mundo que promova um questionamento, sobre alguém, em relação à sua categoria de legitima-
ção. Em segundo lugar, faz-se preciso que um falante possa se engajar em relação a tal questiona-
mento, potencializando um raciocínio que objetive estabelecer uma verdade quanto à proposta em 
questão. Por fim, carece-se, na ponta, de um outro sujeito de interação, interligado à mesma propos-
ta, ao mesmo questionamento e à mesma verdade, do qual busca-se a adesão. Essa situação, portanto, 
coloca em cena uma relação triangular, conforme atesta a figura a seguir:
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Figura 1: a relação triangular da argumentação

Fonte: Charaudeau (2019 [2008], p. 205).

 Para além da finalidade de convencimento da argumentação, advinda da combinação de dife-
rentes procedimentos e composições linguísticas, o resultado dessa habilidade “poderá se apresen-
tar sob a forma dialógica (argumentação interlocutiva), escrita ou oratória (argumentação monolo-
cutiva)” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p. 207). Nesses vieses, o Modo de organização do discurso 
argumentativo, na linha de Charaudeau, constitui-se sob diferentes formas, dentro das quais se pode 
destacar as asserções sobre o mundo voltadas para a experiência ou para o conhecimento: a razão 
demonstrativa e a razão persuasiva.

Na primeira menção, objetiva-se o estabelecimento de relações de causualidade, ancoradas 
em procedimentos de uma organização lógica argumentativa; já a segunda acepção baseia-se em um 
mecanismo que busca estabelecer, através de argumentos, a prova, justificando o que for proposto a 
respeito do mundo. O cenário, no entanto, estará articulado aos procedimentos de encenação discur-
siva do interlocutor, mecanismo pertencente ao sujeito argumentante denominado pelo teórico em 
questão de encenação argumentativa.

 À guisa dos apontamentos realizados, infere-se que a argumentação é, então, uma atividade 
discursiva que visa à racionalidade e à influência, por meio do ponto de vista do sujeito argumen-
tante. Essa última é voltada para um ideal de persuasão, baseado no compartilhamento do mesmo 
universo até que seja possível a efetivação da coenunciação, ao passo que aquela se volta para um 
ideal de verdade em relação às explicações de fenômenos do mudo, sobre as quais prevalecem prin-
cípios semânticos e, sobretudo, lógicos.

Com esse panorama em vista, passemos, agora, aos possíveis procedimentos aplicados pelo 
indivíduo no momento de sua argumentação, constituintes da encenação argumentativa.

A ORGANIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO ARGUMENTATIVA

Para Charaudeau (2019 [2008]), a encenação argumentativa consiste - no que se refere ao su-
jeito que deseja argumentar - em se valer de procedimentos baseados nos diversos componentes 
do modo de organização argumentativo, os quais devem servir à comunicação em função da situ-
ação e do modo pelo qual o interlocutor é percebido. Tais procedimentos têm a função primordial 
de validar uma argumentação, ou seja, demonstrar que a proposição é justificada, o que, para ser 
feito, precisa da elaboração da prova. Nesse sentido, diversos procedimentos contribuem, então, 
para produzir o que irá provar a validade de uma argumentação. Por vezes, baseiam-se no valor 
dos argumentos, os quais são procedimentos semânticos. Outros aplicam categorias linguísticas com 
a finalidade de produzir determinados efeitos de discurso, as quais são denominadas procedimentos 
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discursivos. Para mais, outros ainda organizam, quando a situação de comunicação possibilita, o con-
junto da argumentação; é o que o autor denomina de procedimentos de composição.

Inicialmente, os procedimentos semânticos consistem na utilização de argumentos que se 
fundamentam em um consenso social, em razão de os membros de um determinado grupo sociocul-
tural compartilharem valores específicos; esses, por Charaudeau (2019 [2008]), são denominados 
de domínios de avaliação. Para este trabalho, dois desses são mais relevantes: o domínio da Verdade 
e o domínio do Pragmático. O primeiro deles, o domínio da Verdade, define, de maneira absoluta e em 
termos de verdadeiro e falso, tanto o que se refere à existência de seres em sua originalidade, sua 
autenticidade e sua unicidade, quanto ao que pertence à seara do saber como princípio único de expli-
cação dos fenômenos do mundo. Já o recorte domínio do Pragmático define, em termos de útil e de 
inútil, aquilo que dependerá de cálculo. Tal cálculo consiste em mensurar os projetos e os resultados 
das ações dos homens “em função das necessidades racionais dos sujeitos agentes que os realizam 
(mesmo que tenham de passar por estágios desagradáveis).” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.232). 
Aqui, o argumento é colocado como consequência de uma ação, denominado também como domínio do 
interesse.

Com relação aos valores, os quais “correspondem às normas de representação social” (CHA-
RAUDEAU, 2019 [2008], p.233), destacam-se os concernentes ao domínio do Pragmático, já que são 
“fundados na experiência que se apoia tanto no que é habitual, durável, frequente e se inscreve, por-
tanto, numa norma de comportamento, quanto no que é singular, original [...] (CHARAUDEAU, 2019 
[2008], p.234). Dentro desse conceito, ganham notoriedade, por exemplo, a norma fundada na quan-
tidade, a norma como modelo de comportamento, a norma como argumento de prudência ou conservado-
rismo, a diferença como argumento de sedução e a diferença e a singularidade.

No que se refere aos procedimentos discursivos, vê-se que esses, a partir das considerações de 
Charaudeau (2019 [2008]), consistem na utilização, de forma ocasional ou sistêmica, de determina-
das categorias de língua ou de recursos de outros modos de organização do discurso, objetivando 
produzir específicos efeitos de persuasão no âmbito de uma argumentação. Nessa seara, destacam-
-se a definição, a comparação, a citação, a descrição narrativa, a reiteração e o questionamento.

A definição trata-se de uma atividade de linguagem que visa à descrição de traços semânticos 
que caracterizam um termo, em um tipo de contexto determinado, constituída saber popular (con-
sensual) ou do conhecimento (científico). Pertencente à categoria de Qualificação e ao modo de or-
ganização Descritivo, é utilizada, na argumentação, com fins estratégicos, tendo em vista sua forma 
para produzir um efeito de evidência e de saber para o sujeito argumentante; há dois tipos de defini-
ção: do ser e do comportamento.

A comparação, por sua vez, “é utilizada para reforçar a prova de uma conclusão ou de um julga-
mento, produzindo efeito pedagógico (comparar para ilustrar e fazer compreender melhor) (...) (CHA-
RAUDEAU, 2019 [2008], p.237 - grifos do autor), caso seja uma comparação objetiva; ou, também, 
um efeito de ofuscamento (que vise promover o desvio da atenção do interlocutor para um outro fato, 
o qual, por semelhança a outro, impede que se avalie a veracidade da prova), quando a comparação 
for subjetiva. A comparação encontra-se, concomitantemente, em duas categorias da língua: a Qua-
lificação e a Quantificação. Na primeira, porque frequentemente as propriedades da comparação dão 
foco a contextos de semelhança ou dessemelhança; na segunda, pois, algumas vezes, comparam-se 
quantidades, em outras, faz-se uma comparação graduada de propriedades. Nesse sentido, as mar-
cas da comparação podem se dar por meio dos vocábulos gramaticais, como “tal”, “assim”, “da mesma 
forma” etc e dos vocábulos lexicais “parecer”, “assemelhar-se”, “corresponder” etc.

Na descrição narrativa, vê-se um procedimento que se assemelha ao da comparação, já que, 
nele, é descrito um fato ou contada uma história, de maneira a reforçar uma prova ou produzi-la. 
Contudo, difere-se da citada em virtude de sua possibilidade para desenvolver um raciocínio por 
analogia, o qual produz um efeito de exemplificação.
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A citação é definida pelo autor como um fenômeno linguístico que objetiva, de forma mais fiel 
possível, realizar a referenciação de emissões orais ou escritas de um outro locutor, produzindo na 
argumentação um efeito de autenticidade. Tal procedimento funciona como uma fonte de verdade, 
advindo de uma experiência: quando a citação faz referência a declarações de indivíduos que teste-
munharam o que viram ou ouviram; de um dizer: quando a citação refere-se a declarações de pesso-
as com a finalidade de provar a veracidade de algo; ou de um saber: quando a citação é proveniente 
de uma proposta científica, ou, então, de uma pessoa que representa uma autoridade.

A acumulação é um procedimento que se vale da utilização de vários argumentos para servir a 
uma só prova. Pode-se dar por meio dos seguintes processos: uma simples acumulação, uma gradação 
e uma (falsa) tautologia. Tal estratégia, de alguma forma, é uma recusa à argumentação, tendo em 
vista que o que ela faz é impor uma evidência que possua valor de verdade.

Por fim, Charaudeau (2019 [2008]) destaca o procedimento discursivo por questionamento, o 
qual, caracterizado como um tipo de argumentação hipotética, consiste em colocar em questão uma 
Proposta cuja realização dependerá da resposta elaborada pelo interlocutor, seja ela real ou supos-
ta. Assim, o questionamento argumentativo pode ser composto por diferentes visadas, a saber: (i) 
de incitação a fazer: coloca em evidência uma falta, uma carência e solicita seu preenchimento; (ii) 
de proposta de uma escolha: corresponde a uma oferta feita ao interlocutor, “D[d]a sua resposta, isto 
é, da escolha que ele terá feito, dependerá, ao mesmo tempo, a realização da oferta e daquilo que 
se acha expresso na consequência:(...)” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.242); (iii) de verificação do 
Saber: dá-se quando, dois interlocutores, ao se encontrarem em uma situação de troca polêmica, 
o questionamento argumentativo possibilita ao questionador demonstrar que ele sabe e assegura 
sua superioridade sobre o outro que é questionado. Assim, de uma resposta, seja ela boa ou má, de-
penderá a sanção positiva ou negativa. Essa estratégia é vista, frequentemente, no âmbito político. 
(iv) a visada de provocação: essa acontece quando o questionamento abarca uma apreciação sobre o 
questionado, de maneira a colocá-lo em causa. “Para ‘proteger sua face’ este é instado a responder. 
Essa resposta pode consistir em uma rejeição pura e simples da apreciação, ou em uma justificati-
va.” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p. 243). Esse procedimento argumentativo é constantemente 
utilizado em entrevistas, quando o entrevistador deseja provocar uma reação no entrevistado, sob 
formas diferentes. Em último lugar, o autor aponta a (v) visada de degeneração, na qual o questiona-
mento consiste em propor um argumento que é rejeitado de antemão, concomitantemente à reali-
zação de uma pergunta.

Além dos procedimentos discursivos, o autor da Teoria Semiolinguística também enfatiza os 
procedimentos de composição, vistos como recursos possíveis de serem utilizados pelo sujeito ar-
gumentante na elaboração da argumentação em texto oral ou escrito. Tais procedimentos

consistem em repartir, distribuir, hierarquizar os elementos do processo argumen-
tativo ao longo do texto, de modo a facilitar a localização das diferentes articulações 
do raciocínio (composição linear), ou a compreensão das conclusões da argumenta-
ção (composição classificatória). (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.244)

Nesse sentido, a composição linear é aquela que programa os argumentos segundo uma de-
terminada cronologia, seguida de uma espécie de vai e vem entre seus diferentes momentos e de 
uma pontuação dos tempos fortes da argumentação. Logo, quando se fala em etapas da argumenta-
ção, não se pode confundi-las com os procedimentos tradicionais de composição escolar, divididos 
frequentemente em introdução, tese, antítese e conclusão. Aqui, trata-se da organização interna 
de um determinada argumentação aplicada, a qual pode coincidir com todo o texto (se for exclu-
sivamente argumentativo) ou apenas representar uma parte dele. Nesta teoria, destacam-se três 
etapas: começo, transição e fim.

O começo busca expor elementos da Proposta de da Proposição, seja de forma direta ou com 
o auxílio de marcas como: “Inicialmente”, “Começaremos”, “Gostaríamos de focalizar” etc. A transi-



156 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

ção objetiva “passar de um momento da argumentação a um outro, seja no interior de uma mesmo 
modo raciocínio, seja para propor inserções” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.244). Essa pode ser 
marcada por expressões como: “Vejamos agora”, “Passemos então” etc. O fim, indiscutivelmente, 
visa à apresentação ou ao anúncio do último momento da argumentação, ou de uma parcela dela, a 
qual pode não coincidir necessariamente com a conclusão. É possível destacá-la com os marcado-
res; “Terminemos por”, “Podemos, portanto, concluir”, “É patente, portanto” etc.

No procedimento vai e vem, observa-se a retomada de determinados momentos do desenvol-
vimento argumentativo ou o anúncio de outros para melhor captar o conjunto da argumentação: 
por retomadas: “Segundo nossa hipótese inicial”, “Como já vimos acima” etc; por hipótese: “Logo 
adiante”, “Anteriormente”, “Naquele instante” etc; por anúncio: “Como veremos mais tarde”, “Ver 
abaixo”, “Daqui a pouco” etc. Com frequência, vale-se desses recursos a linguagem jurídica nos tre-
chos de diferentes textos legislativos, como “De acordo com a lei”, “da lei citada acima” etc.

Em tempos fortes, nota-se um procedimento que “consiste em sublinhar certos momentos do 
desenvolvimento argumentativo para estabelecer uma hierarquia nos argumentos, imprimir um 
certo ritmo a uma argumentação um pouco longa (...)” (CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.246) e, por 
consequência, despertar a atenção do locutor ou do ouvinte. São exemplos desse processo: “É pre-
ciso destacar que”, “Um outro ponto merece atenção”; “Aqui, convém fazer uma observação” etc.

Agora, após a apresentação das principais teorias que envolvem este estudo, discutamos bre-
vemente a composição da Redação do Enem e as críticas que envolvem a produção textual exigida 
pela banca da prova.

A REDAÇÃO DO ENEM

Segundo a Cartilha do participante - A redação no Enem 2019, elaborada pelo Instituto Na-
cional de Educação e Pesquisa (Inep), a prova de redação do Enem consiste em uma avaliação que 
irá exigir a produção de um texto escrito em prosa, de estrutura dissertativa-argumentativa, na 
qual temas de ordem social, científica, cultural ou política podem ser abordados. Nela, os aspectos 
a serem avaliados relacionam-se a competências que devem ter sido desenvolvidas pelo candidato 
durante os anos de estudo na escola básica. Nesse tipo de texto, segundo a Cartilha (2019), deve-se 
defender uma tese, ou seja, uma opinião acerca de tema proposto pela banca da prova –, sustentada 
por argumentos consistentes, organizados com coesão e coerência, formando uma unidade textual. 
Além disso, essa produção textual deve ser redigida de acordo com a modalidade escrita formal da 
língua portuguesa e, durante esse texto, tem de ser elaborada uma proposta de intervenção social 
que respeite os direitos humanos para as problemáticas apontadas no desenvolvimento.

Em virtude de a estrutura textual mencionada ser a mesma exigida na prova quase que des-
de o início de sua aplicação, embora possa evidenciar as estratégias discursivas e argumentativas 
mencionadas por Charaudeau (2019 [2008]), é recorrentemente criticada. Com o passar dos anos, 
os alunos, por já compreenderem o tipo de texto e a grade a serem cobrados, passaram a ter contato 
com “fórmulas” de escrita e a reproduzi-las na avaliação; prova disso foi uma redação nota 1000 em 
2016, a qual apontava trechos idênticos a outras de nota 1000 de anos anteriores; o fato provocou 
polêmica entre professores e estudantes. Assim, muitas vezes, a pluralidade composicional dessa 
avaliação é reduzida a um texto de estruturas expositivas e argumentativas “prontas”, usadas como 
curingas nos mais variados temas.

Logo, vemos como uma prova, que deveria exigir múltiplos gêneros discursivos em uso no dia a 
dia dos candidatos, com os anos, transformou-se em uma avaliação engessada, para a qual os alunos 
memorizam procedimentos de escrita. Com isso, percebe-se a minimização da capacidade reflexiva 
e discursiva desses alunos e a perda da exploração linguística, semiolinguística e discursiva da co-
municação humana, ou seja, a encenação retórica.
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Para ilustrar a presença da encenação argumentativa e a riqueza dos procedimentos para va-
lidação da argumentação já mencionados, analisemos a seguinte redação do Enem do ano de 2018.

ANÁLISE DE UMA REDAÇÃO NOTA 1000 DO ENEM 2018 SOB A PERSPECTIVA 
CHARAUDIANA

A proposta de redação do ENEM/2018 apresentou como tema a “Manipulação do compor-
tamento do usuário pelo controle de dados na internet”. No texto selecionado para análise, nota-
-se a construção de um dispositivo argumentativo que sustenta a configuração persuasiva do texto 
(Charaudeau, 1992, 2019 [2008]). Esse dispositivo expõe uma proposta sobre o mundo - referente 
a um assunto de natureza polêmica -, uma proposição marcada por posicionamento e um quadro de 
persuasão relacionado à temática abordada pelo ENEM/2018. A proposta coloca em cena a tese 
de que o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de 
aplicativos e redes sociais é algo negativo na atualidade, uma vez que o crescente volume desses 
recursos implica mudanças nos hábitos e nos sistemas de informatividade dos usuários. A partir 
disso, o sujeito argumentante coloca em cena a sua proposição, posicionando-se favoravelmente à 
proposta apresentada, construindo, na sequência, um quadro de persuasão destinado a comprová-
-la. Esse quadro apresenta dados, argumentos, garantias e uma proposta de intervenção, os quais, 
conjuntamente, funcionam como estratégias retórico-discursivas a serviço da defesa do que, ini-
cialmente, foi proposto na tese.

Além do dispositivo argumentativo sinalizado, durante a encenação argumentativa, segundo 
Charaudeau (2019 [2008]), o sujeito argumentante vale-se de procedimentos usados a serviço do 
propósito comunicativo, os quais “podem ser semânticos (se baseiam no valor dos argumentos), dis-
cursivos (utilizam categorias linguísticas com o objetivo de produzir certos efeitos de discurso) e de 
composição (organizam o conjunto da argumentação). (CAMPOS, 2011, s/p).

Na redação nota 1000 (nota máxima) da aluna Carolina Mendes Pereira, do Enem de 2018, 
cujo tema foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, pu-
blicada pelo Inep/Mec na Cartilha do Participante - Redação, observa-se a recorrência desses pro-
cedimentos, os quais, construídos pelo sujeito argumentante, objetivam provar a validade da argu-
mentação e, consequentemente, a persuasão do interlocutor/corretor.

1. “Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quan-
tidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus 
usuários. 2) No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de con-
trole de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, 
essa abundância vem sendo restringida e as notícias, e produtos culturais 
vêm sendo cada vez mais direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar 
os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do 
comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e 
merece um olhar mais crítico de enfrentamento.”

No enunciado (1), referente à introdução da redação da Carolina, o sujeito argumentante va-
le-se do procedimento semântico domínio da verdade, o qual abarca a existência de originalidade, 
autenticidade e unicidade, tendo em vista que a ideia apresentada na música é uma perspectiva ques-
tionável, ou seja, segundo Charaudeau (2019 [2008]), pode ser considerada falsa, o que é levantado 
pela aluna no trecho seguinte. No trecho (2), vê-se como o enunciador, por meio de um outro proce-
dimento, o discursivo, aplica a estratégia acumulação para contrapor um conhecimento de mundo 
compartilhado por vários falantes: a música em questão. Nessa, são inseridos vários argumentos, 
os quais possuem o objetivo de servir como prova, a qual aqui, necessariamente, trata-se de de-
monstrar como o ambiente da internet direciona e molda os hábitos dos usuários, desconstruindo 
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o discurso que abre o texto e induzindo o leitor à persuasão já no início da produção textual. Para 
mais, ao utilizar a expressão “merece um olhar mais crítico”, nota-se a aplicação do procedimento 
de composição tempo forte, uma vez que busca despertar a atenção do leitor e hierarquizar um de-
terminado argumento.

2. “Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz 
de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o 
discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele conceitua a ação comu-
nicativa: esta consiste na capacidade de uma pessoa em defender seus in-
teresses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando 
ampla informatividade prévia.”

3. “Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de 
encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o 
filósofo pós-estruturalista Stuart-Hall, o sujeito inserido na pós-moderni-
dade é dotado de múltiplas identidades.”

Em (2) e (3) em negrito, enunciados que compõem o primeiro e o segundo parágrafo do desen-
volvimento da candidata, respectivamente, observa-se que o sujeito argumentante apropria-se do 
procedimento discursivo citação. Charaudeau (2019 [2008]) denomina essa estratégia como um 
fenômeno linguístico pertencente ao discurso relatado, tendo em vista que, por meio da emissão 
escrita de um outro interlocutor, baseada em uma fonte de verdade, testemunho de um dizer, de 
uma experiência ou de um saber visa à comprovação de uma proposta sobre o mundo. A candidata, 
em ambos enunciados, busca validar o posicionamento grafado em itálico em (2) e (3) e efetivar a 
adesão do corretor através das citações de um saber, já que aponta uma proposta científica, emana-
da de duas autoridades da área filosófica: Jürgen Habermas e Stuart-Hall. Além disso, ao utilizar a 
expressão “Em primeiro lugar”, o enunciador vale-se do procedimento de composição as etapas da 
argumentação, cuja estratégia é denominada de começo, tendo em vista que ela é um marcador ar-
gumentativo para expor elementos da Proposta de Proposição. A mesma situação dá-se com o uso 
de “Em segundo lugar”, quando a aluna visa “passar de um momento da argumentação para outro” 
(CHARAUDEAU, 2019 [2008], p.244), porém, agora, com o uso do mecanismo transição.

4. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. 
Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação digital 
e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos meca-
nismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e 
torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática, desde o 
ensino fundamental – uma vez que as gerações estão, cada vez mais cedo, imersas 
na realidade das novas tecnologias – , de maneira lúdica e adaptada à faixa etá-
ria, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios 
comunicativos. Por meio, também, de palestras com profissionais das áreas da in-
formática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações 
e demonstrem como lidar com tais seletividades, haverá um caminho traçado para 
uma sociedade emancipada.”

No enunciado (4) em itálico, observa-se a aplicação da estratégia domínio do pragmático, per-
tencente ao campo dos procedimentos semânticos, o qual é definido em termos de útil e inútil. Esse 
recurso argumentativo consiste na medição dos projetos e dos resultados das ações humanas e é 
utilizado em função das necessidades racionais dos sujeitos agentes que os realizam. No trecho aci-
ma, denominado pela prova de Redação como “proposta de intervenção”, abarca tal recurso teori-
zado por Charaudeau (2019 [2008]), tendo em vista que objetiva a apresentação de medidas para 
os problemas elencados pelo candidato ao longo do desenvolvimento da redação (elucidados nos 
trechos em itálico em (2) e (3)). Além disso, no trecho em negrito, observa-se o uso do procedimen-
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to discursivo definição. O sujeito argumentante, nesse caso, elabora uma estratégia argumentativa 
precedente à principal, ou seja, constrói “um caminho”, conduzindo o interlocutor para a proposta 
de intervenção, visando, por meio de dois procedimentos, uma efetiva persuasão de seu parceiro 
comunicacional. Também, o uso do termo “Portanto”, para finalizar toda a redação, é uma ferramen-
ta de argumentação pertencente aos procedimento de composição “fim”, já que esse anuncia o últi-
mo momento da argumentação e o arremate de todo o texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se apresentar os resultados parciais de uma pesquisa que analisa, à 
luz da Teoria Semiolinguística do Discurso (Charaudeau, 1992, 2007, 2019 [2008]), a construção 
da encenação argumentativa em redações com nota máxima no ENEM/2018, cuja temática exigida 
para escrita foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”. 
O foco, neste artigo, deu-se na apresentação do funcionamento do dispositivo argumentativo e os 
procedimentos discursivos colocados em cena pelo sujeito argumentante/escritor em um exemplo 
de redação nota 1000 do ano mencionado.

 Os resultados, então, evidenciaram a existência de uma encenação retórica na redação sele-
cionada, apontando, entre outros aspectos, como os mecanismos propostos pela Teoria Semiolin-
guística podem contribuir para a construção da competência discursiva dos alunos que realizam a 
prova do ENEM.

Em razão disso, vê-se que prova do ENEM, a qual exige a mesma estrutura textual quase que 
desde o início de sua aplicação e que, por isso, transformou-se em uma avaliação engessada (já que, 
como mencionado, há alunos memorizando estruturas argumentativas prontas) deveria, a cada ano, 
caso optasse por um texto de base dissertativa/argumentativa, exigir múltiplos gêneros discursivos, 
tais como o artigo de opinião, a crônica argumentativa, a carta aberta, a carta do leitor, o abaixo-as-
sinado, o manifesto, a resenha, a publicidade, campanhas etc.

Com essa prática, espera-se que haja a potencialização da capacidade discursiva dos alunos e 
a exploração linguística e semiolinguística individual desses estudantes, objetivando que produzam 
provas refletivas, diretamente relacionadas ao conhecimento de mundo que lhes é inerente e não 
em repertórios plagiados da internet.
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A CONSTITUIÇÃO DE SENTIDOS OUTROS: UM OLHAR DISCURSIVO PARA 
AS POSTAGENS DA PÁGINA @DOISIGUAIS113

Anderson de Almeida Santos114

RESUMO

Pretende-se analisar o modo como postagens da página “@doisiguais”, no Instagram, difun-
dem ideologias sobre o casamento e a família. Para isso, identificaremos as formações discursivas 
e discutiremos os processos de produção dos sentidos, na posição sócio-histórico dada, através da 
ideologia, determinando o que pode e deve ser dito. Também é pretendido identificar os já-ditos so-
bre o casamento e a família analisados à luz da Análise de Discurso de Linha Francesa de orientação 
pecheutiana. Assim, compreenderemos o funcionamento da memória discursiva ao observar como 
os sentidos fazem circular sentidos outros, a partir da retomada de elementos de relacionamentos 
heterossexuais. A relevância do tema se dá pela necessidade de problematizar o modo como a ima-
gem e o sentido do casamento e da família se dão através de discursos reproduzidos/silenciados, 
bem como o seu papel na sociedade. Deste modo, os resultados obtidos no trabalho mostram que, o 
casamento e a família se configuram de outros modos, considerando as condições de produção e a 
posição do sujeito na esfera discursiva. 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Constituição de sentido; Homoafetividade; Instagram.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa situa-se no âmbito das noções basilares da Análise do Discurso, dita de orien-
tação francesa, sob os postulados do filósofo Michel Pêcheux, que é ancorada na releitura da obra 
do filósofo Louis Althusser, na Psicanálise de Jacques Lacan, e na Linguística estruturalista de Ferdi-
nand Saussure, “três empreendimentos que dominam, nesse momento, a cena intelectual” (MAIN-
GUENEAU, 2015, p. 19), na segunda metade do século XX, em 1969, na França,

Por essa teoria, entende-se que são nas fissuras do discurso que encontramos o confronto ide-
ológico, que concebe o sujeito como clivado e assujeitado à ideologia, afetado pelo inconsciente, e 
submetido às circunstâncias socio-histórica, que resulta, portanto, na compreensão dos processos 
de significação.

Assim, retomando a Análise de Discurso pecheutiana, pretende-se analisar como os sentidos 
de família e casamento são construídos nas postagens selecionadas da página “@doisiguais”115, da 
rede social: Instagram, para análise. E cada análise questionará as materialidades discursivas de 
modo muito especifico, levantando questões próprias, em que o dispositivo analítico será sempre 
compreendido e construído de forma diferenciada por cada analista.

 Portanto, o trabalho buscará refletir, tendo como ideia inicial, de que a posição ocupada pelos 
sujeitos, que tem algo a dizer, falam a partir do grupo LGBT116 (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros), faz com que o que eles falam sobre família e casamento signifique de 

113 -Trabalho apresentado no GT 06. Discurso, memória e subjetividade do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e 
Subjetividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
114 - Mestrando em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana – Bahia. Endereço eletrô-
nico: andersonalmeidasantos@hotmail.com
115 - Link disponível em: https://www.instagram.com/doisiguais/?hl=pt-br 
116 - É a sigla mais utilizada por órgãos brasileiros, como entidades governamentais e movimentos sociais.

https://www.instagram.com/doisiguais/?hl=pt-br
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forma diferente, indicando um deslizamento e um rompimento de sentido com a ideologia domi-
nante.

Deste modo, o Instagram é utilizado como suporte para escolha do corpus durante o desen-
volvimento da pesquisa ora apresentada. Na referida rede consta a página “@doisiguais”, criada em 
2015, tendo como administradores dois, sendo espaço destinado ao público LGBT para a reprodu-
ção e constituição de sentidos sobre casamento, família, entre outros. 

A página “@doisiguais” elenca histórias de uniões homoafetivas, refere-se ao ativismo digital, 
que proporciona espaços de representatividade e discussão sobre as questões relacionadas ao gru-
po LGBT e casais homoafetivos, contando com vários seguidores117, mas é também, lugar de resis-
tência e desconstrução de abordagens negativas sobre tais uniões. 

Observa-se que o Instagram, especificamente, a página mencionada, pode se constituir tam-
bém como espaço de articulação dos sujeitos antes silenciados, principalmente, pelas ideologias 
dominantes. Por isso, a rede possibilita contraidentificação e desidentificação com as formações 
discursivas dominante em condições de produção diversas. 

O Instagram é mais um suporte textual presente nas diversas mídias eletrônicas digitais, e 
para a AD, uma fonte de materialidades discursivas, em que sentidos se constituem marcados pela 
historicidade e memória. Assim, as postagens presentes no Instagram representam grande hetero-
geneidade, pois são feitas por sujeitos em condições de produção diferentes, e ocupando diversos 
lugares na sociedade, fazendo circular diversos sentidos sobre família e casamento, a partir de posi-
ções ocupadas pelos sujeitos na esfera do discurso. 

AS POSSIBILIDADES DE UMA CONDIÇÃO DE PRODUÇÃO

A união homoafetiva ou relação homoafetiva (neologismo criado pela jurista Maria Berenice 
Dias) tem por significação a relação entre pessoas do mesmo sexo, a relação entre pessoas do mes-
mo gênero, configurando uma relação homossexual. Em outras palavras, homossexual é o individuo 
que se relaciona com outra pessoa do mesmo sexo que o seu, ou seja, homem atraído por outro 
homem, ou mulher atraída por outra mulher. Portanto, não há negação de sua formação biológica, 
apenas seus desejos sexuais é que estão inclinados para a pessoa do mesmo sexo.

O termo “homossexual”, de origem greco-latina (grego - homo, igual; latina – sexual, relativo 
ao sexo), é uma criação do século XIX, derivada do discurso médico, que denominava as práticas 
sexuais não convencionais, datadas a partir de 1860, como inversões sexuais. Porém, antes desse 
período, ainda nas civilizações da Antiguidade encontram-se registros confirmando a existência de 
relações homoafetivas, como é observável na citação a seguir: 

A Grécia antiga reconhecia oficialmente os amores masculinos; se as relações sexu-
ais entre os homens desempenhavam uma função iniciática, nem por isso tais ritos 
estavam desprovidos de desejo e prazer. Assim, impregnado por essa atmosfera de 
erotismo viril, a sociedade grega considerava a homossexualidade como legítima. 
(BORRILLO, 2010, p. 45)

A homossexualidade, sendo muitas vezes um ritual de iniciação sexual de jovens, era vista com 
naturalidade na Grécia Antiga, em que as relações homoafetivas não eram alvo de discriminação, 
pois “Eros é o Deus do amor que aproxima e une os seres vivos.” (SOUSA, 2013, p. 61).

No Egito Antigo, os homens inimigos derrotados eram submetidos também a relações sexuais 
com os vencedores, surgindo daí, a ideia de dois homens se relacionando, era aceitável, desde que 
não houvesse em um deles, marcas de feminilidade, afinal. “um homem pode preferir os amores 

117 - Até o presente momento de elaboração desta pesquisa, a página “@doisiguais” consta com 82 mil seguidores.
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masculinos sem que ninguém sonhe em suspeitá-los de feminidade, desde que ele seja ativo na rela-
ção sexual e ativo no domínio de si.” (FOUCAULT, 1985, p.79).

Na Europa, a civilização assume o papel discriminatório dos homossexuais devido às questões 
religiosas, como a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e os discursos de Santo Agostinho 
sobre a procriação, como o discurso fundador religioso sobre Adão e Eva, em que se dizia que as 
pessoas de sexos iguais não teriam como se reproduzirem, o que terminaria afetando as relações 
familiares compostas por homens, mulheres e filhos, consideradas à época como legitimas. 

Mas, é na própria Europa, devido às leis que consideravam como crimes os atos homoafetivos, 
que são formadas as primeiras formas de manifestações de movimentos homossexuais contra qual-
quer tipo de discriminação e lutas por direitos.

O dia 28 de junho é considerado em todo o mundo como o Dia Internacional do Orgulho Gay, 
pois em 27 de junho da última década dos anos 60, um grupo de policiais invade um bar gay em Nova 
Iorque e expulsa todos de lá. As pessoas expulsas começam a fazer um protesto de três dias. Os 
policiais se refugiaram no bar, até o dia que os manifestantes atearam fogo no mesmo. O que salva 
os policias são os reforços que chegaram ao local. Graças ao acontecido exposto, surge o primeiro 
movimento GLBTT.

A data que ficou como marca na história do moderno movimento gay mundial foi 28 
de junho de 1969, quando a rebelião de GLBTT contra as arbitrárias batidas policiais 
no Bar Stonewall em Nova Iorque. [...]Desde então ‘28 de Junho’ é considerado o Dia 
Internacional do Orgulho GLBTT (REIS, 2007).

A luta continua, e surge, ainda entre as décadas de 80 e 90, o aumento de casos da HIV, que 
“gerou um pânico sexual, uma reação contra a homossexualidade, entendida como uma espécie de 
ameaça coletiva.” (MISKOLCI, 2017, p. 45). Logo, a culpa recai aos homossexuais, sendo eles con-
siderados por alguns como os percussores da AIDS, e, por isso, havendo mais um pretexto para a 
discriminação.

Aqui, no Brasil, durante o período colonial, na Bahia, os escravos eram usados para atos sexu-
ais com seus senhores, padres, e até mesmo autoridades, assim diz Gregório de Matos que em seus 
poemas “tirou do armário” - diversos frades, mancebos, mulatos e negros. Neste período, diz Green 
(2012, p. 66), os acusados de praticar o pecado nefasto eram executados. 

Outro período histórico do Brasil foi o Império, onde a homossexualidade foi fortemente com-
batida como um crime. Nesse contexto, existem documentações que comprovam “que a polícia pa-
trulhava os espaços públicos para ‘limpar’ as cidades de homens efeminados e ‘escandalosos’ ou das 
mulheres-homens demasiado visíveis.” (GREEN, 2012, p. 68). Essas ações beneficiaram as pessoas 
de boa posição social, pois mantinham suas relações homoafetivas no sigilo, enquanto as de classe 
média cometiam o ato do suborno para com os policiais, sobrando a prisão apenas para os pobres.

Durante o final do século XIX e inicio do século XX, os psiquiatras definiram a homossexuali-
dade como uma doença de ordem mental e emocional que poderia desaparecer com tratamentos, 
uma vez que o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo era considerado uma patologia, 
degeneração ou doença. Alguns anos depois, em 1985, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina 
declara que a homossexualidade não é doença, e sim um comportamento sexual normal. 

Cabe aqui lembrar também o período da Ditadura, em que as crianças cometiam ações de re-
preensão e violência dentro das instituições de ensino. Miskolci (2017 p. 09) conta que para a ento-
ação do Hino Nacional “os meninos mais robustos empurravam os mais frágeis para a fila feminina”. 
Neste período de regime militar, o que prevalecia era o culto à masculinidade de forma violenta, que 
assustava as meninas e também os meninos que não se comportavam de acordo com a ideia de ser 
“um ‘homem de verdade’ [...] que impunha seu poder aos outros a si mesmo” (MISKOLCI, 2017, p. 
10), sendo combatida qualquer marca de 
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afetividade masculina, a fim de que a ideia de masculinidade como símbolo de força e violência 
pudesse prevalecer. 

Foi durante o regime militar, na década de 80, no final do regime ditatorial, em São Paulo, que 
surgiu o primeiro movimento gay, na tentativa de lutar, pela democracia e por direitos. Como tam-
bém, na mesma cidade, ocorre a Primeira Parada do Orgulho GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transgênero).

Ainda neste período, destaca-se o jornal Lampião de Esquina, criado no Rio de Janeiro, forma-
do por intelectuais homossexuais, o qual foi o primeiro meio que serviu de porta-voz aos movimen-
tos homossexuais, afirma Conde (2004):

Inicialmente, a proposta do jornal Lampião de Esquina consistia em tratar, de modo 
unificado, questões relativas às mulheres, aos negros, aos ecologistas e aos homos-
sexuais e, muito embora tenha publicado diversas matérias relativas ao feminismo, 
como aborto e estupro, bem como ao lesbianismo, tendo sido até um dos promoto-
res do movimento lésbico durante a sua existência, o jornal manteve seu foco predo-
minantemente em assuntos relativos à homossexualidade masculina.

Devido ao surgimento de movimentos gays no Brasil que lutavam a favor de direitos, o go-
verno nacional investiu em projetos e trabalhos voltados às pessoas que estavam infectadas com 
o vírus do HIV, e a sociedade se viu convidada a falar sobre sexualidade. Nesta mesma época, no 
Brasil, fatores políticos, econômicos e sociais contribuem para a sociedade mudar seu olhar sobre 
os homossexuais, mas, segundo Parker (2002, p. 294), isso ocorreu devido ao capitalismo, por gays 
deterem o poder de compras, o que resulta em lucros para as empresas que apóiam o movimento, 
a causa. 

Ainda na década de 90, a ex-deputada Marta Suplicy (PT-SP) foi autora do Projeto de Parceria 
Civil Registrada entre pessoas do mesmo sexo, o que causou discussão na Câmara de Deputados, 
entre religiosos, pois tal projeto seria, segundo eles, uma ameaça para a família.

Atualmente, a luta e a dor das pessoas homossexuais ainda continuam, mas já existem orga-
nizações, alguns partidos políticos, propostas políticas, grupos, projetos, que lutam pelos direitos 
desse grupo, tais como: Projeto Brasil sem homofobia, Combate à Violência e à Discriminação con-
tra LGBT, e a Promoção da Cidadania Homossexual. Tais projetos reivindicam direitos dos homos-
sexuais à educação, à saúde, à cultura, ao trabalho, com o objetivo de respeito e justiça para os que 
já estão “fora do armário”, e para tranquilizar os enrustidos a saírem.

PRESSUPOSTOS DA ANÁLISE DE DISCURSO PECHEUTIANA

A Análise de Discurso de Linha Francesa tem por fundador o pesquisador da École Normale 
Supérieure de Paris, Michel Pêcheux, o filósofo que questionou outras áreas do conhecimento e 
fez surgir na segunda metade do século XX, em 1969, a Análise de Discurso sobre as bases do “efei-
to subversivo da trilogia: Marx-Freud-Saussure” (PÊCHEUX, 2015, 45), ou seja, a Tríplice Entente 
como chama Maldidier (2017 p. 22): a Linguística (releitura de Saussure por Pêcheux), o Marxismo 
(releitura de Marx por Althusser) e Psicanálise (releitura de Freud por Lacan).

Da Linguística, Pêcheux faz uma crítica às ideias formalistas, ao sistema Estruturalista, de Fer-
dinand Saussure e Noam Chomsky, que estudaram as características internas da língua - os me-
canismos sintáticos e os processos de enunciação - desconsiderando o contexto histórico-social e 
ideológico, e o sujeito ideologicamente interpelado e afetado pelo inconsciente. 

Do materialismo histórico, Pêcheux encontrou na obra de Althusser conceitos como sobre-
terminação, ideologia e interpelação ideológica, que podem contribuir para efeitos de sentidos do 
enunciado. Assim, a Análise de Discurso faz uso da noção de formações sociais, estabelecidas pela 
visão de Althusser sobre o Aparelho Ideológico de Estado e o Aparelho Repressivo de Estado, que 
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teve como referencial Marx e Engels, em que os sujeitos ocupam posições, ainda que inconscientes, 
sendo interpelados pela ideologia se identificando ou desidentificando-se com diversas formações 
discursivas nas suas ações sociais. 

É pela ideologia que o indivíduo se constitui sujeito, interpelado ideologicamente e conduzido 
a ocupar um determinado lugar social, ainda que inconsciente. E é na e pela ideologia que o discurso 
se materializa, pela linguagem.

Além das teorias citadas anteriormente, Pêcheux encontra referências da Psicanálise em La-
can, que fez releitura de Freud, sobre o inconsciente. Daí a ideia de que, este é estruturado em forma 
de linguagem e de que o sujeito é sempre afetado pelo inconsciente, portanto, não é dono do dizer e 
sim retoma ao que já foi dito anteriormente em outro local ressignificando já-ditos. O inconsciente 
constitui o sujeito, carregando vozes sociais (da família, instituições...), mas esse funcionamento não 
é transparente.

Assim, é dessa fonte que, Orlandi (2015, p. 17) aborda “o deslocamento da noção de homem 
para a de sujeito”, como contribuição da Psicanálise, em que concerne às noções de sujeito discursi-
vo e de discurso.

Segundo o filósofo Pêcheux, havia naquele momento uma necessidade de criar uma teoria que 
abordasse o funcionamento da linguagem, não somente levando em conta questões formais da lín-
gua, mas também, levando em conta o real da língua, ou seja, o equívoco, a falha. Para ele, o sentido 
não existe a priori, pois as palavras não são transparentes e mudam de sentido a partir das posições 
enunciativas de quem as emprega.

Para tanto, Michel Pêcheux reelabora a noção de formação discursiva que foi proveniente de 
Focault. Pêcheux define formação discursiva como: 

aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, de-
termina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um 
sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc. (PÊCHEUX, 1995, 
p. 160).

Mas há outra característica das formações discursivas: elas são sempre heterogêneas. Assim, 
Pêcheux acaba definindo que as formações discursivas sempre são atravessadas por outras forma-
ções discursivas, o que revela que a formação discursiva não é fechada em si mesma. 

Desta forma, conclui-se que os sentidos vêm das formações discursivas, pois a formação dis-
cursiva gestada por Pêcheux não é um espaço fechado, homogêneo, mas, ao contrário é invadido 
e constituído pela heterogeneidade e uma gênero na espécie ideológica, uma vez que, “a ideologia 
interpela os indivíduos em sujeitos”. (ALTHUSSER, 2007, p.23).

Essa disciplina de entremeio tem o discurso como objeto de estudo, o que busca entender 
como a língua produz efeitos de sentidos em determinada condição de produção. Com este postula-
do, o discurso, desde sempre permeado por aspectos sociais, históricos e ideológicos, é significativo 
e importante para o funcionamento da linguagem.

Assim, para a Análise de Discurso, o discurso é entendido como fenômeno social, historica-
mente produzido e ideologicamente marcado, pois é processo contínuo que não se esgota. Logo, 
esta teoria materialista é uma teoria do sentido, que está ligada a um modelo de análise das produ-
ções efetivas da linguagem. Enunciados foram ditos antes e serão ditos depois. Todo discurso parte 
de outros discursos, uma vez que o sujeito não é neutro.

O SUJEITO, O INTERDISCURSO E A MEMÓRIA DISCURSIVA: NOÇÕES TEÓRICAS

O discurso não é texto, mas extrapola as unidades textuais; não é fala, já que o sentido é cons-
truído considerando a posição do sujeito das instituições que ele participa e a ideologia que o cons-
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titui; não é língua, mas necessita de elementos linguísticos para ter forma material, e não é somente 
unidade linguística disponível. 

O discurso é a exterioridade que está fora do sujeito e fora da língua, assim o sujeito ao enun-
ciar se inscreve em um dado discurso, pois Pêcheux diz que “não há discurso sem sujeito e não há 
sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz 
sentido.” (ORLANDI, 2015, p. 15).

Pêcheux afirma que, o termo discurso implica que não se trata necessariamente de transmis-
são de informação entre A e B, mas, de modo mais geral, de um “efeito de sentidos entre os pontos 
A e B.” (PECHEUX 1997, p. 82), sendo os pontos A e B a representação dos sujeitos no discurso e 
não os sujeitos empíricos, seres do mundo, de carne e osso. Como também afirma Possenti (2005, p. 
386): “O sujeito é clivado, ou seja, não é uno; o sujeito é assujeitado, isto é, não é livre e não está na 
origem do discurso [...]”. 

Por isso, para fazer análise de discurso é necessário compreender o sujeito enquanto ser de 
discurso. Esse sujeito que é marcado pelo histórico, social e ideológico, ocupa um lugar social, uma 
posição na esfera discursiva. 

Isso implica dizer que como a língua não é transparente, não existe um sujeito intencional que 
controla os sentidos, pois o sujeito na Análise de Discurso não é origem do dizer e que da sua voz, 
sempre, ecoam um conjunto de outras vozes, em que os sentidos já existem antes do sujeito e que 
são construídos pelos sujeitos que ocupam posições na sociedade. 

Assim, os sentidos podem variar porque acompanham as transformações sociais e políticas de 
toda natureza que integra a vida humana, uma palavra pode ter sentido diferente em conformidade 
com a posição sócio-ideológica do sujeito que a emprega, ofertando uma pluralidade de sentidos.

Orlandi (2015, p. 13) conceitua o discurso como “palavra em movimento, prática de lingua-
gem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. [...] compreender a língua fazendo sen-
tido, [...] constitutivo do homem e da sua história.”, ou seja, o discurso ultrapassa o próprio sujeito e 
as representações assumidas por ele no curso de uma interação linguística. 

Assim, o texto, na Análise de Discurso, é uma unidade de análise, já que materializa um discur-
so, e este por sua vez, será sempre constituído pelo interdiscurso, o conjunto dos já ditos. E sendo o 
texto compreendido como discurso precisa ser estudado à luz da sua discursividade, pois leva-se em 
conta a condição de produção, que abrange, dentre outros conceitos basilares, o contexto histórico 
e ideológico no qual os sentidos são gerados, por ser fator que muda os gestos de interpretação.

O interdiscurso é considerado como a fonte de memória, em virtude da relação que articula 
entre o enunciado discursivo produzido na atualidade com o já proferido. “Todo discurso se constrói 
a partir de um já dito, de outros discursos que circulam socialmente e que são constitutivamente he-
terogêneos. [...] todo discurso já nasce a partir de um Outro, de uma rede de já ditos.” (HEINE, 2012, 
p.), esse resgate é feito através da memória discursiva, que nos possibilita fazer uma retomada de 
outros dizeres.

A memória discursiva é materializada através de resgates e deslocamentos estabelecidos em 
diferentes condições de produção, operados no decorrer da história. Nesse sentido, a memória é 
articulada em diversos campos, por diferentes sujeitos sociais, a partir dos enunciados discursivi-
zados que determinam uma retomada, um resgate e os atualiza no contexto sócio-histórico atual. 
Assim, a memória faz ressurgir discursos que ficaram no esquecimento, apagados na história, uma 
vez que se constituem sobre um sentido.

Deste modo, a memória abordada pela Análise de Discurso não é a memória individual, bioló-
gica, ligada ao cérebro. Mas, “a memória social, coletiva, em sua relação com a linguagem e a histó-
ria.” (COURTINE, 2006).
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Vale salientar, que no seio da Análise de Discurso há aqueles que entendem memória discur-
siva e interdiscurso como similares, porém, há aqueles que abordam tais conceitos como noções 
distintas, afirmando, assim, que são conceitos que não podem ser confundidos, pois

a memória discursiva como o interdiscurso dizem respeito a uma memória coletiva, 
social, mas não se superpõem, não se confundem. A memória discursiva está circuns-
crita a uma FD específica, enquanto o interdiscurso representa a memória social re-
ferente a todas as FD que compõem o complexo com dominante. (INDURSKY, 2011)

Assim sendo, memória discursiva diz respeito à recorrência de dizeres que emergem a partir 
de uma contingência histórica específica, sendo atualizada ou retomada de acordo o processo dis-
cursivo, a memória é algo que fala antes em outro lugar. Não se trata de lembranças individuais e/
ou particulares, mas de uma instância coletiva e social, que produzem as condições necessárias para 
que ocorra o funcionamento discursivo, a tomada e retomada dos sentidos, a produção e a interpre-
tação dos textos.

Compreende-se que o sentido não existe isolado, pois os sentidos estão à deriva, porém são 
estabelecidos e pré-determinados pelas posições ideológicas decorrentes dos processos sócio-his-
tóricos em que as palavras são projetadas, haja vista que elas assumem diferentes significações a 
partir daqueles que as empregam e das situações em que são utilizadas. Assegura-nos Heine (2012, 
p. 15) “[...] os sentidos não são apriorísticos, mas que os mesmos derivam de posições ideológicas 
dos sujeitos do discurso.”

As posições assumidas pelos sujeitos indicam ideologias e, consequentemente, se inscrevem 
na sociedade de alguma forma. Logo, nem os sujeitos nem os sentidos estão fixados e completos, 
mas abertos ao processo de significação, tendo sentidos possíveis, que estão submetidos ao funcio-
namento discursivo.

ANÁLISES: UM OLHAR DO ANALISTA

A seguir, apresentam-se quatro materialidades que constituem o corpus da pesquisa. Ressalta-
-se que tais materialidades são consideradas, antes de tudo como materialidades discursivas, afeta-
das por uma memória histórica que faz retomar e circular sentidos, uma vez que os sentidos não são 
fixos. Ainda cabe ressaltar, que a própria constituição do sujeito homossexual também é derivada 
de uma constituição histórica.

As imagens colocadas aí se constituem conforme afirma Pêcheux, como “um operador de me-
mória social, comportando no interior dela mesma um programa de leitura, um percurso escrito 
discursivamente em outro lugar” (PÊCHEUX, 2015a, p. 51). Considera-se, portanto a imagem como 
um elemento de discurso, opaca e atravessada por dizeres históricos e construída pela memória. 

Nas imagens selecionadas para análise, encontra-se o acontecimento discursivo, e por conse-
quência, um acontecimento histórico, que traz uma descontinuidade, uma mudança na história, um 
rompimento, com o sentido de casamento e família da formação discursiva patriarcal que indica o 
casamento como algo destinado a um homem e uma mulher. Isso constitui um novo dizer, retoman-
do pela memória discursiva a constituição do casamento e da família, reatualizando-os. Há, também, 
o deslizamento de sentidos, há um novo tempo, colocando o casamento e a família como agentes de 
mudanças, circulando outros sentidos, pelo acontecimento e pela memória.

Logo de início, é preciso chamar atenção para o nome da página de onde essa materialidade foi 
retirada: @doisiguais. Tal denominação já indica à necessidade de se afirmar a existência de amor 
entre dois homens, reivindicando um espaço de visibilidade há muito negado para os casais homos-
sexuais. Tal nomeação não é aleatória, mas antes de tudo indica a posição do sujeito enunciador no 
discurso (neste caso, o sujeito que fez a postagem): ele fala a partir de uma formação discursiva que 
permite dizer que existe amor homoafetivo. 
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As materialidades a serem analisadas são constituídas pela parte verbal e pela não verbal, 
como se pode ver a seguir:

Figura 1: Casamento civil e religioso

Fonte: https://www.instagram.com/p/BfrH8JWHBtw/

Na imagem, da figura 1, vemos um casal homoafetivo, e ambos com roupas que nos remetem a 
cerimônia religiosa do casamento: o homem do lado direito, com um terno vinho, o do lado esquer-
do com um terno azul marinho e, ao centro um bolo de casamento em que no topo, destaca-se um 
pequeno casal representando a união. 

Como já foi explicitado na parte teórica, o sentido não existe à priori e, neste caso, o sentido de 
casamento varia e desliza, inserindo-se na ideologia homoafetiva. O cenário da festa de casamento 
ativa, a partir, da memória discursiva o cenário do casamento heterossexual: as flores do cenário, 
o casal no topo do bolo, a diferenciação das cores dos ternos, remetem ao cenário tradicional do 
casamento heterossexual.

Na parte verbal, da figura 01, há então, a partir da posição do sujeito que fala, o sentido de 
casamento. Este aparece, principalmente, no trecho: “Juntos desde setembro de 2015, Marcos Au-
rélio, 36, e Marcos Vinícius, 35, casaram em novembro do ano passado, no civil e religioso.”.

Como se pode ver, tanto a parte verbal como a não verbal contribuem para geração de senti-
dos sobre o casamento. No caso da imagem, o casamento se refere à união entre os dois homens, 
fugindo da ideia tradicional, trazendo o outro sentido: o casamento de dois iguais. Desse modo, o 
sentido de casamento passa também pela retomada de elementos da memória discursiva em que 
outros pontos remetem a esse cenário: o bolo, as flores e toda decoração.

Figura 2: Pastores da Igreja Inclusiva

Fonte: https://www.instagram.com/p/BqN-zlhFQnp/
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Na figura 2, o casal de mãos dadas retoma elementos da memória histórica do casamento, mas 
também instaura novos sentidos, pois no lugar da união de um homem e uma mulher está a união 
de dois homens, inserindo-se na formação discursiva que considera que a união entre dois iguais é 
algo natural e não algo a ser combatido, como dita a formação discursiva patriarcal, em que a união 
homoafetiva passa a ser criminalizada ou considerada indesejável.

É pela história que sentidos tradicionais que regem o casamento heteroafetivo são retoma-
dos, mas também é pela história que novos sentidos se instauram, porque a ideologia é um ritual 
com falhas. Na parte verbal, há ainda um rompimento com o discurso religioso tradicional que con-
sidera a união homoafetiva como pecado, como uma prática anti-natural.

Na parte verbal há o seguinte: “Lá muitos homoafetivos tem descoberto que podem servir a 
Deus independente de sua orientação sexual, o que, infelizmente, muitas igrejas evangélicas ainda 
não permitem.”, assim, o rompimento da ideia de pecado, e reconhecimento que, através da religião, 
se excluem as relações homoafetivas.

As estruturadas imagens provocam e permitem que a memória histórica seja acessada numa 
busca também por detalhes clássicos: o anel, o buquê, o véu, grinalda, e o vestido de noiva. A ima-
gem da noiva idealizada pela cultura funciona na memória pelo silêncio, pela ausência, na diferença 
entre a cor do terno ou na questão em que há uma busca social pelas posições de sujeito: quem é o 
noivo e quem é a noiva? Existe, portanto uma cisão, uma lacuna preenchida por elementos histori-
camente conhecidos e sustentados através do interdiscurso. 

Neste caso, então a ideia de casamento deslocada do discurso patriarcal, está relacionada à 
construção de uma vida juntos, ou seja, o casamento entre dois iguais é compartilhar vidas e cons-
truir coisas juntos. Tais elementos retomam do interdiscurso os sentidos de casamento da ideologia 
dominante. A ruptura se dá com o casal constituído por dois homens.

É sabido, no entanto, que o casamento representa significantes distintos de acordo com a vi-
vência de sujeito para sujeito de acordo a sua posição em determinada condição de produção, mar-
cada sócio-historicamente pela ideologia e pelo inconsciente. A formalização de um vínculo afetivo 
produz efeitos diversos ao casal e à vida deste. 

O direito da oficialização da união de dois homens produz, assim, sentidos antagônicos da 
união tradicional entre homem e mulher, mas mobiliza elementos da memória histórica em relação 
ao cenário do casamento heterossexual. O investimento empregado e a exposição do matrimônio 
como manifestação política da conquista e do direito ao amor por dois iguais, ultrapassa e desobe-
dece ao discurso religioso, que é usado como forma de incluir a homoafetividade, rompendo com o 
discurso religioso tradicional.

Ainda, ao analisar a figura 01 e a figura 02, é preponderante ressaltar que para Althusser, fi-
lósofo já citado: - ambos os Aparelhos, repressivos e ideológicos, não funcionam unicamente pela 
repressão ou ideologia. Inicialmente, o filósofo afirma que os dois aparelhos diferenciam-se pois, o 
Aparelho Repressivo de Estado age pela violência, enquanto o Aparelho Ideológico de Estado age 
pela ideologia. Posteriormente, o filósofo começa a firmar que ambos os aparelhos agem pela vio-
lência e repressão, e a diferença seria que enquanto o repressivo age majoritariamente pela repres-
são, o ideológico age majoritariamente pela ideologia, mas ambos utilizam-se da violência.

(Não existe aparelho unicamente repressivo). Exemplos: o Exército e a Polícia fun-
cionam também através de ideologia, tanto para garantir sua própria coesão e re-
produção, como para divulgar os “valores” por eles propostos. Da mesma forma, mas 
inversamente, devemos dizer que os Aparelhos Ideológicos do Estado funcionam 
primeiramente através da ideologia, e secundariamente através da repressão seja 
ela bastante atenuada, dissimulada, ou mesmo simbólica. (Não existe aparelho pura-
mente ideológico). Desta forma, a Escola, as Igrejas “moldam” por métodos próprios 
de sanções, exclusões, seleção etc... não apenas seus funcionários mas também suas 
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ovelhas. E assim a Família... Assim o Aparelho IE cultural (a censura, para mencionar 
ela) etc. (ALTHUSSER, 2007, p. 69-70). 

Assim, seguindo a análise das estruturadas imagens, temos duas igrejas, que são parte do Apa-
relho Ideológico Religioso (lembrando que Igreja e Estado trabalham em conjunto para atingir a 
reprodução da dominação social pelos grupos dominantes), rompendo com a ideologia da classe do-
minante, por não perpetuarem as ideologias tradicionais, uma vez que rompem com a ideia de que 
as uniões homoafetivas são pecaminosas. Em ambas igrejas, tais uniões são colocadas como sendo 
aceitas. Por consequência, através do deslizamento do sentido, pelo distanciamento da ideologia 
patriarcal, através do movimento de subjetivação do sujeito, o discurso dessas postagens insere-se 
numa nova formação discursiva, construindo e possibilitando novos sentidos para família e casa-
mento. 

Nas materialidades também está presente a falha e a ruptura da interpelação do sujeito com 
as práticas das ideologias dominantes, uma vez que o sujeito do discurso se movimenta questio-
nando e criticando os saberes da ideologia dominante, num processo de contra-identificação, que 
possibilita desestabilizar e provocar transformações, novas interpretações, novos sentidos da es-
trutura familiar e matrimonial. 

Figura 3: Azul e rosa.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BkdEX7jH2xl/?taken-by=doisiguais

Na imagem, da figura 3, vemos mais um casal homossexual. Ambos estão vestidos de calça e 
camisa social. O homem da direita com uma camisa rosa, aparece com um buquê de flores verme-
lhas, enquanto o da esquerda, com uma camisa azul, carrega um buquê de flores azul. Eles estão 
pulando no ar e com expressão de felicidade e sorriso. 

O sentido de casamento nesse exemplo passa pela retomada de elementos da memória dis-
cursiva: retomando a representação dos buquês das noivas e do rosa e azul para representar os 
diferentes gêneros dos casamentos heterossexuais. As calças brancas vestidas por ambos também 
retomam a cor dos tradicionais vestidos de noiva. 

Na parte verbal, há então, a partir da posição do sujeito que fala, o sentido de casamento. Este 
aparece, principalmente, no trecho: “construímos uma vida e estamos na reta final para o casamen-
to.”. 

Há novamente um rompimento com a formação discursiva dominante que estabelece que o 
casamento só pode ocorrer entre homem e mulher. Neste caso, então, a ideia de casamento está 
relacionada à construção de uma vida , ao compartilhamento de experiências do casal.
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É pelo funcionamento da memória que a construção das roupas usadas pelos noivos fazem 
remontar o cenário do casamento heterossexual. É também pela memória que os buquês de cores 
diferentes se inserem nesse cenário. A retomada da memória pressupõe a paráfrase, mas também a 
polissemia, ao instaurar sentidos novos que é o caso dos exemplos analisados, onde a partir de toda 
uma memória histórica que inclui o cenário dos casamentos heterossexuais, instaura-se um novo 
sentido.

Figura 4: Pais de Davizinho

Fonte: https://www.instagram.com/p/BhMXHhkn9wL/

No exemplo em análise, é possível ver um casal homoafetivo, ambos vestidos com a mesma 
roupa, sorrindo e com ar de felicidade, tendo ao colo, seu filho, um bebê aparentemente saudável 
que compõe o momento representado pela fotografia em questão.

No relato utilizado como legenda para a foto, resumidamente descreve-se o processo que se 
deu em aproximadamente de namoro e adoção do filho. Há aí a ampliação da noção de família, num 
movimento do sujeito do discurso que rompe com a formação discursiva patriarcal em que a família 
era considerada apenas aquela composta por um homem, uma mulher e filhos. Sendo não entendi-
da somente com o objetivo de procriação, mas como uniões de afeto entre pessoas de sexo iguais 
que se unem para constituir uma relação, um casamento uma família, a família aí representada se 
constitui por dois homens e um filho numa nova configuração familiar que rompe com a ideologia 
patriarcal.

“Passado mais um tempo, decidimos adotar uma criança” é um dos enunciados presentes na 
linguagem verbal ao lado da imagem, a fim de descrever o ciclo iniciado para adoção da criança. O 
filho nomeado “Davizinho”, idealizado e gerado simbolicamente. De início, por um casal formado por 
dois homens é a simbologia da construção de laços familiares no exemplo em análise.

Na imagem, a figura de dois homens e um filho faz também retomar e romper a partir da me-
mória discursiva, com os sentidos de maternidade de paternidade da formação discursiva patriar-
cal. Tais sentidos, inserindo-se agora em outra formação discursiva da diversidade, deslocam-se em 
direção à representação de sujeitos que ocupam um lugar dividido entre a figura materna e paterna, 
constituindo uma família.

Assim, os exemplos indicam uma regularidade que incide sobre a noção de família: sempre 
composta por casais homossexuais, esta passa a compor outro sentido deslocado historicamente 
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do sentido tradicional, instituindo a polissemia a partir de retomadas de elementos da memória his-
tórica.

CONCLUSÕES

Por causa das lutas por espaço propostas pela comunidade de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais e Transgêneros, as condições de produção atuais possibilitam novas formações 
discursivas que indicam sentidos filiados a uma ideologia que se distancia da formação discursiva 
dominante. E por conta disso, os homoafetivos assumem seus relacionamentos, concretizando o 
casamento e, essa nova formação familiar composta por dois iguais.

As posições assumidas pelos sujeitos indicam a inscrição dos mesmos em diferentes ideolo-
gias. O sujeito homossexual que enuncia não o faz do mesmo modo que um sujeito heterossexual. 
Assim, na página “@doisiguais” será possível notar que o sentido de casamento, ao ser produzido 
a partir da formação discursiva homoafetiva se modifica, gerando um deslocamento e um desliza-
mento de sentidos em relação ao estabelecido pela ideologia patriarcal.

Pensar o formato de família pode influenciar na produção de sentidos a respeito do sujeito 
discursivo homoafetivo e retomar elementos históricos, ideológicos e sociais, ressoa estranho, pois 
estes corpora estão carregados de significados. A estranheza se encerra no momento quando se 
percebe a repetição do fato nas posições ocupadas pelos sujeitos ao concretizar essa nova forma-
ção familiar.

Desse modo, as análises de materialidades provenientes da referida página que, em suas pos-
tagens, trazem histórias relacionadas às relações amorosas homoafetivas fazem circular diversos 
sentidos sobre casamento e família. Define-se, portanto, de forma inconsciente as funções de cada 
sujeito e suas posições dentro da relação, formando assim uma nova constituição de família e outro 
sentido para casamento. Que conseguintemente, gera um novo sentido para esse Aparelho Ideoló-
gico de Estado, que desliza da ideologia dominante ao produzir uma nova formação discursiva.
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DISCURSO, IDENTIDADE E CULTURA: ANÁLISE DO ESTEREÓTIPO 
NORDESTINO NAS PRODUÇÕES TELEVISIVAS NACIONAIS118

Angélica Cristina Mesquita dos Santos119

RESUMO

O português brasileiro é carregado de heterogeneidade, dado seu tamanho continental. É 
intrigante perceber a língua – especialmente o discurso, como potencializador das características 
culturais de uma região. O Nordeste, por muito tempo, foi sinônimo de subdesenvolvimento para o 
restante do Brasil. Isso é constantemente retratado nas produções artísticas nacionais. Com base 
nesse cenário, o presente trabalho visa levar em consideração as ideologias utilizadas na constru-
ção de figuras nordestinas em telenovelas da Rede Globo. As personagens utilizadas como objeto de 
análise são de Senhora do Destino (2002) e Cheias de Charme (2012), ambas com situacionalidades 
carregadas de estereótipos na fala. Para tanto, é necessário ativar teorias ligadas à Análise do Dis-
curso – as condições de produção e interdiscurso, segundo Orlandi, concatenadas à Sociolinguísti-
ca. O fundamento teórico tem âncora em Orlandi (2009), Bagno (2015) e Faraco (2019). O objetivo 
geral pauta-se na compreensão de quão basilar são as variações linguísticas para a reafirmação da 
identidade cultural de um povo. Através de uma pesquisa de cunho teórico e método qualitativo, 
têm-se como resultados parciais o fomento da reafirmação da cultura em sua materialidade na lín-
gua em uso e apropriação de tal aspecto como definidor do ser nordestino.

Palavras-chave: Cultura; Preconceito linguístico; Telenovelas.

INTRODUÇÃO

O português brasileiro é carregado de heterogeneidade dado o tamanho continental do país. 
É intrigante perceber a língua como potencializadora das características culturais de uma região. O 
Nordeste, por muito tempo, foi sinônimo de subdesenvolvimento para o restante do Brasil. Isso é 
constantemente retratado nas produções artísticas nacionais.

A partir dessa reflexão observar-se-á como o aspecto linguístico é uma das principais formas 
de categorização usada por uma parcela da sociedade que detém condição superior e como esse 
discurso, aliado ao pouco conhecimento sobre a região, é fator determinante para os personagens 
construídos nas produções midiáticas nacionais.

A presente pesquisa tem como proposta analisar o discurso e propor uma reflexão acerca de 
como a Rede Globo de Televisão traz personagens nordestinos em suas produções de entreteni-
mento, levando à problemática de estereotipar uma dada região do Brasil com um imaginário que 
perdura na sociedade desde o final do século XIX no país. Foram escolhidas, para o estudo, as tele-
novelas Senhora do Destino (2002) e Cheias de Charme (2010).

Outro aspecto importante é o preconceito linguístico que vem à tona com o modo como uti-
lizam a linguagem nordestina, uma vez que a sociedade ainda é arraigada a um português uno e 
dentro das normas gramaticais vigentes. Outro fator determinante na perpetuação do preconceito 
linguístico está relacionado à questão econômica, visto que a região Sudeste se apresenta como 
centro econômico do país, enquanto o Nordeste ocupa uma posição de menor destaque.

118 - Trabalho apresentado no GT DISCURSO, IDENTIDADE E CULTURA do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e 
Subjetividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
119 - Graduanda da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Teresina-PI. Endereço eletrônico: mesquitaangelica942@gmail.com
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O objetivo geral pauta-se na compreensão de quão basilar são as variações linguísticas para 
a reafirmação da identidade cultural de um povo. Como objetivo específico tem a investigação da 
linguagem desses personagens como detentoras de sua cultura e dos processos históricos que per-
duram na região bem como validar a heterogeneidade da língua brasileira reconhecendo suas varia-
ções linguísticas como algo enriquecedor da cultura nacional.

Esta pesquisa apresenta cunho teórico e método qualitativo. Para as discussões apresentadas 
foram utilizadas bases teóricas da Linguística Histórica, Sociolinguística e Análise do Discurso.

DISCURSO PRESO À IDEOLOGIA.

A Análise do Discurso é umas das áreas da Linguística que objetiva esmiuçar o que há por trás 
da construção do sujeito e compreende as ideologias que influenciam diretamente na posição do 
elemento enquanto presente na sociedade com sua linguagem. Tem-se o discurso como a palavra 
em movimento.

Segundo Orlandi (2009, p. 9), analisar o discurso é

 [...] problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se coloca-
rem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da 
linguagem. Perceber que não podemos não estar sujeitos à linguagem, a seus equívo-
cos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparen-
temente cotidiano nos signos.

É inevitável retomar o sujeito quanto à sua posição em sociedade e seu falar; olhar toda a sua 
construção ideológica e o quanto os seus ideais pesam sobre sua forma de comunicação e efeitos de 
sentido através da sua língua.

Michel Pêcheux, fundador da Análise do Discurso, propõe a colocação de questões para a Ci-
ência da Linguagem com o intuito de a historicidade da língua que muitas vezes é deixada de lado 
venha à tona, além de questionar as Ciências Sociais buscando a transparência da linguagem na qual 
elas se constroem.

Nessa perspectiva, definir-se-á o ‘sentido’ como regrado por questões de espaço e tempo das 
práticas humanas, dissociando-se o conceito de subjetividade e limitando a autonomia da língua, 
objeto de estudo da Linguística. 

A Análise do Discurso não trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas 
com a língua no mundo, com maneiras de significar, com homens falando, conside-
rando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, 
seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade. (ORLANDI, 2009, 
p.16)

O estudo da linguagem como discurso não se concebe com a língua numa perspectiva estrutu-
ralista; leva em consideração fatores que irão interferir em como o sujeito (detentor da capacidade 
comunicativa) irá construir seu discurso na sociedade. A Análise do Discurso trabalha com a relação 
entre língua/discurso/ideologia. 

Tal relação vem a partir da concepção de Pêcheux (1975), citado por Orlandi, (2009, p.17) e o 
autor afirma que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpe-
lado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido”.

Logo, ao tomarmos para estudo o falar do sujeito na sociedade, estaremos também analisando 
toda uma base ideológica que aquele discurso carrega e como essa relação pode ser aceitável ou 
não aos outros cidadãos e como isso pode acentuar a desigualdade social e preconceitos que perdu-
ram na sociedade. Vale salientar que se analisará ideologia como algo que não reflete o mundo real, 
mas representa a relação imaginária entre os indivíduos para o mundo real. Nessa perspectiva o ho-
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mem está dentro da ideologia por depender da língua para comunicar-se em sociedade e tentar des-
crever o real, entretanto, ela não reflete em si o ‘real’ por adaptar-se diferentemente a cada sujeito. 

Orlandi (2009, p.25) explica uma base fundamental para que o estudo sobre o discurso acon-
teça: “a linguagem é linguagem porque faz sentido. E a linguagem só faz sentido porque se inscreve 
na história”. Ou seja, para que se consiga investigar o discurso de um sujeito precisamos entender os 
processos históricos que o indivíduo passa ao longo de sua formação e em como tais perspectivas 
interferem em como aquela pessoa refere-se a si mesmo em um ambiente de comunidade.

A noção de compreensão na Análise do Discurso virá a partir de um objeto simbólico produzin-
do sentidos quando há interpretação; a explicação dos processos significativos e como isso vai estar 
alinhado para e por sujeitos. Pode-se, então, notar que tal proposta de interpretação dos discursos 
possibilitará uma noção de novas práticas de leitura para os vários meios utilizados para incorporar 
os discursos como textos, enunciados, músicas, produções artísticas etc.

Sobre a ampliação do conceito de linguagem e comunicação Gadet e Hak (1997, p.25) anali-
sando as contribuições de Pêcheux sobre o tema em questão colocam que: 

A ligação entre a prática e o discurso, Pêcheux recusa completamente a concepção 
de linguagem que a reduz a um instrumento de comunicação de significações que 
existiriam e poderiam ser definidas independentemente da linguagem, isto é, “infor-
mações”. Esta teoria ou concepção de linguagem é, para ele, uma ideologia cuja fun-
ção nas “ciências humanas e sociais” (onde ela é dominante) é justamente mascarar 
sua ligação com a prática política, obscurecer esta ligação e, ao mesmo tempo, colo-
car estas ciências ao prolongamento das ciências naturais.

Pêcheux busca demonstrar, através de sua teoria, uma ampliação da concepção de linguagem 
e comunicação para que as ciências que se utilizam dela para os seus estudos de forma direta tam-
bém se reconstruam e se postem de maneira diferente para com o público de tais estudos. A modi-
ficação da visão sobre a linguagem permite que os estudos sejam feitos e comtemplem de fato as 
variadas ideologias presentes na sociedade, sem discriminar ou supervalorizar determinada teoria 
por parecer mais aceitável para as pessoas.

Analisaremos outro conceito trabalhado por Pêcheux e que se faz importante para o estudo 
do discurso que é a noção de interdiscurso, definido como um conjunto ‘já-ditos’ que sustenta todo 
dizer; ou seja, nenhum discurso é totalmente novo, pois o sujeito ao construí-lo se utiliza de toda 
uma base de conhecimentos que teve acesso e que foram aceitos e incorporados ao seu falar em 
sociedade (ORLANDI, 2009). 

Pêcheux (1979, citado por Orlandi 2009), afirma que o interdiscurso faz parte do saber dis-
cursivo, que facilmente é afetado pelo esquecimento; ele também divide os esquecimentos em duas 
formas que acontecem no discurso como: 

a) Esquecimento número um: também denominado como esquecimento ideológico, acontece 
no inconsciente e é resultado de como os vários pensamentos ideológicos afetam nossa postura 
comunicativa;

b) Esquecimento número dois: é da ordem da enunciação, ao falarmos optamos por uma ma-
neira específica de falar e não outra, e isso implicará na construção das famílias parafrásticas que 
permitem que o dizer poderia ser dito sempre de uma maneira diferente.

Tal ideia faz-se necessária para que haja o conhecimento de que os discursos não nascem co-
nosco; no entanto, a partir do nascimento eles começam a agir e, assim, são incorporados de manei-
ras singulares no dizer. Vale salientar que os sujeitos podem passar por processos históricos seme-
lhantes, mas tais processos serão incorporados de maneira distinta entre os sujeitos. 

Logo, percebe-se o discurso como detentor de bases históricas e culturas distintas que permi-
te entender que a língua poderá configurar-se de acordo com muitos aspectos e isso faz parte de sua 
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heterogeneidade – que deve ser entendida e não avaliada como refletora de um ideal tido mais acei-
to ou não , “correta” ou não –e sim como algo que carregará a identidade do sujeito em sociedade.

HETEROGENEIDADE NA LÍNGUA: LINGUÍSTICA HISTÓRICA E SOCIOLINGUÍSTICA.

Os estudos linguísticos a partir de Saussure, considerado o pai da linguística, sem dúvidas são 
imprescindíveis para o que hoje é conhecido e refletido sobre a língua. Ao entrar em contato com 
tais teorias, nota-se o quão fecundo são esses olhares para a linguagem humana, afinal é o que di-
fere dos demais métodos de comunicação: a capacidade de produção infinita a partir de caracteres 
finitos. A habilidade de moldar a linguagem de acordo com o local, situação e tantos outros fatores 
para que a troca comunicativa aconteça da melhor forma possível.

A linguística histórica, importante campo para os estudos sobre a língua se dispõe a interpre-
tar mudanças no devir temporal e em diferentes níveis de análise linguística, uma área profícua e 
que corrobora para a reconstituição da história do português brasileiro e para uma disseminação do 
que seria a real língua, levando a entender o seu funcionamento na sociedade.

Pensando nisso, Faraco (2019) afirma que a língua é como a sociedade: heterogênea, contra-
ditória, simultaneamente integrada e em constante devir. Ou seja, reflete diretamente os processos 
no qual o corpo social está à disposição. Tal predisposição possibilita que ela seja modificada ao 
longo dos anos e de acordo com a região em que é utilizada, e isso é o que se denomina por variação 
linguística, conceito bastante trabalhado pela teoria sociolinguística e também presente na linguís-
tica histórica. Ainda de acordo com este autor:

Uma língua é, então, um conjunto de variedades (e só assim pode ser definida) dis-
tribuídas no espaço geográfico e social e no eixo do tempo, conjunto que os falantes, 
por razões históricas, políticas e socioculturais, idealizam como uma realidade una 
onde não há, efetivamente, unidade. (FARACO, 2019, p. 35).

O português brasileiro, por sua vez, apresenta uma alta diversidade e variabilidade, não só por 
extensão territorial, mas, também, pela disposição de renda e, até mesmo, pelo desenvolvimento 
regional que aconteceu em épocas e de maneiras distintas, refletindo diretamente na construção de 
um ideário sob o povo que advém de determinada região ou estado do país.

Nessa perspectiva, a sociolinguística vem com o intuito de estudar a língua em uso no seio 
das comunidades de fala, levando em consideração aspectos linguísticos e sociais. Apresenta-se, 
portanto, com um caráter interdisciplinar, entre língua e sociedade, com enfoque nos empregos lin-
guísticos concretos e principalmente os de caráter heterogêneo. 

A não aceitação de que a língua varia por diversos motivos e que tais variações não implicam 
em “falar errado” acarreta um problema bastante presente na sociedade e muitas vezes não conhe-
cido e, consequentemente não combatido conhecido por ‘preconceito linguístico’; o que ocasiona 
exclusão social daqueles que falam determinada variação do português brasileiro.

Os atos de dizer, a enunciação, leva à reflexão de como os falantes utilizam os recursos da 
língua de forma maleável. Tal característica permite que o sujeito se comporte na situação de co-
municação de acordo com o que se espera para aquela conversa e assim faça uso satisfatório da 
linguagem.

O falante de determinada variedade não vai, necessariamente, ficar impossibilitado de se co-
municar por deter dada regionalidade em sua fala, pois a língua, apesar de variar, ainda é composta 
por estruturas comuns que podem ser observadas nas tantas situacionalidades regionais ou práti-
cas de uso. 

A grande questão é a visão limitada a um ideal ultrapassado de que o português brasileiro seja 
um só e que o falar nordestino seja observado a partir de um estereótipo criado ao longo dos anos 
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e aceito facilmente na sociedade brasileira. No caso do Nordeste, a maneira de falar remete a um 
povo, em uma parte, que vem se modernizando lentamente, que tem acesso a uma educação precá-
ria e que é facilmente marginalizado.

Marcos Bagno, importante representante da Sociolinguística no Brasil e que ao longo da sua 
produção teórica vem lutando para que as variações do português brasileiro sejam respeitadas e 
tratadas como detentoras de tão ricas culturas, traz à tona o quanto é deixado de lado rotineira-
mente até mesmo no ensino de língua portuguesa nas escolas e como isso fortalece toda a cons-
trução de um “falar errado” que é representado não somente nas produções televisivas através dos 
personagens nordestinos, mais também no próprio livro didático que, quando traz variação linguís-
tica, a descreve para ridicularizar tais falares e impor um jeito uno e correto da língua. Acerca das 
variações linguísticas, ele afirma que:

[...] achar que uma determinada forma linguística é mais “certa” que outra é a mesma 
coisa que achar que os homens são mais inteligentes que as mulheres, que os ho-
mossexuais são “doentes”, ou que os brancos merecem mandar nos negros. (BAGNO, 
2015, p. 25)

Por isso, romper com o preconceito linguístico é quebrar a noção de “erro de português”, visto 
que o falante tem propriedade para moldar sua forma de falar em sociedade em tantas situações de 
uso. Ademais, para o autor, a partir do ato de troca de informações, o bom uso da língua já está feito. 
Bagno (2015, p.176), nesse sentido, argumenta que:

todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente dessa lín-
gua, capaz de discernir intuitivamente a gramaticalidade ou agramaticalidade de um 
enunciado, isto é, se um enunciado obedece ou não às regras de funcionamento da 
língua.

Vale salientar que tais regras não se limitam à gramática e sim a outros fatores que são aceitos 
pelos falantes do português brasileiro como construção correta e satisfatória de comunicação. Haja 
vista que as regras gramaticais muitas vezes não são seguidas sequer no uso mais formal da língua 
justamente por não seguir o desenvolvimento natural que a língua sofre paralelamente à sociedade 
e aos processos históricos. 

Perini, 1997, citado por Bagno (2015, p. 177), argumenta sobre o conhecimento oriundo dos 
falantes nativos de determinada língua:

Qualquer falante de português possui um conhecimento implícito altamente elabo-
rado da língua, muito embora não seja capaz de explicitar esse conhecimento. E [...] 
esse conhecimento não é fruto de instrução recebida na escola, mas foi adquirido 
de maneira tão natural e espontânea quanto a nossa habilidade de andar. Mesmo 
pessoas que nunca estudaram gramática chegam a um a um conhecimento implícito 
perfeitamente adequado da língua. São como pessoas que não conhecem a anatomia 
e a fisiologia das pernas, mas que andam, dançam, nadam e pedalam sem problemas.

Observa-se, a partir de tais afirmativas, quanto o apego à língua, de forma isolada dos fatores 
que empreendem sobre ela para a ocorrência das variações, torna o conhecimento limitado às re-
gras e padrões que não refletem a real comunicação dos falantes. Excluir a influência dos processos 
históricos e da identidade cultural de um povo é excluir tudo o que o falante exerce na comunicação, 
dado que ele tem total controle de sua língua e com isso consegue realizar de forma satisfatória e, 
ao longo de sua vida, irá construir sua competência comunicativa de conhecer mais sobre sua língua 
e conseguir observar as nuanças dela em suas várias situações e possibilidades de uso. 

A partir dessas novas conquistas teóricas, o trabalho com a língua passa a encarar, 
debater e combater todo o tipo de preconceito linguístico dando lugar às tentati-
vas de valorização das variedades de língua não-padrão ou não-cultas. (Marcuschi, 
2000, p. 16)
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 Essas novas teorias buscam olhar para a língua não como estremada de seu sujeito portador 
e da sociedade na qual ela é utilizada; todavia buscam entender em como esses fatores extralin-
guísticos exercem poder sobre o funcionamento da língua dentro do corpo social e, assim, almejam 
reconhecer que a cultura de um povo influenciará diretamente sobre sua comunicação por também 
estarem presentes nesse processo evolutivo da língua.

Os questionamentos sobre o que seria “certo” ou “errado” na língua são bastante notados na 
comunicação através da fala, visto que ela seria a real língua natural, pois a escrita é somente uma 
tentativa de materializar a fala. Bagno (2001, p. 24) busca descrever quão rica é a língua falada:

[...] um tesouro onde é possível encontrar coisas muito antigas, conservadas ao longo 
dos séculos, e também muitas inovações, resultantes das transformações inevitáveis 
porque passa tudo o que é humano - e nada mais humano que a língua.

Os estudos acerca da língua escrita não podem tomar cabo, contudo, urge que exista uma 
maior valorização da fala e que se construa a percepção de como a cultura e a historicidade de uma 
sociedade intervém diretamente no que de fato será a língua para aquele povo e em como isso vai 
sofrer variação de acordo com a região em que está se analisando; deve-se então olhar para as va-
riações como adequações necessárias para incorporar aspectos próprios de um povo ao seu falar.

Bagno, seu livro “Não é Errado Falar Assim”, reafirma como no Brasil, hodiernamente, o pre-
conceito linguístico se perpetua por meio dos canais de comunicação que tem amplitude, pois pos-
sibilita um acesso cada vez maior e mais fácil aos seus usuários e estes canais divulgam uma noção 
de erros de português que tem a inutilidade de reafirmar perspectivas que deveriam estar ultrapas-
sadas na sociedade e que trazem consigo uma ideologia que vem sendo incorporada aos falantes 
maternos sobre sua própria língua.

Para tanto, vale ressaltar que ambas teorias citadas se aproximam em muitos aspectos pelo 
fato de trabalharem fatores extralinguísticos na análise da língua, trazendo à tona o quão basilares 
serão essas características para o entendimento do que a língua é e em como ela funciona nas várias 
situações reais de uso. A partir desse reconhecimento estaremos caminhando rumo ao entendi-
mento da heterogeneidade da língua e em como a cultura exerce poder sobre essas variações do 
português brasileiro.

ESTUDOS DOS PERSONAGENS TELEVISIVOS SEGUNDO AS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
DA ANÁLISE DO DISCURSO, LINGUÍSTICA HISTÓRICA E SOCIOLINGUÍSTICA.

O recorte dos personagens a serem analisados será feito pela sua forma de linguagem, vesti-
mentas e atitudes comportamentais observadas nas cenas. Ambas, nos levarão à reflexão de como 
há a construção de um discurso com bases ideológicas por seus criadores, bem como eles perduram 
e são facilmente aceitos e para muitos, sinal de representatividade para aqueles que seriam seme-
lhantes, ou seja, o povo nordestino.

As bases da Linguística histórica e Sociolinguística ajudarão a pensar na linguagem como um 
evento sociocomunicativo executado por meio de diversos fatores e em como a língua torna-se mol-
dável pelos seus falantes e por todo um processo histórico da sociedade a qual ela faz parte.

As personagens escolhidas para o presente estudo foram Maria do Carmo (da novela Senhora 
do Destino) e Chayene (da novela Cheias de Charme). Ambas, personagens representantes do sexo 
feminino e nordestinas; apresentaram, no seu figurino e na forma de se comportar em cena, jeitos 
que são atribuídos de forma genérica a todos os nordestinos, além de apresentarem uma linguagem 
peculiar que é atribuída à região por meio, principalmente, do uso de sotaque considerado ‘nordes-
tino’. 
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A escolha de tais personagens se deram a partir do desejo de observa-se esses sujeitos em 
duas perspectivas distintas: a de como a sociedade enxerga o sujeito nordestino em outros locais e 
em como seria a posição dele em um meio social diferente do que ele se originou. Ambas perspec-
tivas nos mostrarão como a cultura e a linguagem são muitas vezes interpretadas com um olhar 
limitado a um ideal de homogeneidade cultural e linguística.

A novela Senhora do Destino (ver figura 1, com a cena de abertura) conta a história de Maria do 
Carmo Ferreira da Silva (interpretada por Carolina Dickeman quando jovem e Susana Vieira quan-
do mais velha) que ao ser abandonada pelo marido Josivaldo, se desloca do interior de Pernambuco 
para o Rio de Janeiro com seus cinco filhos (GLOBO, 2002). A sua mudança está relacionada com a 
ideia de que o Nordeste é sinônimo de pobreza e miséria, enquanto que a região Sudeste do Brasil 
representa riqueza e desenvolvimento. A referida produção foi transmitida nacionalmente às 21 
horas, horário nobre no canal onde a mesma foi apresentada.

Figura 1: Abertura da novela Senhora do Destino

Disponível em:<https://amonovelas.com.br/novelas/senhora-do-destino-resumo-dos-capitulos-91-a-100-da-novela-da-globo/>. 

Acesso em:18 de ago. de 2020.

 No início do enredo, Maria do Carmo retrata aquela jovem nordestina que apesar de nova já 
tem cinco filhos, e ao ver-se abandonada pelo pai de seus filhos no sertão do Nordeste, decide por 
mudar para a região Sudeste, onde teria mais condições de criar seus filhos. Dá-se, nesse momento, 
uma cena marcante para a produção: ela banha sua filha mais nova, ainda recém-nascida, às mar-
gens do Rio São Francisco e, ao seu lado, os seus outros quatro filhos também se banham (ver figura 
2). E, posteriormente, acontece a cena em que ela migra com suas crianças em um “pau de arara” – 
transporte muito comum na região.

Figura 2: Maria do Carmo (Carolina Dickeman) banha sua filha no rio São Francisco

Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/senhora-do-destino-maria-do-carmo-banha-a-filha-no-

-sao-francisco/2873017/>. Acesso em: 18 de ago. de 2020.

Nessa personagem, observa-se ao longo da trama o estereótipo de que o nordestino necessa-
riamente precisa sofrer para conseguir sobreviver e em como a saída da sua região se faz importan-
te para que isso aconteça. Logo, percebe-se como esse repertório de vida apresenta-se em diversas 
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produções televisivas nacionais, denotando toda uma construção histórica e imutável da região e 
das pessoas que nela nascem e vivem.

Apesar de na segunda etapa da novela a personagem estar em uma condição social mais pres-
tigiada, ainda assim traz consigo referências ligadas à sua região de origem. Chamada de “anta nor-
destina” pela vilã da trama (Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah) – fato que demonstra 
como os imigrantes são denominados/pensados por muitos, justamente por utilizarem essas pecu-
liaridades regionais como fator de inferioridade.

Isso, segundo Bagno (2015), são valores negativos atribuídos a esses falantes por se expressa-
rem com uma variedade linguística menos prestigiada e que deve ser denominado por ‘preconceito 
linguístico’.

Em Cheias de Charme (ver figura 3), Chayene (interpretada por Cláudia Abreu) vem como uma 
personagem piauiense que conquista fama nacional com sua música “Xote da Brabuleta” e que ape-
sar de, na trama, pertencer a uma classe social favorecida ainda é desenhada como uma persona-
gem icônica e motivo de piada na narrativa (GLOBO, 2012).

Figura 3: Cena de abertura da novela Cheias de Charme

Disponível em:<http://teledramaturgia.com.br/cheias-de-charme/>. Acesso em: 18 de ago. de 2020.

Outro aspecto bem notório para a análise dessa personagem é seu comportamento bem ex-
travagante (ver figura 4), sua linguagem carregada de dialetos próprios de sua região. No enredo, 
esses aspectos trarão estranhamento pelos que circundam a estória e posteriormente pelos que 
consumirem o conteúdo. Faz-se importante destacar que a produção em análise foi transmitida no 
horário das 19 horas, apresentando um enredo mais descontraído.

Figura 4: Chayene (Cláudia Abreu) no seu quarto

Disponível em:<https://rd1.com.br/cheias-de-charme-chayene-vira-estrela-de-reality-show/>. Acesso em: 18 de ago. de 2020.

Chayene, ao longo da ficção, traz em seu modo de falar “errado” uma característica oriunda de 
sua origem piauiense e, na verdade, isso é um pré-julgamento das variações linguísticas presentes 
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em nosso país. Faraco (2019) denomina essas variedades desprivilegiadas pela parcela populacio-
nal de classe social ou região economicamente bem desenvolvida como uma “não língua”.

Expressões como “revelante”, “rejuvelhecer”, “chumbreguetes”, “japonês de agulha”, “frango”, 
“ariranha”, “personal dietistas” e “perebíase” compõem o vocabulário de Chayene e estão ligadas à 
sua origem, uma nordestina natural do Piauí. Essas expressões denotam estranhamento por parte 
dos personagens que circundam a trama, como também do público, consumidor do conteúdo em 
questão. As palavras apresentadas acima foram utilizadas de forma equivocada como representa-
ção do sujeito nordestino, visto que elas carregam consigo todo um estereótipo criado para dada 
região e não necessariamente descrevem de fato expressões linguísticas que fazem parte do reper-
tório desses falantes. 

Pensar-se-á, agora, em como a língua é fator discriminatório e em como isso é posto em segun-
do plano, perdurando por décadas e agravando-se com o correr dos dias. Está presente na formação 
escolar que não aborda o assunto com a devida valorização e importância, dando lugar ao estudo 
de uma língua fictícia, perfeita e toda a sua derivação e usualidades inatas como um erro que é fator 
de exclusão ao invés de reconhecer a heterogeneidade presente e enxergar nela o devido valor que 
carrega consigo. Não há a devida valorização desses falares regionais que trazem em sua estrutura 
a riqueza cultural de um povo, resultado de uma construção histórica. 

Todos esses aspectos citados de ambas as personagens nos levam a pensar acerca de como a 
sociedade carrega sobre sua linguagem um poder de configuração e em como isto faz possível com 
que a língua seja moldada através dos processos históricos e de formação da sociedade; além disso, 
vê-se uma notória influência que a cultura exerce sobre a língua e em como essa característica deve 
ser valorizada pelos seus falantes e respeitada por todos.

Na trama de “Senhora do Destino”, Maria do Carmo é nitidamente tratada com menosprezo 
por alguns personagens no enredo e isso é comprovado ao ser chamada de “anta nordestina” (como 
citado) pela personagem de Nazaré, que, ao longo da história, vem a compor momentos determi-
nantes para a trama da novela. Em “Cheias de Charme”, a personagem Chayene, chama a atenção 
por seu modo de falar bastante inusitado carregado de expressões para se referir a outros persona-
gens da trama como “ariranha” e “curicas”, palavras que são ligados à sua origem piauiense; além de 
seu jeito exagerado de postar-se, vestir e agir na trama de maneira irreverente.

Essas construções de personagens são reflexos de um preconceito para com as variedades 
linguísticas presentes no português brasileiro e que perpassam também a cultura e a visão sobre 
essas regiões. 

RESULTADOS PARCIAIS

Com base nas discussões apresentadas, reafirma-se a língua como detentora da cultura de 
determinado povo. O Brasil, por apresentar dimensões continentais e ter influências culturais di-
versas, apresenta variações no jeito de comunicar-se, sendo todas consideradas formas corretas, 
porquanto, a despeito de suas variações, a transmissão da mensagem é realizada com sucesso.

O Nordeste, em particular, apresenta uma forma linguística própria, o que faz com a cultura 
local seja uma das mais ricas do Brasil e que, por vezes, é retratada no cenário nacional de maneira 
pejorativa. É fulcral reconhecer a riqueza cultural do país e combater qualquer forma de precon-
ceito, inclusive os relacionados com a comunicação. Para tanto, o debate sobre o tema no dia-a-dia 
escolar é um importante mecanismo de superação dessa realidade.

As variações linguísticas não podem ser consideradas como ‘erros’, contudo, como um fator 
que demostra a pluralidade cultural do povo. Por isso, têm-se, como resultados parciais a compre-
ensão da importância e essencialidade das variações dialéticas regionais e o fomento da continua-
ção da pesquisa em pauta para que seja de domínio público que a cultura é a raiz e a substância de 
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um povo e que, sem a língua e seu aspecto inomogêneo que democratiza e viabiliza comportamen-
tos típicos, ela não poderia subsistir por completo.
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RESUMO

A divisão social e sexual do trabalho produz efeitos quanto a performances de gênero, decor-
rentes das relações de produção e formas de dominação, conforme Joan Scott (1995), Judith Butler 
(2003) e Simone de Beauvoir (2011). Assim este trabalho objetiva discutir como as vivências afetam 
as unidades produtivas e as relações intrafamiliares no campo, ao atribuir aos sujeitos “verdades 
institucionais”. Os relatos de mulheres trabalhadoras no sertão baiano, acerca da aprendizagem e 
uso de cadernetas agroecológicas, constituem-se o corpus. Para a sua análise, recorremos à Análise 
do Discurso francesa (AD), segundo as proposições metodológicas de Orlandi(2001), num percurso 
em que inicialmente se procedem a dessuperficialização do texto, que passa a ser discurso, e a sua 
remissão a uma Formação Discursiva das quais derivam os seus sentidos. Uma vez alcançadas a 
produção dos sentidos e a constituição dos sujeitos, chegam-se aos processos discursivos. Em seus 
discursos, portanto, os sujeitos enunciam da FD do Feminismo emancipatório, que define o traba-
lho como fonte de poder/saber. Assim, o efeito de sentido produzido é o de redefinição da própria 
subjetividade. 

Palavras-chave: Discurso; identidade; gênero; trabalho.

INTRODUÇÃO

Dentro da dinâmica produtiva, os sistemas econômicos lançam mão de recursos para a opera-
cionalização tanto da produção de valor, quanto da sua distribuição. Para tanto se valem do empre-
go de reservas naturais, capital, trabalho humano, capacidades tecnológicas e capacidades empre-
sariais, fatores necessários para viabilizar as atividades atinentes ao processo produtivo.

Nesse contexto o comportamento da população ocupada é de grande importância para o de-
sempenho da economia. Sua performance está diretamente ligada ao volume de empregos, taxas 
de desemprego, capacidade produtiva, bem como a sinergia e graus de conflito entre os agentes 
produtivos (CAMARGO, 1996), do que se denota o desempenho de uma atividade ou região.

 Porém há um aspecto que é recorrente: a existência de elementos e capacidades disponíveis 
para o trabalho que não são absorvidos, tanto pela capacidade de manutenção quanto de criação de 
postos de trabalho. Desse modo se afigura a desigual repartição de renda, o que afeta diretamente 
a divisão sexual do trabalho, com desvantagens recorrentes para as mulheres ao se observar por 
exemplo que, em 2018 a taxa de desocupação para os homens era de 11,5% enquanto que para as 
mulheres era de 14,9%. 

120 - Trabalho submetido ao GT 3. Discurso, gênero e subjetividade do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjeti-
vidade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
121 - Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora da Universidade do Estado da 
Bahia, Juazeiro/BA. Endereço eletrônico: annachris1967@gmail.com
122 - Doutora em Língua e cultura pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, professora do Ensino Médio da Secretaria de Edu-
cação da Bahia, em Juazeiro-Ba. Endereço eletrônico: grcosta0408@hotmail.com. 
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Tomando-se conta o rendimento médio das mulheres ocupadas entre 25 e 49 anos de idade, 
equivalia a 79,5% do recebido pelos homens nesse mesmo grupo etário. Ao se observar a situa-
ção das mulheres do campo o cenário é ainda pior, pois apenas 21,1 foram consideradas ocupadas 
entre as classificadas como trabalhadores da agropecuária, florestais, da caça e da pesca, obtendo 
rendimentos de 71,5% em relação aos dos homens (IBGE, 2018). Em que pese a contribuição das 
mulheres nos rendimentos dos domicílios tenha sido entre os anos de 1995-2015 cada vez mais 
expressiva (HOFFMANN, 2019), a desigualdade permanece.

Nesse cenário o papel da mulher do campo traz um agravante, pois o seu trabalho no domicílio 
é tomado, via de regra, como mero trabalho reprodutivo, o que a relega a segundo plano do ponto 
de vista de agregação de valor e, por consequência, na consideração social. Mas existem pontos de 
resistência a esse discurso, é o caso das cadernetas agroecológicas, uma experiência social desen-
volvida pela Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte (COFASPI) 
no semiárido baiano. O seu foco é a apropriação, pelas mulheres, de técnicas básicas de contabilida-
de para mensuração de suas contribuições na produção econômica agroecológica e no incremento 
de renda das famílias, com efeitos ontológicos visíveis em relatos veiculados em redes sociais.

Para tratar do tema o presente artigo está estruturado como segue: além da presente introdu-
ção, a segunda seção traz uma discussão acerca da divisão social e sexual do trabalho; em seguida, 
enfoca o papel da agroecologia no ciclo produtivo do campo; na quarta seção apresenta o percurso 
metodológico adotado, e em seguida apresenta e analisa os resultados encontrados; por fim tece 
considerações finais.

SOCIABILIDADES NA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO

As sociabilidades se manifestam das mais variadas formas na vida social, dependendo da ma-
neira como as relações sociais são experimentadas nos espaços de convívio, podendo ser passagei-
ras ou duradouras, formais ou informais. Ao se tomar em consideração as sociabilidades há que ir ao 
plano do cotidiano; na dimensão de ver e perceber o mundo a partir do plano individual. Levar em 
consideração o que é compartilhado nas relações sociais face a face, mas também os movimentos 
gerais da vida em sociedade, capazes de movimentar a estrutura social em variados graus de com-
plexidade.

Elas expressam interesses, maneiras de agir e sentir dos indivíduos e grupos em função de 
suas escolhas, mas também se expressam de forma institucionalizada. Dentre as de maior relevân-
cia está o trabalho, pois afeta de modo bastante abrangente e organizado a sobrevivência e autoa-
firmação (FORSÉ, 1981; BIDART, 1988).

O trabalho é uma categoria fundamental da vida social. Se vincula a alguns elementos que se 
colocam como fatores determinantes a conjunturas específicas, a exemplo de: heranças históricas, 
macrocondicionalidades, retorno do capital humano, talento e habilidades inatas, curva da experi-
ência, estoques de riqueza acumulados, poder de mercado, heterogeneidade ocupacional e discri-
minação (ROSSETTTI, 1997).

Nessa perspectiva, a atividade econômica está vinculada a cenários macroestruturais, políti-
cos, sociológicos e culturais, levando a que se considerem fatores ligados à conformação social e à 
formação histórica. O que é gerado como resultado é a sua forma hegemônica de determinação das 
relações produtivas. De modo que os diversos segmentos do mercado de trabalho estão ligados por 
um elo estrutural, tendo em vista resultarem do mesmo processo cujo curso se vincula à dominância 
do capital. 

Assim os setores formal e informal são indissociáveis. Sobre isso Cacciamalli (1983, p.29) afir-
ma que “o movimento relevante é que a produção capitalista pode vir a destruir certas atividades 
informais num determinado momento e local e, simultaneamente, criar e recriar 
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outra”, mas esta característica é parte da lógica de produção e apropriação de riqueza capita-
lista. Estão aí incluídos os trabalhadores dedicados ao setor terciário mas também os autônomos 
dedicados à manufatura de bens de consumo, produção de alimentos, dentre outros.

Mas o setor informal, embora se constitua em parte como negação da apropriação direta da 
mais-valia, está inserido neste mesmo contexto sócio-histórico e é dependente da sua lógica de 
determinação. Comporta o conjunto de empresas ou pessoas ocupadas em atividades pouco or-
ganizadas que utilizam processos tecnológicos simples, que tanto podem se encontrar em merca-
dos competitivos quanto na base da estrutura produtiva, como é o caso da agricultura familiar e da 
agroecologia.

Tem como característica a ocupação por conta própria, onde o produtor direto é possuidor 
dos instrumentos de trabalho, podendo recorrer ao trabalho de membros da família, muitos dos 
quais são mulheres, ou de ajudantes. Sem a existência de relações formais e impessoais, nem mesmo 
a divisão capital-trabalho, a atividade produtiva é guiada pelo fluxo de renda, e não pela perseguição 
de uma taxa de rentabilidade competitiva.

Há que se considerar também a centralidade do trabalho como parte ‘essencial’ na definição 
ontológica do ser humano, pois a sociedade contemporânea é constituída por uma base econômi-
ca, natureza da ocupação, e posição na distribuição de poder e prestígio. O que se constitui em fa-
tor determinante para as relações de produção, sobre as quais se ancoram paradigmas ideológicos 
(MARX, 2008).

Ao se observar tais dinâmicas produtivas podemos encontrar, de modo bastante significativo, 
sociabilidades relativas à divisão de funções entre os sexos, típica da estratificação social que atri-
bui a mulher volumosas atividades relativas à reprodução da vida das famílias, de forma recorrente 
imputando-as trabalho de caráter informal. Entretanto tais atividades via de regra são classificadas 
como de menor relevância, fazendo parecer que há uma menor importância das contribuições femi-
ninas no ciclo produtivo.

Assim a divisão a divisão social e sexual do trabalho pode ser definida como a maneira como 
o trabalho é dividido nas relações entre os sexos, sendo essa forma histórica e conjunturalmente 
modificada em cada sociedade. Deste modo, o trabalho produz efeitos quanto a performances de 
gênero, decorrentes das relações de produção e formas de dominação, capazes de produzir uma 
base de representações sociais que motivam e orientam as relações e interações (WEBER, 1997) e, 
assim, conformar condutas coletivas. 

Ela produz, por vias simbólicas legitimadas pelas sociabilidades, o reconhecimento que torna 
padrões culturais em práticas sociais naturalizadas (SCOTT, 1995). Pois corrobora com a definição 
de expectativas de desempenho de papéis sociais, o que para as mulheres significa a submissão na 
relação sexual, extensiva ao trabalho de reprodução no ambiente familiar. Assim se estabelece um 
caráter prescritivo que se difunde na memória coletiva e na reprodução da linguagem (MOSCO-
VICI, 2011). E uma vez aceito seu conteúdo, as representações passam a compor a identidade e o 
modo de julgamento dos agentes.

Daí a consolidação dos modos de dominação que atuam, tanto no plano cultural quanto no 
subjetivo, ao gerar ajustes nas dinâmicas materiais e ideológicas. Isto se manifesta em sentido am-
plo, sendo o patriarcalismo uma de suas manifestações enquanto sistema sociopolítico (DELPHY, 
2009; MIGUEL; BIROLI, 2013; PATEMAN, 1989).

Ao alinhar a forma de apreender dos indivíduos, faz com que suas visões de mundo sejam re-
sultado da assimilação das estruturas objetivas, de modo que “a ordem instituída tende sempre a se 
manifestar, mesmo aos olhos dos mais desfavorecidos, como algo evidente” (BOURDIEU, 2001, p. 
210).

Na medida em que a dominação é tanto questão de processos culturais e psicológicos como 
de processos materiais e políticos, ela age no sentido de ajustamento dos agentes de modo que, o 
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que está em jogo, são as formas estruturais que a inscrevem em um ambiente socioculturalmente 
definido nas relações cotidianas do mundo social.

Para compreender historicamente as desigualdades sociais relativas à divisão social e sexual 
do trabalho, é necessário admitir uma dimensão relacional das relações de poder, em que estão im-
bricados os aspectos culturais, normativos, políticos, econômicos e subjetivos (BUTLER, 2003). As-
sim se permite legitimar as posições sociais, com implicações significativas nas estruturas históricas 
baseadas em práxis androcêntricas (BOURDIEU, 2005). 

A esse respeito Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo dizia que “a mulher é como um homem 
um ser humano: mas tal afirmação é abstrata; o fato é que todo ser humano concreto é singularmen-
te situado” (BEAUVOIR, 2011, p. 15). 

Porém, se o pré-construído está em toda parte, cabe a dúvida radical no espaço multimensio-
nal das relações sociais (BOURDIEU, 2004). Os discursos de oposição levantados pelos movimen-
tos feministas tornaram-se instrumentos para questionar a lógica hegemônica 

que estabelece papéis assimétricos de gênero (SCOTT, 1995) e que pode ser observado nas 
dinâmicas das mulheres do campo que se dedicam a agroecologia. 

AGROECOLOGIA NO CICLO PRODUTIVO DO CAMPO

A revolução verde trouxe inequivocamente ganhos em termos de aumento de produtividade 
e volume de commodities, criando um ambiente de inovações contínuas no campo pela implemen-
tação de melhoramento genético, pesquisas para desenvolver a fertilização do solo, uso de agrotó-
xicos e melhorias das máquinas, assim foi possível uma maior produtividade no campo. 

Em que pese a sua pujança representada no PIB e nos bens exportados (IPEA, 2020), as com-
modities não geram postos de trabalho e distribuição de renda na mesma proporção. Esse papel de 
propiciar trabalho e rendimentos no campo e suprir o mercado interno é cumprido pela agricultura 
familiar.

 Para se ter uma ideia da sua importância, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, em 
levantamento feito em mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil, 77% dos estabe-
lecimentos agrícolas do país foram classificados como da agricultura familiar. Em extensão de área, 
a agricultura familiar ocupava no período da pesquisa 80,9 milhões de hectares, o que representa 
23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.

Em setembro de 2017, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas o que 
significam 67% do total de pessoas ocupadas naquele momento na agropecuária. Ela ainda resultou 
em 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários. Estima-se que o setor é 
responsável por aproximadamente de 50% da comida que chega à mesa das famílias brasileiras e 
emprega 70% da mão de obra no campo.

Conforme o censo, os agricultores familiares têm participação significativa na produção dos 
alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Nas culturas permanentes, o segmento responde por 
48% do valor da produção de café e banana; nas culturas temporárias, são responsáveis por 80% do 
valor de produção da mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção do feijão (IBGE, 2017), de modo 
que é visível a contribuição significativa para a economia brasileira, movimentando cerca de R$ 55 
bilhões por ano no país. 

Para melhor especificação, a designação agricultura familiar, no âmbito deste trabalho, se re-
fere ao campesinato, como definido por Wanderley (2009), se constituindo naquilo que vem a ser o 
foco da agroecologia, seu ponto crucial para o entendimento das vivências sociais, tanto do ponto 
de vista econômico quanto das práticas culturais que compõem esse segmento social. 
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Ao fazer uma breve retrospectiva histórica é possível identificar no Brasil, a partir da década 
de 1980, um crescimento de movimentos no campo de contraponto ao agronegócio, voltados a prá-
ticas agroecológicas, na produção e manejo de culturas das pequenas e médias propriedades. A par-
tir de estratégias de empoderamento das práticas produtivas, de escoamento e comercialização da 
produção, o campesinato passou a ter maior controle sobre os seus processos produtivos, gerando 
melhores resultados no mercado (CAPORAL; COSTABEBER, 2002).

As contribuições da agroecologia são significativas, pois se propõe a viabilizar metodologias 
acessíveis para que se alcancem novos condicionantes de participação por parte das comunida-
des. De sorte a promover rearranjos sociais que permitam ao campesinato se tornar protagonista, 
com capacidade de decisão nas dinâmicas sociais (MOREIRA; CARMO, 2004; SEVILLA-GUZMAN, 
2006).

No cenário da produção econômica se insere, de modo bastante expressivo, o trabalho das 
mulheres do campo, com o desempenho das atividades do cuidado dentro das residências e no tra-
balho dedicado aos quintais, que servem de suporte à complementação da alimentação do grupo 
familiar, seja através do cultivo de hortas e pomares, da criação de animais, ou até mesmo da fabri-
cação de peças artesanais. 

Ao se tomar a experiência como fator de saber fazer, são várias as lutas por reconhecimento 
(HONNET, 2009), articuladas nesta perspectiva pelas vozes e ações de feministas brasileiras volta-
das às mulheres do campo, como pode ser visto na experiência das cadernetas agroecológicas. 

Trata-se de uma técnica contábil relativamente simples, sistematizada pelo Centro de Tec-
nologias Alternativas da Zona da Mata de Minas Gerais (CTA-ZM), a partir de contribuições de di-
versos grupos de mulheres e agroecologia ligados a Articulação Nacional de Agroecologia – ANA. 
Propicia o controle do que é produzido na unidade produtiva de agricultura familiar, com o objetivo 
de visibilizar e valorizar a produção agroecológica das 

mulheres agricultoras. Permite que sejam registrados consumo, troca, venda e doação do que 
é cultivado nas propriedades pelas agricultoras, bem como os demais trabalhos que gerem renda 
direta para a família.

Consiste em uma prática de inovação da gestão e controle do processo produtivo no âmbito 
das performances femininas, pois a “caderneta busca por meio da monetarização da produção reali-
zada nos quintais, dar maior visibilidade ao trabalho, principalmente o produtivo não (ou pouco) re-
munerado – voltado ao autoconsumo, à troca, à doação e à venda (ANSCHAU; GONÇALVES, 2018, 
p.4)”. 

São, portanto as mulheres do campo, voltadas a práticas agroecológicas, na produção e ma-
nejo de culturas das pequenas e médias propriedades sujeitos da nossa pesquisa. E os seus dizeres 
sobre essa experiência constituem o nosso corpus, coletado em seus depoimentos em áudios, vei-
culados no instagram do COFASPI (Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável 
do Piemonte), em julho do ano em curso. Para a sua análise, tomaremos os dispositivos teórico e 
analítico da Análise de Discurso francesa (AD), apoiados nas postulações de Pêcheux (1975) e nos 
procedimentos propostos por Orlandi (2001), sob a perspectiva pecheutiana. Veja-se a seguir quais 
os seus desdobramentos no âmbito discursivo e das subjetividades.

PERCURSO METODOLÓGICO

A materialidade discursiva tomada para análise são relatos de experiência do uso de caderne-
tas agroecológicas implementado pela COFASPI, sediada em Jacobina/BA. A entidade tem inserção 
expressiva no Território Piemonte da Diamantina (Bahia), atendendo os municípios de Umburanas, 
Ourolândia, Mirangaba, Saúde, Várzea Nova, Caém, Jacobina, Miguel Calmon e Serrolândia, bem 
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como em municípios do Território Piemonte Norte do Itapicuru, quais sejam: Filadélfia, Caldeirão 
Grande, São José, Ponto Novo e Pindobaçu.

Para fins deste trabalho de investigação foram analisados treze relatos orais de mulheres que 
experimentaram a utilização das cadernetas agroecológicas, veiculados nas redes sociais 

da entidade nas plataformas do Facebook e Instagram. Em seguida foram selecionados cinco 
depoimentos de mulheres, donas de casa, casadas, de escolaridade básica cuja atividade ocorre em 
seus quintais, com o cultivo de hortas e criação de animais`, tais como galinhas e patos.

Uma vez anunciados elementos das condições de produção dos discursos, convém iniciar esse 
percurso metodológico, questionando sobre como se constituem esses sujeitos discursivamente e 
a partir de quais Formações Discursivas enunciam, além de verificar os efeitos de sentidos produzi-
dos em seus dizeres sobre a experiência em questão. A fim de responder a esses questionamentos, 
trabalharemos com as categorias sujeito, discurso, interdiscurso, intradiscurso, Formação discur-
siva, formações imaginárias, apoiados em Pêcheux (1975), Orlandi (2001), Brandão (2004 ) entre 
outros de igual importância.

É, portanto, Michel Pêcheux, linguista e lexicólogo o autor da obra Por uma Análise Automáti-
ca do Discurso (1988), que inaugura essa disciplina ou campo do saber, sendo também responsável 
pela sua solidez. O surgimento da AD ocorre em um período marcado por conflitos socioeconômi-
cos, históricos e políticos, e decorre da necessidade de superação de uma linguística frasal, incapaz 
de dar conta do texto na sua complexidade. Em seu percurso metodológico, define como objeto de 
estudo o discurso, e ao fazê-lo, inscreve-o na relação da língua com a história, com o sujeito e com a 
ideologia. 

 Em seus pressupostos, o linguista francês considera a nova disciplina como uma ruptura epis-
temológica, por inserir o estudo do discurso num campo em que se articulam questões relativas ao 
sujeito e à ideologia (MALDIDIER, 1997). Assim, Pêcheux (1997) reconhece os sujeitos e o discurso 
como históricos e ideológicos, transferindo os processos de significação para a semântica do dis-
curso, terreno em que se relacionam a língua e a história nos processos discursivos. Dele decorre a 
noção de condições de produção. 

 As condições de produção, termo herdado do marxismo, integram esse quadro teórico por 
compreenderem as circunstâncias de enunciação, a relação entre os interlocutores e o contexto 
sócio-histórico-ideológico. Esse último comporta elementos da sociedade com suas instituições, 
transpondo o contexto imediato. Para Amaral (2015, p.39), são as condições de produção constitu-
tivas da significação do que se enuncia. Sendo assim, o discurso se apresenta afetado pela exteriori-
dade que, segundo Amaral (2015, p.40), “[...] corresponde aos discursos já existentes e com os quais 
o discurso se constitui como um outro discurso; trata-se do processo entre discursos – o interdis-
curso”, sobre o qual trataremos a seguir na sua relação com o intradiscurso.

OS EIXOS DA MEMÓRIA E DA ATUALIDADE, O DISCURSO E OS SENTIDOS

 Orlandi (2001), ao apoiar-se no ponto de vista enunciado por Pêcheux (1975), refere-se ao in-
terdiscurso como o saber discursivo que torna possível todo dizer, o já dito capaz de sustentar cada 
tomada da palavra. São formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Elas são 
indispensáveis para a compreensão do funcionamento do discurso e a sua relação com a ideologia 
e os sujeitos; enfim, para a construção dos sentidos. Esses últimos são sempre determinados ideo-
logicamente. Por isso, o intradiscurso, o fio do discurso, só pode ser entendido na sua relação com o 
interdiscurso. 

De conformidade com Orlandi (2001, p.33), o intradiscurso designa “aquilo que estamos di-
zendo naquele momento dado, em condições dadas”. Já o interdiscurso é por ela definido como “um 
eixo vertical no qual se encontram todos os dizeres já ditos e esquecidos que representam o dizível 
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(p. 32)”. Assim, todo dizer situa-se na confluência do eixo da memória e da atualidade. O interdiscur-
so tem, pois, um efeito sobre o dizer que se atualiza em uma formulação. Sendo assim, o sentido de 
um texto é, então, apreendido no espaço interdiscursivo entre as Formações Discursivas em ques-
tão num discurso.

As Formações Discursivas, segundo Pêcheux (1975), consistem em “[...] aquilo que numa dada 
formação ideológica, numa conjuntura dada, isto é, a partir de uma posição dada, determinada pelo 
estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito”. Logo, são as FDs responsáveis por 
definir os dizeres permitidos ou não numa dada realidade. Isso ocorre a fim de atingir um objetivo 
desejado e alcançar certos interesses. Podem ser eles de manutenção da realidade ou de sua trans-
formação. Para ele, é da FD na qual são produzidas as palavras, que elas recebem seus sentidos. E 
essas, quando remetidas à exterioridade, convertem-se em discurso.

O discurso é considerado por Pêcheux (1975) como efeito de sentido, que revela a ideologia 
funcionando a partir da materialidade linguística, o texto. Brandão (2004) define-o como “toda ati-
vidade comunicativa entre interlocutores; atividade produtora de sentidos que se dá entre falan-
tes”. Acrescente-se a essa definição que esses interlocutores se situam num determinado tempo 
histórico, num espaço geográfico, carregam consigo a ideologia do grupo a que pertencem.

Verificar como se produzem os efeitos de sentido e como se constituem os sujeitos envolvidos 
numa determinada situação de interação são objetivos da AD. Compreende, desse modo, serem o 
sujeito e o sentido que instituem o funcionamento discursivo de qualquer texto. Este último, por 
sua vez, é concebido por Orlandi (2006, p. 116 - 117) como “unidade de significação, é o lugar mais 
adequado para se observar o fenômeno da linguagem”. 

Feitas essas postulações sobre a disciplina em estudo, é possível depreender que as suas bases 
epistemológicas estão fincadas na Linguística, nas Ciências Sociais e na Psicanálise. Sobre a primei-
ra já tratamos em parágrafos precedentes. No que se refere à segunda, comporta um nome em cujas 
ideias se apoia o projeto da AD – Althusser – com a obra Ideologia e Aparelhos Ideológicos, publicada 
em 1970, na qual defende a interpelação ideológica do sujeito. 

O SUJEITO DA AD

A tese central da interpelação ideológica defende que a ideologia interpela os indivíduos em 
sujeito, identifica-os, assim apresentada por Althusser (1970, p. 93): “[...] toda ideologia tem por 
função [é o que a define] ‘constituir’ indivíduos concretos em sujeito”. Como bem esclarece Pêcheux 
(1997, p. 155): “[...] o que a tese ‘a Ideologia interpela os indivíduos em sujeitos’ designa é exata-
mente que o ‘não sujeito’ é interpelado-constituído em sujeito pela Ideologia”. Pêcheux refere-se ao 
indivíduo como o ‘não sujeito’. 

 Para a AD, não há sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente estão materialmente liga-
dos pela língua. O fenômeno da discursividade situa-se nesse processo, conforme comenta Orlandi 
(2001, p. 48): “Pela interpelação ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade”. O 
quadro dessas postulações requer a noção de inconsciente, a partir de Lacan, determinantes para a 
conceituação de sujeito. 

Mussalim (2006, p. 109) sintetiza as postulações de Lacan sobre a relação entre linguagem e 
inconsciente, enfim a constituição do sujeito: “Para ele, o outro ocupa uma posição de domínio com 
relação ao sujeito, é uma ordem anterior e exterior a ele, em relação à qual o sujeito se define, ganha 
identidade”. 

A autora argumenta ainda que os pressupostos teóricos lacanianos fornecem para a AD uma 
teoria de sujeito clivado, dividido, mas capaz de se estruturar a partir da linguagem. Ela sublinha que 
o sujeito da AD não se apresenta livre para dizer o que quer dizer, mas ocupa um 
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lugar social a partir do qual enuncia o que lhe é possível, a partir de uma determinada Forma-
ção Discursiva, conceito já abordado.

Importa ressaltar aqui que o sujeito de que tratamos difere do indivíduo, sujeito empírico. Ele 
é discursivo, consiste na representação dos lugares ocupados pelos sujeitos na estrutura de uma 
formação social. Os discursos são produzidos por sujeitos. Tem-se, assim, um locutor que se frag-
menta em muitos sujeitos os quais falam de um lugar determinado, no interior, do processo discur-
sivo, em que se movimentam (COSTA, 2009, p. 121).

Nessa perspectiva, tem-se como objetivo verificar como se constituem os sujeitos desse es-
tudo na relação com o uso de cadernetas agroecológicas implementado pela COFASPI, quais dis-
cursos os atravessam. Interessam-nos as representações por eles construídas, sobre si mesmos e 
as FDs a partir das quais enunciam. Tais representações são nomeadas formações imaginárias ou 
imagens pela AD. Uma vez abordados as categorias eleitas para a análise, trataremos a seguir do ca-
minho metodológico percorrido na busca pela produção dos sentidos e da constituição dos sujeitos, 
conforme proposto. 

A PRODUÇÃO DOS SENTIDOS E A CONSTITUIÇÃO DOS SUJEITOS – A ANÁLISE 
DISCURSIVA

Em sua obra intitulada Análise de Discurso, princípios e procedimentos, Orlandi (2001) siste-
matiza em etapas a análise discursiva cujo propósito é verificar como o objeto simbólico (o texto) 
produz efeitos de sentido. Esse percurso compreende o estabelecimento do corpus e da pergunta 
que o organiza até o alcance dos processos discursivos, responsáveis pelo modo como o texto sig-
nifica.

A dessuperficialização, que consiste na transformação da superfície linguística (o corpus, o 
material bruto, o texto) em objeto discursivo ocorre na primeira etapa. Nela, o objeto de análise pas-
sa a ser o discurso, deixa de ser o texto, considerado “um exemplar do discurso” (ORLANDI 2001, 
p.65). Para a construção dos sentidos, é preciso referir esse texto à exterioridade, à discursividade, 
reportá-lo ao saber discursivo, ao já dito independentemente, considerando que todo texto inscrito 
na memória e na história, mantém um diálogo permanente com outros textos. 

Na segunda, remete-se o discurso a uma FD da qual derivam os seus sentidos e relacionam-se 
as diferentes FDs com a formação ideológica que interpela essas relações. Assim realiza-se o recor-
te.

Quando o analista atinge os processos discursivos nos quais os efeitos de sentido foram pro-
duzidos, a terceira etapa se realiza. O objeto de análise é o interdiscurso, cuja relação com o intra-
discurso propicia ao analista compreender a produção dos sentidos. Logo, tem-se como produto 
da análise a compreensão dos processos de produção dos sentidos e a constituição dos sujeitos em 
suas posições.

Apoiados nas contribuições citadas, procederemos à análise de textos extraídos das enuncia-
ções de mulheres campesinas sobre a sua experiência com as práticas agroecológicas, na produção 
e manejo de culturas das pequenas e médias propriedade. Conforme dito anteriormente, os textos 
foram coletados de seus depoimentos em áudios, veiculados no Instagram e Facebook da COFASPI 
(Cooperativa de Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte), em julho do ano em 
curso. Objetivamos verificar as suas formações imaginárias sobre si mesmas e a referida vivência, 
assim como se constituem enquanto sujeitos nessa relação. 
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A MULHER CAMPESINA - A IMAGEM DE SI MESMA E DA RELAÇÃO COM A 
CADERNETA

Informante 1

Toda mulher trabalha, mas acha que não fez nada, não faz nada. Mulher não tra-
balha. 

Informante 2

Mesmo que ela ajudasse o marido na horta ou na roça seja onde for, aí só tinha 
aquele ditado: não, minha mulher não trabalha não! Só fica em casa.

E você chega a se surpreender...um tanto de coisa que você produz ao mesmo 
tempo. Nem você mesmo (sic) dá valor; então você fica surpresa com isso.

Informante 3

A importância da caderneta pra mim é que ela veio mostrar hoje o quanto eu ve-
nho economizando as coisas na minha casa.

Informante 4

E agora com esse tempo bom aí, né? De abundância ... E com essa caderneta mu-
dou muita coisa, porque eu mesmo (sic) não sabia o quanto eu produzia no meu quintal. 
O quanto que eu tava tendo de renda com consumo, com o pouquinho que eu vendia, 
eu não sabia.

O uso dos pronomes da primeira pessoa do singular ocorrido reiteradas vezes nos enuncia-
dos dos informantes 3 e 4 (eu, mim, meu, minha aqui) reflete o olhar do sujeito discursivo sobre si 
mesmo, sua subjetividade. Já o uso dos possessivos como determinantes dos espaços domésticos 
(‘minha casa’), e do lugar de trabalho (‘meu quintal’), além de afirmar tal subjetividade, apontam para 
uma relação de apropriação desses espaços por parte desse sujeito. 

Tal proximidade com esses espaços se apresenta associada a uma avaliação positiva da Cader-
neta, que aparece em seus enunciados como um elemento transformador de sua história, verificada 
na forma verbal ‘mudou’(informante 4). Essa valoração é seguida iniciada pelo operador argumen-
tativo explicativo que introduz uma justificativa em ‘porque eu mesmo (sic) não sabia o quanto eu 
produzia no meu quintal’. 

Tem-se, portanto nesse enunciado uma percepção positiva da adesão à cooperativa, com des-
dobramentos favoráveis no tempo presente (hoje) em oposição a um passado caracterizado pela au-
sência de um saber, agora adquirido, explicitado e repetido em: ‘eu não sabia’. Os efeitos de sentido 
produzido é, portanto de mudança a partir da apropriação de saberes. 

Diferentemente do que que ocorre no discurso dos informantes 3 e 4, os sujeitos discursivos 
dos dizeres dos informantes 1 e 2 fazem uso da terceira pessoa e dessa forma lhes atribuem um 
tom de impessoalidade. Tem-se no início do enunciado do informante 1 um sujeito que se constitui, 
afirmando a mulher enquanto trabalhadora. Dessa forma, enuncia de um lugar comprometido com 
a quebra dos estereótipos ideológicos de gênero, conforme Simone de Beauvoir (2011) e Adichie 
(2015).

 No entanto, em seguida, pelo uso do operador ‘mas’, apresenta uma conclusão contrária em 
‘mas acha que não faz nada.’ E finaliza: ‘ Mulher não trabalha’. Nesses dois últimos dizeres, ocorre a 
dispersão, isto é, tem-se um outro sujeito enunciando de uma FD que aponta para papéis pré-defini-
dos os quais se projetam sobre a existência das mulheres. São formações imaginárias que as tomam 
por menos importantes na estrutura social. Ao, pretensamente, não serem capazes de gerar valor 
de troca nas relações econômicas (MARX, 2008), por serem impotentes para a produção, também 
não seriam capazes de autoafirmação nas relações interpessoais e familiares. 
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A MULHER DO CAMPO E O TRABALHO COMO FERRAMENTA DE LIBERAÇÃO 
FEMININA.

Informante 1

‘Aí a gente passa a perceber que a gente trabalha.’

Informante 2

‘Então ela é muito importante, para gente ela é uma planilha, né? E a planilha e 
também através da caderneta, eu percebi que o trabalho da gente tá sendo muito valo-
rizado, o trabalho da mulher’.

Informante 4

‘A gente tivemos (sic) acesso a essa caderneta aqui na fazenda Várzea Nova, e daí 
a gente acabou descobrindo a quantidade de trabalho que a gente mulher consegue, 
consegue fazer ao mesmo tempo.’ 

O sujeito discursivo desses enunciados assume uma posição de bom sujeito na relação com a 
cooperativa, na medida em que atribuem à Caderneta a construção de uma nova percepção sobre 
o trabalho da mulher. Desse modo, constituem-se enquanto sujeitos ativos, capazes de produzir um 
trabalho valorizado. 

O efeito de sentido produzido verificado é o de nascimento de uma ontologia, o que demons-
tra a reflexão sobre si. A imagem de si mesmo é a de um novo sujeito, capaz de se ver em uma condi-
ção nova, passando da condição de passivo a ativo na história, o que remete às formulações teóricas 
de Simone Beauvoir (2011) acerca do trabalho como ferramenta de liberação feminina.

CONCLUSÃO

Ao se debruçar sobre os discursos acerca da experiência vivenciada por mulheres no piemon-
te da Chapada Diamantina, na zona rural do território baiano, este trabalho de pesquisa trouxe a 
oportunidade de discutir as subjetividades femininas no processo produtivo, a partir da análise de 
suas formações discursivas veiculadas em redes sociais.

Foi possível, a partir dos enunciados coletados acerca da utilização das cadernetas agroeco-
lógicas, aplicar a técnica de Análise do Discurso Francesa e, assim, levantar os aspectos ideológicos 
que estruturam as falas das informantes. Deste tratamento depreendeu-se que as práticas sociais 
vinculadas à organização para o trabalho têm efeito direto na maneira de falar sobre si das mulheres 
campesinas, o que diz respeito a sua ontologia e ideologia.

Dado que a sociedade capitalista se realiza na lógica da mercadoria, nos termos apontados por 
Marx, do fetiche que opera atribuindo às pessoas o valor-trabalho transmutado no valor-moeda. Ao 
se dar conta que são capazes de produzir, as mulheres rompem com a ideologia da dominação femi-
nina, ao passo que verbalizam uma nova da percepção de si, em uma nova subjetividade. Deixando 
de ser um objeto em si para se transformar num sujeito para si.

Denota-se a superação da alienação, na medida em que se tornam capazes de se posicionar 
como sujeitos autodeterminados nas relações de produção. A ideologia da dominação que 

desvaloriza o papel da mulher nas relações socias, sejam elas econômicas ou não, é transmu-
tada pela lógica da liberação de si, num movimento em que saber fazer é instrumento de luta por 
reconhecimento e redistribuição
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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo a questão das relações amorosas no contexto 
social da modernidade. Nosso objetivo geral é analisar as relações amorosas no contexto do passado 
recente do município de Barras-PI. No tocante aos autores que fundamentaram este estudo, apon-
ta-se Mary Del Priore, Lilia Schwarcz e Simone de Beauvoir. No que se refere à situação problema, 
aponta-se como os casais heteros em Barras se relacionam amorosamente no período analisado. 
Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico sobre a história das relações amorosas em diversos 
momentos históricos distintos. Promoveu-se a execução de entrevistas orais abrangendo homens e 
mulheres que se relacionaram. O que nos levou a desenvolver este artigo foi a necessidade de com-
preender a sensibilidade que envolve os relacionamentos entre homens e mulheres, mediante uma 
análise histórica e cultural deste fato social. Além disso, esse tema é pertinente por ser atual e com 
reflexos na conjuntura histórica vigente. Também, é uma pesquisa que se insere na área de gênero, 
em razão de abordar a questão da mulher e a sua importância na formação desses laços amorosos se 
fundamentando em autores renomados das humanidades, que fazem estudos críticos a analíticos, 
dentro desta perspectiva sócio histórica. 

Palavras-Chave: Namoro; Casais heteros; Modernidade; Mulher.

INTRODUÇÃO 

Em relação ao artigo ele abordou a questão das relações amorosas no contexto social da mo-
dernidade, enfatizando-se principalmente os conceitos de ficar e namorar tendo como espaço geo-
gráfico a cidade de Barras e o recorte temporal dos anos 2000 a 2010. Ou seja, este estudo traz um 
debate pertinente em razão de ele tratar de um tema social, com fortes implicações nos dias de hoje 
e envolver o campo de pesquisa de gênero que é muito discutido pelas mídias como um todo como, 
por exemplo: os jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet. 

Sobre os objetivos que nortearam este artigo, destaca-se analisar as relações amorosas no 
contexto do passado recente em Barras, identificar as características dos relacionamentos amoro-
sos nos dias atuais envolvendo casais heteros em Barras Piauí, compreender os relacionamentos 
amorosos na contemporaneidade em Barras Piauí e destacar as diferenças entre o ficar e o namorar 
aos jovens casais barrenses. 

No que tange a situação problema em que esta pesquisa se pautou questiona-se como os ca-
sais heteros em Barras se relacionam amorosamente no período analisado? Até porque é coerente 
afirmar que devido á difusão da modernidade126, houve-se uma transformação na cultura social e 
neste sentido, as formas de namoros passaram por modificações bastante evidentes.

123 - Trabalho apresentado no GT 3. Discurso, Gênero e Subjetividade do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subje-
tividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020. 
124 - Professor substituto do curso de História Núcleo Rio Marataoan. Barras-PI. E-mail: aguiarjr_2007@hotmail.com
125 - Graduando da Universidade Estadual do Piauí. Barras-PI. E-mail: fransilva9610@gmail.com
126 - É um período de tempo que se caracteriza pela realidade social, cultural e econômica vigente no mundo. Ao tratarmos da era 
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Metodologicamente falando este artigo cientifico, utilizou-se de uma pesquisa de caráter bi-
bliográfico sobre a história das relações amorosas mediante diversos momentos históricos distin-
tos, e promoveu-se a execução de entrevistas orais abrangendo homens e mulheres, que se relacio-
naram amorosamente em barras Piauí trazendo assim, detalhes vastos acerca dessa temática de 
cunho histórico.

Elucidando o fato da escolha da aplicação da História Oral, nesta pesquisa cientifica, destaca-
-se a visão de Alves (2016, p. 3) afirmando que “a História oral caracteriza-se como uma metodologia 
de pesquisa que busca ouvir e registrar as vozes dos sujeitos excluídos da História oficial”. Ou seja, 
salienta-se que a História oral, foi aplicada neste presente estudo para enfatizar e dar destaque ao 
tema das relações amorosas, que é pouco abordado pela História e neste sentido, essa temática 
possui um campo de abordagem amplo e fértil, para investigações cientificas. 

Já o que me levou a desenvolver esta pesquisa que é de viés cientifico, foi principalmente com-
preender as sensibilidades que envolvem os relacionamentos entre homens e mulheres, mediante 
uma análise histórica e cultural deste fato social. Além disso, esse tema é pertinente, pois, ele está 
vinculado à sociedade contemporânea devido ser uma temática atual e com reflexos na conjuntura 
histórica vigente. Também, é uma pesquisa que se insere na área de gênero, em razão da mesma 
trabalhar a questão da mulher e a sua importância na formação desses laços amorosos se funda-
mentando em autores renomados das humanidades, que fazem estudos críticos a analíticos, dentro 
desta perspectiva sócio histórica.

Explicando a classificação deste artigo cientifico, no que tange á abordagem de análise das 
informações e dados, cita-se uma perspectiva qualitativa e quantitativa, em virtude dessa pesquisa 
abordar mais de uma amostra e analisa-la nesse texto, mediante as entrevistas orais. 

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DAS RELAÇÕES AMOROSAS NO BRASIL ENTRE OS 
SÉCULOS XVI E XIX.

Com relação às relações amorosas no Brasil ao longo da História, deve-se pontuar que elas se 
iniciaram nos contextos históricos colonial, imperial e republicano, neste sentido as suas manifesta-
ções estão ligadas á mais diferentes mentalidades sociais, apresentando assim peculiaridades que 
devem ser pesquisadas por historiadores, antropólogos, filósofos, sociólogos para que se compre-
endam as sociedades desses períodos. 

Salientando as relações amorosas no Brasil colonial, Priore (2006, p. 16) cita um exemplo, que 
ilustra os romances que ocorriam nesse contexto:

Comecemos, leitor, com um pequeno exemplo. São Paulo colonial: ancorada entre 
os charcos formados pelos rios Tamanduateí, Pinheiros, Juqueri e Cotia, o pequeno 
burgo estendia suas casas de taipa branqueada com tabatinga, entre as quais brota-
vam as torres de suas oito igrejas. Aqui e ali, chafarizes reuniam escravos e mulhe-
res, bilhas à cabeça, em busca de água. Muito barulho. Mas em um sobrado próximo, 
murmúrios e silêncio. Na rua do Rosário, em seu leito de morte, cercado de velas e 
imagens pias, João Sampaio Peixoto agonizava. Ele contava então a seu testador que 
tivera “por fragilidade da carne humana”, três filhos fora do casamento. Deixava-lhes 
a casa que comprara para sua mãe, uma certa Maria da Silva, e algum dinheiro para 
garantir as filhas mulheres um casamento condigno e o mais rápido possível. Ressal-
tava, contudo, que tais disposições em nada podiam prejudicar seus legítimos her-
deiros. É possível que, como outro contemporâneos, João tivesse Maria “de portas 
adentro”, como se dizia então. E, a despeito dos esforços da esposa que alegava ter-
-lhe sempre “amado e servido com afeto e obrigação”, ele preferisse sua concubina. E 
que tanto bem-querer se traduzisse em bens materiais e escravos.

moderna, pré-moderna ou ainda a pós-moderna, fazemos referência à ordem política, à organização de nações, à forma econômica 
que essas adotaram e inúmeras outras características.
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A partir da visão de Mary Del Priore, destaca-se que no momento em que o Brasil era uma co-
lônia, os namoros apresentavam particularidades, nas quais se cita que havia uma divisão bem níti-
da entre os relacionamentos amorosos das elites e das classes sociais menos abastadas, que incluía 
os negros e os indígenas. Até porque cabe mencionar que nos romances das sociedades opulentas, 
no Brasil colonial excluía-se a questão da paixão nos casamentos, a atração física ou o amor e neste 
aspecto razões de cunho pessoal por parte do pater famílias era o que determinava a escolha dos 
cônjuges, em um relacionamento de casais das aristocracias brancas que tinham interesses de âm-
bito social, econômico e político.

Além disso, no contexto histórico em que o Brasil era uma colônia pertencente ao reino de 
Portugal, a mulher de elite era pressionada pelo clérigos e moralistas desse período a desempenhar 
um papel de passiva, e nos relacionamentos amorosos os pais eram quem escolhiam seus namo-
rados ou maridos, sendo que a opinião das mulheres não possuía legitimidade no que tange suas 
preferencias amorosas. Com isso, a moça neste período tinha que ser vista como virtuosa, honesta 
e honrada características não exigidas do homem, pois, para a mulher solteira a virgindade aumen-
tava em muito as chances de um casamento. 

Dessa forma no período colonial brasileiro, é pertinente explanar que a questão do adultério 
era uma prática bastante comum, mesmo sendo proibida pela Igreja Católica vigente, para isso Pi-
mentel (2007, p.37) destaca que:

O controle da sexualidade feito pela Igreja transformava em crime as relações sexu-
ais que não se inserissem nos preceitos cristãos e que não se voltassem para a pro-
criação. O casamento, considerado disciplina dos instintos sexuais, sofria uma série 
de restrições e regulamentações impostas gradualmente pela Igreja. 

Baseado no ponto de vista de Pimentel salienta-se que na época colonial brasileira, qualquer 
prática amorosa de cunho sexual externa ao casamento, era concebida como crime, neste aspecto 
menciona-se as Ordenações Filipinas definido como um código de leis religiosas, que determinava 
em situações como o marido flagar sua esposa o traindo ou meramente suspeitar de traição no caso 
de boato, o direito de matá-la era em legitima causa, devido a essa compilação jurídica que ratificava 
esse ato. Com isso, é pertinente citar o título XXXVIII das ordenações Filipinas que orientam niti-
damente no que tange aos direitos do homem, cuja mulher for encontrada na prática inescrupulosa 
do adultério:

[...] não somente poderá o marido matar sua mulher e o adultero, que achar com ella 
em adultério, mas ainda os póde licitamente matar, sendo certo que lhe cometterão 
adultério; e entendendo assi provar, e provando depois o adultério per prova licita e 
bastante conforme á Direito, será livre sem pena alguma, salvo nos casos sobreditos, 
onde serão punidos segundo acima dito he.(apud PIERANGELLI, 1980, p.42).

Analisando minuciosamente as Ordenações Filipinas, ratifica-se que a violência fazia parte 
dos relacionamentos amorosos nos séculos XVI e XIX no Brasil, e que o estado juntamente com o 
apoio da Igreja Católica, interferiam diretamente na vida conjugal dos casais, no sentido de aten-
der aos interesses políticos e religiosos desses sujeitos, que administravam o Novo Mundo127. Além 
dessa punição respaldada juridicamente pelas Ordenações Filipinas, podia-se também, internar as 
mulheres adulteras nos conventos, para que passassem o resto das suas nesses locais, sem verem 
sua família e longe da sua própria casa. 

Para Coelho (2015, p. 252) “Na sociedade do século XVI, o concubinato se tornaria prática co-
mum, iniciada desde o momento que os portugueses deixavam suas esposas na Europa e assumiam 
relações ilícitas ao chegarem no Brasil”. Lembrando que essa realidade envolveu não só lusitanos 

127 - È um dos nomes dados ao Hemisfério Ocidental, mais especificamente ao continente americano. O termo tem as suas origens 
nos finais do século XV em razão da descoberta da América por Cristóvão Colombo.
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mais diversos indivíduos, pertencentes a outros países da Europa, como franceses, ingleses e ale-
mães. 

È interessante que seja argumentado que era bastante comum no Brasil colonial, a questão 
das uniões consensuais, ou seja aqueles relacionamentos amorosos marcados pelo fato de uma pes-
soa viver em companhia de um cônjuge sem ter casado no civil ou no religioso. 

Aprofundando o debate acerca das relações amorosas e sexuais, no Brasil colônia vale a expli-
cação de Vainfas (1997, p.236) enfatizando o seguinte:

Sexo pluriétnico, escravidão, concubinato, eis um tripé fundamental das relações se-
xuais na colônia. No entanto, de modo algum quer isso dizer, como se afirmou muito 
tempo em nossa historiografia, que o casamento legal era raro na colônia e somente 
restrito as famílias de elite, as quais aderiam ao matrimonio cristão para chancelar 
uniões conjugais com interesses patrimoniais. 

Afirma-se a partir dessa citação que o concubinato se deu, relacionado a uma conjuntura de 
vigência do sistema escravista no brasil colonial, até porque é interessante falar que o casamento 
nos moldes da Igreja Católica, nesse período era esporádico e infrequente e quando ocorria nor-
malmente eram as elites que realizavam essas uniões matrimoniais. Já sobre as penas para quem 
cometia o ato ilícito e pecaminoso do concubinato, variavam desde admoestações até o degredo.

Abordando os relacionamentos amorosos que envolviam as negras na sociedade colonial bra-
sileira, se percebe uma distinção no papel da mulher africana negra em comparação a mulher branca 
de traços europeus, para isso, Baseggio e Silva (2015, p.20) destaca essa diferença ao pontuar que:

As negras, na sociedade colonial, viviam nas casas-grandes e eram muitas vezes as 
que iniciavam os filhos dos grandes proprietários na vida sexual. Eram amas de lei-
te, cuidavam da casa, prestavam serviços, e muitas vezes ainda eram submetidas às 
condições de violência sexual. Perto do fim do regime colonial, muitas conseguiam 
suas cartas de alforria, conseguindo assim, a liberdade depois de anos de escravidão. 
Mesmo quando livres, ainda encontravam dificuldades em seus caminhos, agora li-
vres, muitas vezes não tinham para onde ir, e acabavam se tornando prostitutas a fim 
de evitar a fome e a miséria.

Com isso, se compreende que a mulher negra, no momento histórico em que o Brasil era uma 
colônia, era vista como um objeto sexual, na qual a sua função era satisfazer sexualmente seus se-
nhores brancos, além disso, percebe-se que elas viviam uma realidade, bastante difícil, pois, a mes-
mas sofriam com frequência castigos e devido a essa conjuntura de fome, pobreza, violência e mi-
séria acabavam se tornando na prática prostitutas, que vendiam seu próprio corpo para sobreviver 
diante dessa cruel situação social, na qual elas estavam submetidas.

No que tange os romances amorosos que ocorreram entre portugueses e indígenas em terras 
brasileiras, Freyre (2013, p. 61) cita que “Já aperfeiçoados à poligamia [...] os portugueses encontra-
ram na moral sexual dos ameríndios o campo fácil para expandir aquela sua tendência [...] de vive-
rem com muitas mulheres”. Ou seja, argumenta-se que essas relações amorosas entre lusitanos e 
indígenas no período colonial brasileiro, foram marcadas pelo fato dos portugueses terem mais de 
uma mulher e ao mesmo tempo gozarem de um contato íntimo com uma cultura sexual diferente da 
que eles conheciam, no Velho mundo.

Ainda no decorrer do Brasil colonial, as oportunidades dos homens encontrarem as namora-
das, eram reduzidas, se restringindo basicamente as missas dominicais ou nas procissões que a Igre-
ja Católica realizava pelas ruas e bairros das cidades como locais de paquera. A partir dessa pers-
pectiva, namorar era bastante complicado e complexo, as pessoas pouco se encontravam e se viam. 

Pontua-se que nessas missas ocorria a principal forma de namoro, que era quando os rapazes 
denominados “gaviões” ficavam na porta das igrejas, para quando as moças denominadas popular-
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mente na época de “pombas”, eram assediadas com um beliscão no seu antebraço. Lembrando que 
esse tipo de galanteio, ficou conhecido como “mimos de Portugal”.

Outras características a serem elencadas no que se refere aos namoros na época colonial bra-
sileira, vale destacar que aconteciam com certa frequência dentro das próprias igrejas, piscadelas 
e até mesmo trocas espontâneas de cartas e bilhetinhos de cunho amoroso. Entretanto, Graham 
(1990, p. 271) afirma que no início do século XIX ainda no contexto em que o Brasil era uma colônia 
pertencente ao reino Portugal, que essa dinâmica amorosa vai se ampliar, e mediante isso ele afirma 
que:

Foi nesse contexto que a troca de bilhetes e cartas ganhou amplitude e dramaticida-
de, deslizando todos os dias pelas mãos dos namorados e seus cúmplices. A inglesa 
Maria Graham, que viajou pelo Brasil no início da década de 1820, certa noite admi-
rava as belas mulheres em uma reunião elegante no bairro de Botafogo quando ou-
viu o comentário sarcástico de um conterrâneo há mais tempo no país. Segundo ele, 
“havia naquela sala pelo menos dez senhoras providas do bilhete que escorregariam 
na mão de seus galãs”, “tanto as casadas quanto as solteiras”.

Logo, é coerente explicar que essa prática de troca de cartas e bilhetinhos, que tem origem co-
lonial normalmente era feita pelos pequenos escravos que se responsabilizavam por levar esses re-
cadinhos, em que os namorados se chamavam reciprocamente de “meu bem” de “minha alma” e até 
mesmo afirmavam viver e morrer juntos, demonstrando dessa forma seu lado intimo e apaixonante. 

Segundo Priore (2011, p.63) “Mãos e pés eram os que mais atraíam olhares e atenções mas-
culinas”. Neste sentido, Mary Del Priore salienta e deixa claro que o ato do rapaz pisar no pé da 
moça e pegar na mão dela, significava formas de demonstrar simbolicamente o encantamento que 
o homem tinha pela mulher, até porque deve-se mencionar que o pezinho das mulheres e as mãos 
representavam no contexto colonial brasileiro, as partes do corpo mais desejadas nesse período. 

Mais um ponto a ser explicitado é que na vigência do Brasil enquanto um domínio concernente 
a Coroa lusitana, o ambiente das igrejas eram, em geral, bastante escuras logo, os namorados ou 
amantes aproveitavam rapidamente para se beliscar, pisar nos pés e realizar todo tipo de carinho e 
meiguice que se pode imaginar.

Um fato que chama a atenção é que nessa conjuntura histórica, decorriam-se relações sexuais 
breves em algumas igrejas às encondias, neste aspecto vale destacar que nos altares laterais em 
meio a escuridão, para repulsa por parte dos bispos e da Igreja Católica, casais normalmente se en-
contravam e copulavam facilmente às vezes até dentro da nave eclesiástica, mesmo sendo proibido 
e condenado oficialmente pelas autoridades clericais.

Debatendo-se uma outra forma de namoro bastante comum que se deu no Brasil, já no sécu-
lo XIX, momento este de transição da época colonial para a imperial nos costumes, Priore (2006, 
p.121) elucida que:

Um cenário: o sobrado humilde, dando para a rua de pedras, como tantos que se 
agarravam às ladeiras do morro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Por trás da jane-
la, um rosto, um olhar. Impossível não fixar a imagem desconhecida e bela. Um diá-
logo entre mãe e filha: “— Vai para a janela, Aurélia [...] tu és tão bonita, Aurélia, que 
muitos moços se te conhecessem haviam de apaixonar-se. Poderia escolher então 
algum que te agradasse”. Ao que a jovem responde, “— Casamento e mortalha no céu 
se talham, minha mãe”.

A partir dessa citação de Mary del Priore, evidencia-se o denominado namoro de escarrinho, 
que consistia basicamente onde o homem ficava embaixo de uma janela da moça perto normalmente 
de seu quarto, fazendo variados tipos de barulho, e até mesmo de escarro para conquistar a atenção 
da jovem desejada. No entanto, cabe argumentar que esse tipo de galanteio, era excessivamente 
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perseguido pelos pais, pois, uma moça denominada popularmente na época de janeleira tinha uma 
conotação pejorativa de fácil e que trazia graves consequências a mesma.

Além do mais, no momento histórico em que o Brasil vivenciou a sua fase imperial, aconteceu 
com habitual frequência a prática considerada na sociedade da época, errônea e pecaminosa da 
virgindade roubada que ocorria antes da união matrimonial, na qual as moças deixavam levar sua 
respectiva virgindade por rapazes galanteadores (os defloramentos). Até porque, era do interesse 
geral da igreja e das famílias majoritárias, que todas as jovens meninas casassem virgens e puras, 
para que assim conseguissem bons pretendentes para se casar, e a partir dessa situação surgiu a 
expressão “vai se queixar com o bispo” que referia-se a uma espécie de auto defesa das mulheres, 
revelando que foram obrigadas a se entregar em razão dos presentes recebidos e bilhetes amoro-
sos, que as induziram a esse ato.

Mediante essa realidade na qual as moças haviam perdido sua virgindade antes do casamento, 
nos períodos históricos colonial e imperial do Brasil, dependendo da situação financeira do homem 
que realizou esse ato, os pais das jovens nessa época, podiam pedir indenizações na forma de pro-
priedades, riquezas ou escravos no sentido de reparar essa desonra familiar.

Refletindo acerca dos namoros nas fases históricas colonial e imperial no Brasil, se percebe 
que havia enormes diferenças do que por exemplo: nos romances praticados nos dias de hoje, pri-
meiro a mentalidade social era extremamente religiosa e ligada a Deus, tanto que a palavra amor 
não estava relacionado a homem e mulher, e sim exclusivamente a dimensão divina. Outro aspecto, 
é que o casamento tinha um caráter materialista, pois, os dotes possuíam um papel fundamental na 
formação conjugal dos relacionamentos amorosos e patrimonial das famílias de elite manterem seu 
prestígio socioeconômico e político, e atrelado a isso existia os chamados manuais de confessor, que 
segundo Mary Del Priore proibiam os casais de trocarem os denominados ósculos, ou seja em uma 
linguagem popular os beijos calientes.

Convém também, falar que nas épocas colonial e imperial do Brasil, a presença muito forte 
dentro da sociedade como um todo do conservadorismo, que influenciou diretamente nos namoros, 
tanto das classes sociais mais elitizadas como das menos abastadas e que se formos analisar profun-
damente essa questão, ainda se verifica traços e resquícios disso na contemporaneidade.

UMA ANÁLISE HISTÓRICA DAS RELAÇÕES AMOROSAS NO BRASIL: A PARTIR DA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX.

Em relação as relações amorosas que ocorreram no Brasil a partir da segunda metade do sé-
culo XX, destaca-se que elas foram influenciadas diretamente por fatores como a questão da Re-
volução Sexual128, nos anos 1960, a chegada da pílula anticoncepcional, a entrada maciça das mu-
lheres brasileiras no mercado de trabalho, o fenômeno de popularização das novelas como difusor 
de novos hábitos e costumes, e atrelado a isso revistas femininas como por exemplo: O Ele e Ela se 
consolidam como ferramentas de emancipação das mulheres no âmbito social.

Debatendo-se a temática da Revolução Sexual, cita-se Sant’Ana (2016, p.4) argumentando 
acerca desse fato histórico da segunda metade do século XX:

Assuntos como gêneros, sexualidade, família, estão no centro de grandes mudanças 
culturais nos últimos sessenta anos. Esses temas nunca estiveram tão em pauta nas 
discussões; tanto nas esferas políticas, como na pública e privada. As mudanças ini-
ciadas há seis décadas estão vinculadas a uma série de eventos que instauraram uma 
nova ordem social. A revolução sexual, a liberação feminina a separação da sexuali-
dade do ciclo procriativo, a partir do desenvolvimento de métodos contraceptivos, 
são elementos que estão presente nas análises das relações sociais e das transfor-

128 - A Revolução Sexual ou liberação Sexual é uma perspectiva social que desafia os códigos tradicionais de comportamento rela-
cionados a sexualidade humana e aos relacionamentos interpessoais.
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mações da vida íntima. Por essa razão, apresentaremos um panorama das novas 
configurações, perspectivas e problemas da sociedade atual como consequências da 
revolução sexual e as implicações resultantes de novas atitudes incorporados pelas 
pessoas, inseridas num mundo moderno.

Analisando amplamente a Revolução Sexual, salienta-se que as suas consequências afetaram 
nitidamente as relações amorosas, no contexto histórico da Segunda Metade do século XX, para 
isso menciona-se que devido a essa fato social por exemplo: os casais passaram adotar os anticon-
cepcionais que ocasionaram a separação do ato sexual da procriação, neste sentido o número de 
filhos entre os cônjuges na camada social elitista decresceu. Além disso, se percebe que ocorreu 
uma valorização extrema da importância do prazer sexual no ato copular. 

Com isso, vale explicar que nesta conjuntura socio histórica da Segunda Metade do século 
XX, vai surgir a denominação flerte que é compreendida basicamente como o namoro realizado nos 
anos 50 dessa época. Também, se enfatiza que o flerte vai se caracterizar como um tipo de afinidade 
amorosa que surge através de olhares, atitudes e conversas amigáveis que resultava em um tipo de 
aproximação sem falar simplesmente sobre o que se sente. 

Comentando sobre a chegada da pílula anticoncepcional, pontua-se que ela surgiu nos Esta-
dos Unidos na década de 1960, representando dessa forma uma verdadeira revolução nos hábitos 
sexuais do mundo ocidental, pois, deve-se abordar que com o advento da pílula anticoncepcional 
ocorreu uma mudança no conceito de sexualidade prática, em razão do casal neste contexto estar 
fazendo relações sexuais apenas pela questão do prazer sexual. 

Discorrendo acerca da vinda da pílula anticoncepcional para o Brasil, é interessante falar que 
existem diversos estudos problematizando esse fato histórico e também, trazendo diferentes abor-
dagens nos campos científicos da Sociologia, Filosofia e a História. Neste aspecto, Santana e Waisse 
(2016,p.205) enfatizam que:

A pílula chegou ao Brasil em 1962. O primeiro anúncio sobre o medicamento foi num 
breve comunicado sobre “Progressos da Medicina”, publicado na Folha Ilustrada que, 
incluía no mesmo patamar válvulas plásticas para o coração e pílulas hormonais para 
anticoncepção, consideradas uma “verdadeira vitória” no campo da farmacologia; o 
comunicado trazia, ainda, um breve histórico do novo medicamento.

Ponderando em relação ao contexto histórico na qual a pílula anticoncepcional chegou no 
Brasil, menciona-se uma época caracterizada por uma grande efervescência política, em razão do 
país ter passado por um período marcado pelo parlamentarismo e atrelado a isso João Goulart129 
substituiu Jânio Quadros depois de sua renúncia. Logo, Jango governou o Brasil em uma conjuntura 
desfavorável economicamente e politicamente, em decorrência da alta do dólar, inflação crescente 
e um número sem precedentes de greves, entre outros embates.

Salientando os motivos no que tange a utilização da pílula anticoncepcional no Brasil a partir 
da Segunda Metade do século XX até os dias de hoje, cita-se prevenir a gravidez e também os sinto-
mas da TPM, cólica, acne, endometriose e síndrome dos ovários policísticos. 

Outro aspecto a ser pensado acerca das relações amorosas no Brasil, na conjuntura históri-
ca da Segunda Metade do século XX, é a questão da inserção das mulheres de um modo geral no 
mercado de trabalho, neste sentido compreender esse fato sócio histórico, mediante a dinâmica de 
relações amorosas vigente neste contexto é de fundamental pertinência nesta pesquisa cientifica. 

Analisando a temática da inserção das mulheres no mercado de trabalho no Brasil, aponta-se 
a visão de Baylão e Schettino (2014) afirmando que a entrada da mulher no mercado de trabalho 
está associada ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, como o uso do anticoncepcional e 

129 - Conhecido popularmente como “Jango”, foi um advogado e político brasileiro, 24º presidente do Brasil, de 1961 a 1964. 
Antes disso, também foi o 14º vice-presidente, de 1956 a 1961, durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio 
Quadros. 
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consequentemente com as mulheres reduzindo o número de filhos que desejavam possuir, se qui-
sessem ter, quando e quanto tê-los, podendo se dividir entre a casa e o trabalho. Ou seja, com a in-
trodução da mulher no mercado de trabalho as relações amorosas se transformaram e adquiriram 
uma nova roupagem nas suas características. 

Abordando o fenômeno das novelas como difusor de novos hábitos e costumes, explica-se que 
as novelas se configuram como uma ferramenta, capaz de influenciar diretamente na mentalidade 
dos casais, pois, elas trazem histórias de romances diversos que trabalham temas do dia a dia social.

RESULTADOS E DISCURSÕES 

Falando acerca das entrevistas que foram realizadas para fundamentar empiricamente esse 
artigo cientifico, cita-se que elas abrangeram cinco indagações, nas quais menciona-se o seguinte: 
qual é a distinção de tratamento dada pelos pais do namorado e da namorada a partir da questão de 
gênero? Como os pais no contexto atual, tratam os seus filhos e as suas filhas no período de namo-
rar? Como os pais da namorada tratavam sua filha quando ela arranjava namoro, os pais sabiam do 
relacionamento ou não sabiam do relacionamento? Você acha que as escolhas amorosas são pauta-
das por algum tipo de fator social? Em sua opinião existem diferenças das formas de namoro antiga-
mente, para a dos dias atuais?

Em relação a indagação, sobre a distinção de tratamento dada pelos pais do namorado e da 
namorada a partir da questão de gênero, cita-se a afirmação de Silva (2020): 

A distinção de tratamento existente, se refere ao fato na maioria das situações dos 
pais, por exemplo darem apoio para que seus filhos homens namorem mais cedo e já 
para as filhas mulheres, se percebe uma realidade diferente onde a menina é acon-
selhada a ter cuidado com suas escolhas amorosas, para que não sofra por alguma 
decepção amorosa, neste sentido essa é a minha percepção, sobre essa pergunta. 

 Com isso, se compreende que a partir da opinião da entrevista Suelen da Silva uma realidade 
peculiar no que concerne ao tratamento dado pelos pais do namorado e da namorada a partir da 
questão de gênero, pois, se observa que existem diferenças bastante nítidas envolvendo o contexto, 
quando os meninos homens começam a namorar e em comparação as meninas também, arrumam 
seus namorados. 

Outra pergunta levantada nessas entrevistas, envolveu como os pais no contexto atual, tra-
tam os seus filhos e as suas filhas no período de namorar. Para isso, é coerente a visão de Rocha 
(2020) acerca dessa indagação: 

Na minha opinião, á uma distinção da forma como os pais tratam os seus filhos no 
período de namorar nos dias atuais do que em comparação á antigamente, pois no 
contexto atual a maioria dos pais busca fazer com que seus filhos namorem pessoas 
de um determinado perfil como por exemplo: que não seja alcoolico, que tenha uma 
profissão e que também, não seja usuário de drogas. Essa é a minha opinião sobre 
essa sua pergunta, até por que nos dias de hoje a vida está muita complicada e isso 
influencia nos namoros. 

Dessa maneira, se percebe que o entrevistado Paulo da Rocha argumentou que no contexto 
social da atualidade, os pais vêm buscando orientar os seus filhos nas suas escolhas amorosas, até 
porque a nossa realidade cotidiana é bastante complexa. Além disso, salienta-se que existem algu-
mas diferenças da forma como os pais, tratavam seus filhos e filhas no período de namorar vigente 
do que em comparação ao passado. 

È pertinente o debate, sobre o questionamento de como os pais da namorada tratavam sua 
filha quando ela arranjava namoro e além disso, os pais sabiam do relacionamento ou não sabiam do 
relacionamento. Com isso, menciona-se a afirmação de Oliveira (2020): 
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Tinha uma grande diferença, pois as meninas só podiam namorar na presença dos 
pais e eles tinham que aceitar primeiro esse namorado que elas queriam se relacio-
nar amorosamente e muitos dos pais não sabiam dos relacionamentos de seus filhos 
e filhas, devido aos segredos íntimos que não eram revelados a ninguém, nem mesmo 
aos seus pais. 

De acordo com presente a citação, reitera-se que mesmo no contexto histórico atual, á ainda 
a presença do conservadorismo nas relações amorosas, consequência direta de um forte tradicio-
nalismo existente, que influenciou nas manifestações da cultura social humana e que deixou efeitos 
visíveis, até mesmo na contemporaneidade vigente. 

Além disso, questinou-se acerca da opinião das pessoas em relação ao fato se as escolhas amo-
rosas, são pautadas por algum tipo de fator social. Logo neste sentido, salienta-se a concepção de 
Castro (2020) pontuando o seguinte: 

A maioria das pessoas nos dias atuais, vai mais é pelo interesse não quer nem sa-
ber se gosta, se admira, se ama. Na verdade, quer saber se alguém, tem alguma coisa 
como: uma boa casa, um bom emprego ou um um carro por exemplo. Além do mais, 
isso na vida atual é normal e todos fazem isso, pois, esse é o pensamento capitalista 
das pessoas, que afeta até mesmo os namoros. 

Baseado nessa citação, compreende-se que na atualidade, as relações amorosas são influen-
ciadas por algum tipo de fator social, em razão do capitalismo e da modernidade serem fatores que 
constituem a mentalidade social e com isso, ocasionarem em uma sociedade extremamente mate-
rialista até mesmo nas escolhas amorosas. 

Perguntou-se também, nas entrevistas para esse artigo, a opinião das pessoas relativas as di-
ferenças das formas de namoro antigamente para a dos dias atuais. Nesse aspecto, Alcantara (2020) 
respondeu que: 

Existe muita diferença até porque antigamente o rapaz só ia na casa da menina de 15 
em 15 dia do mês, agora se percebe que é todo dia e eles querem namorar toda hora 
e para eles o sexo diariamente é algo normal. Além disso, o namorado sai com a na-
morada sozinhos, sem a presença dos pais para as festas e passeios como se fossem 
marido e esposa, realidade bem diferente da minha época. 

No tocante a pergunta, sobre a opinião das pessoas relativas as diferenças das formas de na-
moro antigamente para a dos dias atuais, se percebe que é evidente as peculiaridades, quando se 
compara as relações amorosas de antigamente em analogia a dos dias atuais, pois, os namoros atu-
ais se caracterizam por uma maior dinamicidade entre os casais, em virtude do nosso modo de vida 
movimentado e enérgico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude do que foi mencionado compreende-se que o artigo, intitulado um estudo acerca 
das relações amorosas na modernidade: entre o “ficar” e o namorar na juventude barrense entre os 
anos de 2000 a 2010, trabalhou de maneira cientifica a questão do namoro, fazendo uma análise 
crítica desse assunto mediante o suporte de teóricos. 

Além disto, foi realizada entrevistas semiestruturadas compostas por cinco questões, aplica-
da para pessoas que no contexto histórico entre os anos de 2000 a 2010, possuíam uma faixa etária 
variando entre 15 a 24 anos e que nos dias de hoje apresentam uma idade de 25 a 34 anos de idade. 
Ou seja, esses indivíduos já tem filhos e família própria constituindo assim, sua autonomia social. 

Sobre os desafios para a elaboração desse artigo cientifico, salienta-se a escassez de fontes 
escritas, que tratam da questão das relações amorosas no campo de pesquisa da História, a com-
plexidade de se compreender esse tema e além disso, a dificuldade para encontrar pessoas para as 
entrevistas orais que foram realizadas. 
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Abordando acerca dos resultados obtidos com essa pesquisa cientifica, aponta-se que as rela-
ções amorosas ao longo do tempo, sofreram grandes transformações em decorrência das mudanças 
que aconteceram na sociedade como um todo. Além do mais, deve-se afirmar que estudar o tema 
das relações amorosas, nos mais diferentes contextos históricos contribui para também, compreen-
dermos a cultura e a organização social que fundamenta a comunidade humana. 
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TOKUSATSU NO BRASIL: A NOSTALGIA QUE SE REVELA CULTURA NA 
INTERNET ATRAVÉS DO CANAL NO YOUTUBE TOKUDOC130

Antonio Áthyllas Lopes de Oliveira131

Gustavo Fortes Said132

RESUMO

O estudo aborda o gênero midiático japonês tokusatsu no consumo cultural de seu público 
brasileiro adulto no âmbito da internet, tendo a nostalgia como fundamento e catalisador. Propõe 
melhor compreender a importância do tokusatsu no Brasil na dimensão cultural, o papel da internet 
na veiculação do mesmo e conteúdo que lhes são correlatos, bem como o espaço que esta acaba por 
se constituir na expressão e socialização de experiências a partir da nostalgia. Para tanto, a pesqui-
sa se fundamenta em revisão de literatura, consultando autores como Sato (2007), Lobato (2013), 
Hall (2002) e Morin (2011), abordando-se a cultura pop japonesa em sua natureza e caracterização, 
a questão da identidade – e, aí, processos identificatórios -, o processo de identificação no público 
brasileiro consumidor de produtos midiáticos japoneses. Procede–se à pesquisa do tipo estudo de 
caso, analisando o canal no Youtube TokuDoc, no que oferta e como o faz, tomada de comentários 
de espectadores em vídeo do canal e realização de entrevista com seu criador e apresentador, Dani-
lo Modolo. Conclui que o gênero tokusatsu encontra no contemporâneo canal do Youtube TokuDoc 
um espaço primordial para sua expressão valorativa e interação de experiências em torno de si, e 
até mesmo para seu fortalecimento, onde o canal parte da nostalgia para experiências que perpas-
sam passado e presente no consumo, vivência do gênero.

Palavras-chave: Tokusatsu; Identificação cultural; Nostalgia; Youtube.

INTRODUÇÃO

Tokusatsu é uma palavra japonesa que hoje designa um gênero midiático consumido mundial-
mente. Significando “efeitos especiais”, tornou-se sinônimo das próprias produções em que se des-
taca muito a utilização de “(...) diversas técnicas de efeitos visuais e de pirotecnia (...) de simples 
trucagens a imagens tridimensionais animadas com modernos recursos de computação gráfica (...)”, 
segundo Sato (2007, p. 315).

Seu grande sucesso no Japão e no mundo, a partir de sua exportação como produto comer-
cial, não se circunscreveu aos bons índices de audiência e consumo de produtos correlatos (como 
brinquedos, discos com trilhas sonoras, roupas) no período em que essas produções eram exibidas 
pela primeira vez, mas estendeu–se por décadas, e hoje, pela internet, as outrora crianças assistem 
a vídeos, fazem parte de comunidades, postam comentários, realizam enquetes, exibem cosplays 
(fantasias de personagens). Sobre seu sucesso nas décadas de 1980 e 1990, Lobato (2013, p. 89) diz:

Os heróis japoneses continuaram sua crescente entrada na vida das crianças.

130 - Trabalho submetido ao GT 02 (Discurso e narrativas midiáticas) do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subje-
tividade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
131 - Tecnólogo em Marketing pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER), Curitiba – PR. Email: athyllas.lopes@hotmail.
com
132 - Doutor em Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Professor titular do curso de Comunicação 
Social da Universidade Federal do Piauí e do Mestrado em Comunicação pela mesma universidade, Teresina – PI. Email: gsaid@uol.
com.br

mailto:athyllas.lopes@hotmail.com
mailto:athyllas.lopes@hotmail.com
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Depois de músicas, quadrinhos, revistas e brinquedos, foi a vez de personalizar obje-
tos do dia a dia. Lancheiras com a imagem do Jaspion e outros tokusatsu começaram 
a ser vendidas [...] marcas de chiclete aproveitaram para usar a imagem de tokusatsu 
em suas embalagens, assim como chocolates e outras guloseimas [...] entre 1989 e 
1992 criações baseadas nos heróis japoneses estavam entre os principais segmen-
tos da indústria de entretenimento.

Até mesmo um mercado se constitui em torno desses produtos e experiências, em nível nacio-
nal e internacional, como atesta a Toei Company, empresa midiática japonesa responsável pela pro-
dução e comercialização de grandes sucessos tokusatsu, ainda hoje atuante no segmento de animes 
(desenhos animados) e tokusatsu. Nessa esteira, não se pode deixar de citar a empresa japonesa de 
brinquedos Bandai, que depois passou a ser Bandai Namco. Como se vê, todo um contexto “coisa de 
gente grande”.

No Brasil, a força do gênero se deu destacadamente na década de 1980, na extinta TV Man-
chete, canal aberto, com os estrondosos sucessos nacionais de Changeman e Jaspion, e atualmente 
se revela na internet na forma de visualizações e comentários em plataformas como o Youtube, 
comunidades virtuais específicas, eventos como o Sana, em Fortaleza (CE), e o Anime Soul, em Tere-
sina (PI), comprovando o que diz Lobato (2013, p. 10): 

Encontros nacionais que unem quadrinhos, RPG, mangá, anime e as séries japonesas 
se tornam cada vez mais populares. Fã–clubes promovem fóruns, produzem episó-
dios independentes e coletam materiais pouco conhecidos pelo público geral, man-
tendo viva a lenda das produções nipônicas.

Nessa perspectiva, cabe trazer como problemática para o presente estudo: Que relação com o 
tokusatsu o canal no Youtube TokuDoc propicia ao espectador, fã brasileiro adulto a partir da nos-
talgia? Colocam–se, portanto, como objetivos para este estudo: atentar para a importância do toku-
satsu no Brasil na dimensão cultural, em sua aceitação e implicações; compreender melhor como 
a internet se constitui campo de valorização do tokusatsu e veiculação de conteúdos que lhes são 
correlatos; analisar que relação(ões) com o tokusatsu o canal do Youtube TokuDoc propicia ao seu 
público adulto brasileiro, tendo a nostalgia como ponto de partida. 

A abordagem encontra–se dividida em três partes principais: a primeira, busca contribuir para 
a compreensão do tokusatsu não como um fim em si mesmo, mas contextualizado, e sua relação com 
o processo de identificação de seus espectadores, consumidores; a segunda, A força dos tokusatsu, a 
força da internet, trata da internet como principal meio de acesso atual a produções tokusatsu pelo 
público brasileiro, a expressão e socialização de experiências em torno das mesmas; sequenciando, 
traz-se a análise e discussão dos resultados da coleta de dados acerca do canal TokuDoc e a partir 
de entrevista com seu criador e apresentador, Danilo Modolo. 

Mais que interessante, é útil melhor conhecer a força de produções japonesas do gênero toku-
satsu no processo de identificação cultural do público brasileiro, destacando–se aí o fato de se dar 
numa relação de décadas, iniciando na infância e se mostrando na vida adulta, tendo na internet 
um espaço de encontro, expressão e socialização de experiências, (re)significação na vivência do 
gênero. 

Tokusatsu, do Japão ao Brasil: dos efeitos especiais aos efeitos culturais

É preciso atentar para ao tokusatsu não apenas como uma produção fim em si mesma, mas 
como partícipe de um processo histórico-social, vislumbrar essa perspectiva nas dimensões origem 
e implicações, possíveis retratos da sociedade em suas pautas, mensagens advindas a partir de tais 
séries. Manz (2013), em sua pesquisa de análise de produções tokusatsu em sua construção e signi-
ficação à luz do fator contexto histórico/dimensão política, coloca:

A palavra japonesa tokusatsu é uma contração da expressão tokushu kouka satsuei, ou 
“filme de efeitos especiais” em tradução livre. O termo é usado para classificar filmes 
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e seriados japoneses em live-action (produções audiovisuais com atores, como o cine-
ma tradicional) que fazem uso intenso de técnicas de efeitos visuais e de efeitos es-
peciais. Em geral, os tokusatsu são marcados por temáticas ligadas à ficção científica 
e à fantasia, protagonizadas por monstros gigantes (Kaiju Eiga), por heróis gigantes 
(Kioudai Shiriizu), ou por super-heróis de transformação (Henshin Horo Shiriizu), no-
menclaturas costumeiramente usadas pelos fãs do estilo para definir cadavertente.

A origem do gênero remonta ao antigo teatro Kabuki, que já apresentava cenas de 
ação e luta, e o Bunraku, que já trabalhava com marionetes, uma das primeiras técni-
cas de efeitos especiais. Entretanto, foi no início da década de 1950 que o tokusatsu 
ganhou forma a partir da proposta de Eiji Tsuburaya, um reconhecido artista de efei-
tos especiais, e do diretor Ishiro Honda, referente à produção de um filme que apre-
sentasse um monstro gigante enfurecido, capaz de destruir tudo em seucaminho.

O resultado dessa parceria é o filme Godzilla (1954) [...]. (p. 07).

A partir dessas informações sobre a natureza e aspectos históricos da configuração do gênero, 
dois aspectos precisam ser ressaltados: primeiro, o fato de que já havia um pano de fundo para o 
tokusatsu na própria constituição cultural da cultura japonesa, nas “cenas de ação e luta” e uso de 
marionetes como técnica de efeitos especiais; segundo, o caráter moderno do Japão, que se vê na 
tecnologia para a produção de filmes e séries.

Esses dois aspectos nos trazem, portanto, dois eixos fundamentais para a compreensão do gê-
nero: a cultura popular japonesa, constituída, vivenciada ao longo de séculos, e o Japão no contexto 
da modernidade. De forma mais enfática sobre a relação tokusatsu-contextos históricos, afirma o 
supracitado pesquisador:

As produções do gênero, à medida que eram analisadas, revelaram-se bastante mar-
cadas por questões políticas. Mesmo que as análises tenham evidenciado a forte 
presença de tais questões, na concepção e na construção narrativa das obras ana-
lisadas, percebemos que elas normalmente passavam despercebidas por conta de 
uma pré- concebida vinculação do gênero com o público infantil.

[...] O tokusatsu foi admitido como um campo rico em aspectos comunicacionais e se-
mióticos. Estes aspectos, ao orientar as narrativas do gênero, os tornam construtos 
culturais complexos que expõem questões de suma importância no contexto sócio-
-histórico japonês, em especial aquelas ligadas às consequências da 2ª Guerra Mun-
dial.

No entanto, não se restringem a este período. Os filmes e séries estudados foram e 
continuam sendo importantes, tanto como resultado de um contexto sócio-histórico 
específico como enquanto marcos culturais capazes de deixar rastros identificáveis 
e marcantes.

Vê-se, pois, que o passado e o presente se encontram na configuração do tokusatsu, fazendo 
deste não apenas um mero produto temático e visual, mas diretamente relacionado ao processo de 
identificação no Japão. Não se tem simplesmente um processo de se dar uma nova roupagem ao 
passado por meio da tecnologia, mas uma relação íntima com a questão identitária coletiva: O que 
essas produções falam de nós? De nossos dramas? Do período em que vivemos, suas tensões, suas deman-
das?. 

Isso contextualiza o tokusatsu. Torna-o força viva no tecido passado-presente; faz dele um 
campo de oferta de experiências individuais, mas também catalisador de experiências e significa-
ções no âmbito coletivo. A partir daí, vêm duas questões: Como situar o tokusatsu no presente da 
cultura de massas (que se dá numa perspectiva de coletivização), nesse Japão Pós-1945? E atual-
mente, com a força da internet na coletivização de conteúdos, experiências, significação(ões), como 
situar o tokusastu em seu consumo, vivência, em seu papel? 
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Essas questões, por sua vez, contribuem para a compreensão da nostalgia, ponto central nesta 
abordagem: Se a nostalgia é um olhar para o passado, como nós, do tempo presente, a vivenciamos 
por meio da cultura de massas, e em tempos de internet?

No âmbito da cultura popular japonesa “constituída”, Oliveira e Said (2016), citando Sato 
(2007), colocam que os elementos valores, heróis e monstros, poderes especiais já lhe faziam parte. 
Na perspectiva da modernidade, o desenvolvimento comercial e tecnológico, no contexto da re-
construção nacional Pós–Segunda Guerra Mundial, inseriu o Japão na alta intensidade da cultura 
de massas, de onde nascem as produções tokusatsu. 

Segundo Morin (2011, p. 04), a cultura de massas é a cultura “[...] produzida segundo as normas 
maciças de fabricação industrial; propaganda pelas técnicas de difusão maciça [...]”, e se configura no 
contexto da “[...] segunda industrialização, que passa a ser a industrialização do espírito, e a segunda 
colonização, que passa a dizer respeito à alma [...]” (Ibid., p. 03). De acordo com o autor, ela articula 
o passado e o presente, o local e o global, o clássico e o popular na produção de séries e filmes com 
efeitos especiais. 

Quando um super–herói tokusatsu como Jaspion tem como enredo lutar contra soldados 
guerreiros e monstros gigantes que atuam a serviço do mal, usando uma pistola com raios lasers, 
uma nave–robô e uma armadura de metal altamente tecnológicas, pode–se traçar um paralelo do 
Japão tradicional (do samurai que luta contra o mal) e o Japão moderno, da tecnologia (OLIVEIRA; 
SAID, 2016). 

Ao longo de décadas, o gênero tokusatsu ganhou força, de tal ordem que foi exportado do 
Japão, impactando o consumo cultural em terras longínquas, sem uma ligeira semelhança com mo-
delos identificatórios japoneses nos âmbitos da fala, escrita e vestimenta. O Brasil, por exemplo, é 
exemplo do sucesso da aceitação de produções tokusatsu, fato evidenciado na audiência, consumo 
de produtos comerciais correlatos, principalmente na década de 1980, quando ganharam força no 
país através do canal aberto (e já extinto) Rede Manchete (OLIVEIRA; SAID, 2016). 

O fato de o público brasileiro encontrar no gênero modelos identificatórios evidencia a força 
do tokusatsu a partir de seu consumo cultural, numa relação com o mesmo que não se encerra nos 
minutos em que duram suas produções, mas que se estende à vida cotidiana, no copinho de tomar 
café no escritório à uma camisa com a imagem de uma personagem num dia comum de ida ao sho-
pping; nas músicas ouvidas ao longo do ano, em diferentes momentos, na produção de fantasias 
para eventos (cosplays)4, passando pelo colecionismo (...). 

O fato de o público brasileiro ter no tokusatsu um meio de identificação cultural não é estra-
nho à perspectiva de identidade cultural. Stuart Hall, ao analisar a questão da identidade cultural na 
Pós–Modernidade, afirma:

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
dos processos inconscientes, e não algo inato, inexistente na consciência no momen-
to do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. 
Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo for-
mada” [...] em vez de falar em identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar 
em identificação, vê–la como um processo em andamento [...]. (HALL, 2002, p. 38 - 39)

Os “processos inconscientes” e não fixos da identidade abrem a perspectiva de entendimento 
da mesma como catalisada, configurada a partir de nossas visões de mundo, valores, anseios, que 
variam de acordo com as circunstâncias e o tempo, e que são a matéria–prima para a produção mi-
diática, como o tokusatsu. 

4 Vide Pereira (2013), em pesquisa sobre a relação do uso de cosplays com identidades e sub-
jetividades. 

São possíveis elementos que contribuem para o sucesso de tais produções a identificação 
dos espectadores com valores universais de luta pela justiça; com as ações emotivas, que evocam 
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medo, aventura, expectativa, tristeza, superação; com a ação pela vitória, a própria vitória; além da 
identificação, haveria também uma projeção, na perspectiva do que coloca Morin (2011) ao falar 
nos Olimpianos: no super–herói Jaspion, por exemplo, projetamos o desejo de combater o mal; nele 
depositamos nossos anseios de ter uma força especial, onde não há covardia, mas a coragem de 
lutar por uma causa nobre, trazendo felicidade para pessoas e o próprio mundo; nele podemos ser 
alguém especial (OLIVEIRA; SAID, 2016). 

Passa–se, então, do conteúdo de temáticas e valores universais como denominador comum na 
conversação entre diferentes povos para a aceitação de um pelo outro de traços mais específicos 
que lhes são característicos. Assim, uma série tokusatsu pode provocar num indivíduo brasileiro a 
identificação com uma temática universal, como a importância da luta para salvar um amigo, trazen-
do em seu invólucro traços característicos específicos da cultura japonesa, como escrita e trajes, le-
vando esse brasileiro a ter interesse por estes, e mesmo a vivenciá–los em seu dia a dia. Nesse caso, 
aplicaria–se a seguinte frase: o conteúdo nos encanta, nos identificamos com ele, e a embalagem em que 
vem esse conteúdo acaba por nos cativar. 

Corrobora essa perspectiva o fato das produções tokusatsu trazerem diferentes situações te-
máticas ao longo do desenrolar de seu enredo: há em séries de super–heróis como Shaider, Kamen 
Rider e Changeman desde a criança que perde seu gatinho de estimação a um conflito entre irmãos 
que se veem em lados opostos na luta bem X mal, passando pela dominação de jovens pelo mal atra-
vés da música. Essa diversidade, por sua vez, torna ainda mais palpável o encontro com as diversas 
situações da vida humana (OLIVEIRA; SAID, 2016). 

Se há, pois o relacionamento de “diferentes” povos através do tokusatsu, é preciso analisar 
não só como se dão essas relações, mas também suas implicações. 

A força do tokusatsu, a força da internet

Atualmente, a internet funciona como importante espaço para a socialização grupal das expe-
riências em torno dessas produções, mostrando a força do consumo cultural do gênero junto a seus 
fãs/consumidores, seja nos comentários de nostalgia5, na postagem de curiosidades 

5 Ver Machado Júnior (indicado nas referências).

das produções e de seus criadores e atores, produção de videoclipes com músicas das séries, 
exibição de coleções de produtos correlatos e de cosplays, fantasias dos personagens. Atestando a 
força da internet na promoção do tokusatsu, Lobato (2013, p. 10) coloca:

Quando a internet se popularizou no Brasil, as séries encontraram nesse novo meio 
uma forma de continuarem vivas. A união deu certo. O gênero se expande na rede 
em ritmo acelerado, no Brasil e no exterior, graças à internet. 

Só o Youtube registra mais de 90 mil vídeos relacionados a Changeman, Jaspion e 
Jiraya, com mais de 75 milhões de visualizações. Se formos incluir as demais séries 
japonesas, o número de vídeos pula para centenas de milhares, e o de visualizações 
beira a casa dos bilhões [...].

Mais adiante, o autor destaca a força do tokusatsu na internet como resultado não de uma 
ação comercial, corporativa, mas pelos próprios fãs:

[...] em esforços coletivos e individuais, por vezes realizando dublagens caseiras de 
séries japonesas que nunca forma traduzidas, eles encontraram raridades. Não sa-
tisfeitos, como arqueólogos modernos, procuraram obscuras criações, ampliando o 
entendimento do tokusatsu no Brasil. 

Com isso, sedimentaram o caminho para uma nova explosão de popularidade, ocor-
rida já no século XXI, longe das grandes corporações e emissoras.

Os agentes fundamentais nessa nova onda seriam os próprios fãs. 

Usando os recursos da internet, eles começaram a aprofundar suas pesquisas, cons-
truir sites e blogs especializados, compartilhar episódios raros e clássicos, coletar 
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informação relevante (e irrelevante), de forma que as crianças do passado pudessem 
assistir a episódios raros ou que nunca chegaram a ser transmitidos na TV [...].

[...] percebendo esse movimento, em 2009 foram lançados episódios completos de 
Changeman, Jaspion e Jiraya em DVD, os tokusatsu mais populares no Brasil (LOBA-
TO, 2013, p. 25).

Nessa perspectiva, cabe considerar dois pontos: primeiro, a possibilidade de se depreender 
que a internet não se limita a mero meio de exposição de séries, mas como meio de sua (re)signifi-
cação pelos fãs, no ato dos mesmos se sentirem atendidos, satisfeitos em seu processo de identi-
ficação cultural, na necessidade de consumo do gênero e produzirem conteúdo, em vez de somente 
assistir às mesmas; segundo, que essa vivência do tokusatsu na internet ganha força tal a ponto de 
fazer com que produtos de séries tokusatsu ganhem produção e comercialização em DVD, mostran-
do uma implicação prática, comercial, no caso, da força do tokusatsu na internet. 

Merece destaque a coletivização de experiências proporcionadas pela internet. Canais de 
conteúdos específicos, como o TokuDoc, reúnem fãs, pessoas interessadas em suas temáticas, per-
mitindo um encontro, não necessariamente sem tensões, divergências, é claro. Há um compartilhar 
de experiências no consumo, vivência daquilo que é ofertado, que pode contribuir para o fortaleci-
mento na identificação com o que é ofertado, sua (re)significação.

Quadro 01. Tokusatsu no Brasil: um fenômeno real que se vê no virtual 

Meio virtual Números

Página no Facebook O Fantástico Jaspion - @ofantasti-
cojaspionbrasil

87.869 seguidores

Grupo no Facebook Guardiões Tokusatsu - https://
www.facebook.com/groups/301023147029066/

21.327 membros

Canal no Youtube Resistência Tokusatsu 5.210 inscritos

Canal no Youtube Tokusatsu TV 239.000 inscritos

Canal no Youtube TokuDoc 128.000 inscritos

Fonte: Pesquisa realizada na internet, em 22 de outubro de 2019.

Foi colocado há pouco a perspectiva da internet como “resgate” de experiências culturais pas-
sadas, ponto que precisa ser destacado aqui por se associar ao termo nostalgia, um dos termos que 
pautam esta abordagem. Leal e Ribeiro (2019, p. 08) colocam: 

O termo nostalgia surgiu na Europa no século XVII, no campo da medicina. Era usado 
no diagnóstico de estados disruptivos provocados por deslocamentos espaciais. Sig-
nificava literalmente “desejo de voltar para casa”. O termo sofreu várias mudanças 
até abandonar o discurso médico e entrar no vocabulário popular no início do século 
XX (DAVIS, 1979; CROSS, 2015; NATALI, 2006; NIEMEYER, 2014). Alguns autores 
consideram a nostalgia como uma condição própria da modernidade, que ao criar 
profundas descontinuidades na vida, fez surgir a consciência da mudança inexorável 
do tempo e produziu angústia em relação ao presente, vivido como um deslocamen-
to constante. A modernidade valorizou a novidade e a ruptura com a tradição, mas 
produziu também, como um de seus efeitos aparentemente contraditórios, o desejo 
de contenção da história e de resgate do passado. A nostalgia representa, nesse caso, 
uma relação problemática com o tempo linear e direcionado ao progresso. Trata-se 
de um tipo particular de prática mnemônica, na qual o passado é pensado como um 
autêntico lugar de retorno, seja de valores morais, políticos ou estéticos.

A fala dos autores ressalta a compreensão da nostalgia a partir da contemporaneidade em sua 
dinâmica de mudança constante. Isso vai ao encontro de nosso objeto de estudo: produções tokusa-
tsu dos anos de 1980 e sua audiência considerável no Youtube, um ícone da modernidade. Canclini 
(2013), em Culturas Híbridas, ao falar sobre “o porvir do passado”, aborda o passado, o tradicional, o 
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local em sua relação com a contemporaneidade na América Latina, nos âmbitos de valores culturais 
e na perspectiva sociológica (enfocando a organização social, o poder nela). 

Vemos, então, que a relação passado-presente revelada na nostalgia não implica somente 
num passado como preenchimento de uma lacuna do presente, como ato meramente contempla-
tivo. Pode ocorrer, também, a utilização do passado como meio discursivo de organização da vida 
presente, o que se vê no exemplo trazido por Canclini acerca da utilização por projetos políticos de 
uma memória, uma imagem que remete ao passado do país como meio de construção de um discur-
so nacional. 

É preciso, portanto, atentar para o presente, se queremos melhor compreender a nostalgia e 
suas implicações: Seria ela um porto seguro para o indivíduo em meio a um mundo em que a identi-
dade é vista como “celebração móvel” na contemporaneidade, como fala Hall (2002), marcada por 
mudanças rápidas, constantes? Que laço(s) ela estabelece com o presente: fuga, ressignificação? 
Como podemos avaliar essas implicações?

Num mundo acossado pela velocidade, aceleração, rapidez com que certas imagens e conte-
údos são consumidos e, em seguida, descartados, por todo esse ambiente veloz e dinâmico das in-
dústrias culturais, a nostalgia pode vir a ser uma estrutura de defesa, garantindo que esse retorno 
nostálgico ao passado, que essa lembrança saudosa de um passado um tanto memorável signifique 
um chão para o sujeito. 

Vê-se, aí, a percepção clara de que a identidade é uma narrativa construía ao longo do tempo, 
ainda que renovável, mas que deixa rastros do passado no próprio sujeito. É como que esse retorno 
ao passado fosse quase uma necessidade de criar um vínculo identitário num mundo tão veloz, di-
nâmico, onde a própria identidade se esfacela a todo momento. 

No gênero tokusatsu, pode-se observar isso no ambiente nostálgico favorecendo a criação 
de vínculos identitários a partir de, e em torno de, uma história comum, uma memória comum, uma 
narrativa coletivizada; ressalte-se também a possibilidade dessa vivência sob a ótica da estratégia 
de consumo de produtos do gênero, uma vez que, para se sentir parte do grupo, pertencente a mes-
ma historia, comungando de uma memoria comum, o sujeito precisa consumir os produtos que as 
carregam, simbolizam-nas. 

METODOLOGIA

O presente artigo se assenta na revisão de literatura, para fins de embasamento, aprofunda-
mento e norteamento da discussão, consultando autores como Sato (2007), Lobato (2013), Hall 
(2002), Morin (2011), onde se aborda a questão da identidade – e, aí, processos identificatórios -, 
a cultura pop japonesa em sua natureza e caracterização, o processo de identificação no público 
brasileiro consumidor de produtos midiáticos japoneses, a nostalgia nesse processo. Procede–se à 
pesquisa do tipo estudo de caso, que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 60),

[...] consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma 
família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua 
vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou 
quantitativa, entendido como uma categoria de investigação que tem como objeto o 
estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, de 
um grupo de pessoas, de uma comunidade etc. 

A opção por essa tipologia de pesquisa se deu pelo fato de a problemática situar-se na vivência 
de um segmento cultural específico, no caso, o gênero tokusatsu na produção da cultura pop japo-
nesa. Essa especificidade chega mesmo a ser um nicho na internet. 

Adotou-se para estudo o canal no Youtube TokuDoc, concebido e gerenciado pelo brasileiro 
Danilo Modolo, voltado a fãs brasileiros de tokusatsu, destacadamente adultos, evidenciando o fa-
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tor nostálgico trazido na abordagem. Como instrumentos de coleta de dados, figuram a observação 
do que o canal oferta e como o faz, entrevista com Danilo Modolo, tomada de comentários de es-
pectadores em vídeos do canal. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O canal, seu ambiente, performance do apresentador, conteúdos e as formas de exposição 

O canal do Youtube Tokudoc figura como um dos principais meios de expressão e valorização 
do tokusatsu no Brasil, consistindo num ambiente propício para que os fãs do gênero tenham acesso 
a um diversificado e dinâmico conteúdo que lhe é correlato, como curiosidades sobre produções e 
seus atores, bem como novidades de últimos lançamentos ou projetos de produção no segmento. 
Oportuniza–se, assim, identificação, realização pessoal, uma relação contínua com o tokusatsu, e a 
vivência coletiva da experiência de consumidores/fãs. Sobre essa vivência coletiva, aliás, cabe pon-
tuar que ela se revela nos comentários dos espectadores, seguidores do canal e no fato de estes 
enviarem materiais, não poucos, para Danilo Modolo. 

 Isso revela a nostalgia como ponto de partida para o encontro de adultos em suas experiências 
com o tokusatsu. Essa reunião, se por um lado funciona faz do canal um lugar comum para a vivência 
do tokusatsu a partir das motivações nostálgicas de cada um (a casa da tia, assistir com amigos, o 
programa logo depois da escola...), parece indicar um movimento de materialização e fortalecimen-
to da experiência do tokusatsu numa dimensão coletiva, de que o próprio cenário do canal é prova.

O ambiente no qual os vídeos são gravados, majoritariamente, é uma sala com quadros de 
personagens do universo tokusatsu e uma estante repleta de itens colecionáveis, bonecos de per-
sonagens, capacetes de cosplays (fantasias de personagens), boa parte enviados pelos próprios es-
pectadores do canal, com o propósito de ajudar a construir o cenário. Dessa forma, o mesmo passa 
a funcionar como a materialização de um esforço coletivo que, por sua vez, se dá em função de uma 
experiência subjetiva com o tokusatsu que se compartilha no canal.

Figura 1. Cenário do canal TokuDoc. Foto: Divulgação.

Fonte: https://www.ofluminense.com.br/pt-br/revista/made-japan. Acesso em 22.10.2019

O referido canal, ressalte–se, não atua com venda de produtos e/ou serviços, o que aqui me-
rece ser destacado por evidenciar a promoção do tokusatsu no âmbito do próprio fã, situando a 
pesquisa aqui proposta num estado mais in natura quanto aos efeitos do canal TokuDoc no processo 
de identificação cultural através da internet tendo como ponto de partida a nostalgia.

Cumpre salientar o aspecto frequência de postagem. Com vídeos publicados semanalmente, 
vê–se que há um propósito de relação contínua, sem espaçamento de tempo significativo, o que, 
por si só, já serve para mostrar a importância do canal na promoção do gênero como ato contínuo 
no processo de identificação cultural de espectadores, fãs, ou seja, o canal tem importância ao fazer 
com que a temática tokusatsu não seja ofuscada, enfraquecida numa relação de mera casualidade 
com a mesma.

https://www.ofluminense.com.br/pt-br/revista/made-japan
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Associado ao destaque visual que tem o cenário de que se falou, é preciso tratar da performan-
ce de seu apresentador, o brasileiro Danilo Modolo. O mesmo apresenta–se diretamente, ou seja, 
não oculta sua imagem nem se vale de uma voz artificial (nos primeiros meses do canal, o mesmo 
não aparecia); usa uma linguagem desenvolta para uma comunicação de conversação num contexto 
não–formal. Quanto às vestimentas, usa costumeiramente uma camisa vermelha que alude ao filme 
“De volta para o futuro” (produção cinematográfica norte-americana de muito sucesso, 1985) de 
que, segundo o mesmo, é fã. Junto a ela, sempre há uma camisa com temática da cultura pop, como 
personagens, não somente tokusatsu. 

Passemos ao aspecto conteúdos. A diversidade dos temas do universo tokusatsu e a forma 
como são trazidos são dos eixos mais importantes para o canal. Não se tem uma exibição de grandes 
trechos ou capítulos inteiros de tokusatsu, antes, traz–se temas, dos mais diferentes, de curiosida-
des sobre séries, passando pela análise de ser certo ou errado pagar para tirar fotos com atores de 
tokusatsu em eventos, à análise de séries tokusatsu modernas (como se vê no vídeo Motivos para ver 
Kamen Rider Drive). A tabela a seguir traz vídeos e seus conteúdos:

Quadro 02. Vídeos e temáticas do canal do Youtube TokuDoc e suas temáticas

Vídeos

Vídeo: O maior unboxing da história – TokuDoc - https://www.youtube.com/watch?v=M3-y-
869q4wY – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Universo tokusatsu materializado, e como objeto para uso cotidiano.

Vídeo: TokuDoc - Trailer do canal - https://www.youtube.com/watch?v=gPii1oQxtmA – Aces-
so em 22.10.2019.

Temática: O propósito do canal.

Vídeo: Aprenda termos básicos do tokusatsu – TokuDoc - https://www.youtube.com/watch?-
v=e2cjaBKo4UY – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Conhecimento mais aprofundado sobre o gênero.

Vídeo: séries legalizadas no Brasil / Ultraman no mundo todo / Evento em SP - TokuDoc neWs 
84 - https://www.youtube.com/watch?v=HDruVS2jKGI&list=PL7Cpa2rws4oWyFSesR9bl6a-

aXZ5U4TjyD&index=4 – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Notícias sobre o universo tokusatsu: lançamentos, atores.

Vídeo: Papo com Gavan – TokuDoc

 - https://www.youtube.com/watch?v=QiD53mcaFwQ – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Entrevista com Kenji Ohba um dos maiores atores tokusatsu.

Vídeo: Definições tosqueiras – TokuDoc - https://www.youtube.com/watch?v=sbDMAalY0AI 
– Acesso em 22.10.2019.

Temática: Espaço valorativo para espectadores, com bom humor.

Vídeo: Mitologia em Changeman – TokuDoc

 - https://www.youtube.com/watch?v=-F6UP_D1lPw – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Conhecimento enciclopédico – cultural configurando o tokusatsu.

Vídeo: Papo com Marcelo Robocop – TokuDoc

 - https://www.youtube.com/watch?v=AiGqxDr--yA – Aceso em 22.10.2019.

Temática: A produção e uso de cosplay (fantasia de personagens), evidenciando o processo de 
identificação com o tokusatsu a partir de uma vivência pessoal.

Vídeo: É justo pagar pra encontrar? – TokuDoc - https://www.youtube.com/watch?v=94L1T-
DCsPQY – Acesso em 22.10.2019.

Temática: Relação fã – tokusatsu na esfera comercial, para além da subjetividade/afetividade.

Fonte: Canal no Youtube Tokudoc, acesso em 22.10.2019

https://www.youtube.com/watch?v=M3-y869q4wY
https://www.youtube.com/watch?v=M3-y869q4wY
https://www.youtube.com/watch?v=gPii1oQxtmA
https://www.youtube.com/watch?v=e2cjaBKo4UY
https://www.youtube.com/watch?v=e2cjaBKo4UY
https://www.youtube.com/watch?v=HDruVS2jKGI&list=PL7Cpa2rws4oWyFSesR9bl6aaXZ5U4TjyD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HDruVS2jKGI&list=PL7Cpa2rws4oWyFSesR9bl6aaXZ5U4TjyD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=QiD53mcaFwQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbDMAalY0AI
https://www.youtube.com/watch?v=-F6UP_D1lPw
https://www.youtube.com/watch?v=AiGqxDr--yA
https://www.youtube.com/watch?v=94L1TDCsPQY
https://www.youtube.com/watch?v=94L1TDCsPQY
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Os dois últimos casos corroboram a perspectiva de que analisar o canal partindo sim da nos-
talgia, mas procurando compreender se ela se prende somente ao passado ou também é ponto de 
partida para o presente, tanto pela atitude tão “do adulto” que é a de lidar com dinheiro (vídeo que 
analisa ser certo ou errado pagar para tirar fotos com atores de tokusatsu em eventos) quanto pela 
análise, tensão e aceitação de séries modernas em comparação com produções antigas. De forma 
muito interessante, o canal acaba por oportunizar um ambiente de vivência do passado mas tam-
bém de acompanhamento do presente.

Quanto às formas de exposição do conteúdo, o canal não faz uma longa explanação sobre o 
enredo de tokusatsu e aspectos técnicos de sua produção. Numa conversação com análise e lingua-
gem não–formal, trazendo curiosidades, propostas de análise, conta com trechos de séries, imagens 
de personagens, com ênfase valorativa; há entrevistas, forma não predominante, participação de 
convidados, momentos de perguntas – e – repostas com fãs e os momentos de lives, apresentações 
ao vivo, com a participação de seus espectadores, sendo a pauta trazida pelo próprio apresentador 
e por sugestões/pedidos dos mesmos. 

Sobre os comentários, seguem alguns selecionados, coletados a partir do vídeo Momentos 
marcantes (positivos e negativos)–TokuDoc6:

Serialcookies: “Quanto mais as pessoas se ajudam, mais coisas legais acontecem’. É 
isso mesmo =D o crescimento em rede é muito mais interessante, proveitoso e gra-
tificante. Afinal de contas, pra trazer coisas legais e fazer de coração, sempre vai ter 
espaço para todo mundo! É muito bom acompanhar sua jornada, que é muito bacana 
e inspiradora, e fazer parte de alguma forma! E parte das coisas legais que este uni-
verso traz são as amizades, a troca de ideias e as memórias. =D Sucesso sempre!!!!”.

Michael Belchior: “Danilo. Desejo sucesso a você e ao seu canal. Que venham mais 
cinco anos se assim você desejar. Obrigado por me ajudar manter viva a chama dos 
meus heróis favoritos de infância, assim como reavivar o desejo de infância de apren-
der japonês. Parabéns e obrigado!”.

Rodrigo Alves: “Cara a real é a seguinte, nem me lembro como eu cheguei aqui, mas 
seu trabalho é totalmente excelente, voltei a ver Tokusatsu por conta de você [...]”. 

Samuel Gonçalves: “Boa noite, parabéns sou seu fã, eu compartilho com os meus gru-
pos, e amigos [...]”.

Fernando Bridi: “Se.voltei a acompanhar alguma coisa de tokusatsu é por causa do 
Tokudoc. Valeu Danilo !”.

carlos felipe: “PARABÉNS DANILO, EU QUASE SEMPRE COMPARTILHO NO MEU 
FACE O SEU CANAL, CONTINUE ASSIM E VAMOS EM FRENTE. DEUS ABENÇOE 
VOCÊ. :)”.

6 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=8w0V8oGYXdA&t=11s. Acesso em 27 
de agosto de 2020

Fabio Vendito: “Danilo, Cara, não conheço você pessoalmente, mas é incrível como 
um gosto em comum aproxima as pessoas, não é? Sempre me senti muito sozinho na 
minha paixão pelo universo tokusatsu. Claro que muitos amigos e primos gostavam 
dos seriados na época saudosa de manchete...mas eu senti muito a dor da perda des-
se tipo de série no Brasil. Quando as séries do gênero deixaram de ser exibidas eu 
ainda era criança e sentia muita falta. Com o tempo, os animes foram suprindo esse 
vazio parcialmente, mas eu sempre tive muita saudade dos bons e velhos momentos 
assistindo aqueles atores e atrizes japoneses lutando e ouvindo as trilhas sonoras 
que eu tanto amei. Hoje, já um adulto, fico muito feliz de poder, com a ajuda da tec-
nologia, acompanhar não somente as séries antigas, mas também as atuais. Isso não 
tem preço! Mas acima de tudo, agora preciso agradecer à você por fazer algo que 
eu achava que nem mesmo a tecnologia seria capaz de fazer...Graças a você, Dani-
lo, hoje eu não me sinto mais sozinho neste universo! Vejo tantas e tantas pessoas 

https://www.youtube.com/watch?v=8w0V8oGYXdA&t=11s
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com gostos parecidos com o meu e me sinto extremamente feliz de poder comparti-
lhar essas coisas boas com estes amigos de universo. Toda semana, tenho um tempo 
reservado pra poder ver seus videos e apreciar o conteúdo que você prepara com 
tanta dedicação e cuidado. Muito obrigado, cara, de verdade, pela sua dedicação e 
seu profissionalismo. Já me emocionei de todas as formas com seu canal...entrevistas 
com ídolos meus como Takumi Tsusui e Kenji Oba me fizeram até chorar de emoção! 
Quero que saiba que eu e muitos outros de seus seguidores e amigos desse universo 
que amamos, respeitamos e entendemos o trabalho que você tem em cada vídeo. 
Quantas horas de seu dia que você dedica à este canal...horas que você poderia estar 
fazendo qualquer outra coisa pessoal ou profissional, mas por amor, faz para todos 
nós! Te desejo todo sucesso e reconhecimento do mundo nos próximos 400 videos 
ou +! Um abraço e Valeeeeu! *”.

Os mesmos mostram os sentidos que o canal assume para espectadores, revelando o retorno 
do interesse pelo tokusatsu, a descoberta do novo no gênero para quem conhecia as produções 
mais antigas, a socialização em torno do tokusatsu, a experiência coletiva que se dá por ele, o papel 
do canal na significação do tokusatsu em suas vidas. 

A presente pesquisa também contou com entrevista realizada com Danilo Modolo. A pergun-
ta inicial trazia: A partir de sua vivência como fã, produtor e apresentador do canal TokuDoc, como 
vê um gênero da produção midiática japonesa, que é o tokusatsu, conseguir ter tanta importância 
num país de cultura tão distinta, como o Brasil? Danilo respondeu que vê muita conexão entre Bra-
sil e Japão, apontando a cultura japonesa como muito presente no Brasil como algo já de décadas, 
citando o fato de que o Brasil sedia o maior bairro de japoneses fora do Japão, o consumo de sushi 
(alimento típico japonês), animes e mangás. 

O ponto seguinte indagava sobre como o produtor do canal TokuDoc vê a influência do toku-
satsu na formação cultural dos fãs brasileiros. Partindo de si próprio como consumidor contínuo, 
depois da infância, Danilo apontou como exemplos de uma formação cultural que se gerou a partir 
dessas produções: desenhistas, fotógrafos, escritores, trabalhadores com audiovisuais, produtores 
de cosplays e colecionadores; também citou o desejo pelo aprendizado da língua japonesa, viagens, 
como reveladores de impactos que chegam mesmo, segundo o entrevistado, a consistir, em casos, 
verdadeiros estilos de vida. Na questão do consumo, apontou que a internet amplia o acesso a pro-
duções, destacando a força do público internauta movido pela nostalgia. Destacou o caráter do pú-
blico ser restrito, um nicho.

Dois pontos, que, aliás, se relacionam, merecem ser destacados: primeiro, o continuísmo do 
tokusatsu, a partir da experiência de seus consumidores, que acaba por formar um público para pla-
taformas de exibição de vídeos das séries e canais como o TokuDoc, que não as exibem mas tratam 
do gênero; segundo, o caráter de nicho, que evidencia a internet como inegável força na oferta de 
conteúdo em altíssima intensidade no espaço e no tempo, mas não de maneira tão difusa, generalis-
ta: mesmo a internet funcionando como um desaguar de um mar-sem-fim de conteúdos, verdadei-
ros nichos se formam a partir do que ela oferta, disponibiliza. 

(...) existe uma enorme mudança na sociabilidade, que não é uma consequência da 
Internet ou das novas tecnologias de comunicação, mas uma mudança que é total-
mente suportada pela lógica própria das redes de comunicação. É a emergência do 
individualismo em rede (enquanto a estrutura social e a evolução histórica induz a 
emergência do individualismo como cultura dominante das nossas sociedades) e as 
novas tecnologias de comunicação adaptam-se perfeitamente na forma de construir 
sociabilidades em redes de comunicação auto-selectivas, ligadas ou desligadas de-
pendendo das necessidades ou disposições de cada indivíduo. Então, a sociedade em 
rede é a sociedade de indivíduos em rede (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 23).

A partir desse ponto, pode-se suscitar o debate acerca da internet em suas redes de interação 
e seu papel na relação individualidade-coletividade. 
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Partindo da dimensão nostalgia para a melhor compreensão do canal em sua relação com a 
cultura pop japonesa em tempos modernos, de que o Youtube é ícone, foi trazido: A internet permitiu 
aos adultos um reencontro com o tokusatsu, que não é mais exibido com força na televisão aberta no 
Brasil. Mas o canal TokuDoc não se circunscreve à nostalgia, trazendo novidades do gênero. Como 
o canal possibilita a articulação passado – presente, contribuindo para a formação de um público, 
tradicional e novo, para o tokusatsu? O produtor respondeu que desde o início vem acompanhando 
produções tokusatsu, mantendo um interesse contínuo, de forma que não se restringisse a produ-
ções antigas, mostrando “que não ficou só nisso”, mas mostrar o “novo”, que o gênero não parou, mas 
mantém-se. Tradição e novidade. 

Como estratégia nesse sentido, citou dois exemplos: primeiro, a partir de temas geradores, 
como a elaboração de uma lista para o Dias dos Pais no universo tokusatsu, onde fez uma lista de 10 
pais em produções do gênero, sendo que 05 são de nomes de produções antigas e 05 de produções 
mais novas; segundo, ao citar nomes de diretores, procura fazer a conexão entre produções mais 
antigas e mais recentes novas em que os mesmos atuaram. 

Ressaltou que esse processo não acontece sem tensões, dado que a qualidade do aspecto visu-
al nas produções antigas e modernas, por exemplo, têm muita diferença, colocando argumentação, 
paciência e apresentação não forçosa como meios de construção de um diálogo entre passado-pre-
sente.

A quarta questão pedia que comentasse a relação do público, de seguidores do canal com a 
produção do mesmo. Danilo apontou que foi aprendendo com o público, para saber o que o público 
desejava que fosse falado, de que maneira. Disse se surpreender, ao longo do tempo, com o número 
de possibilidades de abordagens temáticas a partir do gênero. Coloca enquetes para consultar de-
mandas do público, ideias de temas, por exemplo. 

Destaque-se aqui a intensidade da interação com o público que a internet propicia e que, ao 
mesmo tempo, impacta na configuração daquilo que oferta, no caso, o canal pesquisado. Essa capa-
cidade e velocidade acabam por exigir abertura para comunicação e agilidade na leitura, processa-
mento e efetivação da proposta de retorno frente às demandas colocadas. 

Indagado sobre como via a importância do canal para o tokusatsu não ser vivenciado apenas 
de forma individual e casual, mas coletiva e continuamente, Danilo afirmou ver isso com muita im-
portância, lembrando que a série americana Power Rangers já foi vista por muita gente “como um 
problema para o tokusatsu no Brasil”, quando, segundo o mesmo, a série, em seu sucesso, serve de 
ponto de partida para que se conheça a(s) versão(ões) japonesa(s) no estilo mais original do gênero; 
citou eventos, vinda de atores de produções tokusatsu ao Brasil, evidenciando uma coletivização 
maior, superando um estado de valorização dessa cultura como algo fechado em pequenos grupos. 
Entretanto, a divisão entre “nostálgicos” e “atuais” ainda se evidencia, consistindo num ponto em 
que se deve avançar, pelo diálogo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gênero tokusatsu, que teve no Brasil grande audiência e repercussão comercial de produtos 
correlatos junto a crianças na década de 1980, encontra no contemporâneo canal do Youtube Toku-
Doc um espaço primordial para sua expressão valorativa e interação de experiências em torno de si, 
e mesmo para seu fortalecimento. 

Referido canal do Youtube parte da nostalgia, mas não se limita a uma contemplação do pas-
sado para manter consumidores/fãs do gênero, permitindo a coletivização da experiência no consu-
mo/vivência do mesmo, em vez de permitir um consumo/vivência individual, em que, na melhor das 
hipóteses, eles só poderiam “participar” nos comentários. 
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O próprio canal, no seu conteúdo e na participação de seu público no envio de itens para o ce-
nário e apresentação de pautas temáticas/conteúdos temáticos, é prova dessa experiência coletiva 
com o tokusatsu, evidenciando-o como modalidade cultural. 

Atestando a relação canal-espectadores de tokusatsu, tem-se nele comentários de pessoas 
que se dizem não se sentirem mais sozinhas no gosto pelo gênero, por terem no canal um ponto de 
satisfação e encontro com outros fãs.

O mesmo permite e convida seus espectadores/fãs a um relacionamento contínuo com o gê-
nero, em diferentes aspectos, temas, evidenciando como o tokusatsu foi e tem sido vivenciado, ten-
do o olhar também voltado para produções modernas. 

Destaca–se o fato de a internet não se limitar a mero meio de exposição de séries tokusatsu, 
mas como meio de (re)construção na identificação cultural de seus fãs, num processo em que pesa 
sobremaneira a ação do fã que produz conteúdo, que gerencia um site, por exemplo, e não uma ação 
comercial de empresas que atuam no segmento de tokusatsu ou que atuem diretamente relaciona-
das a ele (embora se coloque como importante um conhecimento mais efetivo sobre implicações 
comerciais do consumo de tokusatsu no Brasil). Isso evidencia a força da internet, seu caráter aber-
to, dinâmico, capaz de expressar preferências, modelos identificatórios de uma forma um tanto des-
burocratizada, de reunir fãs/consumidores e fortalecer esses modelos em suas implicações práticas. 

Se o tokusatsu é resultado da cultura de massas, a internet também lida com várias pessoas 
a um tempo só, e, ao democratizar a produção e o acesso a conteúdos diversos relacionados ao 
gênero, permite, em grande intensidade, a expressão, intercâmbio e (re)construção de conteúdos e 
significação(ões). 

Tudo isso é um convite a melhor compreendermos a comunicação em sua significação, pro-
cessos de configuração, implicações, oportunizando melhor conhecer a nós mesmos como sujeitos 
consumidores de seus produtos, mas também como personagens de primeira importância na signi-
ficação de sua produção. 
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SERÁ O SERTÃO LOCUS PRIVILEGIADO DE PERMANÊNCIA DO 
MACHISMO INVISÍVEL? OS IMAGINÁRIOS MACHISTAS EM “ONDE 

NASCEM OS FORTES”133

Aurora Almeida de Miranda Leão134

RESUMO

Nosso objeto de estudo são cenas de “Onde nascem os fortes”, supersérie exibida pela TV Glo-
bo em 2019, e rodada no cariri paraibano, na qual o silêncio do sertão grita tão forte que semelha 
um personagem. Partimos da pergunta “Até que ponto o sertão da obra fornece espaço de refle-
xão sobre as ideias acerca do homem nordestino (construídas pela Literatura e ressignificadas pelo 
Cinema Novo), e que evidenciam a sutil e permanente presença do machismo?”. Nosso objetivo é 
entender como essas ideias perpassam os cursos da Comunicação (TÁVOLA) - discurso, recurso, 
incurso, excurso -, a partir dos conceitos de dialogia e cronotopo (BAKHTIN), da perspectiva de gê-
nero (JOAN SCOTT) e do machismo invisível (CASTAÑEDA). Como metodologia, usamos as tecno-
logias do imaginário (MACHADO) para buscar respostas à nossa indagação. Acreditamos que seja 
possível encontrar, no discurso verbo-visual, resultados que evidenciam o quanto é forte e arraiga-
da no imaginário nacional a presença de um vigor masculino próprio do homem do sertão, através 
do qual repousam traços frequentes e seculares que alimentam uma estrutura machista perpetua-
da sorrateiramente ao longo dos séculos.

Palavras-chave: Teledramaturgia; Sertão; Onde nascem os fortes; Machismo; Imaginário.

INTRODUÇÃO

 Este estudo apresenta uma breve análise sobre três cenas da supersérie “Onde nascem os 
fortes”, produzida e exibida pela TV Globo entre 23 de abril a 16 de julho de 2018, no horário das 
23h (excluídas as quartas-feiras), somando 53 capítulos (em geral, com um tempo variando entre 30 
e 37m). A obra tem o sertão nordestino como epicentro. 

 Escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com colaboração de Flávio Araújo, Mariana 
Mesquita e Cláudia Jouvi, a série é ambientada no cariri paraibano, onde o elenco e a produção 
moraram por quatro meses, somando tempo de preparação e gravação. Assinam a direção, Walter 
Carvalho e Isabella Teixeira, com direção artística de José Luiz Villamarim e direção-geral de Luí-
sa Lima. O elenco conta com Patrícia Pillar, Fábio Assunção, Alexandre Nero, Henrique Diaz, Alice 
Wegmann, Gabriel Leone, Irandhir Santos, José Dumont, Camila Márdila, Lee Taylor e Jesuíta Bar-
bosa. Durante toda a narrativa, mãe e filha vão enfrentar a sequidão do solo esturricado do sertão 
nordestino em busca da vítima, história que teve grande repercussão na estreia135:

Logo em seu primeiro capítulo, a obra de George Moura e Sérgio Goldenberg exibiu 
um excepcional modo de dramaturgia, apresentando a trama de cara e com uma con-
dução impecável, ficou claro que estávamos diante de algo inovador. (FELIPE, 2018).

133 - Trabalho submetido ao GT 1 Imagem e Produção de Sentido do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivi-
dade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
134 - Doutoranda em Comunicação no PPGCOM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora-MG. Endereço eletrônico: 
auroraleao@hotmail.com.
135 - Ver crítica “Onde nascem os fortes marca época com elenco impecável e trama inovadora”. Disponível em https://observato-
riodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/07/critica-onde-nascem-os-fortes-marca-epoca-com-elenco-impecavel-e-trama-inova-
dora

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/07/critica-onde-nascem-os-fortes-marca-epoca-com-elenco-impecavel-e-trama-inovadora
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/07/critica-onde-nascem-os-fortes-marca-epoca-com-elenco-impecavel-e-trama-inovadora
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/artigos/2018/07/critica-onde-nascem-os-fortes-marca-epoca-com-elenco-impecavel-e-trama-inovadora
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 Segundo o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, um dos mais importantes estudio-
sos da temática nordestina com obras seminais para quem quer entender a região, o Nordeste “não 
é recortado só como unidade econômica, política ou geográfica, mas, primordialmente, como um 
campo de estudos e produção cultural, baseado numa pseudounidade cultural, geográfica e étnica” 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2006, P.23).

 No caso deste estudo, o Nordeste assume fundamental relevância por se passar em sua ter-
ritorialidade a narrativa que ora estudamos. Mais ainda, “Onde nascem os fortes” é uma obra que 
assume o cronotopo (BAKHTIN) do sertão como microcosmo do país: ali assoma uma série de pro-
blemas estruturais muito presentes no cotidiano brasileiro deste século XXI. Estão lá a corrupção, 
a violência, o machismo estrutural, a intolerância, a soberba do poder econômico, a truculência da 
política, a relação promíscua entre estado e instituições, um delegado venal, uma polícia corrom-
pida, um juiz corruptor, os fora-da-lei, uma sexualidade opressiva que reforça padrões normativos 
hegemônicos e invisibiliza a diversidade. 

 Imerso nesse ambiente polissêmico, nosso olhar viu-se de imediato fisgado pela beleza da rea-
lização audiovisual, permeada por uma trilha sonora eloquente e cenas de impressionante potência 
discursiva. E foi através de um estranhamento com a linguagem disruptiva trazida pela obra que nos 
sentimos tentados a investigá-la para tentar compreender o que diz seu discurso televisual. Este é 
permeado de muitas vozes, aqui entendidas como a mise-en-scène, a luz, a fotografia, a paleta de co-
res, os figurinos, a escolha dos atores, os nomes dos personagens, a sintaxe entre eles e, sobretudo, 
o espaço em que o enredo se desenvolve.

 Essas vozes, que operam no sentido de produzir significação, existem através de cada um dos 
cursos da comunicação, entrelaçados em fluxos, sobre os quais falaremos no desenrolar do artigo. 

 Partindo da assertiva de que “Quem planta imagens, colhe imaginários” (MACHADO, 2003, p. 
101),vamos ao próximo tópico com um breve resumo sobre a narrativa da série.

SÍNTESE DA NARRATIVA

 A história começa com os gêmeos Maria (Alice Wegmann) e Nonato (Marco Pigossi) partindo 
de Recife em busca de trilhas de mountain-bike136 na cidade de Sertão, terra natal da mãe, Cássia 
(Patricia Pillar), que deixou o lugar há vinte anos e nunca mais retornou. A aventura mudará a vida 
deles para sempre: Nonato (em latim, nascido de novo) desaparece, sem deixar rastros, após flertar 
com a amante do empresário todo-poderoso do lugar. O suposto envolvimento de Pedro no sumiço 
do jovem é o estopim de uma batalha que interrompe rotinas, altera o destino de uns e obriga outros 
a desenterrarem segredos de família.

 A supersérie é a primeira depois da exibição, no mesmo horário, de Os dias eram assim, obra 
de autoria de Ângela Chaves e Alessandra Pogg, que contextualiza o período da vida brasileira que 
vai de 1970 a 1985 (cujo diferencial é mostrar o envolvimento da sociedade civil com o contexto re-
pressivo da ditadura militar, evidenciando, em cenas impactantes, todo o naipe de torturas impingi-
das aos considerados subversivos, incluindo-se o pau de arara e o estupro). Enquanto naquela havia 
Sophie Charlotte, Cássia Kiss e Natália do Valle com papéis preponderantes, nesta há Alice Weg-
mann, Patrícia Pillar e Débora Bloch em destaques femininos. Enquanto os personagens masculinos 
tinham em Os dias a força da interpretação de Antônio Calloni, Renato Goes, Daniel de Oliveira e 
Gabriel Leone, em Onde nascem estão Alexandre Nero, Fábio Assunção, Enrique Diaz e Gabriel Le-
one.

A propósito, achamos importante lembrar a afirmação da pesquisadora Maria Immacolata 
Vassalo de Lopes (2010) para quem

136 - Tipo de bicicleta usado no ciclismo de montanha.
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A televisão pode contribuir para a identidade nacional, não porque narra conteúdos, 
nem porque constrói tempos sociais ou cria sentidos de pertencimento, mas porque 
dá espaço para representações, constituindo um fórum eletrônico (Newcomb, 1999) 
no qual as diversas partes sociais podem ter acesso ou ser representadas, e no qual, 
ao menos potencialmente, exprime-se a sociedade civil. (LOPES, 2010, p.07).

Com uma estrutura dramatúrgica lastreada em três pilares - céu, terra e coração, ou fé, poder 
e sentimento -, a trama define uma dupla teia de significações a partir do contraponto feminino/
masculino: as mulheres são o novo, o que vem de fora. Os homens respondem pela tradição do ar-
caico (patriarcado). Um manda oficialmente; o outro quer assumir esse lugar, sendo conhecido pela 
robustez econômica, que o faz arrogante, prepotente e temido. A força feminina está em Maria (a 
filha), Cássia (a mãe), e Rosinete (a mulher do todo-poderoso), assim como está em Shakira do Ser-
tão, a personagem transexual, vivida pelo ator Jesuíta Barbosa. 

Como bem diz Luiz Gonzaga Motta (2013), “As narrativas criam significações sociais, são pro-
dutos culturais inseridos em certos contextos históricos” (MOTTA, 2013). Assim, no caso da narra-
tiva em estudo, para cada uma das vigas-mestras que sustenta o arco dramático, um personagem-
-símbolo. A antítese entre renovação e tradição, moderno e arcaico, patriarcado e dissenso está 
presente não apenas na relação pai e filho, mas no embate que se instaura a partir do desapareci-
mento de Nonato e da chegada de Maria e Cássia à fictícia cidade nordestina de Sertão. O imaginá-
rio perpassa toda a ficção, enriquecendo a narrativa e convocando uma dialogia constante com a 
realidade.

Figura 1: O Lajedo do Pai Mateus, no cariri paraibano, cenário da narrativa. (Fonte: Rede Globo)

Fonte: Rede Globo

A CENTRALIDADE DO SERTÃO

Apesar da expressão “Sertão” aparecer nas representações do Brasil, segundo Amado (1995), 
nos relatos dos viajantes europeus que visitaram e descreveram o país desde o século XVI, foi só a 
partir da virada do século XIX para o XX que ela assumiu centralidade na própria explicação do país. 
A partir daí, verifica-se uma tendência em naturalizar a expressão “Sertão”, remetendo-a a um espa-
ço físico delimitado, usada frequentemente para nomear, as regiões do interior dos Estados nordes-
tinos. Logo, a palavra “sertão” é empregada quando o referente são os municípios dos nove Estados 
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que compõem a região Nordeste. Geograficamente, esse sertão é caracterizado pela presença do 
clima semiárido, da vegetação de caatinga, irregularidades nas distribuições de chuvas, solos secos 
e temperaturas elevadas.

Segundo o historiador Durval Muniz de Albuquerque, a maior autoridade acadêmica no estu-
do do Nordeste, “a palavra sertão nos remete a um conjunto de imagens e temas que foram constru-
ídos ao longo do século 20 e que envolve diversos clichês e estereótipos”. Afirmando que a palavra 
sertão antecede em muito a criação do termo Nordeste, que já aparecia no vocabulário português 
desde os séculos 14, 15 e 16 como um “lugar desabitado, lugar do vazio, do silêncio”, o professor 
indica ser essa a fonte de atribuição de variados significados ao sertão:

Há um conjunto de temáticas, acontecimentos e personagens que estão ligados à 
essa palavra. Quando ouvimos falar em sertão pensamos em seca, retirada, corone-
lismo, cangaço e movimentos religiosos. [...] Nordeste é um recorte regional que só 
surge no começo do século 20. Antes o Brasil se dividia em Norte e Sul. E o discurso 
regionalista nordestino foi muito eficiente em capturar o conceito de sertão. Isso se 
deu seja através da produção sociológica, historiográfica ou artística, a ponto de as 
outras regiões brasileiras não terem sertão, mas interior137. (ALBUQUERQUE JR, 
2019).

Corroborando com essa interpretação, o escritor George Moura (um dos autores da série em 
análise) descreveu o universo conceitual da obra em entrevista antes da estreia: “De fato, Onde 
Nascem Os Fortes é um retrato do sertão contemporâneo. Ainda temos a questão da seca, as dife-
renças sociais. É um reflexo dos problemas atuais”138.

E qual seria a essência do cronotopo que a narrativa da supersérie esplandece ? Como os cria-
dores definem seu espaço-tempo e o que querem dizer a partir dessa construção? Parece-nos que 
há toda uma representação ficcional que tangencia a estrutura sócio-política brasileira, cuja matriz 
se desenhou errada desde o início, apoiada na insensatez e na fragilidade dos valores éticos e con-
dutas sociais. Ou seja: se esses faltam na pequenina cidade fictícia de Sertão, no território Brasil eles 
emergem em assombrosa violência. 

A cidade, locus dos personagens de “Onde nascem”, funciona então como uma diminuta sucur-
sal da Nação, no seio da qual, entretanto, há uma confluência ininterrupta de problemas, bastante 
conhecidos da urbanidade, que se sucedem em diuturna proliferação: desvios de verbas, desman-
dos, corrupção, aviltamento da condição humana, traições de todo tipo, preconceitos, injúrias, abu-
sos sexuais, condutas abjetas da classe política, e descalabros éticos e morais que parecem refletir 
exatamente o que acontece no país e todo dia estampa páginas de jornais e noticiários de toda or-
dem.

A propósito dessa percepção, as judiciosas palavras do professor Durval Muniz tem uma defi-
nição precisa:

E o que você vai encontrar nos discursos que criam o nordeste é a nostalgia da escra-
vidão, é a nostalgia do escravo. Esta lá em Gilberto Freyre, em José Lins… a saudade 
do escravo doméstico, da ama, da mucama, até em Jorge Amado, que é o nosso escri-
tor comunista, há saudade da mucama, do cafuné, do banho na rede, da cozinheira, 
da serviçal. (ALBUQUERQUE JR, 2017).139

137 - Ver matéria “Debate com Júlia Rebouças e Durval Muniz discute o sertão e a ideia de uma “arte sertão”. Disponível em https://
artebrasileiros.com.br/topo/debate-com-julia-reboucas-e-durval-muniz-discute-o-sertao-e-a-ideia-de-uma-arte-sertao/. Acesso 
em 05 out 2020.
138 - Entrevista concedida ao site Adoro Cinema. http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia138982/. Acesso em 04 out 
2020.
139 - Entrevista do professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, concedida à revista Unisinos: “O Nordeste é uma invenção das 
elites agrárias”. Disponível em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573122-o-nordeste-e-uma-invencao-das-elites-agrarias. 
Acesso em 06 out 2020.

https://artebrasileiros.com.br/topo/debate-com-julia-reboucas-e-durval-muniz-discute-o-sertao-e-a-ideia-de-uma-arte-sertao/
https://artebrasileiros.com.br/topo/debate-com-julia-reboucas-e-durval-muniz-discute-o-sertao-e-a-ideia-de-uma-arte-sertao/
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/573122-o-nordeste-e-uma-invencao-das-elites-agrarias
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Como o discurso de “Onde nascem” é também um discurso sobre o Nordeste, há traços dessa 
nostalgia de que nos fala Albuquerque Jr (2017) subjacente em toda a construção dramatúrgica da 
obra. E se isso é perceptível, na narrativa está também um machismo invisível entranhado na maté-
ria discursiva e espalhado pelos diversos cursos da comunicação ficcional.

Vamos então ao próximo tópico, no qual falaremos sobre os cursos que embasam todo o pro-
cesso comunicativo.

OS CURSOS DA COMUNICAÇÃO

Para realizar esta análise, tomamos como referência estudos do cronista e filósofo Artur da 
Távola (1984), para quem a televisão tem uma estética própria e é através dela que deve ser estu-
dada. 

Primeiro analista de televisão do país, cujo pseudônimo passou a existir depois de sua volta do 
exílio imposto pelo golpe militar, Távola passou mais de duas décadas escrevendo diariamente sobre 
o veículo. Em seu livro “A liberdade do ver” (1984), o autor indica que a própria Comunicação te-
ria fornecido “naturalmente” uma maneira de interpretá-la, gerando uma metodologia espontânea 
que indica a presença de oito cursos na linguagem, através dos quais se pode desvelar os sentidos 
recônditos de qualquer narrativa. São eles: o discurso, o incurso, o decurso, o excurso, o recurso, o 
percurso, o concurso e o transcurso. 

Como o que nos interessa especificamente no escopo deste artigo é detectar os sinais de um 
machismo invisível que perpassa toda a diegese, vamos nos ater aqui então a uma breve explicação 
sobre cada um desses cursos, evidenciando em quais deles essas marcas machistas aparecem de 
forma mais inequívoca.

O Discurso, a parte mais conhecida em qualquer produção textual, é a forma verbal e imagís-
tica da obra televisual. O Excurso é o espetáculo em si mesmo, a mise-en-scéne. O Recurso é uma 
redundância, o mais usado: trata-se de um novo curso da comunicação sobre si mesma. O incurso 
são as subjetividades presentes de forma subliminar, é um timbre interno, subdividido em ideológi-
co e mitológico, o mais sutil e profundo dos cursos em estudo. O Decurso é a dimensão temporal, o 
tempo gasto para expressar uma realidade. O Percurso é o elemento espacial, o curso pelo qual a co-
municação passa até chegar ao receptor, ou seja, diz respeito ao dispositivo, que tem em McLuhan 
(1969) seu grande estudioso. O Concurso representa o polo de chegada, sem o qual a comunicação 
jamais se fará: o público. E o Transcurso, o mais complexo e profundo dos componentes, acontece 
em dois planos: através da comunicação e acima dela. Ocorre raramente e jamais como norma ou 
técnica alcançada. É súbito e incontrolável. Como exemplo claro temos o caso da morte do ator Do-
mingos Montagner durante as gravações da telenovela “Velho Chico” (TV Globo, 2016), fato abso-
lutamente imprevisto, que chocou o país, marcou definitivamente a obra de Benedito Ruy Barbosa 
e alterou a literacia teledramatúrgica.

Para dar conta de como procedemos esta análise, assinalamos dois conceitos fundamentais 
do teórico Mikhail Bakhtin (2010): dialogia e cronotopo. Dialogia porque as cenas que estão no 
nosso foco entrelaçam-se com situações que costumamos ver nos noticiários, de forma similar, nos 
quais a violência contra a mulher avulta em números cada vez mais alarmantes. Cronotopo porque 
a equação binária que o termo evoca (espaço-tempo) é muito evidente no sertão onde o enredo se 
insere: naquele espaço, a presença do machismo estrutural subjaz com toda sua carga de violência 
simbólica e o tempo parece uma estação que não muda de cor nem hora, e essa constatação – da 
quase inamobilidade temporal num lugar em que a força masculina é preponderante -, tem fundas 
implicações com o desenrolar da trama. 

Outrossim, acreditamos haver um intenso diálogo ficção X realidade na construção diegéti-
ca de “Onde nascem os fortes”, na qual a questão de gênero – perspectiva analítica proposta por 
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Joan Scott (1989) -, e o conceito de machismo invisível, cunhado pela mexicana Marina Castañeda 
(2006), são observáveis de modo muito latente e intenso no constructo audiovisual.

Vamos ver então como esses sentidos se produzem ao longo dos cursos da Comunicação. No 
primeiro deles, o Discurso, temos os personagens masculinos dominando o cronotopo da série – a 
cidade fictícia, abrigada na região do cariri paraibano. Além disso, toda a ambiência do lugar tem 
forte expressão machista, quer seja no linguajar dos personagens, quer seja na configuração das 
esferas de poder: em Sertão, manda quem tem dinheiro e, quem não quer ter sua vida abreviada 
ou seu trabalho perdido, abaixa a cabeça e silencia ante a truculência simbólica que permeia toda 
a narrativa. O Excurso corresponde ao que seria o “espetáculo”, ou seja, a configuração imagética: 
fotografia, luz, cenários, figurinos, maquiagem, iluminação, tudo o que compõe a visualidade da su-
persérie, enriquece o discurso e agrega múltiplos significados ao enredo. Nesse viés, temos uma 
grandiosa e competente equipe, conduzida pela excelência singular de Walter Carvalho, o notável 
fotógrafo paraibano. 

No Recurso, o novo curso da comunicação sobre si mesma, observamos a ênfase em destacar 
traços que compõem o cronotopo e as características dos personagens. Por exemplo: o sertão árido, 
quente, com muita poeira, pouco habitado e muito isolado do espaço urbano. Os personagens com 
seus atributos bem marcados: o figurino identificando o patrão; o juiz (quase sempre de terno de 
linho branco); Maria com trajes despojados, sem nenhum glamour; o empresário, de postura sem-
pre arrogante, com uma “agregada” que é seu braço-direito e com carro de modelo muito potente; 
o líder messiânico com trajes igualmente definidores de sua opção pela fé e adesão ao desapego. 
Ademais, o recurso se estabelece na hora em que a imagem enfatiza uma ideia ou sentimento já 
dado pelo texto. Por exemplo: no caso do desaparecimento de Nonato, quando além da ansiedade, 
expectativa, dúvida e dor que isso causa em Maria, ainda aparece um pesadelo dela com o irmão, 
que aparece todo ensanguentado e pendurado pelos pés em barras de ferro exibidas no meio da 
imensidão deserta do sertão. Assim como essa, há diversas outras imagens exercendo essa mesma 
função de enfatizar o que já está dado pelo discurso. É natural em qualquer narrativa audiovisual e 
não significa demérito, ao contrário, é próprio dos processos discursivos em que texto/som/imagem 
atuam em conjunto. O Recurso serve como intensificador de carga dramática, logo, de emoção, o 
insumo primordial da teleficção. Quando usado com competência, engrandece ricamente a diegese, 
como é o caso aqui.

Já o Incurso é um timbre interno, que abriga o mito e a ideologia, matérias-primas da mente. O 
incurso ideológico é então o pensar dominante que a obra espelha (ainda que a televisão seja sem-
pre um veículo da classe dominante, os artistas que respondem pela sua porção ficcional operam no 
âmbito da criação, e essa “vive de tentar romper as limitações impostas pela ideologia” (TÁVOLA, 
1984). Já o incurso mitológico remete às forças do inconsciente. “Qualquer comunicação está car-
regada de mito, logo de símbolos do inconsciente”. (TÁVOLA, 1984, p. 290). Ou como assinala Jure-
mir Machado (2003): “A humanidade é uma indústria mitológica” (MACHADO, 2003, p. 32).

É patente que um dos mitos mais recorrentes na comunicação de massas – livros, fotonovelas, 
desenho animado, filmes - é o da Cinderela. Outro, cativo de quase todas as narrativas, é o do herói. 
No caso de “Onde nascem”, não temos uma Cinderela mas sim uma heroína exemplar, que atravessa 
todas as fases que compõem o que se consagrou chamar “a jornada do herói”, e termina por vencer 
as difíceis etapas de seu itinerário. Quanto ao incurso ideológico, registramos a ousada opção dos 
quatro criadores (autores, fotógrafo e diretor) em criar dissonâncias na ideologia machista preva-
lente no Nordeste, seja o real ou o da ficção. E é esse aspecto crucial, encabeçado pelo quarteto 
Villamarim, Moura, Goldenberg e Carvalho, que assegura uma saudável dissonância no incurso ide-
ológico de ONF. É nesse ponto que estão insertadas as ressignificações, as transversalidades, as 
reflexões, as transposições, as transfigurações e as sugestões de mudança paradigmática na confi-
guração secular pensada para o sertão nordestino. 
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Avancemos mais um pouco para entender porque a perspectiva de gênero importa no contex-
to em estudo e de que modo podemos falar em machismo invisível atuando na história.

QUEM É O NORDESTINO ?

Abrimos este tópico com a definição do professor Durval Albuquerque porque sabemos o 
quanto ela é esclarecedora:

O nordestino é uma figura que vem sendo desenhada e redesenhada por uma vas-
ta produção cultural, desde o começo deste século. Figura em que se cruzam uma 
identidade regional e uma identidade de gênero. O nordestino é macho. Não há lu-
gar nesta figura para qualquer atributo feminino. Nesta região, até as mulheres são 
macho, sim senhor ! Na historiografia e sociologia regional, na literatura popular e 
erudita, na música, no teatro, nas declarações públicas de suas autoridades, o nor-
destino é produzido como uma figura de atributos masculinos. Mesmo em seus de-
feitos, é com o universo de imagens, símbolos e códigos que definem a masculinidade 
em nossa sociedade, que ele se relaciona. (ALBUQUERQUE JR., p. 18 , 2013).

A quase totalidade dos personagens da série são nascidos no Nordeste, exceto os que para lá 
foram à procura de trabalho. Mesmo quem foi em busca de aventura, como Maria e Nonato, tam-
bém nasceu lá. Pois justamente neste aspecto de construção dos personagens é que avulta com 
eloquência o sentido autoral, inovador, da narrativa. Com a perspectiva de gênero (SCOTT, 1989), 
tanto masculino quanto feminino estão inclusos nesta análise. 

A nordestinidade masculina da série traz sérias rachaduras no significado corrente acerca do 
homem nordestino. E este é um dos grandes trunfos da obra. Os personagens masculinos de “Onde 
nascem” são, em sua maioria, como esse nordestino tão bem descrito por Albuquerque Jr (2013). 
Mas há os que fogem a esse padrão e jogam luzes sobre as ideias tão arraigadas construídas ao lon-
go dos séculos. São talvez apenas quatro personagens, mas eles fogem desse padrão hegemônico e 
é através deles que os autores vão abrindo fendas no Nordeste do qual estão a falar.

Segundo Durval (2017), o sertão que temos em nosso imaginário refere-se geralmente a um 
tempo guardado no passado, “um tempo anterior à civilização, ao progresso, à urbanização e ao 
desenvolvimento. É essa ideia de sertão como confins. O sertão é uma distância, uma lonjura física e 
temporal”. (ALBUQUERQUE JR, 2019)140.

A narrativa em análise tem de forma muito semelhante essa noção de sertão como distância 
física e temporal, mas nesse aspecto também há fissuras no tocante ao sertão como lugar onde a 
civilização e o progresso não chegaram. Na cidade diegética, o progresso chegou sim: há carros de 
última geração, celulares, conexão com a internet, uma casa noturna com show bem montado, e até 
uma fábrica de bentonita141.

Vamos então aos 5 principais personagens masculinos: Pedro (Alexandre Nero), o grande em-
presário da região, dono da fábrica de bentonita. Ramiro Curió (Fábio Assunção), o juiz que costuma 
andar sempre elegante, em geral de terno de linho branco142 e tem suspeitas ligações com a polícia. 
Plínio, o delegado venal e mau-caráter. Hermano, filho de Pedro, o bom moço da história, jovem, tra-
balhador, idealista, e muito diferente do estereótipo machista, agressivo, violento e de homem que 
não respeita mulheres. E Ramirinho, filho do juiz, órfão de mãe, oprimido pelo pai, e que se transfor-
140 - Ver matéria “Debate com Júlia Rebouças e Durval Muniz discute o sertão e a ideia de uma ‘arte sertão’”. Disponível em: 
https://artebrasileiros.com.br/topo/debate-com-julia-reboucas-e-durval-muniz-discute-o-sertao-e-a-ideia-de-uma-arte-sertao/. 
Acesso em 09 out 2020.
141 - Bentonita ou bentonite é a designação dada a uma mistura de argilas, geralmente impuras, de grãos muito finos. É formada 
principalmente por montmorilonita (vide), com 60 à 80%, e também por caulinita, calcita, pirita etc. É usada na fabricação de obje-
tos de porcelana. Encontrado em https://www.dicionarioinformal.com.br/bentonita/ Acesso em 08 out 2020.
142 - O linho é o tecido vegetal mais antigo da história do homem e desde o século XII se integrou na sociedade como um tecido 
de luxo. Ver matéria “Linho, história e significado: da pré-história à pós-modernidade”. Disponível em https://www.fashionbubbles.
com/historia-da-moda/linho-antigos-tecidos-historia/. Acesso em 10 out 2020.

https://artebrasileiros.com.br/topo/debate-com-julia-reboucas-e-durval-muniz-discute-o-sertao-e-a-ideia-de-uma-arte-sertao/
https://www.dicionarioinformal.com.br/bentonita/
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ma, à noite, na artista “Shakira do Sertão”. Portanto, os três mais velhos correspondem exatamente 
à definição dada pelo professor Albuquerque (2019) para os nordestinos, enquanto os dois mais 
jovens carregam consigo uma simbologia fortíssima que altera o padrão hegemônico.

UMA OPRESSÃO SUBLIMINAR

Adepta da afirmação de que “todo pensar é relacional” (BOURDIEU, 1999), aliamos a este es-
tudo a perspectiva de gênero (SCOTT, 1989), evidenciando a análise do masculino em sua correla-
ção com o feminino. Porque, conforme afirma Bakhtin, “Toda interpretação é o correlacionamento 
de dado texto com outros textos” (BAKHTIN, 2003, p. 400). 

A primazia dos varões no mundo, ao longo dos séculos, era inquestionável. Isso é dito pelo his-
toriador Durval Albuquerque já em 1994. O psicoterapeuta argentino Luis Bonino em 1995 criou 
o termo micromachismos, e a psicóloga mexicana Marina Castañeda lançou em 2002 seu livro “O 
machismo invisível”, fruto de suas percepções e aprendizado em mais de três décadas como tera-
peuta. Segundo ela, o machismo é fruto de crenças profundas, tão arraigadas que resultam pratica-
mente invisíveis. A experiência profissional da autora permitiu estudar os imensos problemas que o 
machismo cria, como as barreiras na comunicação, as expectativas cruzadas, os papéis sociais que 
aprisionam homens e mulheres por igual. E uma de suas afirmações lapidares nos servirá de guia 
neste estudo: “El machismo empobrece a unos y otras por igual, y se convierte en un juego interpessoal en 
el cual nadie gana y todos pierden”.(CASTAÑEDA, 2019, p.34).

Por sua vez, o professor Durval afirma que “A masculinidade é apenas um elemento constitu-
tivo da identidade regional nordestina, mas é fundamental na construção de uma figura homogênea 
e característica que se chamará de nordestino” (ALBUQUERQUE JR, 2013, p.23). 

Unindo as palavras da escritora mexicana às do pesquisador paraibano, acreditamos então 
ser possível inferir que o machismo é uma potência entranhada no enredo da série e tudo na sua 
construção é reflexo da estrutura machista prevalecente na diegese. Mais uma vez, as palavras de 
Castañeda (2019) nos dão suporte:

La enorme variabilidade histórica de los grupos humanos nos muestra que la rela-
ción entre hombres y mujeres depende mucho más de la cultura que de la biologia 
[...] Sin embargo, las relaciones entre hombres y mujeres nada tienen de universales: 
que ciertos patrones generalizados no poseen el mismo significado y que muchos 
comportamientos humanos han prevalecido no por razones genéticas sino históri-
cas. (CASTAÑEDA, 2019, p.68 e 69).

Na obra como na vida, os traços desse comportamento está de tal modo naturalizado que mui-
tas vezes não o identificamos, daí porque a escritora mexicana cunhou a expressão “machismo invi-
sível”. Mesmo ali, no longínquo e inóspito sertão da teleficção, esse “vírus” da opressão, da insensa-
tez e da agressividade, existe e faz sofredores. E ao longo da série, essas vítimas viverão momentos 
cruciais, bem como os subterfúgios do invisível machismo se farão presentes.

 Acontece que na diegese da série percebe-se mudanças relevantes nessa construção secular 
machista143. Ali, na fictícia Sertão, são duas mulheres que chegam da capital e trazem o novo: Maria 
e Cássia (Patrícia Pillar) não são as mulheres tradicionalmente sofridas, submissas, dependentes e 
silenciadas que costumamos identificar como moradoras do Nordeste144. Ambas são altivas, inde-
pendentes, destemidas e trazem uma fortaleza que é moral, refletindo uma mudança de perspectiva 
já detectável no cotidiano de tantas mulheres do sertão.145

143 - Ver matéria “Para especialistas, mulheres ainda são vistas como propriedades”. Disponível em https://oglobo.globo.com/bra-
sil/para-especialistas-mulheres-ainda-sao-vistas-como-propriedades-12014705. Acesso em 26 set 2020.
144 - Ver matéria “Como a violência doméstica atinge as mulheres no Nordeste”. Disponível em https://www.cartacapital.com.br/
sociedade/como-a-violencia-domestica-atinge-as-mulheres-no-nordeste/. Acesso em 30 set 2020.
145 - Ver matéria “Do mar ao sertão do Nordeste, mulheres promovem uma revolução silenciosa e derrubam clichês”. Disponível 

https://oglobo.globo.com/brasil/para-especialistas-mulheres-ainda-sao-vistas-como-propriedades-12014705
https://oglobo.globo.com/brasil/para-especialistas-mulheres-ainda-sao-vistas-como-propriedades-12014705
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-a-violencia-domestica-atinge-as-mulheres-no-nordeste/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-a-violencia-domestica-atinge-as-mulheres-no-nordeste/
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 Neste sentido, por uma perspectiva estética, não se pode deixar de lado, ao se interpretar e 
analisar uma obra de arte, as injunções sociais que a compõem, observando e considerando, na di-
mensão da ambigüidade que seu sistema simbólico estabelece, aqueles três elementos primordiais 
que dão sentido à sua existência: autor, obra e público. E recorrendo a Antônio Cândido (1967), 
diríamos que 

A arte, e portanto a literatura, é uma transposição do real para o ilusório por meio 
de uma estilização formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, 
os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de vinculação à realidade 
natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua con-
figuração, e implicando uma atitude de gratuidade. Gratuidade tanto do criador no 
momento de conceber e executar, quanto do receptor, no momento de sentir e apre-
ciar. (CÂNDIDO, 1967, p. 64).

 Nessa mesma trilha, Juremir Machado afirma: “O real, mais do que nunca, tornou-se imaginá-
rio” (MACHADO, 2003, p. 86).

 No próximo tópico, analisaremos então as cenas da série na quais o machismo é encenado 
quase como uma “transposição do real para o ilusório”, conforme a definição de CÂNDIDO (1967), 
e inserido de modo tão corriqueiro que já foi naturalizado no contexto social, configurando o que 
CASTAÑEDA (2019) classifica como invisibilidade.

TRÊS CENAS QUE FALAM POR SI

 A seleção das cenas parte do que percebemos, guiada pelas considerações de Marina Cas-
tañeda (2019) ao classificar atitudes aparentemente ‘inofensivas’ - tão corriqueiras que já estão 
naturalizadas -, como um tipo de machismo que corrói por baixo das aparências, daí porque o deno-
mina de invisível. Há também brechas de significação na configuração tão própria do que aprende-
mos como Nordeste. 

 Cabe ainda lembrar que todo texto é tributário de outro, isto é, um discurso é formado por 
fragmentos de discursos que estão imbricados em outros, os chamados interdiscursos, “aquilo que 
fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos de memória discursiva”. 
(ORLANDI, 2012, p.31). Portanto, o discurso que permeia a supersérie nos faz revolver diversos 
outros que ouvimos ao longo do tempo, seja na literatura, no teatro, no rádio, na própria teledrama-
turgia, no cinema, ou mesmo in loco em tantos lugares da região. Nesse patchwork146 discursivo mo-
ram muitos dos imaginários evocados pela narrativa, o que vamos exemplificar nas cenas escolhidas 
para análise.

 Através delas, apontaremos a presença arraigada do machismo invisível, ao mesmo tempo em 
que trabalharemos com as tecnologias do imaginário, conforme definição do pesquisador Juremir 
Machado (2003). As cenas são: o assédio sexual sofrido por Maria no capítulo 5 (30 abril); duas 
cenas do capítulo de 22 de maio, sendo a primeira de 13’:01” a 14’:13” - Ramiro diz à Cássia “Isso 
nunca me aconteceu antes”; e de 19’:16’ a 21’:38” – Ramiro está na sala de sua casa, sentado ao lado 
do filho e diz a ele que “Ninguém respeita um fracassado”. Ao que o filho, com uma opressão e uma 
culpa visíveis em sua expressão e até no modo de sentar, interage: “O senhor me acha um fracassa-
do, né, pai ?!”

em https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-02/do-mar-ao-sertao-do-nordeste-mulheres-promovem-uma-revolucao-silenciosa-e-
-derrubam-cliches.html. Acesso em 28 set 20.
146 - Termo que designa uma técnica que envolve o ofício de unir retalhos variados, compondo diversas misturas de colorações, 
formatos e design. Ver em: https://www.infoescola.com/artes/patchwork/. Acesso em 09 out 2020.

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-02/do-mar-ao-sertao-do-nordeste-mulheres-promovem-uma-revolucao-silenciosa-e-derrubam-cliches.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-02/do-mar-ao-sertao-do-nordeste-mulheres-promovem-uma-revolucao-silenciosa-e-derrubam-cliches.html
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Figura 2: Jesuíta Barbosa como Shakira do Sertão.

Fonte: Rede Globo

 Por fim, a cena insólita da Shakira ressignificada, cantando no meio do sertão, de vestido, peru-
ca e sapatos vermelhos (travestida em seu personagem performático, que é atração no show notur-
no da boate da cidade) em frente ao Fórum onde trabalha o pai, juiz e figura maior da Lei na cidade. 

 Toda a supersérie tem cenas e sequências memoráveis, nas quais diversos imaginários são 
mobilizados. Situações de opressão do mais forte sobre o mais fraco ou do que tem mais poder so-
bre o outro são inúmeras, bem como há muitas composições imagéticas que descontroem ou fazem 
uma clara inversão nas questões do machismo estrutural que está no subtexto da narrativa. As ce-
nas selecionadas para este estudo focam especificamente para aclarar as configurações do machis-
mo invisível, como já citado.

 A cena de Ramirinho cantando em frente ao Fórum onde o pai trabalha, durante o dia, vestido 
com trajes de vedete ou de estrela de cabaré, acontece no capítulo de 11 de junho e tem perto de 
5 minutos. O jovem canta “Mal necessário”147, canção de 1978 que se tornou um clássico na voz de 
Ney Matogrosso. De dentro do Fórum, Ramiro se impressiona com a beleza da voz, comenta com 
Cássia e vai lá fora olhar quem canta. Fica estupefato, olha como se não acreditasse no que vê e sua 
figura traduz ódio, nojo, vergonha, aversão. Ao final da performance, Ramirinho diz: “Isso aqui é um 
ato de amor, pai. Isso aqui é minha contínua necessidade de dividir minha vida com o senhor”. Após 
a revelação, o juiz diz ao filho que ele é ridículo e tem vergonha dele. Entra no fórum e passa mal, 
quase tem um enfarte. 

 Para analisar as cenas, cabe oportuno lembrar as palavras de Martine Joly (2002): “Aquilo que 
se compreende nunca está concreta e totalmente na imagem, mas sim deduzido, associado, imagi-
nado a partir do conteúdo estético (no sentido lato do termo) da imagem”. (JOLY, 2002, p 242). E é 
nesse ponto, nesse aspecto do que é deduzido, associado, imaginado, que avultam os imaginários, 
conforme indica o professor Juremir Machado (2010), para quem “o pesquisador é um cronista do 
imaginário” (MACHADO, 2010, p.15).

OS IMAGINÁRIOS E O MACHISMO INVISÍVEL

147 - Ver matéria “Hit de Ney há 40 anos ajuda Jesuíta a dar voz à dualidade da ‘drag’ Shakira do Sertão”. Disponível em https://
g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualida-
de-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml. Acesso em 10 out 2020.

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/04/28/hit-de-ney-ha-40-anos-ajuda-jesuita-a-dar-voz-a-dualidade-da-drag-shakira-do-sertao.ghtml
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 Aprendemos com o professor Juremir Machado (2010) que “Pesquisar é fazer emergir algo 
que não aparece à primeira vista”. Para ele,

O imaginário surge da relação entre memória, aprendizado, história pessoal e inser-
ção no mundo dos outros. Nesse sentido, o imaginário é sempre uma biografia, uma 
história de vida. Trata-se de uma memória afetiva somada a um capital cultural. [...] 
O imaginário é um reservatório afetivo de imagens, de onde cada um retira o com-
bustível para as suas motivações e um motor. Ele está sempre por trás dos discursos. 
(MACHADO, 2010, p.57, 67 e p. 97). 

 A proposta metodológica de Machado (2010), chamada de Análise Discursiva de Imaginários 
(ADI) ou Tecnologias do Imaginário (TI), consiste de três etapas: Estranhamento, Entranhamento e 
Desentranhamento. 

Por imaginário, deve-se entender uma narrativa inconsciente ou uma ficção subjeti-
va vivida como realidade objetiva cuja formação ou cristalização permanece enco-
berta exigindo um desencobrimento. [...] É uma visão de mundo que se esconde por 
trás de um discurso explícito e passível de análise. (MACHADO, 2010, p. 97 e 103).

 Nesse caminho, o que nos levou às quatro cenas escolhidas foi identificá-las como emblemá-
ticas para assinalar situações de machismo invisível. Assim, nosso estranhamento começa já a partir 
da primeira cena da série, quando alguém percorre um caminho tortuoso, árido, fazendo uma trilha 
de ciclismo, com uma câmera acoplada no capacete. Assim, o telespectador vê a cena através dos 
olhos da personagem. Só depois de 50 segundos, quando ela cai ao chão, percebe-se que era uma 
mulher quem estava dirigindo. A partir daí, diversos imaginários vão se entranhando na nossa per-
cepção. Foi um estranhamento inaugural que nos despertou para o trabalho de garimpo previsto na 
etapa 2 da ADI, e vamos então nos entranhando nas teias da narrativa.

 Por fim, chegamos à etapa do desentranhamento, ou revelação, ou iluminação, uma espécie 
de epifania, ao conseguir tirar o véu que encobre as diversas etapas do trabalho de desconstrução 
do qual é feita a metodologia proposta por Machado (2003). Porém, como nossa pesquisa ainda está 
em fase inicial, neste momento estamos a somar indagações no processo do entranhamento. Ainda 
há muito por cobrir, por desvendar, desvelar, para só depois alcançar o nível da descoberta do que 
nos mobilizou até chegarmos à decisão de partir para esta pesquisa. Estamos na fase dois, portanto, 
de muita investigação, na certeza de que “o saber é uma operação de desvendamento” e que “toda 
análise é uma desconstrução”. E, ademais, que “O paradoxo da pesquisa consiste na simplicidade da 
sua complexidade” (MACHADO, 2010, p. 94 e 95).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Num ambiente em que todos os homens tem condutas machistas e opressoras (à exceção de 
Hermano, filho adotivo, e rejeitado pela mulher por quem se apaixona), percebemos que é apenas 
Nonato (o que não nasceu de novo), o cadáver pelo qual procuram Cássia e Maria, o homem criado 
com o colo do aconchego materno, melhor dizendo, cercado pelo afeto feminino.

 É possível perceber dois personagens masculinos – Samir e Ramirinho – nos quais a presença 
desse feminino é prevalecente. São justamente esses dois personagens que evidenciam sua repulsa 
à lei que rege o cotidiano naquele rincão: ambos dão as costas ao mundo árido, agressivo e virulento 
que comanda a vida na cidade de Sertão: Samir (Irandhir Santos) decidiu ancorar longe do convívio 
social machista, competitivo, capitalista e opressivo que dá as cartas em Sertão e criou para viver 
um retiro especial de fé, amor e solidariedade. O outro perdeu a mãe cedo e tem uma relação de 
muito silêncio com o pai, na qual há clara sujeição do mais fraco ao mais forte. O refúgio de Rami-
rinho eclode na noite, tempo encontrado para assumir sua identidade, na qual expressa-se por um 
pseudônimo e assume sua essência como artista aplaudido na cidade, a Shakira do Sertão. Para este, 
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os aplausos simbolizam o berço do aconchego, assim como para Samir é a energia da fé, da fraterni-
dade e do afeto que embala seu mundo de paz e espiritualidade. 

 O astro-rei inclemente parece ser o personagem onisciente ali. É nesse aspecto que a músi-
ca-tema de abertura, de autoria de Zeca Veloso, caçula de Caetano, cai como uma luva: O sol quei-
mando o meu jornal, minha voz, minha luz, meu som...”. Daí o acerto na escolha da canção para abertura 
da série: o sol é a palavra que abre a canção, com versos que assumem: “eu sou cordão umbilical”, e 
tão eloquentes como “Farol, saudades no varal/Vermelho, azul, marrom”, para eclodir no refrão “Todo 
homem precisa de uma mãe”. 

 No sertão da ficção televisual, há uma carência que salta aos olhos: a de um feminino que seja 
semente e seiva da estrutura que embasa o arcabouço da obra. Ali falta o que poderia se chamar 
Esperança. No deserto ancestral daquele cronotopo, assomam matadores, corruptos, corrompidos, 
doenças, desgraças e toda sorte de vilania e repressão, falta água, e se esta falta, falta vida. E se não 
há vida, ou apenas um arremedo dessa, a esperança vive moribunda. 

 Há terra em abundância mas essa terra é inóspita. Nela não habita harmonia nem temperança, 
não viceja o afeto nem pode eclodir a sensibilidade porque o bem não encontra abrigo para rever-
berar. Ali não pode florescer o amor, seiva da vida que se perpetua. Mas a esperança, que é chama 
de vida, subjetividade, feminina, traduz-se pelo verde que uma hora chega, de mansinho, talvez ar-
raigado no olhar de Cássia (Patrícia Pillar). Como se a personagem trouxesse, a partir da tonalidade 
dos olhos, o liame dessa fortaleza que dali se exilou há tanto tempo: Cássia é a esperança rediviva 
de que tanto carece Sertão. 

 É a personagem que traz, de forma muito sutil, essa chama de vida que é o feminino, que é 
mãe, mulher, terra, afeto e aconchego. Com um bem construído desenho cênico de força e coragem, 
Cássia – a mulher que se ausentou daquela terra de onde o amor fugiu a galope – traz em si a força 
da transformação. É através dela e de seus valores - expressos em uma conduta na qual pontificam 
ética, honestidade, amor, fraternidade, decência -, que a narrativa finca seu esteio identitário. Por 
isso, é essa personagem que ilustra o cartaz principal da obra.

 Qual seja: se naquele ambiente no qual só a força da prepotência e a estupidez da opressão 
sobressaem, ali é um território paradigmático do machismo, imponderável com o humanitário, im-
placável com a sensatez, carcereiro que não escolhe sexo, no âmago do qual é inconcebível a vida 
com justiça, sensatez, liberdade e respeito aos direitos individuais.

 Portanto, os criadores de Onde nascem, com esta obra, promovem o escopo teleaudiovisual e 
renovam a possibilidade de se acreditar que - embora num veículo de produção industrial como a 
televisão, em horário de audiência reduzida pelo adiantado do relógio -, mesmo na televisão, é pos-
sível se produzir arte da melhor qualidade.
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“DISCURSO E GÊNERO: UMA ANÁLISE DAS TEORIAS ENUNCIATIVAS 
PRESENTES NO FEMINISMO DE ANNE WITH AN E”

Ayrla Victória Gomes da Silva

RESUMO

Dada a hodierna sociedade, a política de inclusão feminina nas mais diversas áreas ainda faz-
-se requerida por haver um legado machista cultural enraizado. A partir disso, o presente trabalho 
possui o escopo de descrever e refletir acerca do discurso feminista pertinente na série Anne With 
An E (disponível na plataforma Netflix, adaptado da obra Anne Of Green Gables, de L. M. Montgo-
mery); e, por meio de tal ação ativar conhecimentos acerca das teorias enunciativas e das relações 
então formadas. O discurso observado possui base não apenas na semântica feminista, contudo, 
visa concatenar as ideias sobre atos de fala somados às figuras de pensamento e reflexiona o impac-
to dos enunciados ao enunciatário. Esta análise tem fundamento em autores como Austin (1990), 
Searle (1991) e Hooks (2018). O objetivo geral desta pauta é incitar, através do exame da fala de 
Anne With An E, indicadores do feminismo e como essa civilidade é indispensável também na con-
temporaneidade.

Palavras-chave: Feminismo; Análise do discurso; Atos de fala.

INTRODUÇÃO

Em uma sociedade cada vez mais atual, é suposto que as políticas públicas sejam efetivadas 
para que a civilidade seja exercida. Contudo, o feminismo, como exemplo disso, não tem o devido va-
lor dentro da contemporaneidade; é em busca de tal que o presente artigo posiciona-se. Dentro da 
série cinematográfica Anne With An E (disponível na plataforma Netflix) há diálogos, cenas e trechos 
em que o feminismo é recorrente. Com o intento de evidenciar a importância dessa política não 
apenas na realidade excludente ao extremo da sociedade do século XIX bem como na hodiernidade 
que o trabalho aqui em pauta traz, junto às teorias discursivas e da enunciação, reflexões teóricas 
acerca dos estudos de Austin (1990) e Searle (1991). O aspecto feminista tomou âncora sólida em 
Hooks (2018). 

O essencial a questionar é: “a teoria feminista, de fato, possui base?”. Dentro de uma série tele-
visiva e com nomes masculinos renomados em duas sucintas subáreas desenvolver-se-á a resposta 
para tal questionamento. Para tanto, é escopo deste trabalho fomentar debates e alargar pensa-
mentos.

‘MINHA VIDA É UM PERFEITO CEMITÉRIO DE ESPERANÇAS’: ANNE.

Anne, posteriormente batizada de Anne Shirley-Cuthbert, era

“uma criança de onze anos que [...] usava um vestido muito curto, muito apertado e 
muito feio de flanela de algodão amarelo acinzentado. Ela usava um chapéu de mari-
nheiro marrom desbotado e, sob o chapéu, desciam até suas costas duas tranças de 
cabelo muito grosso e definitivamente muito ruivo. Seu rosto era pequeno, branco e 
fino, e também cheio de sardas; sua boca era grande, assim como os olhos, que pa-
reciam verdes ou cinza conforme a luz e o humor dela.” (MONTGOMERY, 2019: 18)



234 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

 

(Anne esperando Matthew na estação de trem. Ep. 01/temp. 01. Foto reprodução: Netflix via 
Pinterest.)

A menina foi adotada dado um pequeno engano por um casal idoso de irmãos solteiros, Ma-
rilla e Matthew Cuthbert. O vilarejo em que residiam, Avonlea, foi caoticamente revirado após sua 
chegada. Desde sua chegada na ilha até o ano em que Anne adentra o ensino superior, voluptuosas 
mudanças são vistas e sentidas. 

Antes da adoção por parte dos irmãos, Anne morou em casas de senhoras para que pudesse vi-
ver. A garota ruiva era órfã desde os três meses de vida. A primeira casa em que morou foi a de uma 
humilde e severa madame não muito abastarda. Por ser de idade avançada e a menina uma miúda 
tenra, Anne logo foi levada para outra casa desconhecida.

Com cerca de oito anos, a pobre criança dá início à vida solitária que tinha. Serviu como em-
pregada doméstica e cuidadora infantil em uma residência conturbada em que três crianças me-
nores dependiam dela, além de fazer algumas refeições da casa e atuar como ajudante da fazenda 
do senhor para quem trabalhava (senhor Harmmond). Sem ciclo de sono adequado, carga horária 
descomunal advinda de trabalho escravo, somado à densidade emocional provocada pela falta de 
lar e estrutura familiar para uma criança, Anne via-se em constante tristeza.

Todavia, após a morte inesperada do senhor Harmmond, a garota é despachada para um inter-
nato que outrora fora sua casa na passagem de tempo entre idas e vindas de casas alheias. Naque-
le local inóspito e inadequado, Anne desenvolve o gosto pela leitura e sua imaginação, já aguçada, 
toma forma. É naquele ambiente putrefato que a ruiva menina aprende a projetar sua imaginação 
como válvula de escape para as incertezas e amarguras da vida de órfã.

É lá, também, que a moçoila vê-se perante a um novo desafio: bullying. Sua aparência física 
destoava das demais crianças e, não obstante, seu senso poético latejante não lhe fazia “comum”. O 
estopim para as brigas, desavenças, mal olhados e ataques que a inofensiva franzina recebia partiu 
de um alter-ego que lhe acompanhava: princesa Cordélia. Logo, percebe-se que a vida da garotinha, 
ainda tão pacóvia, apresentava maus tratos, incompetências e dor.

A trama segue rumos maiores e distintos. É válido ressaltar, ainda, que Anne Shirley-Cuthbert 
é um personagem cultural e icônico canadense. A garota foi escrita por Lucy Maud Montgomery em 
meados de 1890. Os seis livros base (Anne de Green Gables; Anne de 

Avonlea; Anne da Ilha; Anne e a casa dos sonhos; Anne de Windy Poplars; Anne de Ingleside).

Os livros narram a sequência de fatos da moça ruiva desde sua chegada à Ilha do Príncipe Edu-
ardo até seu casamento e famílias possuem complementos, tais quais os livros “Contos dos Blythe” 
e “Poemas dos Blythe” e tem célebres adaptações para o cinema e as telas. Algumas delas são “Anne 
de Green Gables – o filme” (1985) e “Anne de Green Gables” (2020. Versão mangá/anime). A obra 
que será utilizada como base para a análise deste artigo, é a versão de 2017, apresentada na plata-
forma Netflix, “Anne With An E”, que consta três temporadas e, atualmente, não está em gravação.
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 1: filme: “Anne de Green Gables”. Ano: 1985. Foto reprodução: Pinterest
2 mangá: “Anne de Green Gables”. Ano: 2020. Foto reprodução: Pinterest
3: série: “Anne With An E”. Ano: 2017. Foto reprodução: Netflix via Pinterest

TEORIAS ENUNCIATIVAS: FEMINISMO E O ATO DE DIZER

Adentrando a subárea dos Atos de Fala, campo iniciado no âmago da Filosofia da Linguagem, 
por volta dos anos sessenta, têm-se densas pesquisas na veia da discursividade; entretanto, para as 
reflexões levantadas no presente trabalho, levar-se-ão em conta os estudos das teorias enunciati-
vas pautadas sob a ótica de Austin, seguidas por Searle. 

Partindo do pressuposto que é pela/na língua que o homem se constitui sujeito e que o discur-
so – a materialização do pensar – é a atividade humana que torna o ser apto à receber e produzir 
enunciados, compreende-se que a fala não é composta apenas pela formulação de palavras e a com-
binação de sons. A ideia é entender que falar não é meramente executar pensamentos e sim uma 
maneira de atuar mesmo em face na inatividade por pare de quem recebe. A língua só é possível 
porque o locutor se apresenta como sujeito no discurso e age como produtor e idealizador dela.

Surge, neste cenário, a enunciação. Os atos de dizer e de fala. Todo dizer, para Austin (1990) é 
fazer, não havendo, necessariamente, a regra de o receptor compreender ou responder à fala feita, 
porquanto, apenas pela condição de haver sido executada, a fala é um dizer e, dessa forma, a fala 
passa do plano de execução e apresenta-se como uma ação (acima de tudo) sob quem recebe a men-
sagem.

Nessa perspectiva, indo ao encontro à fala de Anne:

“Mas eu não poderia fazer algumas atividades na fazenda, mesmo sendo menina? Eu não 
entendo uma menina não poder trabalhar na fazenda, quando meninas podem fazer tudo 
o que garotos fazem, e mais. A senhora se considera frágil e incapaz? Porque eu não me 
considero.” (Anne, 01ep/01temp)

Em um ambiente austero, rude e arcaico, Anne desafia, em palavras, a mulher que lhe deu lar. 
Posto isso, espera-se, de Marila, um comportamento tão opressor quanto o esperado de uma mu-
lher de meia idade que, no século XVIIII, nunca havia casado. Isso posto, é necessário recobrar a 
ideia de Orlandi (2005), quando afirmou que “não há discurso que não se relacione com outros”. 
Ainda, para a autora, “os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sus-
tentam, assim como dizeres futuros.” 

Em outros termos, Marila não deu resposta brusca à ideia de Anne por sua fala ser algo que 
lhe pautava no cotidiano. Ou seja, se a mensagem passada pelo emissor vai ao eixo do receptor, o 
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discurso será validado. A senhora não pôde discordar da menina porque ela sofria exatamente o 
reflexo daquele pensamento. 

Ao apresentar uma afronta não à receptora, porém às ideologias ultrapassadas que lhe faziam 
presa, Anne aponta caminhos significativos através da fala em Marila; uma vez que o “feminismo é 
um movimento para acabar com sexismo [...] e opressão” (HOOKS, 2018), a garota ruiva incutiu na 
mente da mulher, por meio da fala incisiva, uma nova forma, ainda que rústica, do que é o feminismo, 
mesmo que não soubessem o termo.

No entanto, ainda mais basilar que entender que a fala é um ato, é identificar que tipo foi usa-
do. Na situação em questão, o performativo/perlocutório foi o alvo. Para tanto, a locutora (Anne) 
fez uso de uma fala cirúrgica, precisa e certeira. Ao fazê-la em primeira pessoa do presente do indi-
cativo, na voz afirmativa e ativa, Anne dispensa o sentido de verificabilidade (necessidade de com-
provação posterior) e realiza a ação verbal da sentença (no caso, “fazer algumas atividades da fazen-
da”) e são esses atos que ocupam a maior parte dos estudos de Austin. 

O ato performativo/perlocutório é executado com destreza quando as “condições de felicida-
de” determinadas por Austin (1990) são postas em prática. As principais são:

a. Na maioria das situações não é necessário ter verbos na primeira pessoa do singular.

b. Nem todo ato feito na primeira pessoa do singular no presente do indicativo vai configurar 
ato performático/perlocutório.

c. Nem todo ato possui verbo executável.

Na fala de Anne, como explicitado, há a primeira pessoa do singular na forma do presente do 
indicativo somado que produz a ideia de atividade presente e no agora. Torna-se, nesse sentido, 
um ato de dizer que reflete na mente da receptora fazendo-lhe, como em estalo, ativar discursos 
já produzidos que lhe fazem pensar de modo diferente de outrora. O ato, portanto, foi realizado, 
executado, emitido, compreendido e posto em uso.

O sexismo evidenciado pela garota foi de encontro à mente obsoleta de Marila, dado que “mu-
lheres podem ser tão sexistas quanto homens.” (HOOKS, 2018: 02). Assim sendo, a fala pontual de 
Anne em um momento tão conturbado para Marila agiu com uma discursividade que lhe modificou 
o pensamento, reflexionando, então, em uma ação de mudança de hábito que quebra a ideologia 
opressora vigente (que Marila, sem saber identificar por ter tido sua criação daquela forma, repro-
duz).

NCIATIVAS: O FEMINISMO E O CONVENCER

Ao pôr-se a descrever os tantos discursos desta série que trabalham ideias feministas, pode-
-se perder-se um tanto. É por isso que limitou-se, nesse subitem, ao seguinte diálogo:

“Anne: eu o amo! Eu amo Gilbert Blythe
Marila: você tem certeza que é amor?
Anne: Sim! Mas isso já não importa porque é tarde demais. Eu disse para ele se casar com 
ela.
Marila: escute-me com muita atenção, Anne: não cometa o mesmo erro que eu cometi. 
Diga a ele agora mesmo.”
(Anne e Marila, ep. 09/temp. 03)

Invertendo os fatores, o exame será na fala de Marila. Ao analisar-se o aspecto cultural de 
onde foi extraída tal cena, tem-se que a mente patriarcal tradicionalista da época era verdadeira-
mente opressora, haja vista “que [...] homens e mulheres tem sido socializados desde o nascimento 
para aceitar pensamentos e ações sexistas” (HOOKS, 2018: 03). 
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Posto isso, é proveitoso que haja também aloca aqui a ideia de papéis de gênero, pois é fun-
damental que exista a desconstrução do ideário do que é ser/fazer “coisas de mulher”. Para Adichie 
(2017), deve-se educar as meninas com o pensamento de deixarem-lhes à vontade. Nas palavras 
da autora, “diga-lhe que é importante fazer por si mesma e se virar sozinha. Ensine-a a consertar as 
coisas quando quebram. A gente supõe rápido demais que as meninas não conseguem fazer várias 
coisas.” 

A fala de Marila demonstra que, no correr da série, Anne vem desconfigurando a ideia fechada 
sexista da senhora e moldando-lhe a ponto da mulher dar-lhe conselhos que reforcem o quanto a 
moça pode fazer o que achar que deve fazer a despeito dos pensamentos alheios. É precisamente 
neste quadro que os cinco (não todos em uso) tipos de atos de fala postulados por Searle (1991), a 
seguir:

a. Representativos

b. Diretivos

c. Comissivos

d. Expressivos

e. Declarativos

Importam, neste subtema, os tipos “a” e “b”. Marila, em seu dizer, a certeza do que falava, o que 
caracteriza o tipo representativo. Ao passo que acreditava piamente no que proferia (“escute-me 
com muita atenção, Anne”), instigava a moçoila (“não cometa o mesmo erro que eu cometi”) para que 
realizasse a ação proposta (“diga a ele agora mesmo”), configurando, portanto, ato do tipo diretivo na 
mesma fala.

Searle (1991) propõe que elóquios como os de Marila possuem confortavelmente duas ou 
mais categorias de fala por razões como o fato de que atos proposicionais podem ser ilocucionários, 
pois podem ter forças diferentes – como pedidos, declarações ou exposição de ideias. Assim sendo, 
a fala em questão torna-se um to de fala direto e representado.

Não obstante disso, o local de que se fala tem total expressão na escala de relevância do dizer. 
A influência que a senhora teve sob a jovem deve-se, além dos fatores já expostos, pelo grau de es-
trutura na relação familiar pré-estabelecida. Ela, enquanto exercendo o papel de mãe/orientadora/
tutora, obteve impacto mais factual do que outra mulher ou até mesmo Matthew poderia ter sobre 
Anne.  Tal teoria é proposta por Orlandi (2005), quando a autora afirma: 

“Podemos dizer que o local a partir do qual fala o sujeito é constitutivo no que ele 
diz. Assim, se o sujeito fala a partir do lugar de professor, suas palavras significam 
de modo diferente do que se falasse no lugar de aluno. [...] como a [...] sociedade é 
constituída por relações hierarquizadas, são relações de força, sustentadas no poder 
desses diferentes lugares, que se fazem valer na ‘comunicação’.”

Com fundamento nisso, deve-se ressaltar a importância de compreender, na fala de Marila, 
qual a real distinção de seu dizer. Levando-se em consideração que Searle (1991) propõe certa am-
bigüidade: embora se saiba que o ato tem uma sintaxe – imperativa, declarativa, etc. – sabe-se, tam-
bém, seu valor ilocucionário – pergunta, ordem, etc. – é fundamental compreender seu tipo: direto 
ou indireto.  

No diálogo em questão, Marila não aponta não-ditos na certeza que Anne compreenderia, ou 
seja, não usou palavras tortas para que Anne tecesse a ideia por si só, portanto, não foi ato indireto. 
Pelo contrário, a senhora foi cirúrgica e apontou com claras cores o que deveria ser feito e de que 
maneira. Valeu-se de termos simples e compreensíveis, o que tornou a mensagem límpida e sem ruí-
dos. Portanto, o ato executado por Marila, quanto tutora/educadora de Anne, de dizer-lhe que o im-
bróglio seria sanado quando a jovem fosse encontrar com o rapaz e lhe dissesse os seus sentimentos 
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(a despeito do pensamento arcaico e machista vigente) configura-se, segundo Searle (1991), como 
um ato de fala ilocucionário do tipo performativo/diretivo direto.
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NARRATIVA INSÓLITA NA MÍDIA VÍDEOGAME: UM ESTUDO 
NARRATOLÓGICO DO JOGO DE TERROR “SILENT HILL 2”148

Ayrton De Souza Lopes149

 RESUMO

O trabalho analisa o desenvolvimento de uma narrativa insólita em um jogo de videogame, 
tecendo diálogos com estudos de narratologia e símbolos. O videogame, comumente visto como 
lúdico, traz na atualidade algumas criações que aliam a sua natureza de “jogo”, com elementos nar-
rativos, podendo se assemelhar com filmes ou narrativas interativas. O jogo “Silent Hill 2” tem um 
enredo desenvolvido sobre uma narrativa de terror psicológico, a partir da construção de persona-
gens e monstros envoltos de muito simbolismo. Busca-se refletir a ideia de narrativa Transmídia no 
texto “A Máquina de Narrativa Transmídia: transmidiação e literatura fantástica” (2012), de Vicente 
Gosciola, e como isso se dá no jogo estudado. A partir da análise da narrativa estudada, veremos 
sua estrutura e personagens com o auxílio de obras como “A Criação Literária” (2012), de Massaud 
Moisés; a configuração do lúdico com “Homo Ludens”(1938) de Johan Huizinga; as características 
narrativas com “O Foco Narrativo”(1985) de Ligia Chiappini e os aspectos insólitos e simbólicos com 
“Monstros e Monstruosidades na Literatura”(2007) de Julio Jeha e “Dicionário de Símbolos”(1969) 
de Jean Chevalier. 

Palavras-chave: Estudos Literários; Narratologia; Insólito; Estudo de Jogos; Narrativa Trans-
mídia.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade, a raça humana busca estabelecer uma rede de informa-
ções entre si. Mensagens que precisam ser ditas e narrativas que são desenvolvidas e disseminadas 
constroem a evolução do modo de se contar algo na história do ser humano. As primeiras marcas 
deixadas nas paredes por civilizações antigas, as evoluções decorrentes do advento dos pergami-
nhos, dos livros e assim sucessivamente, resultando nas mais diversas artes do século XX e XXI que 
tem por objetivo, passar alguma mensagem, contar alguma história.  

Unido ao aspecto lúdico dos jogos, os videogames, atualmente, podem trazer uma carga narra-
tológica forte, podendo-os relacionar com o Cinema e/ou com a Literatura, quando se pensa na sua 
característica como contador de histórias. Como resultado da histórica necessidade do ser humano 
de contar histórias, os games acabam sendo influenciados e moldados, muitas vezes, sob pilares que 
podem ser analisados de um ponto de vista dos estudos de narrativa. 

Essa pesquisa tem por objetivo, pautar e investigar como o aspecto narrativo se mostra pre-
sente nos videogames e, mais especificamente, a análise narratológica e simbólica da história e per-
sonagens do jogo “Silent Hill 2”, uma obra em que a narrativa é colocada como elemento crucial para 
o bom aproveitamento do game. 

ESTUDOS NARRATOLÓGICOS EM VIDEO GAMES

148 - Trabalho apresentado no GT Discurso e Narrativas Midiáticas do II Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivi-
dade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
149 - Graduando da Universidade Federal do Piauí. Teresina-PI. Endereço eletrônico: ayr-souza@hotmail.com
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O atual cenário cultural de desenvolvimentos de jogos é algo rico, diversificado, e com dife-
rentes gêneros, verbos e histórias. A acessibilidade dos meios de produção deu espaço para mais 
pessoas investirem suas ideias de histórias e jogabilidades, pessoas essas que não fazem parte da 
indústria como grandes empresas ou estúdios, mas que ainda sim, conseguem criar obras de alto 
nível e com os mais diversos enredos. 

Essa diversificação nos grupos de produções acarreta um maior número de perspectivas nar-
rativas, enriquecendo as formas de se estudar as narrativas em jogos de videogames. Jogos que 
eram, em seus primórdios, construções de brincadeiras lógicas e que evoluíram paulatinamente 
com o acréscimo de outros elementos, hoje buscam influências em outras formas de arte, como o 
Cinema, a Fotografia, a Música e também a Literatura. 

A necessidade do estudo de Narrativas em games se dá pela noção de que jogos podem ser 
mais do que um conjunto de regras e verbos. Além de poder ser comparado a outros meios culturais, 
por ser uma atividade voluntária. Colocado ao lado da Literatura, os Jogos, de acordo com Huzinga 
(2008), possuem como características “o fato de ser livre, ele próprio [é] liberdade” e de que “trata-
-se de uma evasão da vida ‘real’ para uma esfera temporária de atividade com orientação própria”. 
Nesse sentindo, é possível encontrar semelhanças entre a ideia de ‘real’ e liberdade entre os Jogos 
e a Literatura, que possui em si 

o chamado pacto ficcional, estabelecido entre o texto e o leitor, onde o último não questiona a 
noção de ‘real’ que é encontrada dentro da obra. 

Inclusive, a colocação de Jogos e Literatura em paralelos, se dá também pelo caráter cultural 
que ambos possuem. Ainda que esses dois, sejam formas de entretenimento cultural com estruturas 
e regras muito diferentes, ainda podemos considerar ambos como “um intervalo da vida cotidiana” 
(HUIZINGA, 2008, p. 12). Ambos são complementos, experiências que ampliam a vida e a nossa 
compreensão de sociedade. 

Essa semelhança orgânica entre Jogos e Literatura torna muito conveniente, mas não absolu-
tamente necessária, a presença das narrativas em videogames.  

Lígia Chiappini (1985, p.6) ao relembrar a necessidade histórica do ser humano de contar uma 
história, entende que ele se coloca também como um narrador nato. E, acompanhando as mudan-
ças socioculturais dos humanos, e junto disso, suas mudanças psicológicas, é possível observar uma 
gama de alterações e complementações na noção de narrador. Por isso, é valido considerar como 
os Jogos absorvem construções narrativas e a veem como complemento (não como regra). Absor-
vendo elementos narrativos como espaço, tempo, personagens e tramas, jogos contemporâneos 
podem ter, em diferentes graus, a presença de uma narrativa como força motriz que rege o seu fun-
cionamento, ou com o termo inglês gameplay, que pode significar o conjunto de regras e verbos que 
permeiam a experiência de um jogo.

A NARRATIVA NO GAME “SILENT HILL 2”

Os produtores de jogos de videogame viram, com o decorrer das décadas, que a presença de 
elementos narrativos pode enriquecer as experiências lúdicas. Por isso, a indústria cultural de Jogos 
trouxe para si essa característica narratológica, e produz anualmente inúmeros jogos das mais di-
versas narrativas. Os mais diversos tipos de enredo foram absorvidos na criação de jogos: aventuras 
pós-apocalípticas, resoluções de crimes por um detetive e, inclusive, histórias de terror. 

Carregando uma herança narrativa de obras Literárias e do Cinema do gênero Terror, a fran-
quia de jogos japoneses Silent Hill, traz em seus jogos personagens, espaços e situações que reme-
tem ao insólito. Essas obras se tratam de Jogos Narrativos, que de acordo com Marie-Laure Ryan 
(COSTA, 2012 apud RYAN, 2011, p. 53), é um game em que “o significado narrativo está subordina-
do às ações do jogador”. 
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Para compreender essa nomenclatura de Jogo Narrativo, é necessário explicar o que é uma 
narrativa e de quais formas ela consegue fazer o game funcionar. Primeiramente, por Games, enten-
de-se que é um termo inglês para designar jogos eletrônicos. Além disso, o ato de jogar videogame, 
como define Markku Eskelien (COSTA, 2012 apud ESKELIEN, 2011, p.52), é caracterizado como 
uma “prática configurativa” onde a interação entre jogador e jogo é permeada por uma combinação 
de artifícios como regras, equipamentos, ações manipulativas, tudo isso envolto de um sentimento 
de progressão, de estar na etapa de começo, meio, fim, vitória ou derrota. 

Narrativas são caracterizadas por Marie-Laure Ryan, como “uma sequência de eventos envol-
vendo indivíduos pensantes, conectados por relações causais, motivadas por um conflito, buscando 
uma solução” (COSTA, 2012 apud RYAN, 2011, p. 2). Enxerga-se assim uma presença importante, 
mas não obrigatória, de elementos narrativos como força motriz em jogos. Sendo assim, os Jogos 
Narrativos são aqueles que mais fazem uma boa combinação da necessidade de conflito como jogo 
e da construção de enredo como narrativa. 

Abraçando então a ideia de narratividade, jogos como Silent Hill abusam de mecânicas nar-
rativas para desenvolver seus personagens e suas histórias. Por carregar as características de uma 
narrativa Transmídia, jogos assim carregam referências literárias, musicais, de cinema e de inúme-
ras outras artes visuais, e em Silent Hill 2, tudo isso é utilizado de forma pontual para criar uma sen-
sação de imersão. Essa imersão pode ser colocada em paralelo ao pacto literário, onde em ambos os 
casos existe uma suspensão de descrença. Quando um jogador inicia a sua atividade como player ele 
consente a ideia de que está em uma experiência lúdico-narrativa, e dentro dessa experiência, ele 
pode experimentar diferentes graus de imersão. 

A sensação de imersão é aquilo que traz coerência nos atos de um jogo. Em Silent Hill 2, a 
sensação existe e é desenvolvida a partir da construção espacial, das músicas de fundo, da narra-
tiva dos personagens e das mecânicas de jogo. A imersão espacial, definida por Marie-Laure Ryan 
(COSTA, 2012 apud RYAN, 2011, p. 54) é dita como a “credibilidade atribuída ao espaço no qual 
se situa a narrativa”. No jogo em questão, uma das características mais marcantes é o seu espaço: 
a forte neblina que impede a visão a longo alcance e que cria um ar de mistério e medo por toda a 
cidade, veículos abandonados pelas ruas, prédios velhos e deteriorados, tudo isso além do espaço 
psicológico, o que em Silent Hill é chamado de Mundo Paralelo, que é uma representação do espaço 
ficcional físico de acordo com a perspectiva mental de um personagem perturbado. O espaço do 
Mundo Paralelo remete ao insólito e ao absurdo em sua mais grotesca forma. 

A trilha sonora de fundo composta pelo japonês Akira Yamaoka é uma mistura de batidas in-
dustriais e melodias melancólicas, sendo sempre colocadas em cenas chave do jogo e enaltecendo o 
caráter de Terror, ou quando o jogador anda pelas ruas vazias e fantasmagóricas, ou quando dialoga 
com algum personagem. 

As mecânicas de gameplay também precisam ser pontuadas, pois são importantes, não apenas 
neste, mas como em todo bom game. As mecânicas de gameplay são a essência de um jogo, são a 
riqueza e o pilar de seu aspecto lúdico.  Na obra em análise, as suas mecânicas convergem para o 
desenvolvimento de uma experiência atordoante. 

Em Silent Hill 2, a visão do jogador para com o jogo é baseada em uma câmera fixa. Os jogos 
possuem variadas perspectivas de visão, entretanto, nessa obra, preferiu-se utilizar a visão em câ-
mera fixa, não apenas por limitação de hardware (algo que também gerou a ideia espacial das nebli-
nas), mas também por criar no jogador a sensação de não saber o que o esperar ao ir a uma deter-
minada direção. 

Além disso, a mecânica de movimento do personagem principal é feita para estimular uma an-
siedade: seus movimentos são lentos e fracos, e os inimigos não morrem de forma simples, exigindo 
certa habilidade no manuseio do controle, que também tem suas complicações. 
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Enfim, a Narrativa em Silent Hill 2 acontece principalmente nos estímulos visuais, auditivos 
e lúdicos, onde espaços, sons e mecânicas de gameplay tornam a experiência única e enriquecem 
o teor insólito da obra. Entretanto, além de se fazer necessário a explicitação desses artifícios de 
imersão, também é preciso fazer comentários a respeito das simbologias e do mal enraizado na nar-
rativa do jogo, e de que formas ele se constrói e se mostra tão forte e assustador.

O MAL E SUAS SIMBOLOGIAS NA NARRATIVA DE “SILENT HILL 2” 

Dentre as variadas narrativas de Terror nos games, as da franquia Silent Hill e, especificamen-
te, Silent Hill 2, se destacam por, não apenas ter a presença de uma história insólita, como pela den-
sidade interpretativa que a mesma carrega. Densidade essa que existe, graças à profunda constru-
ção do conceito do Mal que existe em toda a história. 

Creio que, para abordar a perspicácia do uso do Mal na narrativa, é preciso, primeiro, transcre-
ver em linhas gerais, do que se trata a história em Silent Hill 2. No jogo em questão, estamos na pele 
do personagem James Sunderland, que viaja até a cidade de Silent Hill, após receber uma carta de 
sua esposa, Mary, em que diz que o está esperando em seu “lugar especial”. O insólito se dá, pois, a 
esposa de James morreu três anos atrás de uma doença crônica. Com isso, James vai até Silent Hill, 
pois está confuso: se sua esposa está morta, como mandaria uma carta? Chegando lá, ele adentra 
uma cidade repleta de neblina, silenciosa, mas com barulhos vagos e assustadores.

Figura 1: Silent Hill

À medida que James conhece mais o lugar, andando por suas ruas, apartamentos, pontos tu-
rísticos, ele conhece também personagens com histórias próprias e que carregam seus pecados ou 
traumas, como Angela Orosco e Eddie Dombrowski. 

Dentre os monstros que são enfrentados, e que aparecem bem no início do jogo, existe um que 
não pode ser morto por James, que o persegue e que, na maioria de suas aparições, faz referências a 
atos sexuais, que é o Pyramid Head. O caso da sexualidade nele não é isolado, pois posteriormente 
são conhecidos monstros como: as Nurses (Enfermeiras), que possuem formas femininas e roupas 
justas, além da presença de um rosto de bebê em suas caras deformadas e as Mannequin (Mane-
quins), que são monstros formados apenas pelo dorso humano, com coxas não apenas em amostra, 
mas como destaque único de seu corpo. E, depois dessa exposição horrenda de monstros de cono-
tação sexual, ainda somos apresentados a Maria, uma personagem que é um duplo de Mary, com a 
diferença que usa roupas mais justas e assume posturas mais eróticas.
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Figura 2: Pyramid Head simulando relações sexuais com Mannequins.

Figura 3.: Pyramid Head simulando atos sexuais com outros monstros de Silent Hill.

Até o fim do jogo, o jogador é apresentado a inúmeros monstros e situações surreais, mas que 
podem ser alinhadas com o enredo. Como a sequência em que James chega até o Museu da cidade e 
vai, paulatinamente, caindo em diversos buracos, que vão deixando o ambiente mais obscuro e insó-
lito, ao ponto de chegarmos até um labirinto cheio de monstros. Ou como a sequência em que Maria 
é morta por Pyramid Head, em uma fuga mal sucedida, onde a personagem feminina é empalada por 
trás pelo monstro, simulando mais uma vez um ato sexual.   

Ao concluirmos o jogo, é possível ter a compreensão da história de cada personagem da nar-
rativa: James estava em Silent Hill, pois estava sufocado pela culpa de assassinar Mary enquanto 
estava doente, apenas porque ela não conseguia suprir suas necessidades sexuais. Angela estava na 
cidade pelo remorso e culpa que sentia após ter matado seu pai, que a assediava em casa. Por fim, 
Eddie estava ali porque, após sofrer bullying por anos, e em meio à tamanha frustração, havia mata-
do um cachorro e sentia-se mal por isso. 

Figura 4: Angela e James após uma luta com um Chefão
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Além disso, tem-se algo que diferenciam os jogos das outras formas de narrativa midiática: os 
múltiplos finais. Diferentes de um filme ou um livro, que possuem estreitos e únicos finais, os jogos 
podem contar com uma variedade de fins, que dependem muito da forma com que o player faz a sua 
gameplay. Silent Hill 2 possui 6 finais diferentes, e nenhum deles é canônico, ou seja, todos os finais 
“servem” para encerrar a experiência. 

Entretanto o foco deste estudo não recai sobre esses múltiplos finais. Por isso, procura-se re-
alizar uma análise das nuances dos monstros, espaços e momentos do jogo, sob a ótica de estudos 
narrativos sobre o Mal, o insólito e seus símbolos.

Existem inúmeras definições sobre o que é o Mal, mas, além de entendê-lo como conceito, ele 
também existe como motor narrativo, pois “a narrativa parece ser movida e libertada pela força do 
mal” (JEHA, 2007, p. 12).  E, dentro dessa ideia de força motriz de uma história, o mal pode aparecer 
tanto como enredo, ou como metáfora materializada em forma de monstro. O Mal é, acima de tudo, 
uma transgressão na existência humana, é a oposição ao Bem, é a dor infligida ou recebida, e um 
dos recursos narrativos criados pela humanidade para representá-lo artisticamente, é materializar, 
torna-lo estético. O Mal é “um estratagema para rotular tudo que infringe esses limites culturais” 
(JEHA, 2007, p. 20) e é aí que surge o monstro.

A noção de monstro, entretanto, até se tornar o que é hoje, passou por inúmeros momen-
tos. Primordialmente, para os gregos e romanos, o monstro é uma infração no acordo de paz entre 
Deuses e Humanos, posteriormente o monstro adquiriu a ideia de uma criatura meio humana meio 
animal, como representa o Minotauro, a Medusa, a Quimera, criaturas onde as formas absurdas 
indicavam que algum mal havia sido cometido, para serem punidas dessa forma. Aristóteles achava 
que o monstro era um desvio da natureza e isso deu fluência para ideia do monstro como um ser 
vivo mal desenvolvido biologicamente.

Atualmente, entendemos os monstros como transgressões, “um negativo da nossa imagem de 
mundo” (JEHA, 2007, p. 21), que existem como uma corda que prende dois lados de um discurso, e 
podem ser compreendidos a partir de sua ligação, mesmo sem ser semelhantes. Os monstros exis-
tem, pois algo foi corrompido ou quebrado e a noção de 

realidade foi afastada, ele é exatamente isso: a corda que prende realidades quebradas; é a 
metáfora que liga o status quo ao subversivo.

Os monstros em Silent Hill 2 funcionam como uma metáfora do Mal, pois todos eles fazem 
analogias a algum crime. Os monstros que James enfrenta são, com a exceção do Pyramid Head, 
criaturas de corpo feminino ou com referências femininas, deixando a entender como a morte de 
Mary tortura-o psicologicamente. Paralelos à ideia de morte, de perigo, de crime, que são envoltos 
os monstros, existem também os traços sexuais que colocam sexo e morte como faces de uma mes-
ma moeda. O monstro que Angela tem de lidar aparece em um ambiente que parece uma sala de 
residência familiar, onde as paredes são repletas de orifícios com pedaços de carne que fazem um 
movimento que se assemelhe a algo sexual.   

A perspicácia do subtexto de Silent Hill 2 não se manifesta apenas em seus monstros, mas tam-
bém de seu espaço. Como por exemplo, o segundo momento em que encontramos com Angela, ela 
está deitada em um quarto, com a face triste, de frente para um espelho, segurando uma faca e Ja-
mes, percebendo que ela estava com pensamentos suicidas, diz: “Eu não sei o que você planeja, mas 
sempre existe um outro caminho.”(Tradução nossa.)150, e em seguida, ela responde: “...Sério? Mas... 
Você é como eu. É fácil apenas correr. Além disso, é o que nós merecemos.”(Tradução nossa.)151

As múltiplas facetas do Mal, como pode se ver, é o que enriquece a ambiguidade da narrativa 
do jogo. A dor, a morte, são sempre válidos, pois, de alguma maneira, é o que o personagem merece, 
mesmo que o jogador ainda não saiba do que se trata. E, tomando como princípio o Dicionário de Sím-

150 - “I don’t know what you’re planing, but there’s always another way”
151 - “...Really? But... You’re the same as me. It’s easier just to run. Besides, it’s what we deserve.”
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bolos, de Jean Chevalier (1988), é possível analisar mais profundamente alguns momentos e objetos 
em destaque do jogo. 

Utilizando como exemplo a última cena citada, é possível fazer uma análise de dois itens rele-
vantes e repletos de significados: o Espelho e a Faca. O primeiro item pode ser compreendido como 
um objeto que reflete “a verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência” (CHEVA-
LIER, 2016, p. 393); e o segundo como um objeto que é “frequentemente, associado também à ideia 
de execução, no sentido judiciário, de morte, 

vingança, sacrifício [...] A faca é o instrumento essencial do sacrifício.” (CHEVALIER, 2016, p. 
414).

Figura 5: Angela reflexiva de frente para um espelho

Outro momento carregado de subjetividade é quando James precisa pular por inúmeros bu-
racos, onde ele encontra uma mulher, que não sabe se se trata de Mary, sua esposa, ou seu duplo, 
Maria e em seguida se vê na necessidade de atravessar um labirinto. Para Chevalier (2016, p.148), 
buracos podem ser compreendidos como o “símbolo de abertura para o desconhecido: aquilo que 
desemboca do outro lado [...] O buraco permite que uma linha passe através de outra linha (coor-
denadas do plano dimensional)”. O duplo, que é representado por Mary e Maria, pode ser compre-
endido como “uma dupla polaridade simbólica, benéfica e maléfica” (CHEVALIER, 2016, p. 353) e 
também é possível resgatar o conceito alemão de Doppelgänger: “uma ressonância trágica e fatal... 
Ele pode ser o complementar, porém, mais frequentemente, é o adversário, que nos desafia ao com-
bate... Encontrar um duplo é, nas tradições antigas, um acontecimento nefasto, até mesmo um sinal 
de morte.” (CHEVALIER, 2016, p. 354).

Figura 6: James se deparando com um misterioso buraco nas instalações da prisão de Silent Hill
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Figura 7: James observando a profundidade do buraco misterioso

Nos momentos finais do jogo, após descobrir que James assassinou Mary enquanto estava 
doente, e de todas as aberturas do enredo se fecharem, existe um último encontro com Angela. O 
espaço ao redor, que é um hotel, se encontra em chamas e, no pé de uma escadaria, a personagem se 
assusta com James e o confunde com sua mãe. Após um curto diálogo onde Angela deixa a entender 
que James tem as mesmas tendências suicidas que ela, ela sobe as escadarias na medida em que o 
fogo se alastra. James diz: “É quente como o inferno aqui 

dentro.” (Tradução nossa.)152, e Angela responde, enquanto sobe os degraus e é consumida pe-
las chamas: “Você também enxerga? Para mim, sempre foi assim.”(Tradução nossa.)153 

Para Chevalier (2016, p. 442-443), o fogo “apresenta também um aspecto negativo; obscurece 
e sufoca, por causa da fumaça: queima e destrói: o fogo das paixões, do castigo, e da guerra [...] o fogo 
infernal [...] o intelecto em sua forma revoltada: em suma, todas as formas de regressão psíquica”. 

Fig 8: Angela cercada de chamas que simbolizam sua dor nos últimos momentos do jogo.

Por fim, após Angela, passar por muito sofrimento e ter vivido as dores de seus traumas, ela 
sucumbe às chamas que, para ela, sempre estiveram lá, ao seu lado. James segue e se encontra com 
dois Pyramid Heads que empalam Maria, e nesse momento, ele assume que via a existência dela 
como uma forma de se punir pelos crimes que cometeu contra a esposa. Em seguida ele caminha por 
corredores e escadarias até ter um último combate, agora com sua esposa (ou Maria, dependendo 
do final).  

152 - “It’s hot as hell in here.”
153 - “You see it, too? For me, it’s always like this.”
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Fig 9 e 10: James olhando para uma aparição da sua esposa, sem saber se se trata de Mary ou seu 
duplo, Maria.

CONCLUSÃO

A narrativa de Silent Hill é densa e macabra, e funciona muito bem não apenas pelos seus 
recursos narrativos, mas também pelos lúdicos. Existem detalhes mais específicos que não foram 
abordados, como os itens que o jogador carrega consigo, a Carta de Mary, que no começo do jogo 
possuí algo escrito, mas somente no fim vê-se que o papel está em branco, algo que carrega certa 
subjetividade. O jogo é considerado uma obra tão afiada e, ainda hoje, influente, por ser uma boa 
união de construção narrativa com mecânicas lúdicas de sua época. 

O espaço, os sons, as cenas, e os personagens, a união disso com um controle feito para ser 
complicado, uma câmera de jogo que dificulta a visão do jogador e chefões que foram feitos para não 
serem derrotados, tudo isso acontece muito bem, pois é uma boa mistura Transmídia. 

A união da narrativa com o lúdico, algo que não exclui nem um nem outro, é algo inevitável. 
Como disserta Flávio Rene Kothe (1994), o videogame é uma geração que veio de outra e assim 
sucessivamente, em que mesmo se aceitando a existência de inúmeras manifestações artísticas que 
são frutos de seu tempo, uma não cancela a outra.

É possível levantar pontos de discordância com Kothe (1994), quando o mesmo diz que os 
videogames são obras em que, numa relação de discurso, receptor e emissor são a mesma pessoa. 
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Como um livro ou um filme, um jogo, por mais que seja “aberto” e dê certa liberdade para um joga-
dor, é criado, desenvolvido e planejado dentro do discurso de um desenvolvedor, ou uma empresa 
que o desenvolve. Ainda que tente replicar a realidade, é uma tentativa de replicação de realidade a 
partir do ponto de vista de alguém. 

No entanto, entre as obras que não são, necessariamente, uma replicação da realidade, ou que 
buscam ser “abertos”, Silent Hill 2 possui um fluxo narrativo importante. A obra combina caracte-
rísticas midiáticas e oferece uma experiência de horror densa, simbólica e de rica ambiguidade. Seu 
discurso é algo que fica debaixo do tapete do texto, no escuro, insólito, sob a estrutura monstruosa 
e nebulosa de uma cidade fantasma. Silent Hill 2 é uma leitura metafórica sobre o Mal, e sobre como 
os  crimes, dores e traumas afetam as pessoas e mudam a perspectiva com a qual se visualiza o 
mundo. Pois, como Angela responde quando é perguntada a respeito das chamas que a devoravam: 
“Para mim, sempre foi assim.” (Tradução nossa.)154
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SUJEITO(S), DISCURSO(S) E IDEOLOGIA(S): OS DISCURSOS SOBRE OS 
INDÍGENAS A PARTIR DOS DIZERES PRESIDENCIAIS E A PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS NA PROMOÇÃO DO CAPITAL155

Ayrton Matheus da Silva Nascimento156

RESUMO

O presente artigo busca, a partir das interlocuções entre a História e a Linguística, desvelar os 
dizeres sobre os indígenas veiculados nos discursos presidenciais (2015-2020). Interessa-nos, aqui, 
analisar os efeitos de sentido produzidos nas materialidades analisadas, tendo em vista a posição 
sujeito que o profere e as relações de força veiculadas nestes discursos. Trata-se de fontes primá-
rias recortadas em sites, cujos discursos encontram-se transcritos das falas do atual presidente da 
república, Jair Messias Bolsonaro (2020). Localizamo-nos teoricamente ancorados no que se com-
preende nos termos de Barros (2005) de Nova História Política marcada pela ascensão de múlti-
plos sujeitos na trama histórica, e, do mesmo modo, bebemos das contribuições da História Social 
(BARROS, 2011; MOTTA, 2012). Além disto, nos interessa as contribuições da Análise Materialista 
do Discurso, a partir das contribuições de Pêcheux (1993; 2009; 2012), Orlandi (2012), etc., a fim 
de relacionar o enunciado(r) ao seu contexto exterior com as suas condições de produção. Deste 
modo, concluímos que os discursos analisados se enquadram dentro de uma formação ideológica 
de direita, político-liberal, e que os discursos proferidos materializam os conflitos e as contradições 
do sistema de classes.

Palavras-chave: Nova História Política; Análise de Discurso; Povos Indígenas; Discursos pre-
sidências.

INTRODUÇÃO - A EMERGÊNCIA DE NOVOS SUJEITOS NA NOVA HISTÓRIA POLÍTICA

Pensar sobre os indígenas e a circulação de dizeres e sentido que são produzidos a cerca des-
tes nos coloca, em diversos momentos, sobre o desenvolvimento de uma nova história política que 
busca compreender a emergência desses sujeitos no cenário político e os sentidos que são produzi-
dos e circulados a cerca destes. Neste sentido, nos interessa perceber os conflitos ideológicos que 
perpassam os domínios da memória e de como esta memória é evocada no jogo político e se presen-
tifica a partir de/dos dizeres presidências. Sentidos que se cristalizam e se estabilizam, ou que rom-
pem com sentidos outros, e dizeres outros, em forma de pré-construídos (já ditos) que se impõem 
sobre as subjetividades, e legitimam, em muitas das vezes, a subjugação e expropriação dos valores 
e culturas dos sujeitos (ORLANDI, 2012; PÊCHEUX, 2009).

Conforme Barros (2005, p. 128) a renovação da História Política tem com principal marco o 
rompimento com os moldes positivistas de se pensar e se produzir a História. De maneira que a 
Nova História Política produzida, a partir do fim do XX, com o advento dos Annales e Marxismos, 
passa a ser pensada e proposta alicerçando-se com a redefinição de “[...] seus objetos, suas fontes e 
metodologias,”, a fim de atender as demandas que emergem com o deslocamento da figura do Esta-
do, reis, instituições, etc. e dos “grandes homens”. Deste modo, passa a ser interesse da História não 

155 - Trabalho submetido ao GT- Discurso, memória e subjetividade do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjeti-
vidade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
156 - Graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas. Mestrando em História pela Universidade Federal de Sergipe- 
UFS. Delmiro Gouveia-AL. Endereço eletrônico: ayrtonmatheus2015@hotmail.com.
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só as instituições, mas o interesse absoluto e geral pelo tema poder (BOURDÉ & MARTIN, 1983; 
FALCON, 2001; CARDOSO, 2011).

Com o advento do movimento dos Annales (BURKE, 1997) a história, além de interdisciplinar, 
que respondesse a um problema, e o alargamento na concepção de fontes, também totalizante, pas-
savam a conceber todos os sujeitos pertencentes à história e possuidores de uma história, fazendo 
não apenas uma narrativa que respondesse a interesses políticos e do Estado, mas que também se 
interessava pelos sujeitos comuns.

Para Barros (2005, p. 128) trata-se de pensar no poder tendo em vista as suas apropriações e 
“[...] as relações que são por ele geradas” quer sejam nos “mecanismos de imposição” ou “transmis-
são”, igualmente como:

[...] as suas apropriações e as relações por ele geradas, com os seus mecanismos de 
imposição e transmissão, com a sua perpetuação através da Ideologia, com a sua or-
ganização através das redes de atores sociais e com as suas possibilidades de con-
frontação através de fenômenos coletivos como as Revoluções ou as resistências in-
dividuais no âmbito dos micro-poderes, e com tudo o mais que ao Poder se refere, o 
que constitui mais propriamenteo territóriodo historiador político. (BARROS, 2005, 
p. 128).

O movimento presente, dentro dessa Nova História Política, que identificamos como marco 
das ultimas décadas do século XX, e que nos interessa, consiste na presença do interesse em apre-
ender a trajetória política dos indivíduos que ocupam ou não os lugares de privilegio nas organiza-
ções de poder e nos confrontos e embates políticos (BARROS, 2005).

A fim de efetivar esta pesquisa lançamos mão de noções propostas pela História Social, em 
que conforme Barros (2005, p.234), “Em um caso, estudam-se fatias da sociedade; em outro caso, 
dimensões específicas e transversais que atravessam a sociedade como um todo” (BARROS, 2005, 
p. 234.). Como os discursos presidênciais, e os efeitos de sentidos sobre os indígenas evocados nos 
seus enunciados. De maneira que, buscamos, por meio dos discursos compreender “[...] as relações 
sociais, as classes e estamentos, as ideologias, as formas de sociabilidade”, (BARROS, 2005, p. 234).

Parte da nossa justificativa baseia-se no fato de buscar refletir sobre os conflitos ideológicos 
velados e materializados por meio da língua(gem), isto é, nas práticas discursivas, no movimento 
daquilo que nos ensina Motta (2012, p.35) ao dizer que “[...] é necessário conhecer e dar a conhecer 
o debate das interpretações sobre o fenômeno estudado, pois, sem isso, a história que se quer regis-
trar se confunde indelevelmente com a memória que se desejou questionar”.

INTERLOCUÇÕES ENTRE A HISTÓRIA E A LINGUÍSTICA

Com movimento interdisciplinar da escola dos Annales, e o deslocamento na concepção de 
fontes, permitiu com que a historiografia passasse cada vez mais a buscar diálogos com os outros 
campos do saber, e a Linguística não estaria de fora deste movimento (BURKE, 1997; CARDOSO, 
2011). Visto que todo vestígio passava a ser uma fonte a falar-nos sobre os homens no tempo (BLO-
CH, 2001), surgia a necessidade de melhores técnicas que nos subsidiassem na compressão dos 
tais. O que nos é de fundamento para buscar beber das contribuições da Linguística, em especial da 
análise de discurso.

Segundo Korselleck (2006):

Toda historiografia se movimenta em dois níveis: ou ela examina fatos já articulados 
linguisticamente ou ela reconstrói fatos não articulados linguisticamente no passa-
do, mas que, com a ajuda de determinados métodos e a coleta de indícios, podem ser 
de alguma maneira recuperados. (KOSELECK, 2006, p. 116).
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Dessarte, o ordenamento linguísticos dos fatos, se presentificaria constantemente no traba-
lho dos historiadores “ [...]. Como possibilidade de percebê-los e apreendê-los por sua relação no 
“nível linguístico”, ou [...], como indicadores de transformações políticas e sociais de profundidade 
histórica (KOSELLECK, 2006, p.101).

Se por um lado a História pode dialogar com a Linguística, se faz necessário nos aproximar 
ainda mais do campo da Análise de discurso, tal como proposta por M. Pêcheux, na década de 60/70, 
na França, e das possibilidades que esta pode nos oferecer dentro da pesquisa histórica. Para a his-
toriadora Brito (2011):

[...] o conhecimento das técnicas de análise da produção de sentidos dos discursos 
possibilitam ao historiador não apenas a analisar os discursos políticos contidos em 
seus documentos, mas a compreender e analisar a própria tessitura dos seus discur-
sos na escrita da história [...] (BRITO, 2011, p.1).

Fazendo-se necessário segui os seguintes passos, para então efetuar a transposição concei-
tual entre ambos os campos, compreender seus conceitos, historiciza-los e então trazê-los como 
possibilidades de compreender os sujeitos, seus conflitos e a trama do desenrolar da história. Ainda 
nos termos de Brito (2011):

Neste campo conceitual, a primeira questão a refletir é acerca da transposição de 
conceitos da AD para o campo da história sem a devida historicidade deles, da época 
em que foram construídos para sua utilização hoje, num novo contexto de interpre-
tações conceituais. [...] Porque o uso da Análise do Discurso (AD) na história e algu-
mas das questões mais polêmicas que ainda permeiam essa relação passa, necessa-
riamente, pelas incompreensões e falta de historicidade dos conceitos da AD e suas 
tentativas de aproximações com o campo da Política numa época em que a História 
estava se afastando deste objeto.” (BRITO, 2011, p.3).

Sendo então o movimento agora proposto de buscar compreender o desenvolvimento deste 
campo do conhecimento e das possibilidades de seus usos para ofício do historiador, a fim compre-
endermos o que nos é tão caro para a história, isto é, os homens no tempo (BLOCH, 2001)

A Análise de Discurso (AD) é um campo do conhecimento que busca compreender os sentidos 
e como estes se estabelecem ao longo da história, e de como o sujeito ao proferir os seus discursos 
encontra-se atravessado e situado sócio-histórico e ideologicamente. Também é objeto de com-
pressão perceber como os dizeres encontram-se atravessados pelas condições em que estes são 
produzidos e proferidos, em um movimento de relaciona-lo ao seu contexto exterior (ZANDWAIS, 
2011; ORLANDI, 2012; SILVA SOBRINHO, 2017).

O surgimento deste campo, da teoria das formações ideológicas (PÊCHEUX, 2009), emerge a 
partir do dialogo entre a Historia, com o materialismo a partir da leitura de Althusser, a Linguística 
estruturalista e a Psicanálise, com a leitura de Lacan a cerca de Freud (SANTOS, 2013). Tomando 
para si, enquanto objeto de estudo, o discurso político (ORLANDI, 2012, SILVA SOBRINHO, 2017. 
Nos termos de Silva Sobrinho (2017):

Sabemos que a AD iniciou sua caminhada confrontando-se com a Linguística, com 
a Lógica, com a Psicologia Social e, também, com as Ciências Sociais, para mostrar 
como a linguagem não é transparente e como ela é afetada pela História (SILVA SO-
BRINHO, 2017, p. 13).

Nas palavras de Pêcheux (1998) o fundador:

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc. [...], não exis-
te “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do signifi-
cante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em 
jogo no processo sócio histórico no qual as palavras, expressões, proposições são 
produzidas [...]. Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões, pre-
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posições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que 
as empregam (PÊCHEUX, 1998, p. 160).

A análise de discurso também nos ensina a ausência de neutralidade no que se refere, até mes-
mo no emprego “ingênuo” e trivial dos signos, para ela (AD), o sujeito, ao empregar os signos, en-
contra-se, sempre, comprometido com os sentidos e com o político, de maneira que a ideologia esta 
sempre a atuar e presente, consciente ou não, no jogo de significar-se- (ORLANDI, 2012).

Compreendermos o funcionamento dos discursos nos coloca, irremediavelmente, diante do 
que Orlandi (2012, p. 10) chama de “jogo da memória”, sendo a memória institucional que é o sen-
tido posto e solidificado, a memória constituída pelo esquecimento, de maneira que os sentidos di-
ferentes podem romper e se tornarem sentidos outros (ORLANDI, 2012). E que os sentidos só são 
possíveis porque os discursos encontram-se ancorados dentro da história (ORLANDI, 2012).

SUJEITO, DISCURSO E IDEOLOGIA: O TRIPÉ DA ANÁLISE DE DISCURSO

Antes de prosseguirmos é importante, de antemão, definirmos para o nosso leitor o que com-
preendemos como discurso, sendo este o ritual da palavra, como nos define Orlandi (2012), desta 
maneira poderíamos afirmar que o discurso é a palavra em movimento, o jogo de significar-se, o 
movimento, estabelecimento e ruptura de sentidos. É a mediação entre o sujeito, a linguagem e o 
mundo social. Nas palavras de Orlandi (2012 ):

Movimentos de sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e 
dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de 
ancoragem e de vestígios: isto é discurso, isto é o ritual da palavra. Mesmo o das que 
não se dizem. De um lado, é na movência, na provisoriedade, que os sujeitos e os 
sentidos se estabelecem, de outro eles se estabilizam, se cristalizam, permanecem. 
(ORLANDI, 2012, p.10).

Segundo Silva Sobrinho (2017), quando:

O discurso é posto pelos sujeitos e que esses sujeitos são de classes, inseridos em 
lutas de classes, lutas essas que constituem o fazer histórico dos homens. A práxis é 
o chão onde o discurso emerge e atua, pois ele é atividade humana real e efetiva e, 
por isso também uma dimensão fundamental do ser social (SILVA SOBRINHO, 2017, 
p. 35).

A noção de sujeito, presente na Análise de Discurso, nos trás um sujeito que é constituído 
pela  interpelação  da  ideologia (como  nos traz Althusser,  em Aparelhos Ideológicos do  Estado 
-1980-, na ideia de que a ideologia convoca os sujeitos) “[...] sendo ‘capturado’ pelas determinações 
históricas  que  o  ‘falam’  antes  que  ele  fale  de  si  mesmo”  (ZANDWAIS,  2009,  p.  30). Essa inter-
pelação ideológica provoca no sujeito a ilusão de que este é o senhor e o responsável pelo seu dizer 
(PÊCHEUX, 2009; ORLANDI, 2012), de maneira autônoma, mas que não passa de uma ilusão, pois 
este fala de acordo com a sua inscrição ideológica, e em dada formação discursiva, de maneira que 
este é livre e preso (em uma relação contraditória) constitutivo no seu dizer.

Já a ideologia “[...] trata-se de uma definição discursiva” (ORLANDI, 2012, p. 45), como uma 
“estruturas-funcionamento”, em que sempre que o sujeito encara um fato é levado a interpretar e 
“atribuir” ou “conferir” sentidos, de maneira em que o caráter material e as marcas da interpretação 
são apagadas, dando a ilusão ao sujeito que os sentidos estão sempre lá, fixos, imóveis e óbvios (OR-
LANDI, 2012).

Esses três conceitos são primordiais na análise de discursos de orientação francesa (ZAN-
DWAIS, 2009), visto que não existe discurso sem sujeito, do mesmo modo em que não existe sujeito 
sem ideologia. O discurso é, então, definido como a materialização das ideologias, possibilitando-
-nos a captura dos sujeitos, e das suas formações ideológicas (PÊCHEUX, 2009; ORLANDI, 2012; 
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SANTOS, 2013; SILVA SOBRINHO, 2017). Feito estas breves considerações, passemos então para a 
constituição e análise da nossa corpórea.

OS ÍNDIOS NOS DISCURSOS PRESIDENCIAIS

Conforme Pêcheux (1990), todo discurso consiste em um “índice potencial” de agitação nas fi-
liações ideológicas, em que as forças sócio-históricas e as formações ideológicas, em que os sujeitos 
encontram-se inseridos, apresentam-se em funcionamento. Em outras palavras, significa que todo 
discurso está a significar-se e a significar por e para os sujeitos, sujeitos estes inscritos em forma-
ções imaginárias e ideológicas, e em classes. Nos seus termos, ele diz:

Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio históricas de 
identificação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filia-
ções e um trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas, 
de todo modo, atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no 
seu espaço (PÊCHEUX, 1990, p. 56).

Deste modo, se o discurso desvela formações sociais e ideológicas para além do consciente 
do sujeito, interessa-nos, aqui, não o sujeito empírico, mas o sujeito do discurso, visto que os sen-
tidos estão a depender das formações e da posição social em que os sujeitos ocupam. Ou, como já 
citamos, anteriormente, que os sentidos das palavras, não estão fixos em sua literalidade, ou trans-
parentes. Mas, dependem dos sujeitos que as empregam e da posição social em que estes ocupam.

O corpus discursivo, a ser analisado, é constituído de duas sequências discursivas (SD), a fim 
de compreendermos o funcionamento da linguagem presente nos dizeres presidenciais buscando 
entender o funcionamento e os efeitos de sentidos que se materializam por meio do discurso, e 
em perceber como “[...] o político e o simbólico se confrontam” (ORLANDI, 2012, p. 16) refletindo, 
assim, a práxis social dos sujeitos. De modo que ao analisarmos não buscamos atravessar o texto, 
como já nos ensinou Orlandi (2012), em busca do sentido verdadeiro, mas perceber como esse texto 
significa por e para os sujeitos. Percebendo, também como a memória é evocada e está a funcionar 
e que sentidos estão cristalizados e/ou rompendo, a partir dos discursos presidenciais.

O critério utilizado nos recortes, a serem analisados, parte de estar relacionado a dizeres so-
bre os povos indígenas, tema este que nos interessa, e que foi contemplado em diversos momentos 
pelos discursos presidenciais, e em diversas entrevistas, dos quais escolhemos dois recortes pela 
estrutura desta produção157. Um dos enunciados recortados trata-se ainda quando, o atual presi-
dente da república era deputado federal, já o outro, enquanto presidente da república.

Como seguem:

SD1 “Os índios não falam nossa língua, não têm dinheiro, não têm cultura. São povos nati-
vos. Como eles conseguem ter 13% do território nacional” Campo Grande News, 22 Abril 
2015.
SD2 “Com toda a certeza, o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser 
humano igual a nós.” UOL Notícias, Janeiro 23, 2020.

O atual presidente da república do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (2020)158, destacou-se mes-
mo antes de assumir o cargo de presidência da república, sendo então deputado federal por sete 

157 - Fontes extraídas de: “Índio tá evoluindo, cada vez mais é ser humano igual a nós”, diz Bolsonaro... - Veja mais em
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-cada-vez-mais-e-ser-humano-ig ual-a-nos-
-diz-bolsonaro.htm> Acesso em 17/07/2020.
Fontes extraídas de: Bolsonaro diz que OAB só defende bandido e reserva indígena é um crime
<https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oab-so-defende-bandido-e-reserva-indigena-e-u m-crime> 
Acesso em 17/07/2020.
Fontes extraídas de: O que Jair Bolsonaro, Presidente-eleito, disse sobre os povos indígenas do Brasil
<https://survivalbrasil.org/artigos/3543-Bolsonaro>. Acesso em 17/07/2020.
158 - Fontes extraídas de: <https://www.camara.leg.br/deputados/74847/biografia> Acesso em 17/07/2020.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-cada-vez-mais-e-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-cada-vez-mais-e-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/01/23/indio-ta-evoluindo-cada-vez-mais-e-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro.htm
https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oab-so-defende-bandido-e-reserva-indigena-e-um-crime
https://www.campograndenews.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-oab-so-defende-bandido-e-reserva-indigena-e-um-crime
https://survivalbrasil.org/artigos/3543-Bolsonaro
https://www.camara.leg.br/deputados/74847/biografia
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mandatos, entre os anos de 1991 a 2018, quando renuncia ao cargo, assumindo, então no ano de 
2019, o cargo da presidência, tendo como principal marco da sua campanha e dos seus discursos a 
defesa de pautas conservadoras, político-liberais.159

Antes de desvelarmos os enunciados, mas já parte constitutiva das nossas análises, consiste 
na categoria de Condições de produção. Esta categoria nos ensina que todo discurso que é profe-
rido só é possível a partir de determinadas condições de produção (sócio-histórico-ideológica) que 
nos são dadas. Vejamos nas palavras de Pêcheux (1993), ao definir as condições de produção:

[...] um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas: por 
exemplo, o deputado pertence a um partido político que participa do governo ou a 
um partido da oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal ou tal inte-
resse, ou então esta” “isolado” etc. Ele esta”, pois, bem ou mal, situado no interior da 
relação de forças existentes entre os elementos antagonistas de um campo político 
dado: o que diz, o que anuncia, promete ou denuncia não ter o mesmo estatuto con-
forme o lugar que ele ocupa; a mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma 
comédia ridícula segundo a posição do orador e do que ele representa, em relação ao 
que diz. (PÊCHEUX, 1993, p.77).

Deste modo, as condições de produção, podem ser concebidas de duas formas: amplas e estri-
tas. Para o sentido amplo, levamos em consideração o contexto sócio-histórico e ideológico em que 
o discurso é proferido. No nosso caso analisado devemos destacar o próprio sistema capitalista que 
estrutura as nossas relações e impõem sobre os sujeitos discursos em promoção do sistema e da 
lógica do capital, haja vista a pauta liberal-conservadora que busca a redução na figura do Estado, a 
privatização de setores públicos, e a extração desenfreada dos recursos naturais a fim de atender a 
uma sociedade de consumo (BOBBIO, 1995).

Destacamos também a ascensão de discursos conservadores, como ataques as minorias, que 
acarretaram desde a derrubada do PT, que se encontrava há 13 anos no poder, materializada mais 
precisamente com o impeachment da presidente Dilma Vana Rousseff160, no ano de 2016, e na pri-
são do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva161, em 7 de abril de 2018. É necessário destacar os 
avanços em termos legislativos e culturais desses grupos minoritários (LGBTQI+ e dos movimentos 
sociais, relacionados à identidade e a terra) no governo do PT.162

Já nas condições estritas, nos permite pensar o contexto imediato em que discursos são pro-
feridos. Em que destacamos a ação do presidente de transferir para o ministério da agricultura163 a 
responsabilidade das demarcações de terras indígenas e quilombolas, seguido da revogação, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF)164, que a reintegrava novamente ao ministério da justiça. Sendo que 
competia a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão este responsável pela proteção de mais de 
300 povos indígenas, junto ao ministério da justiça fiscalizar e garantir a demarcação e proteção das 
terras indígenas. Já as terras quilombolas competia ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

159 - Fontes extraídas de: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jair-messias-bolsonaro> Acesso em 
17/07/2020.
160 - Fontesextraídas de: indígenas e quilombolas, elencando que não demarcaria nem um centímetro a mais para reservas<ht-
tps://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no- congresso-
-e-no-brasil > Acesso em 17/07/2020.
161 - Fontes extraídas de : <https://noticias.r7.com/brasil/a-prisao-de-lula >Acesso em 17/07/2020.
162 - Fontesextraídasde:OPTeosavançosdapolíticaparapessoascomdeficiência
<https://pt.org.br/nota-o-pt-e-os-avancos-da-politica-para-pessoas-com-deficiencia/> Acesso em 17/07/2020.
Fontes extraídas de: PT deixa o poder após 13 anos com avanços sociais e economia debilitada.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas- economia-
-debilitada> Acesso em 17/07/2020.
163 - Fontes extraídas de: Bolsonaro transfere para a Agricultura a demarcação de terras indígenas e quilombolas
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-transfere-para-a-agricultura-as-atribuicoes-sobre-demar cacao-de-
-terras-indigenas-e-quilombolas.ghtml>Acesso em 17/07/2020.
164 - Fontes extraídas de: Comissão aprova parecer que prevê volta da Funai para o Ministério da Justiça
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/09/comissao-aprova-parecer-que-preve-volta-da-funai-para-o-ministe rio-da-jus-
tica.ghtml> Acesso em 17/07/2020.

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jair-messias-bolsonaro
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil
https://noticias.r7.com/brasil/a-prisao-de-lula
https://pt.org.br/nota-o-pt-e-os-avancos-da-politica-para-pessoas-com-deficiencia/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/apos-13-anos-pt-deixa-o-poder-com-avancos-sociais-mas-economia-debilitada
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-transfere-para-a-agricultura-as-atribuicoes-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-transfere-para-a-agricultura-as-atribuicoes-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-transfere-para-a-agricultura-as-atribuicoes-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/09/comissao-aprova-parecer-que-preve-volta-da-funai-para-o-ministerio-da-justica.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/09/comissao-aprova-parecer-que-preve-volta-da-funai-para-o-ministerio-da-justica.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/05/09/comissao-aprova-parecer-que-preve-volta-da-funai-para-o-ministerio-da-justica.ghtml
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Agrária (INCRA), junto à Casa Civil. Houve também como reposta a manifestações de diversos ór-
gãos e movimentos sociais em defesa dos direitos indígenas.165

Destacamos, também, os discursos de Bolsonaro, ainda enquanto pré-candidato a presidência 
da república, em que este ressaltava a recusa em continuar as demarcações das terras indígenas. E, 
que umas de suas ações seriam a titualização das terras indígenas, a fim de conceder a permissão, 
para exploração comercial e venda.

A questão agrária, também, foi palco de embates em 2017, no Brasil foi registrado 37 assas-
sinatos em consequência dos conflitos pela terra, só entre os meses de janeiro a maio, conforme 
a Comissão Pastoral da Terra, numero que não era batido desde os registros de 2008. No ano de 
2016, também foi registrado a morte de 30 pessoas em áreas indígenas, quilombolas e territórios 
em disputa entre o movimento sem-terra e fazendeiros.166

SD1 Com toda a certeza, o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser hu-
mano igual a nós.

Nesta primeira sequência discursiva (SD), em um primeiro momento evidenciamos o emprego 
das palavras “Com toda a certeza”, a fim de causar o efeito de sentido de plausibilidade, e obviedade 
do seu ponto de vista, no qual percebemos os efeitos e o funcionamento da ideologia, que identifica 
o enunciador a uma determinada  formação ideológica e formação discursivas de direita, que prima 
e hierarquiza uma visão evolutiva em termos culturais, seguido da repetição dos verbos “mudar” e 
“evoluir” empregadas, discursivamente, a fim de intensificar a ideia de mudança, linearidade e de 
um movimento progressivo. E, outra vez, o emprego do “tá” provocando o efeito de sentido de uma 
mudança continua. Deste modo, é posto em jogo, a memória discursiva de um ideal de evolução e 
mudança eurocêntrica, o que desvela o conflito com o imaginário de que as formas naturais e de 
harmonia com a natureza tão prezada pelos povos indígenas seriam atrasadas ou primitivas, invá-
lidas, ou pelo menos cristalizadas e opostas a ideia de progresso e evolução que seria o ideal do 
“homem moderno”, visto que o índio estaria a mudar e evoluir para parecer “Cada vez mais um ser 
humano igual a nós”.

O sentido de mudança e evolução posto ideologicamente possui um sentido único e linear, em 
que se o índio continuar a evoluir, “como está”, estaria se tornando cada vez mais um ser humano 
como “nós”, o que exclui e desvela hostilidade as outras formas de percepção e subjetividades que 
possam se manifestar nesse contexto. Ser índio é posto como distinto de ser humano enquanto gê-
nero universal. Como já destacamos, anteriormente, o sentido das palavras estão a depender dos 
sujeitos que as empregam, e deste modo ser humano igual a nós se enquadraria nos termos euro-
cêntricos que prefiguram características da cultura ocidental superiores as demais culturas, como 
ocupar certas posições ou cargos sociais, ser adepto de uma determinada religião, falar determina-
das línguas, vestir determinadas roupas, etc. de maneira hierárquica a fim de atingir determinado 
imaginário. Notamos, também, o efeito da ideologia produzindo o efeito de evidência na identifica-
ção em “Com toda a certeza” e ao mesmo tempo em que produz o apagamento do “igual a nós” como 
sendo o bom e correto.167

SD2 Os índios não falam nossa língua, não têm dinheiro, não têm cultura. São povos nati-
vos. Como eles conseguem ter 13% do território nacional.

165 - Fontes extraídas de: Entidades criticam transferência da demarcação de terras indígenas e quilombolas para Agricultura
<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/01/02/entidades-criticam-transferencia-da-demarcacao-de-terras-indige nas-e-qui-
lombolas-para-agricultura.ghtml> Acesso em 17/07/2020.
166 - Fontes extraídas de: Brasil tem recorde de assassinatos em conflitos por terra nos primeiros meses de 2017, segundo aCPT.< 
https://g1.globo.com/politica/noticia/brasil-tem-recorde-de-assassinatos-em-conflitos-por-terra-nos-primeiros-meses-de-
-2017-segundo-a-cpt.ghtmlhttps://>Acesso em 17/07/2020.
167 - No nosso movimento de análise outras perguntas poderiam ser feitas como: o que é ser humano a partir dessa formação ide-
ológica? Porque igual a nós? Seria um discurso que se sobrepõem a subjetividade, diversidade e a pluralidade? Como está a operar a 
ideologia? mas, que poderão ser posteriormente desenvolvidas.

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/01/02/entidades-criticam-transferencia-da-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas-para-agricultura.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/01/02/entidades-criticam-transferencia-da-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas-para-agricultura.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/01/02/entidades-criticam-transferencia-da-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas-para-agricultura.ghtml
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Nesta segunda SD, temos o que seriam os motivos que legitimariam o não direito aos índios 
pelas suas terras. Tais como: não falar a língua branca e europeia, não possuir um capital financeiro 
semelhante, “não ter cultura” e serem povos nativos, o que segundo ele os colocaria na condição de 
não possuírem o direito a terras. Destacar esses aspectos nos remete a velha tese, dentro da histó-
ria, de que se tratava de um povo sem F, L e R, sem fé, sem lei e sem um rei, o que legitimaria a sua 
dominação e sobreposição de seus valores e cultura, e legitimaria, desta forma, os genocídios das 
populações indígenas (VICENTE, 2008). Não possuir tais coisas, causaria deste modo no interlocu-
tor o efeito de sentido de incompreensão, por mesmo diante da ausência desses valores, tomados 
como supremos e superiores, ainda possuírem 13% das terras, mesmo que historicamente já hou-
vessem perdido os outros 87% que se é silenciado.

Conforme Haroche, Henry e Pêcheux (1971; 102-103, apud. SANTOS, 2013, p. 219), as for-
mações ideológicas (FI) são definidas como um “[...] conjunto complexo de atitudes e de represen-
tações que não são nem individuais, nem universais e que se referem mais ou menos diretamente 
a posições de classe em conflito umas com as outras”. À vista disso, é presente nas duas SDS, a pre-
sença de uma formação ideológica que discursa a favor da promoção do capital, em que os valores 
e aspectos identitários concernentes às comunidades indígenas são sobrepostas a uma lógica de 
mercado. Nocivas e opostas ao progresso. Em que as palavras como mudar, evoluir, se tornar um ser 
humano igual a nós, não possuírem dinheiro, não falar a nossa língua, não possuir cultura e conse-
guir ter 13% das terras, são postas com o intuito significar a favor de uma lógica evolutiva e neces-
sária, discursada como “normal”.

Sabemos como nos ensinou Silva Sobrinho (2017), que é por meio dos discursos em que os 
conflitos sociais são materializados, e de como a luta de classes afeta na produção dos sentidos, e 
dos dizeres. Nos enunciados recortados temos apenas uma pequena demonstração de como estes 
conflitos se apresentam, e se presentificam ainda que muitas vezes velado. Ou como nos alertou 
Moreira (2017, p. 23) “Desse modo, ao não levar a sério as lutas de classes [...] perde de vista que as 
contribuições do discurso são também contradições sociais, uma vez que não consegue observar 
os conflitos entre o capital e trabalho, [...] não chega às raízes das mazelas da sociedade capitalista”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento que buscamos neste artigo, ainda que de maneira sintética, consistiram em um 
movimento de compreender o desvelar da trama da história que se desdobra por meio dos discur-
sos, e estes políticos. Deste modo se fez necessário em um primeiro momento pensar essa renova-
ção da historiografia, dentro deste campo chamado Nova História Política.

Perpassamos, então, algumas aproximações entre a História e a Linguística a fim de passarmos 
por uma definição mais geral do que seria o campo da análise de discurso, como a proposta por Pê-
cheux (2009, 2012, 1991) e Orlandi (2012) e o que ela poderia nos oferecer, trazendo, deste modo, 
o tripé constitutivo da AD pecheuxtiana, com as definições de discurso, como o ritual da palavra, a 
noção de sujeito, situado e atravessado sócio-histórico e ideologicamente, e por fim a noção de ide-
ologia, enquanto uma representação social dos sujeitos pelas quais interpretamos a realidade. E de 
como estas três ordens encontram-se presentificadas e materializadas nos discursos, constituindo 
então a história e os sentidos.

Com as analises feitas, percebemos como as formações ideológicas estão presente nos dizeres 
e de como a lógica de mercado e de promoção do capital se confronta sobre os sentidos de serem 
índios e de serem seres humanos. E, de como os aspectos valorativos aos respectivos grupos são 
confrontados e ideologicamente contrapostos.

A contradição e os conflitos se apresentam porque os sujeitos são sujeitos de classe, e quando 
discursam não podem se desvincularem das suas posições sociais, ou das suas formações ideológi-
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cas. Os sentidos de obviedade presentes nos enunciado são consequentes do efeito apagamento 
produzidos pela ideologia, o que também interfere na memória que se é evocada. A ideologia tam-
bém transmite a ilusão de que os sujeitos são os donos e responsáveis dos seus dizeres, e que os 
dizeres são sempre transparentes, mas como percebemos as SDs falam de um dado lugar social, que 
buscam enquadrar os sujeitos em uma sociedade de consumo, haja vista a repetição constante dos 
verbos “ter” e “possuir”.

Por meio das condições de produção, vimos que os discursos postos convergem com a ascen-
são de discursos conservadores e com a redução da interferência do Estado em consequência da as-
censão de um governo posto como conservador. Elencamos, também, a perca de espaço nas pautas 
presidenciais dos movimentos sociais e de luta pela terra em contraste com o governo anterior, e o 
agravamento da violência na luta pela terra.

Por fim, percebemos que nos dizeres presidenciais existem uma série de estereótipos acerca 
dos povos indígenas, e de como as leituras que são feitas a cerca destes não se desvincula de dizeres 
e sentidos que são produzidos em consequência de uma lógica burguesa, e de um Estado liberal, a 
fim de coadunar com a lógica do sistema capitalista.

Os discursos postos trazem uma formação ideológica em que os aspectos étnicos e culturais 
tornam-se um atraso a evolução, e consequentemente um empecilho a economia, e que o argumen-
to da ausência das diferença legitimariam as ações políticas por parte do Estado, enquato um apa-
relho repressor e portador da ideologia dominante, sobre estes sujeitos, fazendo a manutenção da 
dominação historicamente estabelecida, a fim que “eles”, o Estado, tome as melhores decisões para 
e sobre os indígenas.

Findando as nossas considerações, ressaltamos este artigo, que se trata apenas de um ensaio 
inicial, de analises que podem e serão posteriormente tecidas com o movimento de compreender 
temas tão pertinentes e atuais que também são de interesse da ciência histórica, que busca compre-
ender cada vez mais sobre os homens no tempo.

Destacamos, também, que as análises, aqui, tecidas não se propõem em hipótese alguma es-
gotar a riqueza que estas SDs podem nos subsidiar, mas tratou-se apenas da aplicação de duas ca-
tegorias analíticas empregadas nas leituras das tais, de modo que também estás não foram levadas 
a exaustão. Nesse sentido, não pensamos esgotar as possibilidades e a multiplicidade de gestos de 
leitura que se é possível sobre o desvelar da trama da história e das discursividades. Mas, de abrir 
caminhos, inicialmente, para posteriormente, com mais afinco, trilha-los.
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RÁDIO ESCOLAR COMO PRÁTICA SOCIAL DA ORALIDADE E DA ESCRITA 
NO AMBIENTE ESCOLAR168

Brígida Barbosa Costa169

RESUMO

Com o objetivo de gerar discussão e reflexão sobre práticas sociais de oralidade e escrita nas 
escolas e o uso de mídias no ensino de língua é que desenvolvemos este trabalho. Nosso objeto de 
estudo foi a mídia rádio como ferramenta potencializadora desse ensino, visto que é uma mídia que 
se fundamenta na interação oral e escrita entre sujeitos. Dialogamos com Soares (2000), Rapaport 
(2008), Marcuschi (2010), entre outros teóricos, contemplando conceitos de mídia, rádio, escrita e 
oralidade, e como esses conceitos se concretizam na interação, cooperando para as diversas práti-
cas sociais discursivas no ambiente escolar. Para verificação das hipóteses, optamos pela pesquisa 
de campo com as técnicas de observação e entrevistas com alunos educomunicadores de uma rádio 
escolar da rede pública estadual de Floriano-PI. Os resultados apontaram que o projeto dá suporte 
à gestão escolar, professores e alunos quanto à produção de gêneros orais e escritos na rotina da 
escola, já tendo conseguido até premiação em eventos da secretaria estadual de educação. Concluí-
mos que a mídia rádio pode criar situações reais de uso da língua, podendo levar o educando a com-
preender regras e conceitos expostos em aulas, livros e exercícios, ao pensar as condições de pro-
dução de cada gênero textual, escrito ou oral, demandado pelas diferentes situações comunicativas.

Palavras-chave: Oralidade; Escrita; Rádio.

INTRODUÇÃO

Estudando o módulo Rádio, ainda no ciclo básico do curso de Mídias na Educação, foi possível 
perceber como essa mídia pode contribuir para práticas sociais da oralidade e da escrita no ambien-
te escolar, dando sentido ao estudo da língua, visto que se fundamenta em práticas de comunicação 
oral e escrita reais.

Os textos lidos e produzidos nas salas de aula, em sua maioria, não têm uma função social, não 
são reais, não costumam promover situações de interação entre falantes, entre 

 leitor e autor, e em geral são mais utilitários que literários. Há ainda, uma supervalorização 
da escrita (talvez inconsciente!) em detrimento da oralidade, como se não nos comunicássemos em 
ambas as modalidades. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – apontam como conteúdos de Língua Portu-
guesa para o ensino fundamental a seguinte nomenclatura: Língua oral (usos e formas) / Língua es-
crita (usos e formas) / Análise e reflexão sobre a língua. A BNCC também propõe como práticas 
de linguagem a leitura, a produção de textos, a oralidade e a análise linguístico-semiótica. Mesmo 
assim, os cursos de formação de docentes, o livro didático e demais materiais de apoio, ou não dão 
conta de subsidiar satisfatoriamente o professor em aulas de língua portuguesa significativas para 
os alunos ou não dão conta de conscientizá-lo quanto a essa necessidade.

168 - Trabalho submetido ao GT Discurso e narrativas midiáticas do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetivida-
de (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
169 - Mestre em Letras, professora da rede pública de ensino do estado do Piauí, Floriano-PI. Endereço eletrônico: briprofletras@
yahoo.com.br
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Ferramentas midiáticas como o rádio podem ser importantes aliadas na contextualização do 
ensino de Língua Portuguesa, visto que promovem situações reais de interação por meio da língua 
nas duas modalidades, oral e escrita. Por meio dessa mídia, os textos se tornam reais e, portanto, sig-
nificativos para os alunos, permitindo-lhes a associação entre o que produzem na escola e situações 
comunicativas do seu cotidiano.

Embora a literatura publicada acerca dessa temática seja escassa, esse estudo é de suma im-
portância para discussões em centros acadêmicos, cursos, seminários, conferências etc., seja pelas 
orientações teóricas que podem subsidiar a formação de docentes, seja por sua praticidade que 
pode levar à implantação de projetos de rádio nas escolas. 

ENSINO DOS USOS E FORMAS DA LÍNGUA ORAL E ESCRITA

A interação humana se dá por meio da língua e isso significa realizar uma atividade discursiva, 
ou seja, dizer/escrever, ouvir/ler alguma coisa para alguém, em uma determinada forma, num de-
terminado contexto e em determinadas circunstâncias de interlocução, podendo contar com ferra-
mentas que potencializem essa atividade. O convívio social proporciona boas intuições sobre como 
organizar ideias para produzir textos coerentes (orais ou escritos), levando em conta “para que” e 
“para quem” se está escrevendo e em que situação o texto será lido/ouvido. Portanto, a língua, uma 
manifestação da linguagem, deve ser compreendida como ação, como atividade que se dá em pro-
cessos reais de comunicação, como apontam os PCN (p. 23):

É por meio dela [da linguagem] que o homem se comunica, tem acesso à informação, 
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz co-
nhecimento (...). Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização 
social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os 
seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidada-
nia, direito inalienável de todos.

Toda atividade linguística se insere numa situação de comunicação, o que implica um trabalho 
que envolve uma relação entre interlocutores. Nessa interação tanto aquele que diz (emissor) quan-
to aquele que interpreta (receptor) consideram os fatores envolvidos nessa situação comunicativa: 
o contexto, os interlocutores, o tema, o propósito, os recursos expressivos mais adequados e o por-
tador do texto.

O bom uso da língua implica êxito pessoal e profissional, logo, qualidade de vida. Mas para que 
o indivíduo adquira essa habilidade de dominar os diversos usos da língua, nas diferentes situações 
comunicativas, é preciso que a escola proporcione situações reais que levem ao desenvolvimento 
da habilidade de interagir verbalmente com diferentes interlocutores, diferentes propósitos, dife-
rentes contextos.

Segundo Zorzi (2003), para aprender a língua oral, basta à criança conviver com falantes da 
língua, com exceção o caso das crianças surdas, claro! Para este teórico, apenas o contato com os 
familiares é suficiente para que as crianças aprendam a língua oral, sem a necessidade de métodos 
e estratégias adequados. Não há cursos para as crianças aprenderem a língua oral. Caso essa apren-
dizagem não ocorra, pode significar alguma patologia e deve ser tratada com um especialista, em 
geral o fonoaudiólogo. 

Nessa visão, o contrário se dá com a língua escrita que requer muito mais que habilidades in-
dividuais, mas condições sociais e educacionais favoráveis, aulas contextualizadas quanto ao ensino 
da língua. A escrita requer mais atenção e cuidado na escolha das palavras, na construção da frase, 
no uso da pontuação etc., pois o texto escrito precisa ser completo, já que diferentemente do texto 
oral, nele não aparecem  os gestos,  tom de voz,  expressões,  retificações,  retomadas... 
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Aquilo que escrevemos pode ser lido em outro tempo, lugar e contexto. Então, devemos imagi-
nar esses fatores, no momento da produção, para evitar interpretações errôneas ou até mal enten-
didos. Ao contrário do que falamos, que em caso de qualquer mal entendido, informação ambígua 
ou obscura, estaremos lá para dar esclarecimentos e suprir detalhes. 

Embora as escritas síncronas, muito presentes nas redes sociais, já apresentem muitas carac-
terísticas da produção oral, como o planejamento, a produção e a recepção simultâneos, ainda as-
sim, é possível dizer que a principal diferença entre os textos orais e os textos escritos é que estes 
não dispõem das informações contextuais como os primeiros, porque nem sempre o leitor está in-
serido no mesmo contexto do autor. 

Mesmo com tal diferença, o que essas modalidades possuem em comum é que ambas se con-
cretizam em práticas sociais da língua, promovendo interação entre pessoas. Se analisarmos com 
cuidado as situações comunicativas pelas quais passamos, observaremos que numa entrevista para 
emprego, numa entrevista televisiva, numa palestra a ser ministrada, nas diversas relações afetivas 
e profissionais de nada nos adiantará a língua escrita se não tivermos desenvolvido nossa oralidade. 

Assim, pode-se optar por oralidade e escrita na concepção de Marcuschi (2010) como práticas 
e usos da língua com características próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar 
dois sistemas linguísticos. 

O ensino de língua deve apresentar uma proposta que enfatize o uso da mesma em diferentes 
situações ou contextos sociais, sem a predominância de atividades de escrita em detrimento de ati-
vidades orais no espaço escolar, levando os alunos à reflexão sobre as diferentes possibilidades de 
emprego da língua, a fim de que possam expressar-se de maneira clara e objetiva, utilizarem lingua-
gem adequada aos ouvintes/leitores, bem como entonação/pontuação, dicção/ortografia, regência 
e concordância, além da postura adequada à situação de comunicação, entre outros. 

Os recursos usados para falar/escrever ouvir/ler são ampliados quanto mais praticamos a lin-
guagem, a língua. Reconhecemo-nos nessa prática, trazendo nossas experiências, desenvolvendo 
nossas habilidades de expressar-nos com clareza, de ler adequadamente, de produzir textos coe-
rentes e coesos e de refletir nossos próprios textos. Essa prática da linguagem deve iniciar no am-
biente familiar e ser sistematizada no ambiente escolar por meio de atividades de leitura, escuta e 
produção de textos orais e escritos que desenvolvam a competência discursiva do aluno, ou seja, 
que o levem a compreender e produzir textos cada vez mais adequados à sua finalidade e ao seu 
interlocutor. 

Essa reflexão nos leva à necessidade de aulas contextualizadas, oportunizando ao aluno vi-
venciar situações reais de comunicação, devendo considerar não apenas a modalidade escrita, mas 
também a modalidade oral da língua. Embora nossos alunos aprendam a falar antes de chegar à 
escola, essa capacidade é adquirida em contextos informais, com os familiares, sem o conhecimento 
das regras que regem comunicações orais diversas, portanto, uma ação inconsciente que se baseia 
unicamente na variedade linguística utilizada por esses familiares.

O ingresso na escola permite ao aluno o contato com outras variedades da língua presentes na 
fala dos colegas, do professor, dos demais funcionários da escola, nos textos do livro didático, nos 
eventos comunicativos que a escola promove e seus contextos de uso. É o que propõe Batista et al. 
(2007, p.54):

Formar cidadãos aptos a participar plenamente da sociedade em que vivem começa 
por facultar-lhes a participação na sala de aula desde seus primeiros dias na escola. 
Mas inclui, além disso, contribuir para que eles possam adquirir e desenvolver for-
mas de participação consideradas adequadas para os espaços sociais públicos (...). 
Por isso é importante desenvolver a capacidade de interagir verbalmente segundo 
as regras de convivência dos diferentes ambientes e instituições. (BRASIL, 2007)
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Assim, os conteúdos de língua portuguesa devem ser vistos como meios para desenvolvermos 
habilidades que permitam ao aluno expandir o uso da língua, sendo capaz de adequar-se às diversas 
situações comunicativas, expressando-se oralmente e por escrito. 

Pautado por gênero (formais/informais/orais/escritos), o ensino e a aprendizagem abordam o 
texto e suas especificidades e também o contexto de produção. Isso precisa ser feito mesmo quando 
as crianças não escrevem autonomamente. Produzindo oralmente, adquirem, de forma progressi-
va, a capacidade de se adaptarem às situações de comunicação e compreenderem o papel de quem 
fala/escreve, com que finalidade e o que é preciso para atingir seus objetivos. 

As escolhas feitas ao dizer/produzir um texto não são aleatórias. Mesmo que inconscientes, 
são decorrentes de condições de produção: quem escrever, para quem, como escrever (modos de 
dizer) e com que finalidade.

A escola pode, e deve fazer uso de ferramentas capazes de dar uma função social às produções 
textuais dos alunos, de trabalhar os mais variados gêneros, de desenvolver tanto a oralidade quanto 
a escrita e que respeite as variedades linguísticas dos sujeitos envolvidos. 

O uso dessas ferramentas pode oportunizar a criação de espaços educomunicativos que po-
tencializem o ensino da língua por meio de situações reais de interação, contribuindo para que o 
aluno adquira segurança linguística e possa interagir nas mais diversas situações de comunicação 
fora da escola, em seu cotidiano.

O RÁDIO COMO PRÁTICA SOCIAL DA ORALIDADE E DA ESCRITA NO AMBIENTE 
ESCOLAR

A necessidade de se comunicar acompanha o homem desde a pré-história até os dias atuais. 
Rapaport (2008) aponta que as mensagens recebidas do ambiente em que o homem pré-histórico 
se encontrava – clima, plantas e animais hostis, fenômenos desconhecidos – aliadas ao desejo de 
sobrevivência, levaram o ser humano a começar a descobrir, mesmo que acidentalmente, e a elabo-
rar ferramentas que facilitassem, de início, a caça e a defesa de predadores. Posteriormente, essas 
ferramentas promoveram e facilitaram o processo comunicativo, como as pinturas rupestres por 
exemplo. 

Essa preocupação vem se repetindo ao longo da história. O homem está sempre a procura de 
ferramentas que lhe garantam qualidade de vida e potencializem sua interação com outras pessoas: 
familiares, amigos, funcionários, chefes, empresas, estejam estes geográfica e/ou cronologicamente 
próximos ou distantes. Ao longo dos anos, a comunicação a curta, média ou longa distância vem sen-
do viabilizada por ferramentas como o papel, o celular, as redes sociais, o rádio, a TV, entre outras, 
algumas em tempo real. 

Elas têm permitido interações com fins diversos: entretenimento, negócios, acordos judiciais, 
conversas informais e até relacionamentos íntimos. Mídias como as impressas, o vídeo, o rádio e a 
informática vêm expandindo as fronteiras para que pelo uso da língua o saber seja propagado às 
gerações contemporâneas e às futuras.

A escola precisa utilizar essas mídias em suas práticas pedagógicas por meio de projetos de 
interação verbal que use essas mídias. O rádio é uma mídia que trabalha tanto a oralidade quanto 
a escrita nos mais diversos gêneros textuais e, consequentemente, promove diversas situações co-
municativas vivenciadas pelos alunos dentro e fora da escola, o que o torna uma alternativa para 
potencializar a comunicação humana, pois é capaz de promovê-la a muitas distâncias. 

Segundo o material “Aspectos históricos, sócio-culturais e tecnológicos em Rádio e Educação”, 
do módulo intermediário do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, no Brasil, al-
guns dos principais programas transmitidos pela primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do 
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Rio de Janeiro, fundada em 1923, eram programas de transmissões de palestras, aulas de Língua 
Portuguesa, História do Brasil, Geografia, Física, Química e cursos práticos sobre Rádio, Telegrafia e 
Silvicultura. Essa iniciativa partiu do professor e antropólogo Roquette Pinto. 

Naquela época já era notória a capacidade do rádio para propagar o saber, considerando que 
possibilitava alcançar até as comunidades mais distantes, podendo melhorar a educação e contri-
buir para diminuir o alto índice de analfabetismo que assolava o país. Em 1936, Roquete cedeu-a 
para o Ministério de Educação e Saúde por dificuldades para mantê-la, mas tal decisão se deu sob 
a condição de que a rádio continuasse difundindo educação e cultura. Esta passou a denominar-se 
Rádio do Ministério da Educação e Cultura, Rádio MEC. 

Ainda de acordo com o material do curso de mídias, até a segunda metade do século XX, ti-
vemos um ouvinte passivo, receptor do produto final difundido pelas ondas do rádio. Esse ouvinte 
vem se transformando, no decorrer da história, em um ouvinte que participa da produção do texto 
radiofônico com suas colaborações externas, possíveis por conta de recursos tecnológicos moder-
nos que permitem gravações que vão ao ar no horário do programa ou mesmo participações ao vivo, 
como por telefone.

No módulo básico da mídia rádio do Programa de Formação Continuada Mídias na Educação, 
Alves (2002, apud BRASIL, 2008) reflete sobre o fato de estarmos acostumados a ouvir rádio, mas 
que constitui um desafio refletir sobre essa mídia numa perspectiva inovadora no meio educativo. 
O rádio é um veículo capaz de ampliar com qualidade o processo comunicativo, desenvolvendo a 
oralidade e a escrita em práticas sociais. 

Por meio de programas radiofônicos na escola, professores e alunos vivenciam situações que 
permitem: desenvolver habilidades de leitura, compreensão e interpretação de textos de diferentes 
gêneros e temas; produzir textos claros, coerentes e coesos, orais ou escritos, também de diferen-
tes gêneros e temas, visando atingir seu público ouvinte. 

Essa prática começa sofrida, mas vai fluindo à medida que se torna hábito e se estende para 
outras situações comunicativas, promovendo melhorias nas relações afetivas, sociais e profissio-
nais dos sujeitos envolvidos. Segundo Soares (2000), em projetos espalhados pelo Brasil, o rádio 
vem se tornando um ativo recurso tecnológico, resgatando e valorizando a voz dos membros da 
comunidade escolar e suas formas de articular o pensamento e expressar emoções, independente-
mente das condições sociais, econômicas e culturais dos alunos e professores. 

Experiências que vêm dando certo mostram que a linguagem radiofônica tem sido capaz de 
construir um processo educativo a partir da realidade da escola. Os alunos passam a olhar de forma 
mais crítica e consciente, seus problemas, suas dificuldades e têm um espaço para manifestações: a 
rádio escolar. Por meio dela, eles podem expressar seus sentimentos, suas sensações e impressões. 

E para isso, precisam se inteirar melhor quanto à temática, lendo diferentes fontes, conversan-
do com envolvidos, entrevistando a comunidade e só então formulando sua própria posição, ama-
durecida, consciente, fundamentada em dados e fatos. O próximo passo é usar a criatividade (que 
o aluno sempre tem de sobra!) para expressar seu olhar sobre a problemática em questão. Então 
surgem as mais diferentes formas de expressão e comunicação em programas originais, atrativos, 
mobilizadores/formadores de opinião.

 Portanto, é preciso que os professores de LP estejam envolvidos nesse trabalho, pois aos alu-
nos sobra criatividade, mas lhes falta o domínio dos recursos linguísticos, adequados a cada situ-
ação de comunicação, recursos indispensáveis para garantir que seus objetivos comunicacionais 
sejam atingidos e seus sentimentos e ideias sejam compreendidos com exatidão. 

São inegáveis as contribuições que essa mídia oferece à aprendizagem das variedades linguís-
ticas, visto que para a apresentação dos programas, alunos e professores produzirão textos em que 
conceitos como coesão e coerência terão sentido, bem como a regras de concordância, regência e 
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colocação pronominal, o que melhora suas condições comunicativas também em outras situações 
do seu dia-a-dia.

É preciso que a escola dote os alunos dos recursos necessários para aprenderem a ler e a es-
crever competentemente, fazendo uso da língua para interagir. E eis que surge o rádio como fer-
ramenta que rompe com atividades mecânicas de produção de textos, tornando-as desafiadoras, 
significativas e contínuas, potencializando a prática social da oralidade e da escrita.

CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE DE UM PROJETO

Optamos por uma pesquisa de campo, utilizando a observação e entrevista como técnicas 
para coletar dados, cuja análise, de cunho qualitativo, nos levasse a confirmar ou refutar nossas 
hipóteses iniciais. O corpus da pesquisa foi uma escola da rede pública de ensino, na cidade de Flo-
riano, que desenvolve um projeto radiofônico que começou em 2011. Observamos e entrevistamos 
um grupo de 8 sujeitos da equipe de educomunicadores do projeto e 3 sujeitos da equipe de gestão 
da escola. Outros sujeitos envolvidos de forma indireta com o projeto foram apenas observados.

Acompanhando a rotina da equipe, observamos que eles realizam encontros quinzenais com 
a professora responsável pelo projeto. Nesses encontros, eles observaram o plano anual da rádio e 
também necessidades atuais da escola para selecionar os temas a serem trabalhados naquela quin-
zena. Depois, discutiram que formato de programas realizariam, e dividiram responsabilidades.

A próxima etapa foi a pesquisa. Os educomunicadores acessaram sites e outros materiais. 
Nesse processo, tiveram acesso aos diversos gêneros textuais que circulam socialmente. Precisa-
ram ler com atenção, verificar se a informação era coerente com a temática e selecionar o que fosse 
mais relevante. Durante o período de observação, essas pesquisas também se deram por meio de 
entrevistas e análise de vídeos. Nesses casos, os educomunicadores praticaram um outro tipo de 
leitura, a escuta atenta, pois também precisaram verificar se a informação era coerente com a temá-
tica e selecionar o que fosse mais relevante.  

As informações levantadas foram organizadas, analisadas e os educomunicadores tomaram 
um posicionamento antes de colocá-las na lauda escrita do programa, junto com outros itens como 
a abertura, avisos, mensagens, músicas etc. Cada lauda passa pela supervisão da professora respon-
sável pelo projeto, que sugere ajustes, se necessário.

Como afirma Kock e Travaglia (1990), levar os educandos a perceberem o que escrevem, para 
quem escrevem, como escrevem, com que finalidade e onde costuma veicular o tipo de texto que 
escrevem, é o que lhes dá condições de escolherem o gênero textual e a linguagem adequada a todo 
esse contexto. 

Ao preparar um programa de rádio escolar, a produção dos textos segue um processo cujas 
etapas devem ser planejadas e desenvolvidas entre seus sujeitos. Essas etapas compreendem deci-
sões sobre: para quem estão produzindo esse programa (crianças, adolescentes, jovens, pais etc.); 
o que querem dizer para esse público; em que tipo de programa veicular esse texto; qual o gênero 
textual adequado (recado, radionovela, música, entrevista, notícia etc.); quais os modos de dizer, 
como escrever/falar, qual a estrutura composicional e organizacional desse gênero; que linguagem 
utilizar (formal, informal, conotativa, denotativa etc.); o que se pretende atingir, que imagem ou opi-
nião se pretende passar.

É preciso também, ensinar os alunos a relerem e revisarem os textos que produzem. Na orali-
dade, isso acontece por meio das reformulações, repetições com adequações. A avaliação, releitura 
e revisão dos textos garantem que os objetivos da produção, escrita ou oral, sejam atingidos e o 
processo comunicativo realmente seja estabelecido entre quem escreve/fala e quem lê/escuta. 
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Feitas essas reflexões, a equipe tem condições de produzir textos claros, coerentes e coesos, 
adequados a cada contexto, e que sejam formadores de opinião, portanto, de interesse dos ouvin-
tes. A situação de produção é que determina as escolhas que serão feitas, tanto em relação ao gêne-
ro no qual o discurso será construído, quanto em relação à seleção dos recursos linguísticos. 

Ao permitir que o sujeito utilize o rádio, ou qualquer outra ferramenta, para interpretar, diver-
tir-se, seduzir, sistematizar, confrontar, induzir, documentar, informar, orientar-se, reivindicar, fazer 
memória, cria-se uma condição diferenciada na sua relação com o mundo, um estado não necessa-
riamente conquistado por aquele que apenas domina o código (SOARES, 1998).

Após a etapa de pesquisa para inteirar-se da temática selecionada para o programa de rádio, e 
aprovada a lauda, os educomunicadores da escola-campo de nossa pesquisa passaram à elaboração 
de vinhetas, spots, edição de áudios, seleção de músicas, entre outros, para que o programa fosse 
ao ar, conforme planejado na lauda. A ideia não é a de formar radialistas, mas fazer com que esses 
estudantes possam se apropriar dos instrumentais dessa mídia para fazer uso da rádio não só para 
criar momentos de entretenimento e lazer na hora do recreio, tocando músicas ou dando recados 
aos colegas.

Para a apresentação dos programas, os alunos precisam trabalhar a entonação da voz, a pro-
núncia correta das palavras e o ritmo adequado da fala de acordo com o público-alvo, a situação e o 
propósito comunicativos, seja durante uma produção oral, seja durante a leitura de material escrito. 
Assim, o rádio valoriza o aspecto oral da comunicação sem preterir o texto escrito. Não há uma divi-
são dessas modalidades, mas uma complementação entre ambas.

Quem faz a locução do programa radiofônico também precisa conhecer que marcas (como os 
sinais de pontuação, por exemplo) são utilizadas na escrita para identificar esses recursos durante a 
leitura. Assim, um trabalho oral, adequadamente desenvolvido, seguramente contribuirá para apri-
morar a produção escrita e vice-versa.

A rádio proporciona situações de uso da língua para interiorizar e exteriorizar ideias, promo-
vendo interação entre escola e comunidade. De acordo com os sujeitos da nossa pesquisa: 

...já foram realizados na escola programas de debate entre candidatos à direção da escola 
e à presidência do grêmio estudantil, e também entrevistas individuais para se conhecer as 
propostas de cada candidato. (Sujeito 9)

Entrevistas com agentes de saúde, presidente da associação de bairro, padre ou pastor, entre 
outros, também são excelentes oportunidades de interação entre a escola e a comunidade, possibi-
litando a discussão de problemas enfrentados por ambas e já apontando caminhos para solucioná-
-los.

Os sujeitos 1 e 4 também relataram a realização de radionovela para discutir temas como dro-
gas, sexualidade, família etc., de forma educativa; Os sujeitos 1 e 7 mencionaram programas com 
traduções de músicas em língua estrangeira, desafios lógicos, recital de poemas, entre outros. Se-
gundo os sujeitos 9, 10 e 11, todos os informes locais, estaduais e nacionais, sobre projetos, reuniões, 
eventos e olimpíadas passam pela rádio da escola. Foi-nos relatado ainda que o projeto ficou em 1º 
lugar na PiauíTec 2017 Prêmio Jovem Cientista.

Durante a observação, presenciamos ainda programas de recadinhos do coração, excelentes 
oportunidades de promover interação por meio do uso da língua, cultivando a afetividade entre 
sujeitos, contribuindo para a criação de um clima tranquilo e amistoso, o que contribuirá para o 
aprendizado.

Todas essas situações comunicativas implicam contextos comunicativos com finalidades di-
ferentes, portanto, requerem linguagem e modos de dizer próprios. Mas pra que essas propostas 
sejam significativas para os alunos, é preciso fazer um trabalho responsável, planejar as ações, esco-
lher os programas adequados. 
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O rádio no ambiente escolar faz com que os alunos se apropriem das diferentes formas de 
dizer que circulam socialmente, tornando-os competentes leitores e produtores de textos e discur-
sos, com condições para interagir em diferentes contextos, orais ou escritos. Oferece a possibilida-
de de utilização de seus recursos no desenvolvimento de projetos educativos dentro dos espaços 
escolares. Nesse contexto, alunos e professores passam da condição de consumidores, para a cate-
goria de produtores de mídia. Isso lhes permite o exercício do olhar crítico em relação aos conteú-
dos veiculados pelas diversas mídias.

Na escola, a rádio desenvolve a oralidade, a escrita e a criatividade, desenvolve o aspecto audi-
tivo da nossa percepção nos estimulando a ouvir as outras pessoas, o que leva à facilidade de inter-
nalizar criticamente aquilo que se ouve ou lê, bem como, desperta para a responsabilidade sobre o 
que se fala e escreve, melhorando a capacidade expressiva e a socialização de conhecimentos.

Além de contribuir para a interação efetiva por meio do uso social da língua, o relato de um dos 
sujeitos da pesquisa comprova que a rádio também ajuda a superar a timidez, aprendendo a falar 
publicamente e elevando a autoestima. 

Eu era muito tímido, tremia quando tinha que fazer uma leitura em voz alta na sala de 
aula. Mas como queria representar o projeto na PiauíTec, me empenhei, pratiquei muito e 
consegui minha primeira apresentação para centenas de pessoas. De lá para cá, venho só 
melhorando, tanto na oralidade quanto na escrita.
(S2)

O rádio na escola oportuniza laboratórios de criação de novos formatos radiofônicos, lingua-
gens inovadoras, formadoras de educomnicadores compromissados com o exercício da cidadania, 
receptores ativos, portanto, comunicadores criativos. É papel do professor, principalmente de lín-
gua portuguesa, conduzir seus alunos na descoberta destes recursos ajudando-os a transformar 
informação em conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo não tem a pretensão de afirmar que a tarefa de desenvolver a oralidade e a escrita 
dos alunos para a inserção social, seja algo fácil. Mas pretende sugerir a mídia rádio como uma aliada 
indispensável para a criação de situações reais de comunicação oral e escrita no ambiente escolar, 
dinamizando e contextualizando o ensino de língua, uma vez que o rádio se fundamenta na comuni-
cação oral, sem preterir a escrita.

Leva os alunos a desenvolverem a capacidade de ouvir, analisar e também produzir diferen-
tes gêneros textuais que circulam em nossa esfera social. Promove situações reais dos diferentes 
usos e formas da língua, em diferentes contextos comunicativos. Os educandos passam a analisar 
e refletir cada uso e cada forma em seu contexto, à luz de referenciais, de convenções e de sua pró-
pria vivência, desenvolvendo habilidades necessárias para saber quando, onde e como se comunicar 
adequadamente. 

Compreender a função social da língua nas produções textuais (orais ou escritas) e aproximar 
a comunidade da escola são desafios para a educação. O uso do rádio no ambiente escolar pode ser 
uma das alternativas de enfrentamento a esses desafios. Ouvir a comunidade, os pais, alunos e pro-
fessores, compartilhar experiências, trocar ideias, ouvir as sugestões, tudo a partir dos programas 
de rádio, não é algo tão difícil ou tão longe da realidade. Constatamos que pode dar algum trabalho, 
mas a recompensa será certa: alunos linguisticamente mais competentes, mais motivados e con-
fiantes, professores mais envolvidos, comunidade mais participativa. 
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“100 MIL HISTÓRIAS”: FOLHA, ESTADÃO E O GLOBO NA COBERTURA DA 
MARCA DE 100 MIL MORTES PELA COVID-19 NO BRASIL 

Carlos Augusto de França Rocha Júnior 

RESUMO

O presente estudo tem o intuito de abordar como os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de 
S. Paulo e O Globo abordam o dia em que o Brasil atinge 100 mil mortos por Covid-19 utilizando 
para isso capas das edições de 8 e 9 de Agosto de 2020, compreendendo a data do ocorrido e o dia 
seguinte. Teoricamente realiza-se uma discussão a respeito de pauta e apuração; com Pinto (2012) 
e Jorge (2008), bem como de discurso midiático, presente em Charaudeau (2006) e Veron (2004) 
abordando especificamente como o tema se constrói midiaticamente e como as empresas midiáti-
cas tratam do assunto. Como arcabouço metodológico a escolha recai sobre a Análise de Discurso 
Cítica, com as contribuições de Ramalho e Resende (2011); Lira e Alves (2018) e Fairclough (2001), 
a partir das categorias de Representação do Evento Social e Intertextualidade. As categorias são 
aplicadas sobre textos e imagens a fim de realçar as marcas que consolidam os três veículos midiá-
ticos na cobertura.

Palavras-chave: Covid-19; Folha de S. Paulo; O Estado de S. Paulo; O Globo; Jair Bolsonaro.

INTRODUÇÃO

O Brasil teve mais 100 mil mortos pela mesma causa em menos de cinco meses do primeiro 
óbito registrado. Entre 12 de Março e 08 de Agosto exatamente 100.543 pessoas foram enterradas 
após a morte pela Covid-19, síndrome respiratória causada pelo coronavírus Sars-Cov-2. Desde 26 
de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil diversos debates foram travados a 
respeito de como proceder diante da doença. Orientações contraditórias, desrespeitadas resulta-
ram em aumento exponencial e um “platô” do número de mortes.

Isolamento social, máscaras, diagnóstico, tratamento foram alguns dos temas de embates en-
tre o governo, capitaneado por grupos negacionistas de extrema-direita, e os mais diversos setores 
da sociedade, até mesmo grupos empresariais midiáticos. Com os veículos o principal choque será a 
respeito da contagem de casos e mortes, que o governo tentou alterar gerando suspeitas de fraude. 
Os grupos Estado, Folha e Globo resolvem a partir disso realizar contabilidade própria, mesmo que 
a origem dos dados seja a mesma do levantamento governamental: os números das secretarias es-
taduais de Saúde. É a partir desta contagem que os veículos de imprensa consolidam 100 mil mortos 
em 08 de Agosto de 2020.

 Porém, se a origem dos dados é a mesma e disponibilizada igualmente para os parceiros do 
“consórcio dos veículos de imprensa” representado por Folha de S. Paulo, UOL (Folha); G1, Extra, O 
Globo (Globo); O Estado de S. Paulo (Estado), as coberturas em si não ficam presas umas as outras. 
É possível aos três jornais citados; Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo; adotarem 
caminhos bem diferentes para noticiar a evolução da pandemia no Brasil. Um exemplo peculiar é a 
cobertura específica de quando o Brasil atinge 100 mil mortes registradas, expressivamente repre-
sentada nas capas de jornais.

A proposta do trabalho é abordar como estes veículos promovem a cobertura relacionada às 
100 mil mortes, uma pauta já esperada porque os veículos possuem os mesmos números, diferen-
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ciando-se entre si e também em relação ao discurso do grupo de extrema direita que está no poder. 
Para isso utiliza-se a Análise de Discurso Crítica, a partir das contribuições de Fairclough no estudo 
do texto e da prática social, bem como de outras autoras que aprofundam o tema, como Ramalho e 
Resende, Lira e Alves. As capas de jornal serão abordadas a partir das categorias de Representação 
do Evento Social e Intertextualidade.

PAUTA E APURAÇÃO EM TEMAS DE GRANDE IMPACTO SOCIAL

A definição a respeito daquilo que vai se configurar como pauta no trabalho jornalístico é um 
processo baseado em reconhecimento. É preciso estabelecer entre todos os fatos que ocorrem no 
mundo aquilo que se sobressai a ponto de merecer a atenção do público. Assim como em tempos 
ditos “normais”, durante a pandemia não é simples fazer esta escolha. Sem referenciais claros ante-
riores, a última pandemia do mundo nas proporções da Covid-19 foi a Gripe Espanhola no início do 
século XX, o estabelecimento do que vai ser pauta acontece por meio de critérios que vão mesclar 
faro jornalístico e rotinas produtivas.

A busca continua por aquilo que se cria “saliências” no tecido social, com conexão direta entre 
interesse e debate público. A construção da pauta envolve a elaboração de uma agenda para os 
debates e aspirações da sociedade sejam nas ruas e praças de antigamente, na atualidade não re-
comendadas pela necessidade de distanciamento social; ou nos sites de rede social, onde temas se 
sobressaem por vezes até atravessando o jornalismo profissional. Mesmo diante de uma “tentação 
tecnológica” em situar a pauta como coletas de debates em redes sociais, ainda não é possível deixar 
de pensá-la como um projeto de cobertura midiática que se apropria de discussões para amplifica-
-las, seja em que espaço for.

A pauta nesse caso é resultado de uma complementariedade de todos os espaços de discus-
são, reais e virtuais, a fim de abarcar todos os aspectos possíveis para a cobertura midiática, prin-
cipalmente no que há de ineditismo e improbabilidade. Relembrando Recuero (2011) a informação 
é um novo capital, cujas transações se dão todos os dias por diversas ferramentas na sociedade da 
informação. Trata-se de uma consolidação de informações baseada em apelo e empatia, em que a 
pauta é uma proposta para a a apuração, confecção e edição do texto jornalístico. 

Pinto (2012) aponta a pauta como um exercício que vai desde descobrir o que é notícia, pas-
sa por hierarquizar a informação e propor caminhos para direcionar o material pronto. Tudo isso 
baseado em critérios como ineditismo, improbabilidade, utilidade, apelo, empatia, conflito, proemi-
nência e oportunidade e baseados no público para o qual o veículo se direciona. A proposta é que a 
pauta contenha algo que é novo em uma combinação de importância e interesse. Não que seja algo 
necessariamente imprevisto, mas que seja capaz de despertar a atenção e tocar aqueles que acom-
panham o veículo.

[...] cada veículo terá prioridades diferentes na hora de hierarquizar as informações, 
dependendo de seu projeto editorial, da abrangência de seu jornal (se é voltado para 
um público mais local ou se é nacional), da periodicidade e do meio – em TV, a possi-
bilidade de ter boas imagens tem pelo maior que em jornais; no jornalismo on-line, 
a necessidade de selecionar o que será publicado é muito menor do que nos meios 
impressos. (PINTO, 2012, p. 61)

Por outro lado a pauta, como afirma Jorge (2008) é um instrumento de organização interna, 
ligada a organização industrial que cada vez mais permeia a prática jornalística. Não há mais reda-
ções caóticas, como as do século XIX, com o jornalismo em uma perspectiva artístic; mas empresas 
com organização mais ou menos fluida, baseadas em metas, aproveitamentos e resultados tangí-
veis. Neste aspecto as pautas atendem a delimitações como padrões de produção de conteúdos e 
fechamentos de edição, essenciais para as empresas jornalísticas. A pauta pode ser apresentada 
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de diferentes modos, mas precisa ser clara delimitando o foco da proposta ser realizada ao mesmo 
tempo que resumida.

Esta clareza e foco são fundamentais para direcionar o processo de apuração, que se refere 
especificamente de descobrir o que acontece e por consequência, o que vai fazer parte da história 
a ser contada. Curiosidade, capacidade de observação e desconfiança são algumas das recomenda-
ções para o processo de apuração a se realizada a partir da pauta com atitudes como analisar dados, 
cruza-los com outros, ouvir fontes e confirmar as afirmações realizadas. Em grandes coberturas, 
trata-se de recuperar o que já foi publicado e abordado para acresentar a novas informações em 
intenso trabalho de pesquisa com o máximo de leituras possíveis para resolver todos os questiona-
mentos relacionados ao tema.

A pesquisa de dados é fundamental para o levantamento e a apuração de qualquer 
matéria. Seja um perfil, seja para escrever sobre um filme ou sobre uma novela, ir-
remediavelmente, o repórter terá de levantar um breve histórico sobre a pessoa ou 
sobre o tema que irá relatar. É a partir dos tópicos que consegue resgatar que o jor-
nalista fica apto a ir além do óbvio em uma reportagem ou entrevista. (FLORESTA, 
BRASLAUSKAS, PRADO; 2009, l. 930)

Por muias vezes o estudo da apuração está concentrado na perspectiva dos jornais impres-
sos. O trabalho de apuração acaba por ser mais evidenciado para os veículos devido a perspectiva 
de fechamento da edição, mais demarcada do que em outros meios. Os veículos on-line, às vezes 
rotulados como jornais tem um processo de apuração diferente, segundo as autoras. Para elas os 
jornais digitais tem um processo baseado em “fechamentos” contínuos sem determinações claras 
de horários para as editorias, em uma realização de apuração contínua como um trabalho quase 
ininterrupto.

Mesmo assim, o processo de apuração está em mudanças. Jorge (2008) correlaciona o traba-
lho de apuração com a saída da redação. “Apurar é colher os fatos, juntar todos os dados disponíveis 
sobre o acontecimento e construir uma notícia.” (JORGE, 2008, p. 97). Em tempos de distanciamen-
to, ou isolamento social, é inapropriado falar em sair das redações. Pensando de modo metafórico 
trata-se de buscar os detalhes em todos os aspectos para poder compor um lide indo até as fontes 
primárias e buscando fontes secundárias de informação como ações para a realização de entrevis-
tas, pesquisas, observação e checagem de documentos.

A autora sistematiza a partir destes trabalhos, cinco fases de apuração, das quais enfatiza-se 
três: Observação, em que o repórter presta atenção no cenário como um todo e nos detalhes; Ano-
tação e Indexação, onde destaca-se informações sobre o local e o acontecimento; Questionamento, 
na qual cabe perguntar tudo que vier a cabeça sobre o assunto para compreende-lo em profundi-
dade. Cabe ainda pontuar as fases de organização dos apontamentos, em que separa-se aquilo que 
é considerado mais importante e avaliação, em que se analisa o material com a finalidade de encon-
trar falhas.

A apuração pode ser realizada, segundo Jorge, por dois métodos: direto e indireto. No método 
direto encaixa-se a entrevista na presença da fonte, seja ela em encontro presencial ou por telefo-
ne, ou mesmo ainda por e-mail. Não se contempla a possibilidade de outros caminhos para a apura-
ção presencial em um modo mediado. A possibilidade de apuração, via redes sociais por exemplo, 
também não é contemplada pelo método indireto de apuração, associado a descrições de terceiros, 
declarações em off, fantasias, via assessoria de imprensa e questionário.
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DISCURSO MIDIÁTICO E A CONSTRUÇÃO DO CONTRATO DE LEITURA

Compreender as estratégias de trabalho jornalístico representa situá-lo em uma prática so-
cial, na qual estão inseridos os seus produtos. Pensar no jornalismo como prática social é o cami-
nho para compreender o discurso midiático e seu posicionamento entre fenômenos sociais como 
“informação” e “comunicação”. Entre uma lógica econômica e uma lógica simbólica, as mídias cada 
vez mais são abordadas em um cenário manipulam tanto quanto são manipuladas e não transmitem 
o que acontece na realidade social, mas impõem uma construção do espaço público a partir de um 
fragmento do mundo.

O discurso de análise que propomos tem as seguintes propriedades: constituição 
racional de seu objeto segundo critérios precisos (construção do corpus), o que per-
mite conferir os resultados das análises; determinação de um instrumento de aná-
lise que sirva de base às interpretações produzidas ulteriormente; processo de in-
terpretação que implique uma crítica social, não como ideologia (se a crítica fosse 
direcionada, perverteria o objetivo científico), mas como processo que faz descobrir 
o não-dito, o oculto as significações possíveis que se encontram por trás do jogo de 
aparências.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 29)

A partir disso é possível compreender que o ato de comunicação é restrito. Seja por nomes ou 
comportamentos, a situação de comunicação possui limitações conhecidas pelos interlocutores no 
ato comunicativo, do mesmo modo que as condições de troca que são possíveis. A partir disso ergue-
-se uma espécie de contrato, que o autor chama de contrato de informação midiático, baseado em 
dados externos, não necessariamente linguajeiros. Semiotizados, estes dados consistem em iden-
tidade, finalidade, propósito e dispotivo. O contrato ainda conta com dados internos, relacionados 
ao comportamento dos parcerios na hora da fala, seja na locução, ou na relação ou na tematização.

De acordo com Charaudeau (2006) este contrato estabelece ao mesmo tempo a liberdade 
para as falas diferenciadas, mesmo que estas sejam condicionadas em determinados aspectos. O 
ato de linguagem é envolvido em liberdade, mas uma liberdade vigiada a partir de condições que 
estão presentes no discurso. Veron (2004) trata o tema como um conjunto que reúne enunciador, 
destinatário e a relação entre ambos presente no discurso, chamado de Contrato de Leitura. O au-
tor pontua que “o discurso de um suporte de imprensa seja um espaço imaginário onde percursos 
múltiplos são propostos ao leitor; uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher o 
seu caminho com mais ou menos liberdade” (VERON, 2004, p. 236)

Este contrato permite ao leitor se perder ou se localizar no ato de leitura daquele produto 
midiático. Tais facilidades ou dificuldades que permitem a ascenção, a estabilidade, ou a queda por 
parte da aceitação do público àqueles produtos midiáticos. Estas restrições vão pautar os veículos 
de comunicação ao conduzir coberturas midiáticas, seja para manter ou alterar determinadas abor-
dagens a fim de continuar alcançando a parcela do público que a eles interessa para se firmar como 
representativos.

Essa escolha representa a criação de um vínculo entre o suporte e o seu leitor, que nasce pela 
especificidade do veículo, pelo momento que a escolha é realizada e também como parte de uma es-
tratégia de fidelização com o destinatário. Veículos e leitores interagem para que a versão apresen-
tada do acontecimento seja assimilada e transforme-se em referência para àquele tema abordado. 

COVID-19 E AS 100 MIL MORTES NO BRASIL ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO

Desde o começo de 2020 um surto gripal devido a um tipo diferente de coronavírus (SARS-
-COV-2) foi detectado a partir da cidade de Wuhan, na China. A doença, posteriormente batizada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Covid-19  é uma Emergência de Saúde Pública de 
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Importância Internacional desde 30 de janeiro de 2020. No dia 11 de março a doença foi considera-
da pela OMS como uma pandemia mundial. No Brasil a doença teve um primeiro registro de morte 
em 16 de março, posteriormente corrigido para 12 de março. 

Após a chegada ao Brasil em fevereiro e o registro da primeira morte em março a Covid-19 ex-
pandiu-se pelo País atingindo em tempos diferentes os Estados da federação. Hospitais colapsados 
em Estados como Ceará e Maranhão, bem como a abertura de valas no Amazonas  marcaram a co-
bertura midiática no crescimento acelerado de casos. Enquanto isso a gestão nacional da pandemia, 
que deveria ficar a cargo do governo federal, foi fragilizada por duas trocas de ministro da saúde, 
a recusa do presidente Jair Bolsonaro pelo isolamento social e a promoção de medicamentos sem 
eficácia no tratamento da doença.

As falas de Bolsonaro são bastante representativas ao longo da cobertura, menos por prestar 
solidariedade às famílias de doentes e mortos, mais por defender atividades econômicas a pleno va-
por mesmo com crescimento diário de mortes. Expressões como “e daí”, “gripezinha”, “meu histórico 
de atleta”, “não sou coveiro” são algumas das enunciadas por Bolsonaro ao longo da pandemia. Uma 
expressão que gerou suspeitas sobre o tratamento conferido pelo governo aos dados da Covid-19 
foi “Acabou matéria no Jornal Nacional” após o governo retardar a divulgação dos boletins diários 
de casos e mortes para às 22h (horário de Brasília).

As primeiras mudanças na divulgação dos dados, sutis, aconteceram durante as gestões de 
Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na gestão do General Eduardo Pazuello o governo opta por 
alterações mais agressivas, como subtrair números e enfatizar outros conforme conveniências po-
líticas. A estratégia de retardar a divulgação dos números a fim de que eles não fossem divulgados 
dentro do Jornal Nacional, telejornal da Rede Globo, acabou por se mostrar ineficaz já que a emis-
sora abriu plantões extraordinários para divulgar os números, e com mais audiência. 

Após o “Acabou matéria no Jornal Nacional” , dito por Bolsonaro, os dados do Ministério da 
Saúde entraram em suspeita por parte de veículos de impressa e levantamentos próprios foram 
criados. Por um lado o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e por outro os grupos 
Folha, Estado e Globo, assim como o Ministério da Saúde passaram a sistematizar os mesmos dados: 
as informações coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Com poucas diferenças, devido ao 
horário de atualização todos os levantamentos mostraram tendências semelhantes e a aproxima-
ção do Brasil do número de 100 mil mortes.

O dia 8 de Agosto foi a data em que o Brasil alcançou 3 milhões de casos de Covid-19 e 100 mil 
mortos. Os veículos não foram pegos desprevenidos pelas marcas. Acompanhando dia a dia o de-
senrolar da doença nos Estados os números eram previsíveis e permitiram o planejamento de uma 
cobertura especial, como parte da geral já desenvolvida para a Covid-19. Considerando a produção 
estendida por parte dos jornais impressos, elaborados em um dia para a publicação no dia seguinte, 
tomam-se as capas dos dias 8 e 9 de agosto, para acompanhar melhor como os veículos seleciona-
dos tratam do registro das 100 mil mortes.

A escolha de Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo é motivada pelos três fazerem 
parte da iniciativa do consórcio dos veículos de imprensa, representado pelos grupos Folha, Estado 
e Globo. Com isso, os três jornais chegam aos 100 mil mortos baseados no mesmo levantamento, o 
que permite supor a possibilidade de um planejamento para tratar do tema. Ao todo são seis capas 
que vão tratar da chegada iminente a números só antes alcançados pelos Estados Unidos e poste-
riormente a repercussão por atravessar a marca.
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ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA COMO ESTRATÉGIA PARA MAPEAR 
IDEOLOGICAMENTE AS CAPAS DE JORNAIS

O número de 100 mil mortos por Covid-19 em Agosto de 2020 é real e está amparado tanto 
no levantamento do Ministério da Saúde, quanto no consórcio dos veículos de imprensa que reúne 
os grupos Folha, Estado e Globo. Mas, se os números em si não são controversos, a leitura deles 
está sujeita a paixões e compreensões dos lados envolvidos na disputa entre os grupos midiáticos e 
o governo negacionista de Jair Bolsonaro. Há uma disputa ideológica, como as que aconteceram a 
respeito do isolamento social e também do uso da máscara, em que o presidente defendeu o nega-
cionismo tentando colocar suas teses como hegemônicas.

As disputas acontecem a partir dos textos midiáticos, em que os veículos não podem ignorar 
os dizeres bolsonaristas ao mesmo tempo que precisam posicionar-se ante a eles conferindo maior 
ou menor visibilidade. O resultado destas batalhas aparecem nos produtos dos conglomerados, 
como jornais impressos, programas de rádio e televisão e páginas de sites noticiosos. No estudo 
em questão estas disputas de poder estão materializadas nas capas dos jornais Folha de S. Paulo, O 
Globo e O Etado de S. Paulo. Ali estarão representados os 100 mil mortos e a cobertura noticiosa 
relacionada a marca, que não pode ignorar tudo que faz, e que deixa de fazer, o presidente. 

Apesar de pretensas separações entre as seções de informação e opinião os veículos de im-
prensa se posicionam diante do registro dos 100 mil mortos. À época que o Brasil alcançou este 
número apenas os Estados Unidos haviam superado a marca. Como ponto de inflexão e reflexão a 
marca representa a oportunidade de tomar em perspectiva a política, ou ausência dela, para tratar 
da pandemia. Bolsonaro por sua vez não deixa de se posicionar também diante dos 100 mil mortos, 
mesmo que voltado para seu público cativo aos moldes de um candidato, do que para o conjunto da 
população.

Para compreender estas disputas por hegemonia a ferramenta metodológica escolhida é a 
Análise de Discurso Crítica (ADC), devido a articulação que promove entre o texto e a prática social. 
Para isso toma-se a proposta de Fairclough (2001) do discurso como concebido tridimensional; em 
texto, prática discursiva e prática social. Lira e Alves (2018) destacam que a prática social é estrutu-
rada em estruturas sociais, práticas e eventos. Como a análise textual tem suas limitações é preciso 
tomar as práticas sociais como ponto de estudo, principalmente no viés voltado para o discurso.

O discurso é uma prática social, na medida em que a linguagem supõe que a compre-
ensão de seu uso seja um modo de ação historicamente situado e socialmente cons-
tituído. A prática social contempla diversas dimensões, tais como orientação eco-
nômica, política, cultural e ideológica, nas quais o discurso pode estar imbrincado. 
A dimensão da prática social considera as noções de ideologia e hegemonia (LIRA; 
ALVES, p. 109, 2018)

As autoras avançam destacando que ideologias em ADC são representações de elementos 
da realidade que em suas formas e dimensões na prática discursiva ajudam a estabelecer relações 
baseadas no exercício do poder. Para instaurar, sustentar ou transformar estas relações, a ideologia 
age como elemento unificador por determinados grupos em relação a outros. O resultado disso é a 
hegemonia, que Lira e Alves chamam de “universalização do particular”, em que se atinge o poder ao 
mesmo tempo que luta para manté-lo. A hegemonia é transitória, baesada tanto na liderança quan-
to na dominação em diversos âmbitos da sociedade, e constituída por interações como resultado de 
concessões construídas pelo consenso.

A fim de entender como estas disputas ocorrem a partir das marcas textuais presentes na co-
bertura midiática do registro de 100 mil mortes pela Covid-19 no Brasil, aplicam-se duas categorias 
da ADC a partir da organização classificatória levantada por Ramalho e Resende (2011). Catego-
rias analíticas neste caso consistem em formas e significados que possuem associações a modos de 
representação, interação e identificação para determinadas prática ssociais. A meta é de a partir 
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das categorias estabelecer conexões entre o discurso e o não discursivo, dando ciência dos efeitos 
sociais. 

Para o estudo são apropriadas as categorias de representação do evento social e intertextu-
alidade. A primeira, representação do evento social, trata de elementos são incluídos ou excluídos 
ao mesmo tempo do quanto eles são representados de modo abstrato ou concreto. Por sua vez, a 
intertextualidade trata de que textos e vozes são incluídas e quais são significativamente excluídos, 
do mesmo modo que trata de como estas vozes são relatadas.

REPRESENTAÇÕES DAS 100 MIL MORTES NAS CAPAS ATRAVÉS DA 
INTERTEXTUALIDADE

As capas apresentam o compromisso de representar as 100 mil mortes para além de um nú-
mero. A partir desta premissa comum, os veículos que fundaram o consórcio de imprensa adotam 
algumas estratégias em comum e outras bem diferentes para tratar do assunto. Considerando a 
cobertura midiática mais ampla a respeito do Coronavírus e a Covid-19, as 100 mil mortes repre-
sentam uma saliência para uma abordagem mais aprofundada.

É a oportunidade para os veículos olharem em perspectiva tudo que foi realizado no País a res-
peito do enfrentamento a doença, abrirem espaço para que todos os envolvidos analisem posições 
adotadas, do mesmo modo que apontem caminhos para o futuro, seja ele o mais próximo ou dis-
tante. A partir do ponto de inflexão, já que no dia que o Brasil alcança 100 mil mortes apenas outra 
nação no mundo tinha número maior registrado, os jornais utilizam as suas capas como um “painel” 
para unir o passado, o presente e o futuro a respeito da Covid-19 entre os brasileiros.

Representação do evento social

As escolhas dos três jornais para representar o marco de 100 mil mortos é pautada pela tem-
poralidade em torno da data de 08 de Agosto de 2020. Por acompanhar diariamente a evolução 
da pandemia, devido a compilação de dados via consórcio de imprensa, os veículos podem traçar 
o prognóstico do dia que o País tem o registro de 100 mil mortos pela Covid-19. Nenhum dos três 
veículos escolhe não destacar o registro, mas cada um deles faz de modo diferente. 

Enquanto Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo fazem a escolha por maior destaque a Co-
vid-19 em apenas um dia, O Globo monta tanto a edição de 08, quanto a de 09 de Agosto concen-
tradas em abordar o fato de que o Brasil passou a registrar mais de 100 mil pessoas perdidas para 
a doença. Nesta temporalidade o único dos 3 jornais que “antecipa” o marco é O Estado de S. Paulo, 
com uma capa especial. Folha de S. Paulo e O Globo apresentam suas capas especiais um dia após. 
Contudo, O Globo aborda o tema no sábado, apresentando as 100 mil mortes como algo que certa-
mente será alcançada naquele dia.

Ao tomar os três jornais nas edições de 08 e 09 de Agosto é possível destacar que a repre-
sentação dos 100 mil mortos é bastante imagética, com destaque, principalmente para O Globo, 
por adotar nos dois dias imagens bastante representativas do fato. Para a edição de 08 de agosto, 
a imagem de pessoas em sombra com cruzes logo ao alto da página tem força representativa para 
mostrar os mortos. A marca de 100 mil é um fato consumado pela foto, bem como por textos commo 
o editorial “100 mil mortos, uma tragédia do tamanho do Brasil”; a entrevista “São 100 mil famílias 
sem conforto do governo”.

Figura 1: Capas de O Globo dos dias 8 e 9 e Agosto de 2020 

O número em si também é tomando para a capa do dia seguinte, mas com a estratégia de dar 
“rostos” aos dados. A imagem da primeira pessoa morta, Rosana Aparecida, sobrepondo outras 
imagens menores de falecidos é uma tentativa de impactar o leitor. Igualmente o texto é um com-
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plemento da estratégia, ao estampar “100 mil histórias” para demonstrar que os mortos não são 
apenas números. 

As pessoas em si não fazem parte das representações promovidas por Folha de S. Paulo e O 
Estado de S. Paulo. Elas são tomadas metaforicamente por uma capa em branco no dia 08 de Agos-
to em O Estado de S. Paulo, ilustrada pelo texto “100 mil mortes por covid no Brasil; como evitar 
uma tragédia ainda maior?”, para representar a ausência da pessoas que perderam a vida para a 
Covid-19. Na impossibilidade de dar um rosto para os falecidos, a publicação faz uma escolha por 
nenhum rosto e a ênfase no caráter de tragédia para o fato. Com a imagem de flores em um túmulo 
aparentemente aberto as pressas, Folha de S. Paulo representa no dia seguinte as “100 mil vítimas 
da Covid-19”.

Figira 2: Capas de O Estado de S. Paulo dos dias 8 e 9 e Agosto de 2020 

A representação dos 100 mil mortos passa também por explicar como este número foi alcan-
çado. Majoritariamente o quadro apresentado pelos veículos é de uma falta de ação do governo 
federal diante da pandemia e de apoio as orientações de setores capacitados para enfrentar a do-
ença. Por exemplo, Folha de S. Paulo traz a seguinte chamada para um editorial chamado “Luto”: 
“O péssimo desempnheo do poder público no enfrentamento da pandemia era evitável. O maior 
responsável pela tragédia se chama Jair Bolsonaro”. O Estado de S. Paulo adota o mesmo posicio-
namento ao anotar que “Construiu-se essa tragédia porque Jair Bolsonaro se mostrou preocupado 
exclusivamente com seus interesses particulares”.

O Globo é igualmente incisivo ao dizer que “Rosana Aparecida foi a primeira das 100 mil ví-
timas de Covid no Brasil. Em cinco meses, pandemia marcou para sempre milhares de famílias, ex-
pôs o despreparo do governo e acelerou o passo da ciência”. A chamada solene por parte do jornal, 
complementa a edição anterior com a entrevista do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta 
apresentado pela publicação como “fiscal – e crítico – das ações do governo”. A mesma edição de 08 
de Agosto traz uma chamada para um texto com a cientista Natalia Pasternak que diz “País mostra 
ao mundo o preço da omissão diante da crise”.

Há um tom mais solene por parte de O Globo nas duas edições, mesmo na primeira ainda haja 
destaque para outros temas como os cheques que a primeira dama Michelle Bolsonaro recebeu em 
sua conta bancária. Contudo, o jornal fluminense evita falar de tragédia, como seus contrapartes 
paulistas, como O Estado de S. Paulo que na capa especial para falar das 100 mil mortes utiliza ao 
menos 3 vezes a palavra, mesmo que no dia seguinte o tema saia completamente da pauta. É um 
movimento inverso ao da Folha de S. Paulo, que dedica a edição de 8 de Agosto para os cheques de 
Michelle, sem destaque antecipado para a marca fatal, e reserva para o dia 9 de Agosto a aborda-
gem que trata das 100 mil vítimas como tragédia sem término, como na manchete “Brasil enterra 
100.543 sem enxergar fim da pandemia”.

INTERTEXTUALIDADE

As empresas jornalísticas que fazem parte do consórcio dos veículos de imprensa assumem a 
própria voz para poder abordar a marca de 100 mil mortes. As capas inclusive apontam em posição 
de destaque as falas das donas das três publicações. Para além dos editoriais que ocupam posições 
superiores nos jornais, as capas também possuem chamadas baseadas na voz dos próprios veículos. 
Por vezes outras vozes também se fazem presentes de modo mais evidenciado, como as de cientis-
tas, do empresariado e da classe política. Estranhamente a única voz ausente, tomada em totalidade 
pelas publicações, é a das vítimas.

No caso da Folha de S. Paulo os títulos evidenciam a voz da empresa para tratar a pandemia 
e seus 100 mil mortos. Além dos títulos mencionados anteriormente, alguns outros destacam-se 
como “Balão de ensaio”, para tratar da reabertura das escolas paulistas; e “Previsões foram desmo-
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ralizadas pelo coronavírus”. Inclusive “Balão de ensaio” é um complemento do tema abordado no dia 
anterior em que o jornal afirmou que “São Paulo adia retomada de aulas, mas abre brecha”, seguida 
de considerações sobre a reabertura de escolas em diversos países da Europa, Oriente Médio e 
Américas.

Figura 3: Capas de Folha de S. Paulo dos dias 8 e 9 e Agosto de 2020 

O que são “brechas” para a Folha de S. Paulo, para O Estado de S. Paulo são “alternativas” 
no título “SP adia a volta às aulas para outubro, mas dá alternativas”. Em um posicionamento mais 
marcado pela tibieza, o jornal opta por menos incisividade do que seu concorrente em seu posicio-
namento. Seja pela pergunta genérica de “como evitar uma tragédia ainda maior?”, como por críticas 
igualmente generalistas a atores políticos. Um exemplo é o texto de “Notas & Informações”  em que 
se aponta que “Construiu-se essa tragédia porque muitos governadores e prefeitos sucumbiram às 
pressões. Construiu-se essa tragédia porque falta a muitos cidadãos espírito de coletividade”.

O contraste é ainda maior com O Globo que indiretamente aponta o governo federal como 
“Sem rumo” com o apelo a uma memória coletiva a respeito de acontecimento durante a pandemia 
na chamada “Da cloroquina às trocas de ministros, caos na saúde ampliou tragédia”. A edição ante-
rior a esta já contava com a voz da publicação bem evidenciada com o destaque para o editorial “100 
mil mortos, uma tragédia do tamanho do Brasil” e o destaque para um ato ocorrido em São Paulo 
sobre a nova marca com o título “As cruzes que o Brasil carrega”.

É de O Globo também a ênfase mais significativa para a voz dos cientistas durante a cobertura 
relacionada aos 100 mil mortos. Uma das chamadas, uma entrevista com Natalia Pasternak é bas-
tante representativa ao dizer “A hora da ciência: País mostra ao mundo o preço da omissão diante da 
crise”. A publicação encampa o dizer da cientista e o amplifica no dia seguinte com a chamada “Salto 
científico: Em prazo recorde, avanços no tratamento e na busca por vacina”.

Trata-se de um caminho contrário ao que é realizado por Folha de S. Paulo. Os relatos cientí-
ficos só ganham espaço para estabelecer referência a situação local como a reabertura das escolas. 
É algo bem representativo das chamadas “Na Europa, reabertura de classes não elevou número de 
casos, diz agência de controle”; “Com nova onda, Israel, avalia suspender aulas presenciais e aprova 
projeto ambicioso”; “Nos EUA, maioria dos pais quer que escolas misturem presencial e conteúdo 
online”. 

Na edição seguinte essa ausência é ainda mais sentida quando os cientistas aparecem apenas 
na comparação entre as 100 mil mortes com outras tragédias e entre os mencionados na chamada 
“Previsões foram desmoralizadas pelo coronavírus”. Cientistas, com saber abalizado sobre epide-
mias, são equiparados a outros profissionais sem saberes específicos sobre controles de doenças 
no texto “O ritmo da pandemia derrubou estimativas feitas no início da crise por políticos, médicos, 
cientistas e empresários sobre sua intensidade e duração”. A união acaba por situar o cientista, junto 
com os outros citados, como um palpiteiro.

A estratégia de destacar a voz dos cientistas está igualmente ausente em O Estado de S. Pau-
lo, em que a voz dos cientistas só aparecem com vagas menções a experiências de outros países e 
a vacina. Os estudiosos apenas recebem destaque nas capas do jornal quando associados a outro 
grupo de vozes, a do empresariado. Isso é bem evidenciado com as chamadas “Empresas dão R$ 
100 mi para fábrica de vacina”, em 09 de Agosto e “Estudo mapeará esgotamento de médicos por 
covid”, no dia anterior. O segundo exemplo trata de um estudo para avaliar a incidência da síndrome 
de burnout, que leva o trabalhador de saúde a improdutividade, o que gera prejuízos aos hospitais.

A voz do empresariado é explicitamente assumida por O Estado de S. Paulo, mesmo na imi-
nência de 100 mil mortes com chamadas como “Bilionários assumem cultura da doação”, em que se 
realça um caráter filantrópico dos superricos brasileiros; e “Conta da pandemia no País já chega a 
R$ 700 bilhões”, em que não se aponta quem pagará a conta, mas se permite inferir pela referência 
ao PIB (Produto Interno Bruto) que será o setor produtivo. Folha de S. Paulo é bem minimalista 
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nesta voz ao empresariado, mas ao coloca-lo ao lado dos cientistas o legitima para fazer previsões, 
mesmo que desmoralizadas. O Globo, por sua vez não traz a voz do empresariado em nenhuma das 
duas edições.

As publicações reservam à classe política a possibilidade de falar para representar o fracasso 
que foi o combate ao coronavírus no Brasil, tanto que se alcançou a marca de 100 mil mortos. Um 
exemplo é O Globo, que com a entrevista do ex-ministro Luis Henrique Mandetta confere voz a um 
político, mas falando como um técnico. Aparecendo menos como político e mais como “fiscal – e 
crítico – das ações do governo” o ex-ministro tem a sua voz destacada ao dizer que “São 100 mil 
famílias sem conforto do governo”.

O único político que aparece com voz na cobertura das 100 mil mortes retratado como polí-
tico é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mesmo, assim o tom é de 
crítica sobre o governo federal em que “[...] Maia criticou a atuação do Executivo na pandemia, mas 
isentou o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, da responsabilidade pelas 100 mil 
mortes por covid”. Mandetta e Maia são vozes em destaque pelas posições que ocupavam durante a 
pandemia, respectivamente Ministro da Saúde e Presidência da Câmara. 

O acionamento da voz da classe política para fazer críticas ao governo é realizado utilizando 
até mesmo a voz do presidente Jair Bolsonaro, como faz a Folha de S. Paulo ao ressaltar que “Em 
março, o presidente Jair Bolsoanro proejto que as mortes ficariam abaixo das 796 provocadas pelo 
H1N1 em 2019”. O acionamento é realizado para mostrar a incapacidade do governo de lidar com o 
vírus, que levou 100 mil vidas no Brasil.

Se a classe política tem representatividade na cobertura, com vozes delimitadas nos três jor-
nais, os mortos e suas famílias são praticamente silenciados durante a cobertura midiática. Apesar 
de representar as vítimas com a menção aos 100 mil mortos, O Estado de São Paulo não possui ne-
nhuma representação bem delimitada da voz destas pessoas. Elas ficam claramente silenciadas por 
todas as outras vozes mencionadas: políticos, empresários, cientistas e a própria empresa. De modo 
muito semelhante está estruturada a cobertura de Folha de S. Paulo em que as pessoas também 
somente são mencionadas pela “Centena de milhares de vidas e histórias perdidas na escuridão dos 
dados, dúvidas, protocolos confusos ou desobedecidos”, mas não tem voz.

Apenas O Globo se aproxima de conferir voz às vítimas, assim mesmo de modo atribuído por 
parte da publicação. O jornal atribui na edição de 8 de Agosto a voz das vítmas e famílias com a 
chamada “As cruzes que o Brasil carrega”, mesmo que não esteja presente nenhuma fala de família 
nos destques de capa. O mesmo mecanismo é utilizado na edição do dia seguinte com o destaque 
“Dor na periferia: De bairro pobre de São Paulo, Rosana morreu sem diagnóstico” em que é possível 
estabelecer uma associação com a voz das vítimas, mas sem uma delimitação clara.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O número de mortes por Covid no Brasil ultrapassa a marca de 100 mil quase cinco meses 
depois da primeira morte em 12 de março. O momento acaba por ser uma pauta especial dentro da 
cobertura geral de Covid-19, sobre a qual os veículos selecionados para o trabalho optam por dar o 
devido destaque por diversos motivos, como o fato de que o Brasil foi o segundo no mundo a atingir 
o número, depois dos Estados Unidos. Apesar de associados pelo consórcio dos veículos de impren-
sa cada veículo adota uma cobertura diferenciada para o tema.

Entre os três veículos é notável o reforço do choque ideológico com Jair Bolsonaro na cober-
tura relacionada a passagem do número de 100 mil mortes. A sua maneira, O Estado de S. Paulo, 
Folha de S. Paulo e O Globo demarcam a sua oposição ao presidente e o governo, no que se refere a 
luta contra o coronavírus. A representação do momento é calcada em uma demarcação de diferen-
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ças entre os veículos, que priorizam a transparência para tratar o tema e as divergências em torno 
dele; e o governo que atua de modo negacionista, despreprarado e sem responsabilidade.

Esta representação não acontece por acaso, mas é reflexo dos embates entre empresas midiá-
ticas e presidente desde o primeiro caso. Isolamento social, uso de máscaras, divulgação dos núme-
ros de casos e mortes, reabertura de atividades comerciais foram alguns dos temas que o presiden-
te adotou uma perspectiva negcionista sobre a pandemia e que foi criticado por parte dos veículos. 
Tanto que, a principal responsabilidade dos 100 mil mortos é atribuída a Bolsonaro, mesmo que de 
diferentes modos; mais explícito em alguns momentos e mais implícito em outros.

A voz de Bolsonaro é tomada para a cobertura a partir da lembrança de seus erros; na esti-
mativa de mortos, na estratégia de enfrentamento da pandemia, no apoio às famílias e a ciência. 
Contudo, os veículos selecionados para o estudo tomam como vozes para representar os 100 mil 
mortos apenas grupos hegemônicos. Sejam políticos críticos ao presidente, como Mandetta e Maia; 
cientistas renomados, como Pasternak; empresários e as próprias empresas midiáticas, há uma cen-
tralização em vozes hegemônicas. 

As famílias dos mortos são representadas nas capas, mas não possuem voz nelas. No máxi-
mo tem suas vozes emuladas pelos veículos de imprensa que tomam as famílias para manifestar a 
própria indignação com os 100 mil mortos, mas sem trazer de fato estas vozes para suas capas. Ao 
tomar as seis capas selecionadas é possível notar isso bem claramente. O quanto que estas vítimas 
e suas famílias por vezes são invisbilizadas por Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo e não com-
pletamente mostrada por O Globo.

O consórcio dos veículos de imprensa reúne os grupos Estado, Folha e Globo em um esforço 
para coleta de dados, mas que não manifesta na cobertura em si, com os veículos adotando cami-
nhos diferentes para tratar os mesmos números. O tema dos 100 mil mortos é importante, porém 
apesar de abordagens especiais os veículos não deixam de recorrer aos mesmos grupos para confe-
rir a possibilidade da fala. Em uma observação mais aprofundada seriam também os mesmos grupos 
para quem se dirigem.

REFERÊNCIAS

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006.

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social. Brasília: UNB, 2001.

FLORESTA, Cleide; BRASLAUKAS, Ligia. Técnicas de Reportagem e Entrevista em Jornalismo: ro-
teiro para uma boa apuração. São Paulo: Saraiva, 2009.

JORGE, Thais de Mendonça. Manual do foca: guia de sobrevivência para jornalistas. São Paulo: Con-
texto, 2008

LIRA, Luciane Cristina Eneas; ALVES, Regysane Botelho Cutrim. Teoria social do discurso e evo-
lução da análise de discurso crítica. In: BATISTA JR, José Ribamar Lopes; TAMAÊ, Denise (Org.); 
MELO, Iran Ferreira (Org.) . Análise de discurso crítica para linguistas e não linguistas. 1ª. ed. São 
Paulo/SP: Parábola Editorial, 2018.

PINTO, Ana Estela Souza. Jornalismo Diário. Reflexões-recomendações-dicas-exercícios diários. 
São Paulo: Publifolha, 2012

RECUERO, Raquel. “Deu no Twitter, alguém confirma?”: Funções do Jornalismo na Era das  Redes 
Sociais. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM JORNALISMO, 9, 2011, Rio de Ja-
neiro. Rio de Janeiro: Sbpjor, 2011. p. 1   19. Disponível em: http://www.raquelrecuero.com/arqui-
vos/sbpjorrecuero.pdf

VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004.



279 III ENDIS - ANAIS VOLUME 1

PRÁTICAS DISCURSIVAS DE UM PASSADO EM JOGO: DISCUSSÕES SOBRE 
CORPOS FEMININOS170

Carolina Freitas de Oliveira Silva171

Luana Costa Bidigaray172

Manoela Neutzling173

RESUMO

Esta pesquisa está inserida no campo da sociologia da violência e do sistema de justiça e possui 
como objeto de estudo as mortes intencionais de mulheres e os feminicídios na justiça. Neste senti-
do, pretende analisar discurso utilizado no sistema de justiça em processos criminais de mortes de 
mulheres e feminicídios ocorridos na cidade de Pelotas/RS. Tem como objetivo compreender como 
a categoria gênero é apreendida nestes processos pelo judiciário. As análises envolveram uma gama 
de doze processos judiciais arquivados que foram julgados na 1ª Vara Criminal do Júri e Execuções 
Penais (VEC) da cidade entre os anos de 2013 e 2015. Utilizou-se técnicas qualitativas de análise de 
dados, onde incluem-se o método feminista de análise, entrevista semiestruturada e análise do dis-
curso escrito. A partir das análises verificou-se uma prática discursiva empregada pelos operadores 
do direito e do sistema de justiça criminal tem como objetivo valorar a importância e gravidade da 
morte a partir da vida pregressa da vítima.

Palavras-chave: violência; gênero; femincídio; justiça; discurso

INTRODUÇÃO

O termo violência não é algo que se encontra pacificado nas ciências sociais. Entretanto im-
porta citar a definição utilizada por Alba Zaluar, quando a compreende como todo ato que cause 
dano moral, psicológico, físico- sendo intencional ou não (ZALUAR, 1999).

Nos anos 70, a partir de uma movimentação dos grupos feministas, a comunidade interna-
cional passou a dar maior ênfase as questões que perpassam os direitos das mulheres, as questões 
de gênero. A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu da década que abrange 1975-1985 
como a Década da Mulher, neste que é considerado o primeiro reconhecimento internacional femi-
nino (PASINATO, 2005b, p. 61). 

No ano 1979, foi aprovada a primeira convenção que versa sobre os direitos da mulher, a Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)(GE-
BRIM; MAIBASHI, 2014, p. 61). Ao final da década comemorativa, criou-se a UNIFEM, que vem a 
ser o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem). 

 No Brasil, os anos oitenta e noventa foram importantes, pois em 1985 foi criada a primeira 
delegacia da Mulher em São Paulo (DEBERT E GREGORI, 2002). Em termos acadêmicos, foi neste 
período que iniciou a construção dos estudos sobre violência de gênero no Brasil, a partir dos estu-

170 - Trabalho submetido ao GT 3- Discurso, gênero e subjetividade do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjeti-
vidade (ENDIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
171 - Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Mestra em Sociologia pela 
mesma universidade. Endereço eletrônico: carolinafgoliveira@gmail.com
172 - Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Mestra em Sociologia pela 
mesma universidade. Endereço eletrônico: lu_bidigaray@hotmail.com
173 - Mestra em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas. Endereço eletrô-
nico: manoelaneutzling@gmail.com
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dos de Gregori (1993), Sueli de Souza e Heleieth Saffioti (1992, 2001) e Heibom e Sorj (1995). De-
correm já desta época os primeiros questionamentos e discussões a quanto a forma como ocorriam 
as investigações e tipificações nas delegacias da mulher feitas por Debert e Gregori (2002) .

Na década seguinte, para atender a demanda que se viu existente e legitimar a existência das 
Delegacias da Mulher, incluiu-se à competência dos Juizados Especiais Criminais os crimes come-
tidos contra as mulheres. Esta tentativa, infelizmente, acabou, segundo Lourdes Bandeira (2008) 
banalizando a violência doméstica, pois reduzia as penas em pagamento de cestas básicas. A Lei 
Maria da Penha, (LMP) do ano de 2006, foi criada para tratar as violências cometidas contra as mu-
lheres na seara familiar, onde ocorre a maioria dos crimes. Pasinato (2015) identificou que a lei tem 
atendido seus pressupostos iniciais, que há desaparelhamento por parte do Estado brasileiro para 
conseguir por em prática todas as práticas previstas na prevenção das violações. 

A qualificadora do Feminicídio, criada em 2015 tem por escopo criminalizar os assassinatos 
contra mulheres, cometidos em razão de seu sexo, ou seja, de sua condição de ser mulher. Bandeira 
(2017) bem assevera que esta categoria de crime está em fase de construção no pais, já que a judi-
cialização do crime se deu há cinco anos. 

Neste sentido, este artigo traz algumas questões referentes as mortes de mulheres no âmbito 
do judiciário, tentando compreender como o gênero das vítimas é interpretado em processos de 
mortes de mulheres ou feminicídio.

O CRIME DE FEMINICÍDIO E AS MORTES DE MULHERES NO BRASIL

A terminologia femicídio é originária do inglês, femicide. A primeira vez que foi usado para 
identificar a morte intencional de mulheres em razão de seu gênero foi em 1976, , em um depoimen-
to no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas, por Diana Russell.  Russel e 
Caputti trazem em suas pesquisas este conceito, o qual considera que o crime de feminicídio:

inclui uma vasta gama de abusos verbais e físicos, tais como estupro, tortura, escra-
vização sexual (particularmente a prostituição), abuso sexual infantil incestuoso e 
extra-familiar, espancamento físico e emocional, assédio sexual (ao telefone, na rua, 
no escritório e na sala de aula), mutilação genital (cliterodectomia, excisão, infibu-
lações), operações ginecológicas desnecessárias, heterossexualidade forçada, es-
terilização forçada, maternidade forçada (ao criminalizar a contracepção e o abor-
to), psicocirurgia, privação de comida para mulheres em algumas culturas, cirurgias 
cosméticas e outras mutilações em nome do embelezamento. Onde quer que estas 
formas de terrorismo resultem em mortes, elas se tornam femicídios (RUSSEL E 
CAPUTTI, 1992, p. 2).

Em todas as possibilidades de execuções dispostas acima, segundo as autoras, há uma carac-
terística em comum: o ódio contra as mulheres por pertencerem ao gênero feminino.  Para  Wânia 
Pasinato (2011), por esse conceito pode-se  compreender  que a morte de mulheres  não se constitui 
um evento isolado em suas vidas, “é descrito como um crime cometido por homens contra mulheres, 
seja em grupos ou individualmente” (PASINATO, 2011b, p. 230).

Nos anos 2000, o termo e o assunto voltaram às discussões sociais e acadêmicas, para tornar 
público os assassinatos de mulheres registrados em Ciudad Juarez/México, no período que engloba 
o ano de 1993 e os anos 2000.  A grande quantidade de vítimas e a impunidade em relação a estes 
crimes para o julgamento dos autores pelo Estado Mexicano mobilizou a  comunidade internacional 
– órgãos de defesa dos direitos humanos- e movimentos de direitos humanos, feministas mexicanas 
e os familiares das vítimas a questionaram e pressionarem o governo para que essas mortes fossem 
devidamente investigadas e que, além disso,  findassem com a situação de perigo às mulheres.
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Neste cenário dos constantes assassinatos, pode-se notar, depois de alguns detalhamentos, 
a existência de um modus operandi em comum nos crimes, que transita entre os chamados crimes 
passionais ou violência sexual. Os acontecimentos demonstraram que não se estava diante de cri-
mes comuns, mas que o fato das vítimas serem mulheres influenciou na forma como foram mortas.  
Não é possível detalhar com precisão quantas foram as vítimas em Juarez. Entretanto, segundo o 
que foi apurado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, segundo o entre 1993 e 2003, 263 
mulheres e jovens perderam suas vidas. 

As mortes trágicas de mulheres no México também trouxeram uma nova denominação para o 
crime: feminicídio. Também originário de femicide, entretanto, traduzido para o espanhol. A palavra 
feminicídio tem a finalidade de apontar que estas mortes de mulheres atinge a humanidade e inclui 
os Estados como responsáveis pela ocorrência destes crimes.

Ainda, para Lourdes Bandeira os crimes cometidos contra a vidas das mulheres ocorrem a par-
tir de um continuum de violência, onde o ato derradeiro é o feminicídio (BANDEIRA, 2013, p. 2-3). 
Para a autora, o crime caracteriza-se por:

- É praticado com vistas à destruição do corpo feminino, utilizando-se de excessiva  
crueldade e chegando a causar a desfiguração do mesmo;

- É perpetrado com meios sexuais, ainda que sem manifestar o intento sexual;

- Pessoal por parte do agressor, podendo estar associado à violência doméstica;

- Seu caráter violento evidencia a predominância de relações de gênero hierárquicas 
e desiguais;

- Pode haver sobreposição de delitos, geradores de situações de barbárie e terror: 
mulheres são estupradas, mortas, queimadas, mutiladas, torturadas, asfixiadas, mor-
didas, baleadas, decapitadas etc.; e esses diversos crimes podem ocorrer concomi-
tantemente, sobre um mesmo corpo;

- É um crime de apropriação do corpo feminino pelo marido-proprietário como sen-
do um território para uso e/ou comercialização em tudo o que esse corpo pode ofe-
recer, isto é, desde a prostituição até mesmo o tráfico de órgãos;

- Ocorre como o ápice de um processo de terror, que inclui abusos verbais, sexuais, 
humilhações e uma extensa gama de privações a que a mulher é submetida: mamilos 
arrancados, seios mutilados, genitália retalhada (BANDEIRA, 2013, p. 2-3).

Conforme se denota, o crime pode ocorrer de diferentes formas e são originários dos senti-
mentos de ódio e perda da posse da mulher. Entretanto, existem dois pontos em comum no agir dos 
agressores: a intenção e a premeditação para a realização da prática delitiva (BANDEIRA, 2013).

A criação da LMP, que criminalizou a violência doméstica e familiar contra a mulher, criou uma 
rede de apoio à mulher vítima de violência. Todavia, apesar de contribuir para conscientização das 
mulheres, notou-se que a lei apresenta falhas na sua aplicabilidade, conforme verificado por Mene-
ghel (2017) no estudo sobre o caminho que as vítimas de violência percorrem em Porto Alegre/RS. 
Os servidores das delegacias admitem que a dificuldade está nas medidas protetivas e na rede de 
apoio e de políticas sociais que não cumprem seu papel. Da mesma forma, Pasinato (2014) também 
identificou a existência dessa dificuldade para a amplitude da eficácia do texto legislativo.

A eficácia limitada das medidas protetivas da LMP tem como uma das consequências o au-
mento dos feminicídios entre 1980 e 2010. Segundo O Mapa da Violência: Feminicídios de Mulhe-
res no Brasil, de 2015. Nesse período 106.093 mulheres foram assassinadas, fixando o percentual 
de crimes em 4,8 mortes a cada 100 mil habitantes (WAISELFISZ, 2015).

No ano de 2015, com base no relatório CMIPVM sobre a violência, o país cria uma qualifica-
dora que criminaliza o femincídio.  A conduta, constante no   parágrafo §2º do artigo  121 do Código 
Penal denomina o crime como  “o assassinato de uma mulher por razão de seu sexo” (BRASIL, 2015), 
imputando pena de 12 a 30 anos para os autores (BRASIL, 2015). 
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Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

Homicídio qualificado

§ 2° (...)

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Feminicídio

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (grifo

nosso)

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino

quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar.

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a

metade se o crime for praticado.

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto.

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta)

anos ou com deficiência.

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima (BRASIL,

2015).

Conforme Silva et. al. (2019), notou-se que houveram omissões no texto da lei, pois algumas 
medidas tidas como necessárias pela CMIPVM não foram incluídas na legislação. A primeira é a 
denominação e abrangência do crime, que reservou somente as “mortes de mulheres em razão do 
seu sexo” (Brasil, 2015) como fato gerador do crime ao invés de utilizar a palavra gênero, que possui 
abrangência maior (SILVA, et. al., 2019).

Ainda, os autores entendem que quanto ao conteúdo da lei,  a qualificadora brasileira nãi dei-
xa explícito quais crimes estão âmbito de abrangência do tipo penal, o que pode gerar dúvidas na 
aplicação da pena em alguns crimes. Quanto ao atributo coercitivo, a incriminadora foi incluída no 
artigo 121 do Código Penal (CP), tendo aumento de pena para os feminicídios cometidos em casos 
específicos31, sendo considerado, segundo essa perspectiva, contendo caráter rígido e educativo.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A escolha pela cidade de Pelotas se deu em função de sua importância, pois a cidade é uma das 
cinco maiores cidades do Estado com 343.651 habitantes174, situada no sul do Rio Grande do Sul, 
conforme mapa abaixo: 

Figura 1: mapa do Rio Grande do Sul

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE)175

174 - Segundo dados do Senso 2016. Informações da página da Prefeitura Municipal de Pelotas. Encontrado em: https://www.
pelotas.com.br/cidade/dados-gerais. Acesso em 22. Ago. 2020.
175 - Fundação da Economia e Estatística. Encontrado em https://arquivofee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/estado/municipios-
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tornando-a a maior cidade da região sul do Rio Grande do Sul. 

O recorte temporal advém das mudanças que ocorreram na LMP no ano de 2011 e, portanto, 
podem-se observar as possíveis consequências que ocorreriam na dinâmica dos casos de violência 
contra a mulher. 

 As análises envolveram uma gama de doze processos judiciais arquivados que foram julgados 
na 1ª Vara Criminal do Júri e Execuções Penais (VEC) da cidade entre os anos de 2013 e 2015.  A 
coleta dos dados se deu com a pesquisa em arquivos, nos processos judiciais.  Este tipo de pesquisa, 
segundo Somehk e Lewin (2015) é chamada de passiva, por não inclui participantes ativos, envolve 
diversas formas documentais e interativas na coleta de dados.

O conteúdo foi selecionado com o auxílio do programa “ScreenHunter”, que recorta a fotogra-
fia nos pontos selecionados. O NVIVO foi utilizado na organização dos conteúdos selecionados a 
partir das categorias de análise (SILVA, 2018).

PRÁTICAS JUDICIAIS, VÍTIMAS E SEUS CORPOS

Neste espaço serão trazidas algumas especificidades encontradas durante a pesquisa no que 
se refere as mulheres vítimas de feminicídio. Aqui serão trazidos alguns pontos como a classe, a raça 
e a forma como a justiça compreende cada uma das mulheres assassinadas.

Segundo no que diz respeito a classe Silva (2020) foi difícil perceber alguns aspectos refe-
rentes as vítimas. A falta de abordagem de categorias como classe e raça demonstram uma lacuna 
importante existente nestas demandas judiciais. Segundo a autora, as informações aparecem em 
poucos trechos, como nos seguintes: 

Inquérito policial (Caso 11).: Declara que foi namorado da vitima e que conheceu 
quando os dois trabalhavam na mesma empresa, como engenheiros agrônomos em 
uma multinacional do ramo agrícola.

Petição de defesa do réu (Caso 12): Estava trabalhando no setor de vendas da em-
presa multinacional, ganhando renda mensal de R$800,00 (SILVA, 2020).

Nestes dados apresentados  notou-se que as vítimas recebiam remunerações de menores va-
lores.  As conclusões, para a investigação da categoria classe somente ocorreu pois foram observa-
das a escolaridade ou ocupação dos réus, o que demonstrou que era pertencentes as classes D e E 
(SILVA, 2020).

Outro ponto de grande importância que se notou não ter maior importância diz respeito a 
categoria raça. Conforme Silva (2020) restou demonstrado este dado em seis dos doze processos. 
No que diz respeito as vítimas, identificou-se que na amostra a maioria das mulheres assassinadas 
eram brancas. 

O dado apresenta conformidade com as pesquisas divulgadas pelo governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, visto que 3,3 %, as mulheres indígenas totalizam 1,3%, enquanto as vítimas brancas 
atingem 85,3% (SILVA, 2020).

Quanto a vida pregressa e a questão que envolve a categoria gênero, foram identificados 
questionamentos que dizem respeito a diversas formas de sociabilidades da vítima, tais como o re-
lacionamento com o réu, com vizinhos e familiares. 

No que tange as relações amorosas, há a preocupação em trazer ao conhecimento a  forma 
como o relacionamento entre vítima e réu e como era a conduta da vítima na vida familiar, para 
tanto questiona-se:

Juiz: Como era o relacionamento? Vocês discutiam?

-da-rmpa-com-mais-de-100-mil-habitantes/. Acesso em 30. Abr.2020.
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Réu: Era bom, mas difícil, tinha muita briga. 

Juiz: Por motivos banais ou motivos sérios?

Réu: Ela me traía, ela me traía. (Caso 3).

Uma possível traição também é utilizada como motivo para enquadrar a vítima como alguém 
que não estaria acima de quaisquer suspeitas. A existência de um relacionamento onde a mulher 
não age conforme se espera faz a morte parecer menos importante. Neste caso a vítima havia ter-
minado seu relacionamento com o réu e mantinha outro relacionamento. 

Há também a tentativa de enquadrar a mulher em outro papel que se é esperado, o de mãe 
zelosa, que também  é visto da seguinte forma:

Juiz: Ela era atenciosa contigo e com as crianças?

Réu: Era, ela era uma boa pessoa. (Caso 7)

Em sua pesquisa sobre mortes de mulheres e homens, Fachinetto (2011) explica que a morte 
de uma mãe agrega valor maior aquela vida. A figura da mãe, algo tido como santificado no imagi-
nário social agrega o peso da mulher que perdeu sua vida e de seus filhos que não terão a figura 
materna (SILVA, 2018).

Em uma outra perspectiva, desta vez a partir de mulheres conhecidamente usuárias de dro-
gas, nota-se:

Testemunha: Declara que sua tia era usuária de drogas, que os familiares não tinham 
contato há muito tempo. 

Pergunta: Qual o motivo deste afastamento da família? 

Testemunha: A droga (Caso 8).

No caso acima, o corpo a vítima foi abandonado em um terreno, presentando marcas de abu-
sos sexual.  Não foram encontrados os responsáveis pelo crime, tendo sido arquivado o processo. 
A declaração do familiar demonstra que se tratava de uma pessoa que possui vícios e é alguém que 
possui uma forma de viver diferente daquilo que é tido como “certo”. (SILVA, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do apresentado anteriormente, pode-se notar que as primeiras ações para definir di-
reitos das mulheres se deu a partir dos anos 70 no Brasil.  Nas décadas subsequentes, foram agrega-
dos conceitos e práticas que visaram desmistificar e punir a violência doméstica e familiar no país. 

No tocante a prática jurídica e os usos do gênero da vítima como fator importante no processo 
pode-se perceber que há uma investigação que procura compreender quem era a vítima, que  “tipo” 
de mulher ela era, se atendia ou não ao que socialmente espera-se de uma mulher.
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O RACISMO EM CIRANDA DE PEDRA: A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE 
LUCIANA176

Cássia Tamyris Sousa177

RESUMO

Este trabalho trata sobre a constituição enquanto sujeito da personagem Luciana no romance 
Ciranda de Pedra, da escritora Lygia Fagundes Telles. Tem como objetivo averiguar como se cons-
titui o ethos da referida personagem, desvelando os mecanismos discursivos para caracterizá-la e 
identificando a imagem da mulher negra apresentada na obra. Utilizamos como metodologia a Aná-
lise de Discurso, combinando a perspectiva teórica da Análise de Discurso Crítica, que é eminente-
mente qualitativa e interpretativa, e o conceito de ethos de Maingueneau (2005). Percebemos uma 
convergência de sentidos no modo como a personagem é definida por si mesma e mostrada tanto 
pela protagonista da história como pelo narrador. Nosso referencial teórico é Fairclough (2008), 
Maingueneau (2005), Carneiro (2011), Silva e Rosemberg (2013) e Gonzáles (1984). 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Racismo; Ciranda de Pedra; Ethos;

INTRODUÇÃO

A literatura, assim como outras mídias, é um espaço de onde emergem discursos que, confor-
me afirma Bourdieu (2008), são produzidos, circulam e são consumidos seguindo uma lógica que em 
muito se assemelha às relações econômicas. Este autor considera que as condições de produção dos 
discursos são determinantes para compreender as circunstâncias em que esses discursos surgem. 
Sobre isso, Silva e Rosemberg (2013) citam a pesquisa de Dalcastagnè sobre a literatura brasilei-
ra moderna: o estudo identificou que enquanto 80% dos personagens de romances nacionais são 
brancos apenas 14% são negros. Quando o recorte se fecha nos protagonistas, os percentuais são 
de 85% e 12%, respectivamente. 

Em entrevista à revista Cult, Dalcastagnè afirmou que o perfil do escritor brasileiro é o ho-
mem, branco, de classe média e nascido no eixo Rio-São Paulo, e que apenas 6% dos personagens de 
livros escritos no Brasil dos anos 1960 para cá são mulheres e homens negros. Quando se considera 
apenas personagens mulheres negras, em apenas seis casos elas aparecem como protagonistas e 
em outras duas como narradoras. Mulheres brancas foram protagonistas em 136 ocasiões e nar-
radoras em 44 romances. Ou seja, existe um abismo na representatividade de mulheres brancas e 
negras na literatura brasileira.

Essa baixa representatividade na ficção encontra eco no meio social e político, sendo esta uma 
das pautas centrais dos movimentos sociais. De acordo com o site da Câmara Federal, ao apresentar 
dados do Banco Mundial e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), embora mais da metade da popula-
ção seja constituída por mulheres, menos de 10% ocupam cargos no legislativo. 

Sendo assim, na esteira do que afirma Bourdieu (2008), a partir deste contexto político-social, 
a produção dos discursos sobre a mulher tende a sub-representá-la, fazendo eco ao que ocorre na 
dinâmica das relações cotidianas.

176 - Trabalho apresentado no GT Discurso e Literatura do III Encontro Nacional sobre Discurso, Identidade e Subjetividade (EN-
DIS), realizado de 27 a 30 de outubro de 2020.
177 - Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí. Teresina-PI. Endereço eletrônico: cassiatam@gmail.com
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A presente pesquisa insere-se nesta discussão, em que se busca fazer a análise de uma das 
poucas obras nacionais escritas por uma mulher e com várias personagens mulheres. Trata-se do ro-
mance Ciranda de Pedra, da escritora Lygia Fagundes Telles, escrito em período anterior ao recorta-
do na pesquisa acima. Com isto, almeja-se observar mais detidamente como uma das personagens 
se constitui enquanto sujeito discursivamente.

Acreditamos que a pesquisa de Dalcastagnè traz dados relevantes, sobretudo pela extensão 
do recorte. Porém, pensamos que apenas a representatividade numérica ou a existência de um dos 
tipos sociais brasileiros historicamente excluídos como protagonista ou narrador de uma obra lite-
rária seja insuficiente para observar esta questão. É preciso verificar como esses personagens se 
mostram na narrativa, ou seja, como se apresentam e são apresentados.

É neste sentido que nos propomos a analisar a constituição do ethos discursivo de Luciana, 
personagem do referido romance. Publicada em 1954, a obra nos parece apropriada para examinar 
essa questão em particular, pois é um romance onde abundam personagens mulheres, além de ter 
dado origem a outros dois produtos midiáticos massivos, extrapolando seu suporte inicial: uma te-
lenovela de 1981 e outra de 2008, ambas da Rede Globo. 

A narrativa é dividida em duas partes e relata a trajetória de Virgínia, fruto de uma relação 
adúltera da mãe, Laura. Ainda sem saber de suas origens, é por meio das interações com as irmãs, 
Bruna e Otávia, e com os amigos, Letícia, Afonso e Conrado, que Virgínia percebe que é tratada de 
forma fria e excludente por todos da família, especialmente pelas crianças. Esta situação é arrema-
tada pela metáfora que o título da obra carrega: ciranda de pedra, uma roda com número definido 
de pessoas para a qual a protagonista não é convidada a entrar.

Luciana é a empregada doméstica de Daniel, pai biológico de Virgínia, e com quem esta con-
vive diariamente. Após a descoberta da traição, Laura divorcia-se do marido, Natércio, e passa a 
morar com o amante, levando consigo a filha ilegítima. Sendo a única a única personagem negra da 
narrativa, a aparição de Luciana resume-se à primeira parte que relata a infância de Virgínia.

Nosso interesse é examinar como se constitui o ethos de Luciana, conforme propõe Maingue-
neau (2005), por também compreendermos a importância da “reflexividade enunciativa e a relação 
entre corpo e discurso” (Maingueneau, p. 70, 2005) que esta categoria suscita. 

Nossa metodologia é a Análise de Discurso (AD) que também é teoria, sendo esta pesquisa 
de caráter interpretativo e qualitativo, em que nos distanciamos de uma abordagem imanentista 
da língua, valorizando o seu uso, ou seja, o funcionamento dela em situações reais de comunicação. 
Neste sentido, partimos da concepção de discurso de Fairclough (2008) e utilizamos o conceito de 
ethos de Maingueneau (2005). Abordamos este referencial teórico-metodológico no tópico seguin-
te.

Observamos que lugares são constituídos para Luciana a partir das considerações sobre ra-
cismo de Gonzáles (1984) e de Carneiro (2011), analisando como isso pode produzir sentidos que 
articulam racismo e sexismo.

CONCEITO DE DISCURSO

Neste trabalho, consideramos como base a Teoria Social do Discurso de Fairclough (2008). 
Para este autor, a fala, entendida como língua em funcionamento, é tão social quanto a língua ou 
código, diferentemente do que propunha Saussure (2006) em sua dicotomia langue (língua)/ parole 
(fala). Na tradição saussureana, a língua é social e, portanto, passível de ser estudada cientificamen-
te enquanto que a fala, pelo seu caráter individual, não seria acessível à ciência.

Fairclough (2006) assinala que acontece um avanço em relação a esta percepção em áreas 
como a Sociolinguística que passam a questionar a impossibilidade de estudo sistemático da lín-
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gua em funcionamento, ou seja, da fala. De acordo com o autor, sociolinguistas não só afirmam esta 
possibilidade como defendem que ela existe justamente pela relação entre uso da língua e variáveis 
sociais. Estas variáveis seriam a situação de comunicação, os interlocutores que participam da inte-
ração, onde ela ocorre e assim por diante.

A Teoria da Enunciação, de Benveniste (2006), exemplifica essas relações. Ainda se mantendo 
dentro do paradigma estruturalista saussureano, o linguista francês dá um passo adiante nos estu-
dos de linguagem ao estabelecer o aparelho formal da enunciação, em que um eu (ego) enuncia para 
um tu em um aqui (hic) e em um agora (nunc). Uma das principais contribuições do autor é a distinção 
entre enunciação e enunciado: “A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato 
individual de utilização” (BENVENISTE, 2006, p. 82). Ou seja, a enunciação seria a ação que produz 
o enunciado. E o enunciado é o resultado desse processo, trazendo em si mesmo as marcas do sujei-
to que o produziu, do tempo e do lugar que foi produzido. 

Fairclough (2008) considera esta abordagem limitada. Isto porque:

Primeiro, a ênfase tende a ser unilateral sobre como a língua varia segundo fatores 
sociais, o que sugere a existência de tipos de sujeito social, de relações sociais e de 
situação bastante independentes do uso da linguagem, e a exclusão da possibilida-
de de o uso de linguagem realmente contribuir para sua constituição, reprodução e 
mudança. Segundo, as ‘variáveis sociais’ que são consideradas como correlacionadas 
a variáveis linguísticas são aspectos das situações sociais de uso linguístico relativa-
mente superficiais, além de não haver uma compreensão de que\ as propriedades do 
uso de linguagem podem ser determinadas em um sentido mais global pela estrutura 
social em um nível mais profundo – as relações sociais entre as classes e outros gru-
pos, modos em que as instituições sociais são articuladas na formação social, e assim 
por diante – e podem contribuir para reproduzi-la ou transformá-la. (FAIRCLOUGH, 
2008, p. 90)

Ou seja, além de compreender que as relações linguageiras têm certo nível de complexida-
de por trazerem entranhadas em si mesmas as tensões que permeiam o tecido social, Fairclough 
(2008) as entende não apenas como reprodutoras da estrutura social, mas como capazes de tam-
bém provocar fissuras nessa estrutura. 

Fairclough (2008) distancia-se das acepções acima porque, para ele, a priori, o discurso é a 
língua em funcionamento, mas não numa perspectiva saussureana, como sendo um ato meramente 
individual. Isto porque o discurso está clivado de tensões sociais. Em outras palavras, a fala é tão 
social quanto a língua.

Assim sendo, a noção de discurso deste autor é de como algo que se organiza para além da 
frase; sempre orientado e, por isso mesmo, se dá na relação entre outros discursos, entre sujeitos, 
etc. Por estabelecer relações com os interlocutores, é interativo; é contextualizado e isso implica 
em dizer que o discurso enquanto produto traz em si mesmo suas condições de produção (tema, 
tipo de meio de comunicação utilizado, gênero textual, etc.); por fim, o discurso é assumido por um 
sujeito social. 

ETHOS DISCURSIVO

Fairclough (2008) estabelece que o discurso possui efeitos construtivos: o discurso constrói 
posições de sujeito, constrói relações sociais entre sujeitos e constrói sistemas de conhecimento e 
crença.

Deste modo, acreditamos que a categoria teórica mais adequada para os propósitos deste 
trabalho é o conceito de ethos discursivo, de Maingueneau (2005). Para este autor, o ethos é a ima-
gem que construímos de nós mesmos, não pelo que dizemos de nós, mas pelo que mostramos. Por 
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exemplo, não dizemos que somos honestos: mostramos que somos. Mas a relação não é tão simples 
assim: “Se o ethos está crucialmente ligado ao ato da enunciação, não se pode ignorar, entretanto, 
que o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale”. (MAIN-
GUENEAU, 2005, p. 71)

A este ethos, constituído antes de mesmo da fala do orador, chamamos de ethos pré-discursivo. 
Na concepção de Maingueneau (2005), o ethos efetivo é o produto desse ethos pré-discursivo, que 
diz respeito aos tipos sociais e imagem que construímos uns dos outros no mundo social, e o ethos 
discursivo que compreende o ethos mostrado e o dito.

A partir do momento em que o sujeito se apresenta de uma forma e não de outra em seu dis-
curso, ele está se posicionando socialmente. Por sua vez, este posicionamento sempre se dá nas 
relações que constrói com outro (s) sujeito (s). Quando faz isso, ele constrói sistemas de conheci-
mento e crença.

SOBRE O RACISMO E O SEXISMO NA CULTURA BRASILEIRA

Um dos aspectos sociais que alguns estudiosos brasileiros tentam desmistificar é a suposta 
inexistência do racismo no país. Carneiro (2011) aponta a existência de duas matrizes teóricas que, 
ao longo do século XX, se firmaram nos estudos sociológicos: a primeira, na esteira do pensamento 
de Gilberto Freyre, colocaria que o Brasil é uma democracia racial, concepção amparada no pro-
fundo processo de miscigenação do povo brasileiro. A outra matriz procura tratar os problemas de 
desigualdade social e econômica no país sob o viés de classe, pondo de lado questões raciais.

A autora considera as duas concepções problemáticas: a primeira, porque apaga conflitos ra-
ciais e os exclui do debate político. E a segunda, porque desconsidera o componente racial “na con-
figuração da estrutura de classes em nosso país” (CARNEIRO, 2011, n.p.):

[...]as duas ideologias – o mito da democracia racial e a perspectiva da luta de classes 
– têm em comum, portanto, a minimização ou o não-reconhecimento e/ou a invisi-
bilidade da intersecção de raça para as questões dos direitos humanos, da justiça 
social e da consolidação democrática, elementos que dificultam a erradicação das 
desigualdades raciais nas políticas públicas (CARNEIRO, 2011, n.p.)

De outro modo, embora as matrizes teóricas apontem ora para uma democracia racial, ora 
para a relevância apenas de questões de classe, na dinâmica social a constituição identitária preta é 
sempre considerada negativa. O elemento da miscigenação seria a porta de entrada na branquitude 
para muitas pessoas pretas como modo de fugir do estigma social da negritude: cabelos lisos, olhos 
claros, pele mais clara, modos de se vestir e o atendimento a uma série de normas sociais associadas 
ao “modo branco de ser” fazem surgir categorias de raça como pardo, moreno, mulato e branco para 
pessoas pretas.

Carneiro (2011) argumenta que mesmo com a existência delas, pessoas pretas e pardas, em 
conformidade com o IBGE, têm “condições de vida semelhantes e igualmente inferiores quando 
comparadas ao grupo branco, razão pela qual se define hoje, política e sociologicamente, a categoria 
negra como somatório daqueles que o Censo classifica como pretos e pardos” (CARNEIRO, 2011, 
n.p.) E é com este sentido que utilizamos a palavra negro ou negra neste trabalho, para nos referir-
mos ao conjunto de pessoas pretas e pardas.

Assim, além de terem piores condições de vida do que brancos, pessoas negras também são 
sub-representadas em todos os âmbitos da vida pública, desde os meios de comunicação até as re-
presentações nos poderes constituídos, nas empresas públicas e privadas e nos corpos docentes 
das universidades.
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A MULHER NEGRA

Para Carneiro (2011), a situação do mercado de trabalho é ainda mais problemática quando o 
recorte é a mulher negra, seja no acesso, nas promoções ou, como citamos acima, ao ocupar cargos 
relevantes e representativos. Um exemplo ao qual a autora recorre é ao das empresas que exigem 
“boa aparência” das candidatas. O “significado prático é: preferem-se as brancas, melhor ainda se 
forem louras” (CARNEIRO, 2011, n.p.).

“[...]a conjugação do racismo com o sexismo produz sobre as mulheres negras uma 
espécie de asfixia social com desdobramentos negativos sobre todas as dimensões 
da vida, que se manifestam em sequelas emocionais com danos à saúde mental e re-
baixamento da autoestima; em uma expectativa de vida menor, em cinco anos, em 
relação à das mulheres brancas; em um menor índice de casamentos; e sobretudo no 
confinamento nas ocupações de menor prestígio e remuneração (CARNEIRO, 2011, 
n.p.).

Compreendemos que esse diagnóstico apresentado por Carneiro (2011) e que é fruto de um 
documento redigido após uma Conferência de Racismo reverbera na produção dos sentidos sociais 
sobre o que é ser uma mulher negra no Brasil. Mais ainda, o fato de que a maioria das mulheres ne-
gras empregadas fazem atividades manuais, sendo suas principais funções: empregada doméstica, 
lavadeira, passadeira, cozinheira e servente. 

Sobre isso, Gonzáles (1984) argumenta sobre a falta de pesquisas e, consequentemente, aná-
lises que contemplassem o cruzamento das variáveis classe, raça e gênero. Em uma comparação, a 
autora questiona uma suposta democracia racial a partir da comparação entre os holofotes que a 
mulher negra recebe nos desfiles de carnaval em contraposição ao papel desempenhado por boa 
parte delas durante o resto do ano: o de empregada doméstica.

Gonzáles (1984) adiciona também o componente sexual à noção de empregada doméstica. De 
acordo com a autora, a figura da empregada doméstica nada mais seria do que uma atualização da 
função de mucama.

Acontece que a mucama “permitida”, a empregada doméstica, só faz cutucar a cul-
pabilidade branca porque ela continua sendo a mucama com todas as letras. Por isso 
ela é violenta e concretamente reprimida. Os exemplos não faltam nesse sentido; 
se a gente articular divisão racial e sexual de trabalho fica até simples. Por que será 
que ela só desempenha atividades que não implicam em “lidar com o público”? Ou 
seja, em atividades onde não pode ser vista? Por que os anúncios de emprego falam 
tanto em “boa aparência”? Por que será que, nas casas das madames, ela só pode ser 
cozinheira, arrumadeira ou faxineira e raramente copeira? Por que é “natural” que 
ela seja a servente nas escolas, supermercados, hospitais, etc e tal?” (GONZÁLES, 
1984, p. 233)

Conforme veremos na análise nos tópicos seguintes, o lugar reservado na narrativa para a 
personagem que analisamos é o da empregada doméstica, sendo a busca dessa “boa aparência” de 
que fala Gonzáles um dos aspectos ressaltados pelas instâncias enunciativas. 

VOZES QUE CONVERGEM

Ciranda de Pedra é um livro escrito pela escritora brasileira Lygia Fagundes Telles e publicado 
em 1954. Posteriormente, foi adaptado para TV, dando origem a duas telenovelas, ambas da Rede 
Globo: a primeira, de 1981 e a mais recente, de 2008.

O romance é dividido em duas partes. Na primeira, é relatada a infância da protagonista, Virgí-
nia. E na segunda, sua vida adulta, quando retorna à casa da família após um período estudando em 
uma escola de freiras. O foco da narrativa é a trajetória identitária de Virgínia que, após descobrir 
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o adultério da mãe e que não é filha daquele a quem até então julgava ser seu pai, decide deixar a 
casa da família. Quando retorna, já uma mulher adulta, reencontra as irmãs e os amigos de infância 
e, a partir da nova dinâmica de relacionamento que desenvolve com eles, percebe as relações de 
aparências que moldam suas vidas, ao mesmo tempo em que tenta se encaixar socialmente.

A personagem objeto de nossa análise chama-se Luciana e é empregada doméstica na casa 
de Daniel, pai ilegítimo de Virgínia. É nesta casa que a protagonista da narrativa mora com a mãe, 
Laura, após a separação desta do marido, Natércio.

Utilizamos o termo empregada doméstica de forma genérica porque Luciana é apresentada 
executando diversas funções, mas todas restritas ao ambiente doméstico: ora ela é babá de Virgínia, 
ora é cuidadora de Laura, ora é cozinheira, ora é administradora das despesas do lar. Esse desempe-
nhar várias funções também é importante na constituição da subjetividade da personagem.

Para esta análise, consideramos apenas a primeira parte da obra porque é onde se inicia e onde 
se encerra a participação de Luciana. Selecionamos seis trechos para análise e os categorizamos a 
partir do ponto de vista de Virgínia, do narrador e da própria Luciana. 

DERRAPAGENS DE SENTIDO NOS DISCURSOS DO NARRADOR E DE VIRGÍNIA

Para compreendermos como se constitui o ethos de Luciana, é preciso que, primeiramente, 
tracemos a diferença entre autor e narrador. O autor é a pessoa real, o escritor, o que chamamos 
de pessoa “de carne e osso”. Portanto, é inapreensível. Já o narrador é o sujeito abstrato que conta 
a história, é um dos sujeitos da enunciação. (Fiorin, 2010) Para esta análise, é o narrador que nos 
interessa.

Assim, consideramos as imagens que narrador e personagens constroem de Luciana a partir 
de seu ethos mostrado, que é como ela se mostra sem, no entanto, se dizer enquanto tal. Porém, por 
uma questão metodológica, preferimos analisar neste subtópico apenas a imagem que Virgínia e o 
narrador constroem da personagem. No subtópico seguinte, analisamos o ethos mostrado de Lucia-
na, ou seja, como a personagem se mostra sem dizer que é e o ethos dito, ocasião em que a persona-
gem se define.

Em Ciranda de Pedra existe divergência e confusão em relação a marcadores raciais, confor-
me Luciana é vista pelo narrador e como é vista por Virgínia, personagem com quem mais interage.
Examinemos o seguinte fragmento: “O rosto moreno continuou impassível. Apenas um breve fulgor 
iluminou-lhe os olhos amendoados” (TELLES, 1998, p. 18), observamos que o narrador caracteriza 
Luciana como uma pessoa de rosto moreno. O termo é um dos muitos que são utilizados como modo 
de evitar defini-la como negra.

A mesma definição é utilizada em outro trecho:

O botão de rosa desabrochava dentro do copo d’água. “Roubou de algum jardim” – 
concluiu Virgínia ao se lembrar das mãos morenas de Luciana mergulhando a haste 
dentro do copo. “Sempre traz uma flor pra mesa dele. 

[…] Desviou o olhar para o botão de rosa em cima da mesa. E sua fisionomia enri-
jeceu-se. Via na corola que se entreabria a face escura de Luciana. (TELLES, 1998, 
p.50)

Neste fragmento há também o uso da palavra escura, que já tem sentido diverso de morena. 
Há dois aspectos a se perceber nos termos em destaque: a fusão das subjetividades de narrador 
e Virgínia, de modo que a narrativa, ainda que não explicitando o “eu” de Virgínia, constitui mais a 
percepção desta do que do narrador. Daí referir-se ao rosto de Luciana como escuro. Pensamos que 
o termo remete mais à percepção da protagonista do que do narrador.
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O segundo aspecto refere-se à sequência “roubou de algum jardim”, uma ação que Virgínia 
atribui a Luciana. Existem vários indícios na narrativa que sugerem as dificuldades financeiras que 
Daniel tem para manter Laura, que está doente, e Virgínia. Esta informação é importante porque, ao 
lançar essa acusação a Luciana, a protagonista coloca a si mesma, Daniel e a mãe como pessoas inca-
pazes de cometer tal ato, mesmo com as adversidades financeiras, ao passo que naturaliza a relação 
entre prática de delitos a pessoas negras. E isso fica sugerido pela associação que a personagem faz 
entre mãos morenas, aqui marcadas desta forma porque é o narrador quem fala e não ela. Virgínia 
não vê Luciana como morena. Quando olha para Luciana, vê uma mulher negra: “É mentira! Você é 
uma negra mentirosa” (TELLES, 1998, p. 80)

O trecho acima é uma réplica de Virgínia a Luciana quando esta lhe informa que Daniel seria 
pai daquela. “Negra” assume a função de insulto no enunciado, reforçando o caráter mentiroso atri-
buído a Luciana, e evidencia o racismo de Virgínia, sempre externado de forma explícita quando se 
irrita com a personagem como, também, pode ser visto no seguinte fragmento: 

– Escute, Luciana, você acha mesmo que se a gente é ruim nesta vida numa outra vida 
a gente nasce bicho? Tenho medo de nascer cobra.

– Você já é cobra – disse Luciana com brandura.

– E você é mulata – retorquiu Virgínia no mesmo tom. – E gosta dele, por isso faz 
tudo para parecer branca. (TELLES, 1998, p. 11)

Neste fragmento, das primeiras páginas do romance, o diálogo já mostra que existe uma rela-
ção tensa entre as duas personagens. O termo mulata é outra palavra usada para driblar o uso de 
negra e um dos sentidos dominantes da palavra é de ordem sexual: mulata é usada para ressaltar 
os atributos físicos da mulher negra, aparecendo de modo recorrente em contexto carnavalesco. 
Ainda, a palavra pode adquirir um sentido cumulativo de associação a práticas de promiscuidade 
sexual ou qualquer outra forma de desvio de uma ordem moral e sexual, sempre atribuídas à mulher 
negra. E é particularmente este segundo sentido que pensamos se aproximar daquele utilizado por 
Virgínia.

A sequência seguinte traz o termo dele, grifado (em itálico) pelo narrador. O termo refere-se a 
Daniel, personagem que acolhe Laura e Virgínia e que é um homem branco e que possui status social 
e econômico superiores a Luciana. 

Embora exista uma ideia de adição nos dois enunciados como se fossem formas diversas que 
Virgínia procura para ofender a personagem, na nossa compreensão existe uma ligação argumen-
tativa entre os dois. As duas estão associadas de modo a construir o sentido de que Luciana, sendo 
negra, não deveria sentir-se atraída por um homem branco e de um nível social e econômico supe-
riores. Isto está fora da ordem que a personagem considera “natural”. Ainda, para Virgínia, a relação 
adquiriria aspecto de normalidade se Luciana fosse branca, assim sendo, o aspecto racial se sobres-
sai diante de quaisquer outras diferenças que possam haver entre empregada, Luciana, e patrão, 
Daniel.

Este não é o único fragmento em que Virgínia acusa Luciana de esconder sua negritude. Veja-
mos o seguinte:

Luciana abriu o armário, tirou de dentro um vestido e afrouxou-lhe o laço da cintu-
ra. Seus movimentos não tinham a menor pressa. “Assim de costas parece branca”, 
concluiu Virgínia fixando o olhar enviesado nos cabelos da moça. Eram lustrosos e 
ligeiramente ondulados, presos na nuca por uma fivela. (TELLES, 1998, p. 11)

A fala com aspas demarca a voz de Virgínia que, neste trecho, acusa Luciana de “se passar por 
branca”, mas sem dizer isso em voz alta. A aferição é feita quando a personagem analisa “os cabelos 
da moça” que são definidos pelo narrador como “ligeiramente ondulados”. Novamente, o narrador 
ameniza marcadores de raça. É ondulado em vez de crespo. Ao mesmo tempo, embora o narrador 
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busque o distanciamento, seja pelo uso de verbos na terceira pessoa, seja por outros mecanismos 
para causar um efeito de sentido de objetividade, neste caso em particular, discursos de narrador e 
personagem são consonantes: os cabelos “eram lustrosos” e estão “presos na nuca por uma fivela”, 
de modo a dissimular o volume que geralmente caracteriza os cabelos de pessoas negras. Ou seja, 
para usar um termo de Fausto Neto (1991), o narrador derrapa na construção de sentido: ao mesmo 
tempo em que define Luciana como morena, também a define como alguém que disfarça a própria 
negritude.

LUCIANA: COMO SE MOSTRA E QUEM DIZ SER

A partir do discurso da própria Luciana, há pouca dissonância entre como ela se mostra e se 
autodefine e entre as imagens de Luciana mostradas pelo narrador e por Virgínia. Vejamos o seguin-
te caso, já abordado anteriormente, em que Luciana revela a Virgínia que Daniel é o pai da menina:

– Mentira! Mentira! – rebateu Virgínia entre os dentes. Encolhia-se como um ani-
malzinho prestes a atacar. – É mentira! Você é uma negra mentirosa.

– Mentira? – Luciana já não sorria. Aproximou-se mais e mais e tocou-lhe o queixo. – 
Você é a cara dele. Tem até os mesmos gestos, o mesmo jeito de andar assim na ponta 
dos pés, para não chamar a atenção dos outros… Olha aí – observou com brandura. 
– Ele também entrelaçava os dedos assim mesmo. Não, não adianta! Não adianta 
esconder as mãos, não adianta! Você vai ver mais tarde que não adianta. Meu pai 
era preto e minha mãe era branca. Fiz tudo para tirar meu pai de mim, tudo. E não 
adiantou, ele está nos meus cabelos, na minha pele, no meu sangue… Essas coisas 
a gente tem que aceitar. Olhos de gazela, você não veio me dizer? Tenho olhos de 
gazela, está lembrada? Ele também tinha os olhos assim. (TELLES, 1998, p. 80-81)

Reproduzimos novamente a primeira parte deste trecho para facilitar a compreensão, mas 
como já o analisamos no tópico anterior, nos detemos na sequência em destaque: aqui, Luciana se 
apresenta como uma mulher mestiça que tem vergonha da ascendência paterna e que tudo faz para 
esconder a ancestralidade africana. A força do discurso está nas palavras “tudo” e “aceitar”. Ao re-
forçar sua tentativa de se desvincular da origem paterna e da sua “aceitação” em relação a isso, Lu-
ciana também se mostra como uma mulher implacável, afinal, apesar do estado de perturbação de 
Virgínia, usa a si mesma como argumento para comprovar a veracidade de sua informação. 

O percurso argumentativo torna equivalentes as características físicas e psicológicas de Vir-
gínia que a denunciam como filha de Daniel e as características que definem Luciana como filha de 
um homem negro. Quando usa “a gente”, Luciana não fala somente de si, mas também de Virgínia, 
porque a intenção é marcar a garota branca como uma igual: as duas são manchadas pela vergonha, 
uma de ser negra e a outra de ser filha ilegítima. E têm de “aceitar”. 

Essa percepção negativa que Luciana tem de si mesma encontra eco na forma como ela é mos-
trada tanto por Virgínia que não perde a oportunidade de lembrar que ela é negra, quanto pelo 
narrador que, embora a mostre como morena, comete o deslize de mostrá-la também como alguém 
que tenta esconder a própria negritude. E é justamente como “negra disfarçada” que Luciana se 
autodefine: 

Fiquei tão feliz quando você veio para cá, pronto, pensei, agora a mãe será internada 
e eu posso ficar com ele para mim, por que não? Estudei, passei anos estudando 
naquele asilo, sei mais do que sua mãe sabia, ele não se envergonharia de mim, uma 
negra disfarçada e sabendo tanta coisa… Por que não? (TELLES, 1998, p. 82)

Neste fragmento, Luciana se compara a Laura, a quem considera sua rival no amor. Seu conhe-
cimento, que ela considera superior ao de Laura, seria suficiente para contrabalancear pelo fato de 
ser negra. Ela admite que está apaixonada por Daniel, conforme já dito por Virgínia e corroborado 
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pelo narrador, e que tem intenções de ter uma relação com ele. Usa o termo “envergonharia”: sua 
negritude seria motivo de vergonha para qualquer pessoa que se associasse a ela, situação atenua-
da pelo saber que adquiriu pelos estudos em um colégio de freiras.

Sobre este aspecto, há um último trecho que devemos analisar que é um diálogo entre Virgínia 
e Luciana em que esta relata justamente esta experiência em um colégio de freiras:

— Você estudou, não, Luciana? Onde?

— Fui criada num asilo de freiras.

— Elas eram boazinhas?

— Boazinhas — repetiu Luciana como um eco. — Um domingo, enquanto servia o 
almoço, tirei do prato de uma freira um pedaço de carne. Ela gostava tanto de carne.

— Ela quem?

Luciana lixava suavemente a superfície da unha do polegar. Tinha a expressão obsti-
nada de quem tenta desembaçar um espelho.

— Minha irmã. Estava doente na enfermaria. Tirei a carne para ela, mas a Madre viu. 
Como castigo, fiquei sem almoço e fechada lá na torre da capela. Fiquei agachada 
debaixo do sino a tarde toda, a noite toda, esqueceram que eu estava lá. No começo 
tive muito medo. A noite estava escura e eu não podia enxergar nada, só a boca do 
sino aberta em cima de mim, como se fosse me engolir. Mas o tempo foi passando e 
de repente não senti mais medo nem frio. Fiquei ali a noite inteira, acordada...

— E sua irmã?

— No dia seguinte, quando a Madre foi me buscar, eu já não queria mais descer, que 
me deixassem na torre, tudo era melhor do que lá embaixo. — E noutro tom, como se 
então tivesse ouvido a pergunta: — Minha irmã morreu num sábado de Aleluia. Era 
mais delicada do que eu.

Virgínia imobilizou-se, pensativa. Luciana era forte, corajosa, seria bom se pudesse 
tê-la ao seu lado. Animou-se. (TELLES, 1998, p. 64-65)

O relato de Luciana remete a uma situação muito comum no século passado: para ter acesso 
à educação, mulheres negras e pobres tinham poucas opções e a mais comum era recorrer aos co-
légios de freiras ou asilos nos quais não apenas estudavam, mas também desempenhavam tarefas 
domésticas e sofriam toda sorte de abusos. 

No trecho acima, ela mostra-se irônica diante do que considera uma pergunta ingênua de Vir-
gínia. E, em seguida, narra a história do pedaço de carne que lhe rendeu uma severa punição. Ainda 
assim, mostra-se como uma mulher dura, menos “delicada” do que a irmã, falecida provavelmente 
do mal que a acometia quando do furto da carne.

No último trecho em destaque, vozes do narrador e de Virgínia se entrelaçam para defini-la 
como forte e corajosa, duas características coladas à mulher negra como definição, mas também 
como exigência social. Socialmente, presume-se e supõe-se sempre que mulheres negras são assim 
porque teriam sofrido mais do que mulheres brancas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que existe uma convergência de sentidos nas vozes de Virgínia, narrador e Lu-
ciana acerca desta última. O ethos efetivo de Luciana é o de uma mulher negra, filha de pai negro e 
mãe branca, que se envergonha de sua origem africana e tenta disfarçar as características físicas de 
modo a tornar-se mais parecida com uma mulher branca e menos com uma mulher negra. 

Essas características são apontadas pela protagonista, Virgínia, pela própria Luciana e, tam-
bém, ainda que de forma dúbia, pelo narrador, que ora se refere a ela enquanto morena, ora insinua 
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que Luciana disfarça que é negra. Percebemos que existe um receio do narrador em identificá-la 
como mulher negra, posto que a palavra adquire sentido negativo sempre que aparece na narrativa. 

 É como se, fora de sua voz, o termo ganhasse sentido de ofensa ou de insulto. E é aí que o ra-
cismo do narrador se manifesta pela via silenciosa, pelo não-dito, em contraposição ao racismo ex-
plícito de Virgínia que utiliza o termo como xingamento, além de verbalizar outros termos de cunho 
racial como forma de ofensa. É como se o narrador não tivesse meios de dar um sentido positivo à 
palavra negro/negra.

Por fim, Luciana é a única personagem negra de Ciranda de Pedra. A ela foi reservado o lugar 
da subalternidade, executando a função de empregada doméstica, mesmo sendo uma moça que es-
tudou e que poderia ter um outro emprego. Também a ela foi negada uma relação amorosa de acor-
do com as normas morais vigentes. O que fica implícito é que Luciana poderia ser amante de Daniel, 
o patrão rico, mas jamais poderia ser sua esposa.
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NARRATIVA LONGFORM E CONTEÚDO MULTIMÍDIA: ANÁLISE DO UOL 
TAB178
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RESUMO

O webjornalismo, ou jornalismo produzido para ambiente digital, surge fundamentado, além 
de outras características, no texto enxuto. Contudo, este tipo de jornalismo vem assumindo novos 
formatos e novas características, como os textos de forma longa, isto é, grandes reportagens apro-
fundadas e antes inexistentes nesse tipo de ambiente. Assim, o objetivo deste artigo é analisar a 
narrativa longform e o conteúdo multimídia do Uol Tab. Teoricamente o trabalho fundamenta-se em 
autores como Longhi e Winques (2015), Baccin (2017) e Fidelis (2018), dentre outros. Metodologi-
camente, além da pesquisa bibliográfica, utiliza-se a Análise de Conteúdo (AC). O corpus da pesquisa 
é constituído pelas matérias do Uol Tab, publicadas durante quatro semanas, de janeiro a abril de 
2020, a fim de analisar temática, linguagem, tamanho do texto, diversificação das fontes, recursos 
multimídia e comentários em cada matéria. Tal análise permite identificar que a internet também é 
espaço para as grandes reportagens.

Palavras-chave: conteúdo multimídia; narrativa longform; Uol Tab; webjornalismo.

INTRODUÇÃO

No seu início, o webjornalismo se sustentou nos critérios da velocidade, do imediatismo e, por 
isso, as notícias deveriam ser curtas, diretas e objetivas, como se fossem “doses rápidas” de infor-
mação. Contudo, acompanhando as transformações sociais, o campo noticioso também muda e isso 
inclui o webjornalismo. O que se percebe agora é que os públicos, cada vez mais conectados através 
dos dispositivos móveis, querem consumir conteúdos com maior rigor de detalhamento, de apro-
fundamento e também com formato para além do texto e da imagem estática. Público aqui é trazido 
no plural justamente para enfatizar que este não é uniforme, e que deve ser percebido segundo suas 
particularidades e interesses individuais.

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo analisar a narrativa longform e o conteúdo 
multimídia do Uol Tab. A escolha do Uol Tab foi feita uma vez que é um espaço dedicado às gran-
des reportagens multimídia. Metodologicamente, o trabalho tem base na pesquisa bibliográfica e 
na Análise de Conteúdo (AC). A pesquisa bibliográfica, como destaca Severino (2007), é necessária 
para que se faça levantamento e comparação dos estudos já existentes, trazendo assim fundamen-
tação teórica para o estudo. Aqui foram utilizados autores considerados referência nessa temática, 
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para construir uma discussão sobre as grandes reportagens multimídia, bem como sobre as defini-
ções e características do jornalismo longform.

Através de uma abordagem quantitativa e qualitativa foram analisadas quatro semanas de 
conteúdo do site, conforme descrito na apresentação dos resultados. Herscovitz (2010) classifica 
a AC como método de investigação em busca de significados, sejam eles expostos ou implícitos no 
material de análise. Sendo assim, o trabalho segue a sequência da abordagem teórica, análise dos 
dados encontrados e considerações sobre a pesquisa.

AS GRANDES REPORTAGENS GANHAM ESPAÇO NA INTERNET

Durante o seu percurso histórico e de desenvolvimento, os pressupostos teóricos dão conta 
que o webjornalismo deve ser curto, direto e objetivo, que os textos longos e aprofundados, carre-
gados de detalhes, são exclusivos dos jornais impressos ou das revistas. Contudo, esse paradigma 
vem sendo reformulado. Longhi e Winques (2015) destacam que mesmo parecendo paradoxal, os 
textos jornalísticos longos e com abordagem aprofundada estão ganhando cada vez mais espaço no 
ambiente online. Assim, o webjornalismo, passa a não ser lugar exclusivo para conteúdo fragmenta-
do ou com tamanha objetividade que o deixe superficial em determinados momentos. “O chamado 
longform tomou seu lugar na web tanto em artigos, como em formatos noticiosos hipermidiáticos, 
tais como a grande reportagem multimídia (GRM), seja em sites específicos, seja no jornalismo de 
referência” (LONGHI; WINQUES, 2015, p. 111). 

Longform faz referência aos conteúdos de formato longo. Longhi e Winques (2015), ao falarem 
sobre as grandes reportagens multimídia, destacam que é inevitável fazer referência a new jornalis-
mo e ao jornalismo de revista devido às caraterísticas de aprofundamento e do caráter autoral do 
conteúdo. As autoras destacam ainda que o conteúdo de longo formato não faz referência apenas 
ao tamanho ou ao formato do texto, também é necessário levar em consideração: apuração, contex-
tualização e aprofundamento. Tais características fazem com que a leitura seja mais lenta e assim o 
leitor possa dedicar mais tempo a ela. Ou seja, o conteúdo de longo formato é algo para ser consu-
mido de maneira diferente das narrativas jornalísticas habituais, geralmente mais curtas.

Vale destacar que as grandes reportagens têm origem nos veículos impressos. De acordo com 
Fidelis (2018), o surgimento delas data de 1920, sendo utilizadas primeiro pelos jornais impressos 
e depois pelas revistas. A autora ressalta as características desse tipo de conteúdo: “Nas grandes 
reportagens notam-se alguns aspectos peculiares, como estrutura predominantemente narrativa e 
um relato mais humanizado dos fatos” (FIDELIS, 2018, p. 17). Segundo ela, o que acontece agora é 
que com a migração das grandes reportagens para a internet, estas agregam os elementos multimí-
dia e ganham nova nomenclatura. “Pode-se chamar essa nova modalidade de Grandes Reportagens 
Multimídia, ou apenas GRM”, (FIDELIS, 2018, p. 17).

Os recursos multimídia integrados ao texto das grandes reportagens conferem maior com-
preensão ao tema em questão, uma vez que trazem em seu conteúdo carga informativa. Assim, as 
informações se complementam compondo a narrativa de uma maneira eficiente para o leitor. Assim, 
Fidelis (2018) apresenta uma classificação para as grandes reportagens multimídia. São duas cate-
gorias:

a) Multimídia por justaposição: recursos distintos que – podem ser textos, vídeos, 
fotos, desenhos, gráficos, entre outros –, aparecem lado a lado sem que haja uma 
articulação direta entre eles.

b) Multimídia por integração: esses recursos distintos são utilizados de maneira que 
formem uma unidade comunicativa que criam um sentido único. Essa última seria a 
principal categoria onde se enquadrariam as Grandes Reportagens Multimídia. (FI-
DELIS, 2018, p. 17).
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Sobre o uso das estratégias multimídia nas construções noticiosas, Longhi (2014) afirma que 
isso teve início em meados dos anos 2000. A partir daí, segundo ela, isso se aperfeiçoou com o de-
senvolvimento de tecnologias computacionais, de dispositivos móveis e de acesso à internet, fa-
zendo com que o jornalismo se tornasse mais acessível. Nessa mesma perspectiva, Baccin (2017) 
destaca que o jornalismo passa a aproveitar as potencialidades do meio digital.  

As iniciativas do jornalismo no ambiente digital de construir narrativas hipermídia 
long form têm garantido o aproveitamento de potencialidades do meio e possibilita-
do que a reportagem na web e nos dispositivos móveis inove e se reconfigure como 
um produto com características próprias deste ambiente. Com isso, essas narrativas 
representam para o jornalismo o espaço de reinvenção de práticas (algumas antigas 
e renovadas e outras que surgem com as novas exigências técnicas) e de garantia da 
oferta ao leitor de um jornalismo mais qualificado. (BACCIN, 2017, p. 98).

Sobre esse aproveitamento que o jornalismo vem fazendo das possibilidades da internet, prin-
cipalmente da possibilidade de convergência de linguagem no meio digital, Longhi (2014) estabelece 
três fases de desenvolvimento dos produtos multimidiáticos. A primeira delas é o uso de slideshow 
noticioso, no início dos anos 2000. A segunda, é a produção de conteúdo especial multimídia, de 
2002 a 2011. Já a terceira fase é marcada pela produção das grandes reportagens multimídia, a 
partir de 2012.

O jornalismo de formato longo assume características específicas. Uma delas é o padrão de 
leitura vertical, ou seja, através da rolagem da tela para que se tenha acesso ao conteúdo comple-
to. A rolagem da tela aqui é trazida no contexto de acompanhar um texto amplo e detalhado, com 
construções informativas coesas e não apenas blocos informativos isolados que ocupando espaços 
na tela. A rolagem ocorre de forma quase imperceptível durante a leitura dos detalhes noticiosos. 
Longhi (2014) afirma que assim a narrativa assume maior consistência, qualidade e desperta mais 
atenção dos leitores, sanando as questões sobre a existência de público para esse tipo de conteúdo. 
O atual contexto mostra que a narrativa longform e multimidiática vem ganhando cada vez mais 
espaço na internet, não apenas como construção noticiosa, mas também como modelo de negócio, 
uma vez que começam a surgir veículos especializados nesse tipo de conteúdo. 

O texto longform encontra no webjornalismo e na grande reportagem multimídia um 
terreno fértil para consolidar suas características relativas às diferentes formas de 
apresentar as narrativas longas, sejam elas jornalísticas, de ficção ou não ficção. O 
contexto atual mostra um mercado em expansão para esse tipo de narrativa, seja 
como modelo de negócio e estratégias profissionais, como demonstram sites e apli-
cativos específicos dedicados ao formato, seja no próprio fazer jornalístico diário, 
como se tem observado em grandes jornais de referência na Internet. (LONGHI; 
WINQUES, 2015, p. 124).

Nesse contexto, é necessário entender o processo noticioso como propósito de entregar aos 
públicos um conteúdo diversificado e de qualidade, aproveitando todas as possibilidades de inova-
ção a partir das tendências e ferramentas disponibilizadas pelos avanços tecnológicos e informa-
cionais. Longhi e Flores (2017) destacam que esse contexto de inovação inclui experimentações das 
estratégias disponíveis até a consolidação e eficiência. Contudo, essa consolidação não significa pro-
duto pronto e acabado, mas sim algo que necessita de aprimoramento constante diante das novas 
possibilidades que vão surgindo. As autoras relatam que essas transformações não são necessárias 
apenas no produto ofertado pelo jornalismo, mas também nas redações e nos modos de produção. 

DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO LONGFORM

O termo longform não é exclusivo do contexto comunicacional. Longhi e Winques (2015) expli-
cam que ele sempre foi usado para denotar o tratamento longo e aprofundado de um determinado 
assunto, contudo, foi reformulado no âmbito do webjornalismo. Nesse sentido, as autoras organi-
zam uma classificação dos tipos de longform do webjornalismo. 
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1) sites de jornais de referência, como The New York Times.com, The Guardian, Folha 
de S.Paulo etc, que apresentam o longform em artigos e em produtos como grandes 
reportagens multimídia; 2) sites nativos digitais, ou seja, originados especificamente 
no online, como Buzz Feed, The  Huffington  Post, The  Verge, UOL, dentre outros; 3) 
sites agregadores de narrativas longform, como Longform.org  e  Longreads.com,  e  
que  permitem  ler,  guardar  e  compartilhar  narrativas longform, como o Pocket e o 
Instapaper; 4) projetos de crowdfounding, como o Matter e o The Medium; 5) sites 
destinados a escritores e ao mercado de publicação de narrativas longform, como o 
The Epic, o Vook e o Readymag que também oferecem ferramentas de criação e 6) 
sites de conteúdos longform pagos, como o The Atavist. (LONGHI; WINQUES, 2015, 
p. 117).

Vale ressaltar que a experiência do conteúdo de longo formato também tem destaque no mer-
cado brasileiro a partir do aprimoramento do design responsivo, ou seja, aquele que pode ser aces-
sado em diferentes formatos de tela. Além disso, com o advento da quinta geração da linguagem 
de programação HTML. Esse marco é contextualizado por Longhi e Winques (2015), que destacam 
que o modelo de grande reportagem multimídia vem se ampliando no Brasil tendo como principais 
exemplos o Tudo Sobre, da Folha de S. Paulo e o UOL TAB, do portal de notícias UOL. 

Retomando as características do padrão de leitura, o longform pode se apresentar em dois pa-
drões: vertical e horizontal. Como definição, Longhi e Winques (2015) explicam que o padrão de 
leitura vertical ocorre através da rolagem da tela do dispositivo. Já o padrão de leitura horizontal 
segue uma divisão do conteúdo em seções ou capítulos. Vale destacar que um padrão de leitura não 
anula o outro, pelo contrário, muitos veículos preferem combinar os dois padrões e oferecer ao lei-
tor múltiplas experiências de consumo do conteúdo noticioso. Contudo, as autoras observam que a 
narrativa verticalizada é a mais comum no contexto das reportagens multimídia, seja em veículos de 
referência ou em veículos nativos da narrativa de longo formato. 

Sobre o consumo de conteúdo noticioso de longo formato, os estudos apontam que os dispo-
sitivos móveis são protagonistas. Isso porque a leitura de conteúdo longo exige mais tempo e como-
didade. BACCIN (2017) analisa a relação entre os dispositivos móveis e conteúdo longform. Para o 
autor, a propagação dos dispositivos móveis fez com que as empresas jornalísticas investissem nes-
se tipo de conteúdo. Para ele, tabletes e smartphones são mais adequados para esse tipo de leitura 
uma vez que permitem que ela aconteça em locais diferentes como, por exemplo, o sofá ou a cama, 
não exigindo que o leitor tenha que se manter em uma mesa para acessar o site e concluir a leitura. 

A leitura de conteúdo de longo formato acontece de forma mais lenta e sem a exigência da 
velocidade e instantaneidade que os conteúdos habituais exigem, ou seja, é uma leitura contempla-
tiva, imersiva, onde o leitor que saber os detalhes, quer se aprofundar na história, perceber cada 
perspectiva ali apresentada sem a pressão do factual. Assim, não é um simples consumo de notícias, 
mas sim algo integrador entre conteúdo e leitor. “As narrativas jornalísticas hipermídia longform são 
contextualizadas e apresentam características que necessitam estarem integradas entre si para 
que a interação com o leitor também ocorra, proporcionando uma “autêntica experiência” (BAC-
CIN, 2017, p. 95).

Seguindo esse raciocínio, Baccin (2017) elenca três fatores cruciais no contexto do conteúdo 
hipermídia e de longo formato. São eles: dimensão, recursos técnicos e elementos de qualidade. 
Para ele, a dimensão diz respeito à abrangência da história apresentada e também ao tempo que o 
leitor tem disponível para esse tipo de leitura. Os recursos técnicos fazem referência ao layout esco-
lhido para a disposição do conteúdo, precisam despertar o interesse do leitor e ainda possibilitar o 
acesso a partir de diferentes telas. Já os elementos de qualidade dizem respeito ao próprio conteú-
do, que tipo de história está sendo contada e como está sendo contada.

A contextualização é uma das características fundamentais da narrativa longform. A história 
quando bem contextualizada potencializa o caráter informativo. Isso acontece a partir do cuidado 
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que se tem com o aprofundamento e a apuração das informações. Sobre esse aspecto, Baccin (2017) 
destaca que as temáticas possíveis para esse tipo de construção noticiosa também se ampliam, po-
dendo ser acontecimentos atuais ou passados. 

O longform também se mostra como um recurso potencializador da contextualização 
das reportagens hipermídia. Por meio de textos longos, bem construídos e re-chea-
dos de detalhes, porque requerem aprofundamento e cuidadosa apuração; conse-
guem abordar acontecimentos passados; trazer dados que esclarecem situações, 
depoimentos que expõem explicações sobre determinada ação. O longform vem co-
laborar com esse ganho qualitativo das narrativas jornalísticas, pois potencializa o 
uso desses elementos na construção das reportagens. (BACCIN, 2017, p. 97).

Nesse ponto, é importante trazer aqui a relação entre o longform e o jornalismo literário. Fi-
delis (2018) vai além e inclui nessa relação os dispositivos de acesso como smartphones, tabletes e 
notebooks. A autora reflete que a facilidade de acesso a conteúdo noticioso a partir desses disposi-
tivos faz com que o jornalismo retome a narrativa rica de detalhes típica do jornalismo literário. “A 
proposta do jornalismo longform seria a de manter a qualidade nas reportagens, principalmente nos 
grandes relatos, ressaltando a importância de atrair e manter a atenção do leitor, usando recursos 
multimídia” (FIDELIS, 2028, p. 23). Além disso, a autora enfatiza que através da referência no jorna-
lismo literário é possível agregar ao longform outro aspecto bastante importante, o da investigação, 
e a partir dela o jornalista pode se aproximar da realidade dos fatos e enriquecer sua narrativa na 
reportagem.

Sobre o ambiente online se mostrar espaço fértil para o jornalismo de longo formato e a indús-
tria jornalística perceber a potencialidade desse tipo de produto, Paulus e Lüersen (2017) fazem re-
lação com os impressos, rádio e TV. Para eles, as grandes reportagens requerem grande espaço nos 
veículos impressos e devido ao formato a leitura pode se tornar menos atrativa para o leitor, sendo 
praticada apenas nas revistas devido à periodicidade. Já no rádio e na TV elas exigem muito tempo 
para veiculação e exigem mais recursos de produção. Assim, a internet se mostra lugar onde tempo 
e espaço podem ser mais bem aproveitados e explorados através dos recursos multimídia, unindo 
em um mesmo lugar texto, imagem, áudio e vídeo para contar uma mesma história.

Diante do exposto, Campos (2019) arremata que não é possível esquecer ou ignorar a seme-
lhança entre o longform praticado na internet e as grandes reportagens que já eram produzidas nos 
outros espaços midiáticos. Para ele, o ponto importante é produzir conteúdo que desperte interes-
se do público e essa é uma exigência que não é novidade para o jornalismo. A questão aqui é que o 
desafio agora é empregar no ambiente digital o nível de profundidade e detalhamento antes prati-
cado apenas em outros ambientes. Para tanto, se exige maior emprego de esforços no processo de 
produção desse conteúdo, para que ele possa ser disposto nesse ambiente aproveitando todos os 
recursos e potencialidades que o meio oferece. Além disso, é necessário demandar atenção para a 
mobilidade e aliar a isto a leitura mais cômoda e mais demorada a partir desses terminais conecta-
dos à internet.

NARRATIVA LONGFORM E CONTEÚDO MULTIMÍDIA NO UOL TAB

Com o propósito de analisar a narrativa longform e o conteúdo multimídia do Uol Tab, o corpus 
da pesquisa é constituído pelas matérias publicadas durante quatro semanas, de janeiro a abril de 
2020. A iniciativa de se tomar como base quatro semanas, uma de cada mês e não um mês corrido é 
para buscar diversificação de material para análise. Foram definidas as seguintes datas de cada mês: 
primeira semana de janeiro, de 05 a 11 (06 reportagens); segunda semana de fevereiro, de 09 a 15 
(09 reportagens); terceira semana de março, de 15 a 21 (07 reportagens) e quarta semana de abril, 
de 19 a 25 (06 reportagens).
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Como critérios de análise foram definidos seis aspectos: temática, linguagem, tamanho do 
texto, diversificação das fontes, recursos multimídia e comentários em cada matéria. No período 
especificado foram identificadas 28 reportagens que integraram o material de análise, conforme 
tabela a seguir. Uol Tab foi escolhido por ser um espaço dedicado às grandes reportagens. A busca 
das reportagens foi feita através da seção “Últimas” existente no portal. 

Quadro 1 – Matérias Analisadas

Título Publicação

1
O saldo da “nova era”

Quanto o país foi para trás nas questões sociais e quanto avançou na 
economia com a volta da direita ao poder

60/01/2020

2
Coach quântico diz mudar vibração das pessoas, só não convence 

cientistas 
07/01/2020

3
Atentado a Porta dos Fundos é ato de “lobo solitário” ou ação integra-

lista? 
08/01/2020

4
Jovens bancam casa e faculdade com vendas irregulares dentro de 

vagões 
09/01/2020

5 Por que alguns gregos voltaram a cultuar os deuses da mitologia? 10/01/2020

6
Você come inseto sem saber, vai comer mais, e isso é bom para o mun-

do 
11/01/2020

7
A casa mais vigiada: BBB 20 disputa narrativas na velocidade do 

Twitter 
09/02/2020

8 Constelação familiar no Judiciário: pseudociência ou humanização? 
11/02/2020 

Atualizada em 
12/02/2020

9
O debate político sobre o Cenas, o ‘TikTok’ do Instagram para a gera-

ção Z 
11/02/2020

10
#EuNãoSouUmVírus: epidemia do covid-19 dispara racismo contra 

asiáticos
12/02/2020

11
As crianças órfãs mandadas de Portugal para catequizar e ‘branquear’ 

o país
12/02/2020 

12 Monge japonês é maquiador e inspira budismo LGBTQ+ no país 13/02/2020

13
Até Anitta entrou na onda: som das raves domina o eletrônico nas 

periferias 
14/02/2020

14
‘Parasita’ reabre discussão sobre papel cultural de legendas e dubla-

gens 
14/02/2020

15 Todo mundo só fala de ‘Parasita’ -- e não é só por causa do Oscar 15/02/2020

16 Como lidar com ansiedade e depressão em tempos de coronavírus 15/03/2020

17 Collor x Bolsonaro: ‘apagão’ do cinema brasileiro pode se repetir? 15/03/2020

18 Com avanço do coronavírus, entretenimento viverá apagão inédito 17/03/2020

19
Resgate de humanidade pode vir de uma situação de crise como o 

coronavírus? 
17/03/2020

20 Como sobrevivencialistas se preparam para o caos social e epidemias 19/03/2020

21 A nudez na arte clássica é ‘soft porn’ para os homens da elite? 19/03/2020

22 Descaso com o coronavírus: do descrédito na ciência ao autoritarismo 20/03/2020

23
Querido diário: por que a pandemia inspira tantos relatos autobiográ-

ficos 
19/04/2020
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24
A psiquê humana é universal? Por que estudos da área podem induzir 

a erro 
19/04/2020

25
‘Se tem sangue, me interessa’: as mulheres que querem ser peritas 

criminais 

21/04/2020 

Atualizada em 
22/04/2020

26 Dá pra ser feliz na pandemia? 22/04/2020

27
Xenofeminismo pretende acabar com a noção de gênero através da 

tecnologia 
22/04/2020

28
O Brasil está vendo: Confinamento do lado de fora da casa e redes 

sociais turbinam a audiência e as paixões do BBB 20
24/04/2020

Fonte: Quadro produzido pelas autoras

TEMÁTICA

No que se refere ao tema do conteúdo das grandes reportagens, cada publicação traz no início 
uma etiqueta referente à editoria que pertence. Essas editorias disponíveis no portal são: Socieda-
de, Comportamento, Arte & Design, Tendência & Inovação, Tá Explicado. Seguindo esses rótulos de 
editoria do veículo, os resultados mostram: 17 matérias de Sociedade, 6 de Comportamento, 3 de 
Arte & Design, 1 de Tendência & Inovação, e 1 de Tá Explicado.

Além dos rótulos de identificação designados pelo veículo, é possível detalhar as temáticas es-
pecíficas encontradas no material. São discutidos temas desde política, economia, ciência, religião, 
alimentação, tecnologia, racismo, preconceito, história, cultura, curiosidades. As que são agrupadas 
na editoria de Sociedade são as que agregam maior diversificação das temáticas, por isso se mos-
tram em maior número. Isso demonstra que o conteúdo longform não é possível apenas com temas 
específicos. É possível desenvolver a construção jornalística através de múltiplos aspectos de uma 
temática pouco trabalhada nas notícias cotidianas ou mesmo desenvolver essa construção aprofun-
dada e carregada de detalhes a partir de acontecimentos cotidianos, ou seja, o jornalismo de longo 
formato pode partir de pautas factuais ou mesmo de pautas frias.

LINGUAGEM

Sobre a linguagem, as reportagens são apresentadas com uma narrativa leve, de fácil entendi-
mento e sem uso de termos complexos mesmo que o tema seja técnico. As abordagens são sempre 
explicativas, fazendo com que o webleitor se familiarize com o tema discutido. Todas as reportagens 
são divididas em partes ou blocos, fazendo com que a leitura não se torne cansativa, mesmo diante 
de um texto longo. Os blocos são separados por subtítulos que seguem lógica sequenciada. Cada 
subtítulo chama a atenção para um aspecto diferente da informação, garantindo assim a permanên-
cia do webleitor até o final. 

É interessante aqui chamar atenção para a reportagem “Por que alguns gregos voltaram a cul-
tuar os deuses da mitologia?181, do repórter Andre Naddeo. A narrativa é feita em primeira pessoa, 
uma vez que o repórter descreve sua experiência em uma cerimônia religiosa. O resultado dessa 
imersão é uma narrativa carregada de detalhes, com descrição, cena a cena, dos acontecimentos, 
das pessoas envolvidas e dos objetos que compõem a cena.

Uma das características do jornalismo longform é a narrativa verticalizada, ou seja, a leitura é 
feita através da rolagem mais longa da página. Essa característica se faz presente em todo o con-
teúdo analisado do Uol Tab. Esse aspecto é muito importante para a leitura a partir de dispositivos 

181 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/01/10/por-que-alguns-gregos-voltaram-a-crer-nos-deuses-da-
-antiguidade.htm. Acesso em: 05 Ago. 2020.
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móveis. Vale ressaltar que todo o conteúdo analisado do Uol Tab é responsivo, ou seja, possui design 
adequado para múltiplas telas, sejam os computadores de mesa ou celulares e tablets.

Além disso, a amostra analisada não segue o modelo tradicional da pirâmide invertida, sequen-
ciando o que, quem, quando, onde, como e por quê, mas sim uma narrativa livre e não padronizada. 
Assim como a reportagem citada anteriormente, a reportagem “Monge japonês é maquiador e ins-
pira budismo LGBTQ+ no país”182, do repórter Edilson Saçashima, também segue o mesmo exemplo. 
Nela, o jornalista também divide o conteúdo em blocos e cada um deles conta parte da história de 
vida do personagem. 

TAMANHO DO TEXTO

Para verificar o tamanho das reportagens, através da contagem de palavras foi necessário co-
piar o conteúdo textual para o word. A reportagem mais longa dentro do corpus analisado é a “Cons-
telação familiar no Judiciário: pseudociência ou humanização?”183, com 3091 palavras. Já a menor, 
intitulada “O debate político sobre o Cenas, o ‘TikTok’ do Instagram para a geração Z”184, possui 
1184 palavras. Assim, a partir das 28 reportagens analisadas a média encontrada é de 3.512 pala-
vras.

É importante ressaltar que, independentemente do número de palavras, todas as reportagens 
analisadas apresentam abordagem descritiva e aprofundada. Além disso, as matérias com menor 
quantidade textual apresentam outros elementos multimídia que serão abordados adiante, fazen-
do com que o detalhamento e aprofundamento aconteçam para além da narrativa textual.

DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES

Para uma construção textual detalhada e aprofundada é necessário conferir atenção especial 
às fontes consultadas. No caso das reportagens do Uol Tab, essa diversificação não é sinônimo de 
quantidade de fontes, mas sim como essas fontes são exploradas. Assim, poucas fontes podem ren-
der discussões ricas em detalhes que permitem múltiplos direcionamentos e conexões na constru-
ção textual informativa. As fontes utilizadas nas reportagens não são apenas pessoas. As informa-
ções também são provenientes de obras literárias, pesquisas científicas, dados estatísticos e dados 
históricos.

As falas dos entrevistados são contextualizadas com todas essas informações fazendo com 
que a narrativa seja sempre muito bem delineada, contextualizada, conferindo grau de confiabilida-
de às informações ali descritas.  Isso demonstra que a narrativa longform não segue a busca padrão 
de fontes oficiais que corroborem as informações prestadas. Essa diversificação de fontes, sejam 
pessoas ou documentos, permite uma abordagem mais ampla e contextualizada dos fatos. Os es-
pecialistas são consultados, porém não são o centro da narrativa. Estes servem de base para que os 
fatos ganhem destaque na construção noticiosa.

RECURSOS MULTIMÍDIA 

A análise dos recursos multimídia mostra que as informações textuais se juntam a fotos, ilus-
trações, animações, histórias em quadrinho, vídeos, gráficos, mapas, hiperlinks, publicações de redes 

182 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/13/monge-japones-e-maquiador-e-inspira-budismo-lgbti-
-no-pais.htm. Acesso em: 05 Ago. 2020.
183 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/11/constelacao-familiar-pseudociencia-ou-humanizacao-
-do-judiciario.htm. Acesso em: 05 Ago. 2020.
184 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/11/o-debate-politico-sobre-o-cenas-o-tiktok-do-instagram-
-para-a-geracao-z.htm. Acesso em: 05 Ago. 2020.
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sociais e linha cronológica em forma de infográfico. Vale chamar atenção para duas reportagens 
com maior diversificação de elementos multimídia: “O saldo da “nova era”: Quanto o país foi para 
trás nas questões sociais e quanto avançou na economia com a volta da direita ao poder”185 e “O 
Brasil está vendo: Confinamento do lado de fora da casa e redes sociais turbinam a audiência e as 
paixões do BBB 20”186. 

Nas demais reportagens os recursos multimídia mais presentes são: fotos, ilustrações e hiper-
links, bastante explorados, com uma média de 10 por reportagem. Esses hiperlinks aparecem em pa-
lavras ou frases e direcionam para outros conteúdos produzidos pelo portal Uol. Além disso, todas 
as reportagens analisadas trazem recomendação para leitura de outras reportagens com a mesma 
temática ou o mesmo tipo de abordagem. Geralmente essa indicação de “conteúdo relacionado” 
aparece após o segundo ou terceiro parágrafo, com foto em miniatura e títulos de quatro reporta-
gens. Sobre as publicações de redes sociais incorporadas ao texto, estas aparecem não como cap-
tura de imagem, mas sim como conteúdo clicável da própria rede social, seja Facebook, Twitter ou 
Instagram.

Para as reportagens em longo formato, os recursos multimídia são essenciais, pois dinamizam 
a narrativa e permitem que a compreensão das informações se dê de forma mais fácil e rápida. Além 
disso, possibilita ao webleitor buscar outras informações que fazem parte do contexto daquele as-
sunto abordado, fazendo com que a leitura assuma o caráter não linear, isto é, permite o estabeleci-
mento de novos padrões de leitura, seja do conteúdo completo, ou de partes do conteúdo, e a busca 
por informações complementares através dos recursos multimídia.

COMENTÁRIOS

Já os comentários foram incluídos nas categorias de análise com o propósito de avaliar a quan-
tidade de interações dos leitores com o conteúdo publicado. No material analisado foram encon-
tradas reportagens com muitos comentários e outras com nenhum.  A matéria mais comentada foi 
“Collor x Bolsonaro: ‘apagão’ do cinema brasileiro pode se repetir?”187, com 268 comentários. O es-
paço de comentários fica no final da página. É possível comentar e também interagir com outros 
comentários já existentes, através de curtida e respostas, ou mesmo denunciar o conteúdo de um 
comentário.

O considerável número de interações na maioria das reportagens demonstra que o conteúdo 
longo também desperta a atenção dos webleitores não só para a leitura, mas também para comen-
tar as informações ali apresentadas, seja concordando, discordando ou questionando. Além disso, é 
importante que sejam fornecidos esses espaços de interação como forma de compreender as per-
cepções do webleitor. Essas interações podem, inclusive, se tornar base para a construção de outras 
reportagens. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar o webjornalismo é pensar em diversas possibilidades de exploração e aproveitamento 
que o meio oferece ao campo do jornalismo como um todo, mais especificamente as possibilidades 
de caráter multimídia. Na internet não há preocupação com tempo e espaço, assim como acontece 
no rádio, na TV ou nos impressos, e isso faz com que seja o ambiente propício para o desenvolvimen-
to das grandes reportagens que agregam texto, imagem e som.

185 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/edicao/um-ano-de-bolsonaro/index.htm#cover. Acesso em: 05 Ago. 2020.
186 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/edicao/big-brother-brasil-trajetoria-/index.htm#cover. Acesso em: 05 Ago. 2020.
187 - Disponível em: https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/15/collor-x-bolsonaro-apagao-do-cinema-brasileiro-pode-
-se-repetir.htm. Acesso em: 05 Ago. 2020.
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Pensar o jornalismo de longo formato é pensar em uma mudança de hábitos tanto para quem 
produz como para quem consome os conteúdos noticiosos. Os veículos e profissionais precisam 
entender a dinâmica da internet e as funcionalidades dos dispositivos tecnológicos que integram a 
multimidilidade, entender como estes devem ser agrupados não como suporte, mas como conteú-
dos diferenciados. Já o público deve entender que esses tipos de conteúdos também exigem uma 
leitura diferente, mais lenta e mais contemplativa, para que assim os conteúdos sejam entendidos 
em sua plenitude.

Este trabalho, construído com o propósito de analisar a narrativa longform e o conteúdo mul-
timídia do Uol Tab, mostra, portanto, que nesse tipo de construção noticiosa os temas abordados 
podem ser variados, desde os factuais até as pautas frias. A linguagem detalhada e com tom explica-
tivo ajuda a conquistar a atenção do leitor. O texto longo, quando dividido em blocos, torna a leitura 
menos cansativa e mais interessante, pois chama atenção para pontos específicos da história. As 
fontes diversificadas, sejam pessoas, dados históricos, estatísticos ou obras bibliográficas, dinami-
zam o texto e enriquecem a forma de contar os fatos. Já os recursos multimídia se integram ao tex-
to não como suportes, mas como parte da informação. Tudo isso reflete nas interações percebidas 
através dos comentários.

Nesse contexto, é necessário refletir e entender sobre quantidade e qualidade e essa reflexão 
também é para quem produz e para quem consome. Jornalismo longform não diz respeito apenas 
ao tamanho, mas é antes de tudo uma nova dimensão exploratória para as produções jornalísti-
cas e para os públicos. O webjornalismo ainda é uma “jovem” modalidade se comparada às demais, 
contudo, é uma modalidade que oferece múltiplas vertentes e é isso que o torna algo em constante 
mutação e aperfeiçoamento. Sem dúvida, a internet é sim espaço promissor para o jornalismo de 
longo formato e com recursos multimídia, oferecendo assim novas experiências para os públicos 
que também se mostram cada vez mais diversos e com interesses específicos.
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