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RESUMO 

Esta pesquisa trata da forma como os estados de violência, orientados por um 

discurso da violência, constitui, interdiscursivamente, o discurso jornalístico. Para 

tanto, traçamos como objetivo apresentar de que forma o discurso da violência acaba 

impregnando o discurso jornalístico, promovendo uma série de estados de violência. O 

tema mostra-se de grande relevância social e acadêmica, pois contribui com os estudos 

acerca de um fenômeno de grande preocupação social, que é a violência, assim como a 

importância acerca da necessidade de se buscar caminhos para entender os traços de 

uma violência que se encontra em uma dimensão mais sutil, diferente dos atos de 

violência, que se encontram em uma dimensão mais concreta. Partimos, portanto, da 

tese de que o discurso da violência é um discurso atópico, que vive à margem da 

sociedade, impregnando outros discursos nas formas de tratar o outro, mas que pode ser 

apreendido pelos mecanismos da Análise do Discurso, principalmente, pelos princípios 

da cenografia e do ethos discursivo. Para efetivar essa pesquisa, constituímos um 

corpus composto de cinco cenas genéricas selecionadas durante nosso doutorado, 

provenientes da Folha de S. Paulo e da revista Veja. Esse corpus passou por uma 

análise da cena de enunciação, em sua tripartição em cena englobante, cena genérica e 

cenografia, do ethos discursivo do enunciador e das formas estereotipadas de se 

representar o outro no discurso. Como respaldo teórico da Análise do Discurso, 

utilizamos, principalmente, os trabalhos de Dominique Maingueneau. Para discutirmos 

os estados de violência, recorremos, principalmente, a Yves Michaud e, para as 

considerações acerca do discurso jornalístico, buscamos os conceitos em Marcondes 

Filho, Medina e Charaudeau. Esta pesquisa apontou que há um discurso da violência e 

que ele é atópico, ficando, portanto, à margem dos outros discursos tópicos e 

paratópicos, mas que, por meio do interdiscurso, ele acaba impregnando o discurso 

jornalístico e faz com que, por meio da cenografia e do ethos discursivo, cometa-se 

uma série de estados de violência contra os vários grupos e atores sociais, utilizando os 

traços estereotípicos que repousam na memória discursiva das comunidades discursivas 

para tratar o outro de forma violenta. Esse discurso da violência constitui os traços do 

posicionamento do enunciador que pode ou não ser aderidos pelo co-enunciador, 

fazendo com que esse tipo de violência se perpetue.  

Palavras-chave: análise do discurso, discurso da violência, discurso jornalístico, 

cenografia, ethos discursivo. 



ABSTRACT 

This research is about how the state of violence, guided by a discourse of violence, 

constitutes interdiscoursively, journalistic discourse. To this end, the aim of this 

research is to show how the discourse of violence ends impregnating the journalistic 

discourse, promoting a series of states of violence. The theme appears to be of great 

social and academic relevance, as it contributes to the studies about a phenomenon of 

great social concern, which is violence, as well as the importance of the need to seek 

ways to understand the traits of a violence that in one dimension is more subtle, than the 

deeds of violence, who are in a more concrete dimension. We start, therefore, from the 

thesis that the discourse of violence is a discourse of violence atopic, who lives on the 

fringes of society, permeating other discourses in the ways of dealing with each other, 

but that can be apprehended by the mechanisms of discourse analysis, especially the 

principles the scenery and the discursive ethos. To accomplish this research, we formed 

a corpus of five scenes selected during the doctorate process, from Folha de S. Paulo 

newspaper and Veja magazine. This corpus was analyzed in the light of the scene of 

enunciation, divided in global and generic scene and scenography; the discursive ethos 

of the speaker and the stereotypical ways of representing the other in discourse. The 

theoretical framework adopted in this research was discourse analysis conception, 

mainly the works of Dominique Maingueneau. To discuss the state of violence, we 

adopted mainly Yves Michaud, and for the considerations about the journalistic 

discourse, the concepts  of Marcondes Filho, Medina and Charaudeau. As a results, This 

study showed that there is a discourse of violence and it is atopic and outside of the 

other topics and paratopics discourses but, through the interdiscourse, it impregnates the 

journalistic discourse and makes it, in the way of the scenery and the discursive ethos, 

commit yourself a series of states of violence against a lot of groups and social actors, 

using the stereotypical traits that lie in the discursive memory of discursive 

communities to treat each other violently. This discourse of violence is the traces of the 

positioning of the speaker may or may not be adhered to by the co-enunciator, making 

this type of violence be perpetuated. 

 

Keywords: discourse analysis, discourse of violence, journalistic discourse, 

scenography, discursive ethos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese constitui-se por uma base de análise interdisciplinar, para tanto conta 

com uma intersecção de disciplinas para explicar o fenômeno que é o da violência em 

textos jornalísticos. Esse fenômeno tem sido visto por diferentes olhares e em diferentes 

setores devido à complexidade da sua dimensão e do seu tratamento. Neste estudo, 

tratamos não com a violência como ato agressivo, tema sobre o qual recaem muitos 

estudos e muitas ações do poder público e privado no sentido de combatê-lo. Falamos 

de um tipo de violência mais difícil de perceber, pois se encontra em uma dimensão 

mais sutil da ação simbólica, que são os estados de violência.  

Esse tipo de violência é perceptível no espaço do discurso, da troca verbal, das 

representações sociais, dos preconceitos e dos estereótipos, portanto, a concepção de 

que é violência não só os atos, mas também os estados ainda não goza de clareza pela 

sociedade, por isso a dificuldade em combatê-la e encontrar caminhos possíveis para 

isso. É nesse sentido que o nosso trabalho mostra a sua primeira relevância, ou seja, 

tornar públicas as estratégias linguístico-discursivas que promovem esse tipo de 

violência. 

Diante disso, postulamos, como objetivo, examinar essa violência como um 

discurso e, por ser discurso, buscá-la no nível das representações discursivas. Não se 

trata, no entanto, de um discurso comum, ou seja, aqueles com os quais estamos 

acostumados a tratar, como o discurso publicitário, discurso jornalístico, discurso 

científico, pois se trata de um discurso que vive à margem e que se manifesta 

impregnando a ação em outros discursos, como, no caso deste trabalho, o jornalístico. 

Por isso, mostramos de que forma podem-se apreender esses estados de violência em 

discursos jornalísticos. 

Partimos de uma hipótese de que há um discurso da violência que se encontra à 

margem da sociedade, atópico, portanto não é uma prática social legitimada, mas pode 

ser apreendida em outros discursos legitimados, como no discurso jornalístico, por 

meio da construção da cenografia e do ethos que, nas suas práticas, se constituem.  
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A nossa análise centraliza-se no discurso jornalístico por vários motivos. 

Primeiramente, é um dos discursos de maior relevância social na contemporaneidade. A 

pauta das discussões mais importantes da nação é resultado de um processo recíproco 

entre sociedade e jornal, pois tudo o que a sociedade discute está presente no jornal e, 

por estar presente nele, é que ela discute. O jornal é, então, espaço privilegiado de 

interação social em que circulam e se constroem representações sociais que acabam por 

se fixarem na memória coletiva. Por essa grande heterogeneidade de interações sociais 

que circulam dentro do discurso jornalístico é que ele passa a ser constituído por vários 

outros discursos, uns mais perceptíveis, outros menos. Isso ocorre em todos os 

discursos, mas nomeamos o discurso jornalístico por se tratar do campo em que foi 

extraído o corpus para esta pesquisa. Os atos de violência são temas do discurso 

jornalístico, os estados de violência constituem um discurso que vive à margem, 

portanto será mostrado como um discurso atópico, apreendido dentro desse discurso 

jornalístico. 

Em segundo lugar, priorizamos o discurso jornalístico por causa do nosso 

próprio histórico de pesquisa, pois trabalhamos com esse discurso desde o mestrado
1
 e, 

agora, no doutorado, foi possível aprofundar nessa discussão, relacionando-o ao 

discurso da violência. Além disso, este trabalho encontra-se sob uma perspectiva maior 

de pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Discursos da Mídia Escrita (DiME) 

com sede na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a liderança da 

Professora Doutora Ana Rosa Ferreira Dias, e que desenvolve estudos acerca das 

estratégias de produção e recepção dos gêneros discursivos que circulam dentro do 

discurso jornalístico e as suas relações com o discurso da violência e do humor. Nesse 

sentido, mostramos o amadurecimento de quatro anos de pesquisa, de apresentações em 

congressos, artigos publicados, capítulos de livros e cursos pelo Brasil. Isso mostra a 

relevância dessa discussão em nosso percurso acadêmico. 

Além disso, este trabalho se insere na disciplina Análise do Discurso e também 

se propõe a contribuir com as suas questões teórico-práticas. Trabalhamos a partir da 

abordagem teórico-metodológica sistematizada por Dominique Maingueneau, de 

                                                             
1 Tema: O tratamento dado aos gêneros do discurso jornalístico em livros didáticos de Língua 

Portuguesa, sob orientação da Professora Anna Maria Marques Cintra, desenvolvido no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

defendido em 2006. 
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procedência francesa e, ao utilizarmos princípios sistematizados por esse autor, também 

os desenvolvemos no sentido de contribuir com a discussão teórica. Percebemos a nossa 

contribuição, principalmente, em relação às noções de discursos atópicos, 

posicionamento e adesão, além do uso e desenvolvimento de princípios como 

cenografia e ethos discursivo. 

Os estudos sobre os discursos atópicos - discursos que vivem à margem da 

sociedade - ainda são bastante insipientes, pois se trata de um princípio recente. O único 

estudo sistematizado sobre essa questão é do próprio Dominique Maingueneau, com o 

trabalho O discurso pornográfico, publicado em 2010 (b). Não que estados de violência 

não tenham sido estudados anteriormente, como veremos no capítulo II, mas nunca 

como discurso atópico. Por isso, tanto o princípio de discurso atópico como a noção de 

violência como discurso atópico marcam um traço de ineditismo de nosso trabalho. 

Além disso, centralizamos, em nossos estudos, a relação entre posicionamento e adesão 

e as formas como as subjetividades em ação no discurso entram em harmonia e se 

cristalizam em uma memória coletiva, possibilitando a existência de um discurso da 

violência, mesmo que ninguém o assuma enquanto tal. Essa memória coletiva é 

composta por todas as memórias discursivas de dada comunidade, que orientam 

comportamentos, formas de dizer, sentidos para a produção e recepção dos textos, assim 

como a definição dos papéis sociais legitimados e os não legitimados. O discurso da 

violência, fazendo parte dessa memória coletiva, orienta também formas de interação 

entre os indivíduos. 

Traçamos, portanto, essa presença do discurso da violência por meio da análise 

da cena de enunciação, principalmente em relação à cenografia e ao ethos discursivo, 

instâncias pelas quais o discurso se materializa. Para tanto, em nosso primeiro capítulo, 

apresentamos as fronteiras e as delimitações da Análise do Discurso como disciplina. A 

relevância dessa primeira discussão se dá porque muitas são as perspectivas de análise 

existentes e, por isso, optamos por iniciar com um primeiro capítulo que pudesse 

mostrar o arcabouço teórico ao qual nos filiamos. Ainda, apresentaremos a metodologia 

que construímos para a análise e seleção do corpus, retirado da Folha de S. Paulo e da 

revista Veja, e, por fim, apresentamos os discursos aqui estudados: o discurso da 

violência no discurso jornalístico. 
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Partimos para o segundo capítulo, quando tratamos dos conceitos-chave dos 

quais partimos para fundamentar a nossa análise. Buscamos, em uma perspectiva 

diacrônica e sincrônica, os conceitos de ideologia e formação discursiva para 

justificarmos a nossa opção pela noção de posicionamento para, depois, apresentarmos 

as topias do discurso e encontrarmos o lugar do discurso jornalístico e do discurso da 

violência no universo discursivo. Não são dois discursos equivalentes, por isso foi 

necessário mostrar um caminho lógico para entender o jornalístico como um discurso 

tópico o a violência como um discurso atópico. Da mesma forma, tratamos do discurso 

paratópico, pois ele se encontra na base interdiscursiva dos outros e possibilita certas 

formas de dizer que são apropriadas por outros discursos. Para que os conceitos não 

fiquem apenas em uma dimensão teórica e abstrata, inserimos, neste capítulo, a cena 

que usamos na análise-piloto para que, na medida em que desenvolvemos a discussão, 

possamos ilustrá-la pra ficar mais clara. Esse recurso ainda possibilita ir compreendendo 

a nossa hipótese que será confirmada no capítulo de análise (IV). 

Em nosso terceiro capítulo, tratamos dos princípios de análise mais 

precisamente. São eles as cenas de enunciação, mais precisamente, a cenografia e o 

ethos discursivo. Em cena de enunciação, discutimos a sua tripartição em cena 

englobante, cena genérica e cenografia para mostrar como podemos desvelar o ethos 

discursivo do enunciador
2
. A cena englobante que abordaremos, nesta pesquisa, será 

sempre jornalística. Partindo desse pressuposto, mostraremos o gênero do discurso 

utilizado, que permite a existência de uma cena genérica, mas que fica para segundo 

plano, pois a cenografia, instância na qual os coenunciadores interagem de fato, vai se 

legitimando na medida em que a cena vai se desenvolvendo. Nessa cenografia dada é 

que apresentaremos a constituição do ethos discursivo do enunciador, assim como a 

forma como ele propicia outros traços da sua subjetividade, como a instância do fiador, 

tom, corpo e caráter que, atravessados pelo interdiscurso, compõem o seu 

posicionamento. Cada um desses princípios e planos de análise são sustentados pelas 

                                                             
2 A fim de organizar a leitura, usaremos o termo enunciador para aquele que é fonte de referência do 

discurso e co-enunciador para aquele que é destinatário do discurso. O termo coenunciadores servirá 

para designar tanto enunciador como co-enunciador como corresponsáveis pela cena de enunciação. Essa 

nomenclatura foi proposta por Dominique Maingueneau, em conferência proferida no IX Congresso 

Latino-Americano de Estudos do Discurso, na Universidade Federal de Minas Gerais, promovido pela 

ALED (Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso), em 2011, cujo título foi: O Aforisador, 

entre enunciação e anunciação. 
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estratégias linguístico-discursivas que se encontram em um plano mais concreto do 

discurso. 

Por fim, em nosso quarto capítulo, procedemos à análise do corpus que 

constituímos. Nesse espaço, discutimos como o discurso da violência acaba por 

impregnar o discurso jornalístico por meio de cinco cenas de enunciação retirados da 

Folha de S. Paulo e da Veja. Tanto na cenografia, como no ethos discursivo e nas 

representações sobre os atores sobre quem se fala, foram detectados estados de 

violências orientados por um discurso da violência. Essas cinco ocorrências se 

manifestam em cinco gêneros discursivos: notícia, fotojornalismo, capa de revista, 

artigo de opinião e cartas do leitor. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISE DO DISCURSO: FRONTEIRAS E PERCURSOS. 

1.0 Introdução  

Os estudos científicos, atualmente, primam por uma aplicação empírica de suas 

teorias, desfazendo uma representação histórica e racionalista do mundo das ideias, dos 

grandes teóricos que não se impregnavam com a realidade, mas pensavam apenas nas 

teorias idealizadas, pois chegar a aplicá-las empiricamente seria algo que contaminaria 

as teorias mais puras sobre o funcionamento da vida. Embora existam, ainda carecemos 

de análises científicas que venham a campo testarem suas possibilidades de análises 

empíricas e refazer seus pressupostos, caso seja necessário.  

No campo da Análise do Discurso (doravante AD), temos plena consciência de 

que nossa reflexão não tem primazia teórica, mas teórico-prática, pois somos analistas e 

a nossa análise se encontra nesse entremeio, em uma relação dialética. Nesse sentido, 

nem a teoria, nem a prática são descartáveis, muito pelo contrário, elas ganham um 

novo status imbricado no fazer científico. Acessamos uma série de teorias da linguística 

em consonância com outras áreas das humanidades, porém sempre fazemos isso para 

apurar os processos de análise e não para debater questões de cunho puramente teórico. 

A centralidade não está na teoria, mas no sujeito que vê, por meio da teoria, um 

fenômeno empírico e, dessa relação, surge uma explicação. Esse processo aponta que 

não devemos partir de teorias para enquadrar o fenômeno, mas que as teorias e os 

conceitos sejam resultados dessa interação, portanto, como na concepção de Brait 

(2000), é uma atitude dialógica. 

  Claro que, em nossas análises, há um processo recíproco em que usamos uma 

teoria e, ao aplicá-la e refletirmos sobre ela, também a revisamos no sentido de 

questioná-la, ampliá-la e propor novos caminhos teóricos. Para Maingueneau
3
 (2007, 

p.17): 

                                                             
3 Fonte: Maingueneau, Dominique. A análise do discurso e suas fronteiras. Matraga, Rio de 
Janeiro, v. 14, n. 20, 2007. Disponível em: 
<http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html>. Acesso em: 21 de out. de 2011.  

http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html
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... a análise do discurso não veio simplesmente preencher um vazio da 
linguística do sistema, como se a Saussure tivéssemos adicionado 

Bakhtin, ou como se a uma linguística da “língua” acrescentássemos  

uma linguística da “fala”. É verdade que ela mantém um elo 

privilegiado com as ciências da linguagem, domínio ao qual pertence 
(...) todavia, seu desenvolvimento implica não apenas uma extensão 

da linguística, mas também uma reconfiguração do conjunto de 

saberes. 

 

Por isso, podemos dizer que em AD também se revê e produz teoria sobre o 

discurso, mas a sua existência só se justifica pela análise. Diante desse painel é que 

propomos, neste primeiro capítulo, começar com questões bem gerais em AD, para 

situar o nosso leitor e construir um espaço de onde ele possa partir para interagir com o 

nosso trabalho e com o nosso percurso de análise. São questões acerca da representação 

que se tem em AD sobre as fronteiras da disciplina, os percursos metodológicos 

possíveis para construção de corpora e de metodologia de análise e, por fim, os 

discursos objetos de nossa pesquisa. Acreditamos que, assim, o leitor possa se situar 

melhor na leitura, mas não se sentirá cansado com longos capítulos teóricos. Em nosso 

trajeto, optamos por trazer a teoria já aplicada ao gênero que utilizamos na análise-

piloto, com o intuito de ilustrá-la. 

 

1.1.  Por uma perspectiva interdisciplinar. 

Uma primeira reflexão é compreender a AD em sua essência interdisciplinar ou 

transdisciplinar. Essa etapa é necessária, porque a interdisciplinaridade não pressupõe 

apenas uma reflexão teórica e metodológica, mas também um sujeito interdisciplinar, 

que olha o mundo numa perspectiva mais integralista e menos fragmentada. A AD 

começa a ser gestada no campo dos estudos filosóficos de Michel Foucault e Michel 

Pêcheux, que retomam o marxismo, e também na psicanálise lacaniana, por isso, em seu 

surgimento, ela já vem marcada por esse traço interdisciplinar. Para entender esse 

processo, não é necessário ir aos confins da história da linguística. Como a nossa análise 

tem procedência naquilo que se acostumou chamar de Escola Francesa ou de Análise do 
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Discurso de Linha Francesa, reconhecemos aqui a nossa filiação teórica. A esse 

respeito, Brandão (2004, p.18) diz que  

 

as duas grandes vertentes que vão influenciar a corrente francesa de 

AD são, do lado da ideologia, os conceitos de Althusser e, do lado do 

discurso, as ideias de Focault. É sobre influência dos trabalhos desses 
dois teóricos que Pêcheux, um dos estudiosos mais profícuos da AD, 

elabora seus conceitos. De Althusser, a influência mais direta se faz a 

partir de seu trabalho sobre os aparelhos ideológicos de Estado na 
conceituação do termo “formação ideológica”. E será da Arqueologia 

do saber que Pêcheux extrairá a expressão “formação discursiva”, da 

qual a AD se apropriará, submetendo-a a um trabalho específico 

(BRANDÃO, 2004, p. 18) 

 

Essa filiação estabelece a preocupação, pelo menos nas primeiras décadas de 

existência da AD, a um tratamento de corpora mais voltado para o discurso político, 

avançando, nos momentos posteriores, para estudos dos discursos da mídia, religião e 

literatura, mas mantendo, claramente, uma distância daqueles discursos considerados 

mais cotidianos como os corpora das falas cotidianas que não se configuravam como 

interesse central. 

No entanto, pelo seu traço interdisciplinar, a AD criou uma possibilidade de 

caminhos mais abertos para os analistas do discurso. Tudo o que não se encaixa em 

nenhuma outra área das ciências sociais, costuma-se colocar o rótulo de AD. 

 

Um número crescente de trabalhos que não conseguem com facilidade 

se encaixar nos compartimentos tradicionais pode ser levado a se 

apresentar sob a etiqueta “Análise do discurso”, a fim de conquistar 

um mínimo de autoridade, inserindo-se em um domínio que oferece a 
vantagem de se apresentar como um domínio aberto. Essa não é, aliás, 

uma situação exclusiva da análise do discurso. Nas ciências sociais ou 

humanas constituem-se conjunto de pesquisa transversas que, segundo 
os países, vinculam-se a espaços cujos objetos e procedimentos ainda 

são mal identificados, se pretendermos classificá-los segundo recortes 
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já clássicos: “cultural studies”, semiótica, comunicação, etc 

(MAINGUENEAU
4
, 2007, p.14). 

 

Apesar disso, pensar em um espaço de análise interdisciplinar não diminui a 

seriedade com que se deve construir a pesquisa, com os objetivos, conceitos e 

metodologia bem organizados, a fim de não se fragilizar, tanto na sua condução como 

nas conclusões. Primeiramente, vimos a AD como uma disciplina no interior da 

linguística. Isso nos delimita muito precisamente, mostrando que a nossa base teórica é 

a da linguística e a utilização de outras áreas do conhecimento servirá dentro dessa 

grande área, ou seja, quando propomos um trabalho interdisciplinar, o propomos no 

interior de uma disciplina. Não se trata de uma justaposição, mas trazer essa ou aquela 

disciplina, seus conceitos e metodologias, para o interior da AD, para favorecer aos 

nossos objetivos. Por isso, podemos dizer que a AD é uma disciplina gerada de uma 

discussão interdisciplinar. Segundo Nicolescu (1999, p. 53), 

 

a interdisciplinaridade tem uma ambição diferente da 

pluridisciplinaridade. Ela diz respeito à transferência de métodos de 

uma disciplina para outra. Podemos distinguir três graus de 

interdisciplinaridade: a) um grau de aplicação. Por exemplo, os 
métodos da física nuclear transferidos para a medicina levam ao 

aparecimento de novos tratamentos para o câncer; b) um grau 

epistemológico. Por exemplo, a transferência de métodos da lógica 
formal para o campo do direito produz análises interessantes na 

epistemologia do direito; c) um grau de geração de novas disciplinas. 

Por exemplo, a transferência de métodos da matemática para o campo 
da física gerou a física-matemática, os da física de partículas para a 

astrofísica ... 

 

Diante desse quadro, podemos encarar a AD no processo de desenvolvimento de 

uma perspectiva interdisciplinar e, por isso mesmo, entendendo-a no terceiro grau 

proposto por Nicolescu (1999), como uma disciplina gerada no bojo do pensamento 

                                                             
4 Fonte: Maingueneau, Dominique. A análise do discurso e suas fronteiras. Matraga, Rio de 
Janeiro, v. 14, n. 20, 2007. Disponível em: 
<http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html>. Acesso em: 21 de out. de 2011. 

http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html
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interdisciplinar. Podemos perceber, inclusive, que estamos às portas do que se chama 

de transdisciplinar, como  

 

aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Se o objetivo é a 

compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a 

unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1999, p. 53). 

 

Ao analisar, por exemplo, o discurso da violência no interior do campo 

discursivo jornalístico, não conseguiremos atingir os objetivos apenas com o aparato da 

linguística, é necessário acessar outras áreas para chegar até as nossas metas. Por isso, 

chamamos da sociologia e da psicologia os conceitos de violência e, das ciências da 

comunicação, os conceitos de jornalismo. Nesse processo, um caminho epistemológico 

se constitui, pois não se trata apenas de uma justaposição de disciplinas, mas os 

conceitos se entrelaçam dando espaço para uma nova análise, porém tais conceitos 

advindos dessas outras áreas se submetem às restrições da AD, assim como a própria 

linguística. O objeto da AD é o interdiscurso, logo essas áreas todas deverão atender 

aos objetivos da AD para dar tratamento a esse objeto. 

Em termos gerais, a AD tem como objetivo analisar o lugar social dos 

coenunciadores por meio dos dispositivos de enunciação, e é para atingir esses 

objetivos que trazemos os conceitos dessas outras disciplinas. Analisar a violência 

dentro da sociologia requer levantar os papéis sociais que se constroem para a ação 

violenta ou para a manifestação da violência e suas representações estereotipadas; no 

espaço da psicologia, procura-se perceber os traços que levam o inconsciente a dominar 

o consciente e provocar a atitude violenta, porém nenhuma das duas áreas tem como 

objetivo mostrar como isso se manifesta e controla o discurso, posiciona os sujeitos 

dentro da formação discursiva, que determina o lugar social de onde as pessoas falam.  

Podemos depreender que, em relação a esse quadro, cada disciplina possui seus 

objetivos, conceitos e metodologias e o uso de outras disciplinas deve se submeter a 

esses objetivos. Essa perspectiva interdisciplinar acaba instaurando uma crise no 

interior de todas as ciências, mesmo naquelas tidas como ciências duras que são as 
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exatas. Durante o paradigma do pensamento racionalista
5
, assumimos a prática de que 

para configurar uma área disciplinar, uma ciência deve organizar suas fronteiras bem 

delimitadas, seus objetivos claros, objeto único e conceitos epistemológicos que sejam 

únicos. Ao analisar o objeto, devemos reduzi-lo para explicá-lo, por meio de uma 

retirada de tal fenômeno da sociedade que possa ser visto isoladamente e com 

distanciamento entre o olhar do cientista e o fenômeno. 

Esse paradigma não vem mais se sustentando e não só pela reflexão que se 

estabelece nas ciências humanas, mas principalmente nas ciências exatas de aplicação 

como a Física. Usemos, como exemplo, a física quântica que já nasceu no interior de 

uma perspectiva de relatividade desenvolvida por Einstein, que mostra que todo o 

acontecimento é relativo e que não se podem acessar os fenômenos reduzindo-os a um 

sistema único de organização separado do resto do mundo, mas que tudo está 

interligado. Referimo-nos aqui à complexidade que Morin (2001) discute em seus 

estudos. O mundo é complexo e, ao olhar e analisar um fenômeno, podemos recortá-lo, 

mas não reduzi-lo ou retirar os traços complexos da sociedade que estão na sua 

constituição. Reduzi-lo para explica-lo é reduzir o nosso olhar, logo reduzir o sujeito 

que olha e o sujeito no mundo. 

Diante disso, a perspectiva interdisciplinar não vem resolver o problema de uma 

vez, mas cria a possibilidade de apreender o fenômeno em sua forma mais complexa, 

servindo como um sistema de conhecimento aberto. Assim funciona na AD, focaliza um 

certo espaço discursivo, dentro de um campo discursivo, conclui acerca dos dispositivos 

de enunciação e a forma como se manifesta o posicionamento do sujeito, mas sem, no 

entanto, dar explicações definitivas, mas abertas. 

Levando-se em conta que construiremos um espaço discursivo dentro do campo 

jornalístico para detectar a violência, podemos concluir que outras formas de olhar o 

mesmo espaço podem coexistir, como olhar o cômico, o erótico, o literário etc. Como a 

ciência ainda não construiu uma forma de apreender o discurso na sua plenitude, essas 

perspectivas vão conversando e se complementando para construir um painel do 

funcionamento do discurso. 

                                                             
5 A nosso ver, o paradigma racionalista ainda orienta muitos estudos científicos, pois ainda está enraizado 

na sociedade, mas em crise que cresce na medida em que o paradigma da complexidade começa a 

instaurar. 
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Como já mencionamos, nossa perspectiva, apoiada em Dominique 

Maingueneau, vem da tradição francesa, uma tradição que se instaurou a partir das 

análises preocupadas com o campo político. A AD parece ter se estruturado para 

analisar o campo político, porém com o tempo foi sendo utilizada para a análise de 

outros campos como o religioso, o literário, das várias mídias etc. Dessa forma, 

construiu-se uma relação recíproca entre o que é social e as análises propostas. Isso 

implica dizer que há uma demanda social a ser tratada e como a sociedade não está 

configurada de forma completa, fechada, a AD também não tem como se configurar 

como uma disciplina fechada, por isso mesmo um sistema aberto, flexível e dinâmico.   

Assim como a sociedade é um espaço em construção, a AD também é um espaço 

em construção, pois acreditamos que todas as disciplinas o sejam. Como um espaço em 

construção, temos uma situação paradoxal para atuar, pois ao mesmo tempo em que não 

podemos usar de uma rigidez clássica e racionalista das ciências tradicionais, não 

podemos dar chance à fragilidade de uma análise em que nada seja tão concreto ou 

explicado. Temos que atuar nesse espaço paradoxal, com a flexibilidade das teorias das 

incertezas, mas com o rigor de um olhar científico.  

 

1.2.  Os percursos 

Como pudemos depreender do quadro delineado acima, a AD se constitui como 

um sistema aberto de conhecimento, mas não como um sistema frágil, por isso, o seu 

percurso de análise precisa estar fortemente configurado para evidenciar a clareza dos 

objetivos, dos conceitos e da análise. Essa clareza ajuda a constituir um processo seguro 

e sustentado para legitimação dessa análise. Por isso mesmo, cabe, neste momento, 

evidenciar um percurso mais geral da AD, que entra em consonância com o nosso 

percurso de pesquisa. Não podemos determinar que todas as pesquisas sigam um 

processo único, por isso dizemos que podem existir tantas análises do discurso quanto 

são os analistas, mas em termos gerais, alguns pressupostos são necessários. 

O objeto da AD é o interdiscurso, portanto é necessário entender o que é 

discurso. Discurso é algo que está além da língua ou é a língua apreendida em outra 

dimensão. Antes dos estudos voltados para o discurso, compreendia-se que, ao estudar a 
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língua, poderíamos apontar a forma como se usa, seja como instrumento ou como meio 

de ter uma performance melhor da competência linguística, respectivamente 

estruturalismo e gerativismo. Com as pesquisas dos filósofos de Oxford, baseados nas 

teorias dos Atos de fala e “na busca de conexões determinadas por regras, entre textos e 

seu comunicativo-situacional” (KOCH, 2004: p 13), mostrou-se que nem sempre o que 

está escrito é o que está sendo dito, ou seja, haveria algo no contexto que daria uma 

força de sentido diferente para um enunciado que não aquele que normalmente se via no 

significado. A partir de então, começa-se a repensar que o que orienta o uso linguístico 

não está no linguístico estritamente , como um sistema, mas em algo que o envolve. 

Nesse momento, em que se institui o que ficou conhecido por Pragmática
6
, apreende-se 

a língua em uma dimensão maior que é a dimensão do contexto e como esse contexto 

orienta falares e sentidos para as leituras.  

 

A noção de “discurso” é muito utilizada por ser o sintoma de uma 
modificação em nossa maneira de conceber a linguagem. Em grande 

parte, essa modificação resulta da influência de diversas correntes das 

ciências humanas reunidas frequentemente sob a etiqueta da 
pragmática. Mais que uma doutrina, a pragmática constitui, com 

efeito, uma certa maneira de apreender a comunicação verbal 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 82) 

 

Essa dimensão, com as pesquisas posteriores, possibilita entender que estudar 

discurso é estudar formas de restrições à atividade de linguagem, ligadas aos 

posicionamentos que os enunciadores possuem em determinadas práticas discursivas. 

Vimos, por esse caminho, que discurso não é um objeto dado, fechado, que 

possa ser estudado em sua plenitude, pois ele se manifesta em outra dimensão que está 

além da língua de forma concreta, sons, grafia, sintaxe. Mas é justamente nessa relação 

                                                             
6 Alguns (Schiffrin, 1994) reservam a denominação “abordagem pragmática” a uma corrente específica 

de estudo do discurso na linha de Grice (1979), que se fundamenta no princípio da cooperação e nas 

máximas conversacionais. Nessa perspectiva, considera-se como “pragmática” qualquer teoria que situa 

em seu centro noções como as de conhecimento partilhado e de inferência. A essa abordagem associa-se, 

de fato, uma concepção inferencial do sentido, segundo a qual os sujeitos falantes constroem inferências, 

apoiando-se no contexto e no pressuposto de que as máximas conversacionais são compartilhadas pelos 

dois parceiros. A intersubjetividade está, desse modo, no centro da semântica. O interlocutor tem a 

intenção de produzir um certo efeito sobre o seu interlocutor e ele de fazê-lo reconhecer essa intenção. 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEUAL, 2004, p. 394) 
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entre o discurso e a língua que podemos localizar uma possibilidade do que a AD 

estuda, pois o discurso não é um objeto fechado e não é privilégio apenas do olhar do 

analista do discurso, mas também do psicólogo, do historiador etc. Para Maingueneau
7
 

(2007, p. 19): 

 

O interesse que governa a análise do discurso seria o de apreender o 
discurso como uma intricação de um texto e de um lugar social, o que 

significa dizer que seu objeto não é nem a organização textual, nem a 

situação de comunicação, mas aquilo que as une por intermédio de 
um dispositivo de enunciação específico. Esse dispositivo pertence 

simultaneamente ao verbal e ao institucional: pensar os lugares 

independentemente das palavras que eles autorizam, ou pensar as 

palavras independentemente dos lugares com os quais elas estão 
implicadas significaria permanecer aquém das exigências que fundam 

a análise do discurso. 

 

Quando falamos desse dispositivo que une o lugar institucional ao verbal, 

tratamos de gênero do discurso, que será mais aprofundado no capítulo III. Na citação 

acima, restam-nos duas questões complexas e consequentes uma da outra: como definir 

o que é um lugar institucional e, em se tratando de um lugar social, sabemos que ele é 

sempre transpassado por diversos discursos; como definir um lugar social na sua relação 

com outros lugares sociais. Logicamente, estamos falando do interdiscurso. 

Nos termos da nossa pesquisa, o lugar social que localizamos é o jornalístico, 

porém analisamos a violência como outro discurso, outro lugar social, que está na base 

constitutiva do corpus que levantamos dentro do discurso jornalístico. Se existem aí 

dois lugares sociais, onde se localiza o enunciador? Concluímos, então, que o lugar 

social é o discurso constituído na base por um interdiscurso e revelado pelo 

posicionamento do enunciador. Tanto discurso como as relações interdiscursivas, que 

apontam para o lugar social são abstrações do analista para entrar no discurso. 

Concordamos, então, com a ideia de Maingueneau (2007) de primado do interdiscurso. 

O que existe no mundo é o caos do interdiscurso e cabe ao analista determinar, em sua 

                                                             
7 Fonte: Maingueneau, Dominique. A análise do discurso e suas fronteiras. Matraga, Rio de 
Janeiro, v. 14, n. 20, 2007. Disponível em: 
<http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html>. Acesso em: 21 de out. de 2011. 

http://www.pgletras.uerj.br/matraga/fichatecnica.html
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análise, um discurso para poder entrar no universo do interdiscurso, estabelecendo as 

relações lógicas por meio do corpus constituído.  

Em seus estudos, Maingueneau (2007, p.21) aponta como primeira hipótese do 

seu trabalho que “o interdiscurso tem precedência sobre o discurso. Isso significa 

propor que a análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de troca de vários 

discursos convenientemente escolhidos”. Isso implica dizer que, se há uma 

regularidade, ela é primordialmente interdiscursiva, portanto os discursos não se 

constituem sozinhos, de forma independente. Dito isso, parece ser simples essa 

apreensão, mas pensar a complexidade da heterogeneidade constitutiva do discurso é 

pensar na heterogeneidade das identidades, do ethos discursivo, dos coenunciadores, 

das cenas enunciativas etc.  

Analisar, portanto, o discurso na hipótese de sua gênese interdiscursiva não é 

simples, mas bastante complexo. Talvez, seja justamente isso que tenha levado alguns 

pesquisadores em linguística a se preocuparem mais com a questão da estrutura dos 

gêneros do discurso, localizando nessa estrutura uma estabilidade possível de ser 

apreendida (Rojo, 2005). Uma busca de estabilidade dos fenômenos linguísticos pode ir 

contra a própria ideia de complexidade dos gêneros. Complexidade que muitas vezes é 

apontada por quem pesquisa em outra área que não a linguística. Quando os estudiosos 

de certa área do conhecimento ficam muito centrados em suas próprias áreas, podem 

criar um enraizamento com teorias e conceitos que, ao invés de ajudar, podem ser um 

limitador do avanço da discussão. Por isso que, muitas vezes, no caso da linguística, a 

contribuição para o seu avanço vem de outras áreas, como os próprios filósofos de 

Oxford, Michel Foucault e Pêcheux, Mikhail Bakhtin, entre outros. 

Como uma área do conhecimento, em um paradigma racionalista, trabalha mais 

tranquilamente com seus próprios conceitos, a linguística investiu muitos estudos acerca 

do processo de intertextualidade explícita ou, nos termos de Maingueneau (2007), 

heterogeneidade mostrada, por ser de fácil apreensão aos aparelhos linguísticos como 

discurso citado, autocorreções, palavras entre aspas etc. Isso é diferente de uma 

heterogeneidade constitutiva, pois ela não deixa marcas no enunciado e só pode ser 

mesmo apreendida por um procedimento analítico que parta do primado do 

interdiscurso e que possa ir além da disciplina. 
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Essa ideia encontra, claramente, eco no que Bakhtin (1992, 2010) já havia dito 

em relação à palavra como sendo uma arena ideológica, que tem por base as teorias 

acerca do dialogismo. Também encontra eco nos estudos de Ducrot (1987) acerca da 

polifonia, ou seja, as várias vozes no enunciado. É necessário, no entanto, ficar 

esclarecido que interdiscurso não é nem dialogismo, nem polifonia, apreende esses dois 

conceitos, mas é mais do que isso. É a constituição do discurso formado por várias 

formações discursivas, manifestada em uma prática discursiva territorializada 

(MAINGUENEAU, 2008). 

Como vimos, então, não é possível apreender o interdiscurso e, por isso 

percorremos uma tríade para a construção da análise: universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo. Por universo discursivo, entendemos um conjunto finito 

que não pode ser apreendido em sua globalidade, por isso de pouco interesse para o 

analista, pois é no campo e no espaço discursivos que a sua análise ganha corpo. O 

universo discursivo é a totalidade dos discursos, o conjunto de todos os discursos que 

existem no mundo. Como uma das etapas do processo de constituição do corpus, a 

noção abstrata de universo discursivo é apenas para um ponto de partida. É, portanto, 

nas etapas de delimitação do campo discursivo e do espaço discursivo que o corpus 

começa a ganhar concretude. 

Por campo discursivo, compreendemos um conjunto de formações discursivas 

que concorrem para a formação de uma territorialidade em que circulam certos gêneros 

do discurso que atribuem certos papéis sociais para a interação, determinando um lugar 

social. Isso equivale a um discurso a ser nomeado como campo do discurso jornalístico, 

do discurso político, do discurso religioso. Dentro desse campo, podemos constatar 

certas regularidades que vão se construindo historicamente e que determinam a ação 

daquele que fala no seu interior. Essa etapa se constitui como uma abstração do analista, 

pois os discursos não estão por aí disponíveis de forma pura para serem apreendidos, 

mas o analista o determina de acordo com os seus objetivos. Se pensarmos no discurso 

jornalístico como exemplo, ainda poderíamos colocá-lo no interior de um campo do 

discurso do entretenimento, do discurso político, do discurso publicitário, pois se trata 

de uma abstração. 
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O “campo discursivo” é definível como um conjunto de formações 
discursivas que se encontram em relação de concorrência, em sentido 

amplo, e se delimitam, pois, por uma posição enunciativa em uma 

dada região. O recorte de tais campos deve decorrer de hipóteses 

explícitas e não de uma partição espontânea do universo discursivo 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 117).  

 

Ainda sobre essa questão, o campo discursivo é muito amplo e impossível de ser 

analisado em sua plenitude e, por isso, o terceiro passo do analista é construir o espaço 

discursivo. Por espaço discursivo, compreendemos uma série de enunciados cuja 

relação estabelecida pelo analista possibilita uma lógica entre eles, uma coesão que 

mostrará, em última instância, as restrições desse lugar social. 

 

O “espaço discursivo”, enfim, delimita um subconjunto do campo 

discursivo, ligando pelo menos duas formações discursivas que, 
supõe-se, mantêm relações privilegiadas, cruciais para a compreensão 

dos discursos considerados. Este é, pois, definido a partir de uma 

decisão do analista, em função de seus objetivos de pesquisa. Não é 
por simples comodidade que determinados subconjuntos são 

recortados (porque seria difícil apreender um campo discursivo em 

sua totalidade), mas também e sobre tudo porque uma formação 

discursiva dada não se opõe de forma semelhante a todas as outras que 
partilham seu campo: certas oposições são fundamentais, outras não 

desempenham diretamente um papel essencial na constituição e 

preservação da formação discursiva considerada 

(MAINGUENEUAU, 1997, p 117). 

 

Tendo por base esse processo é que construímos o nosso próprio percurso, como 

mostraremos no próximo item. 

 

1.3. Metodologia de Análise. 

O percurso, que fizemos anteriormente, funciona como uma metalinguagem da 

metodologia que adotamos para efetivação desta pesquisa. Para procedermos à análise 

do corpus, propusemos entrar no universo discursivo pelo campo do discurso 
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jornalístico. Essa escolha deve-se ao fato, primeiramente, de optarmos por uma prática 

discursiva de grande relevância social. As práticas jornalísticas estão cada vez mais no 

cerne da sociedade, da sua estrutura. Vivemos uma época que, por muitos, é chamada de 

sociedade da informação. É essa informação que hoje se usa como moeda de troca, que 

determina heróis e vilões, que faz, em grande medida, com que a sociedade esteja 

interligada.  

Como mencionamos anteriormente, dentro das nossas pesquisas, voltamos muito 

os nossos olhares para as relações entre o discurso jornalístico e o discurso da 

violência. Nesse sentido, vemos a AD como uma disciplina que, em muito, pode 

contribuir para desvelar os traços da relação interdiscursiva entre esses dois discursos.  

O primeiro passo que adotamos para averiguar a possibilidade aventada por 

nossa hipótese, que consiste na revelação da existência de um discurso da violência 

como discurso atópico, foi aplicar os princípios da AD que selecionamos por serem 

mais eficientes para a nossa proposta, a cenografia e o ethos discursivo. Para tanto, 

desenvolvemos uma análise-piloto com a reportagem “As Madraçais do MST
8
”, 

publicada em 8 de setembro de 2004, na revista Veja. Essa primeira análise nos revelou 

que, por meio das cenografias e por meio do ethos discursivo, poderíamos compreender 

a forma como o discurso da violência se manifesta, orientando, produzindo sentidos e 

constituindo os posicionamentos. Dessa forma, pontuamos como objetivo examinar o 

modo como o discurso da violência acaba impregnando o discurso jornalístico por 

meio de relações interdiscursivas possíveis de serem apreendidas na cenografia e na 

construção do ethos discursivo, constituindo o posicionamento do enunciador. 

Para mostrar essa manifestação, fizemos um levantamento teórico que 

subsidiasse nossa análise e o nosso olhar no sentido de estabelecermos um espaço 

discursivo que oferecesse uma relação interdiscursiva entre o discurso jornalístico e o 

discurso da violência, que é a montagem do corpus. Esse processo foi mostrando a 

necessidade de se escolher, dentro da mídia impressa, veículos que tivessem uma 

inserção grande no Brasil, para que pudéssemos revelar a dimensão de alcance do 

discurso da violência. Por isso, foi quase natural escolhermos esses dois dos veículos 

mais lidos e mais influentes na história do país, a Folha de S. Paulo e a Veja. 

                                                             
8 Vide anexo 1. 
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A Folha de S. Paulo (doravante FSP) é um dos jornais mais vendidos em todo o 

Brasil e que, nas últimas décadas, tem ficado, quase todos os anos, em primeiro lugar 

nos números de exemplares comprados nas bancas e por assinantes, embora, nos 

últimos dois anos (2010 e 2011), tenha apresentado uma queda nas vendas
9
. Em 2009, a 

Associação Nacional de Jornais
10

 apontou que FSP atingiu a marca de 296.558 

unidades vendidas em média. Já em 2010, a mesma associação apontou que a FSP 

estava em segundo lugar, com 294.498, ficando atrás do Super Notícia, jornal popular 

tabloide de Belo Horizonte, com 295.701. Essa oscilação é bastante comum, porém não 

tira a importância da influência desse jornal no país e nem da sua influência na própria 

história do Brasil. Isso porque a FSP já conta com mais de 90 anos de história, quando 

foi fundada com o nome de Folha da Noite, época em que surgiu por uma iniciativa da 

equipe de redação do jornal o Estado de São Paulo que se propunha atingir um público 

diferente dos seus interesses (OLIVEIRA, 2010), tanto que, segundo dados do próprio 

jornal
11

, todas as impressões da FSP eram feitas nas oficinas do Estado de São Paulo. 

Isso ocorre até 1925, quando a Empresa adquiri sua primeira máquina impressora 

rotativa. Ainda, nesse momento, cria o jornal Folha da Manhã, que funcionou como 

uma espécie de versão matutina da Folha da Noite e, em 1949, a Folha da Tarde. É em 

1º de janeiro de 1960 que esses três jornais se fundem e surge a Folha de S. Paulo. 

Desde essa época, esse jornal tem sido testemunha e palco em que circularam 

informações sobre as grandes transformações sociais do Brasil, seja noticiando, 

influenciando e, muitas vezes, tomando partido nas lutas políticas pelas quais o país 

passou. Foi assim, por exemplo, ao trazer um posicionamento próximo tanto aos 

militares durante a Ditadura Militar como daqueles que defendiam as Diretas Já, em 

1985, época em que começa a construir uma imagem supostamente mais esquerdista, a 

                                                             
9 No fim de 2011, a Rede Record de Televisão começou a noticiar uma crise no interior do Grupo Folha 
motivada pela queda nas vendas e que desencadeou uma série de cortes com funcionários e fechamentos 

de sucursais. De fato, houve queda nas vendas de exemplares, porém isso não teve uma implicância direta 

nos posicionamentos que normalmente a Folha de S. Paulo ocupa nos rankings de vendas de jornais, pois 

outros jornais também diminuíram o seu volume de vendas. Apenas o Super Notícia aumentou a 

vendagem, como mencionado. Essas informações podem ser conferidas no site disponível em: 

<http://noticias.r7.com/videos/em-crise-jornal-folha-de-sp-demite-mais-

funcionarios/idmedia/4ecd7a7792bb0987740444b8.html>. Acesso em: 06/02/2012. 
10 Fonte disponível em: <http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-

do-brasil>. Acesso: 06/02/2012. 
11 Fonte disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/cronologia.shtml>. Acesso em: 

06/02/2012. 

http://noticias.r7.com/videos/em-crise-jornal-folha-de-sp-demite-mais-funcionarios/idmedia/4ecd7a7792bb0987740444b8.html
http://noticias.r7.com/videos/em-crise-jornal-folha-de-sp-demite-mais-funcionarios/idmedia/4ecd7a7792bb0987740444b8.html
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil
http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/cronologia.shtml
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fim de se contrapor com a imagem do Estado de São Paulo, seu principal concorrente e 

com traços tidos como mais direitistas.  

Na mesma rota, a revista Veja também goza de uma história parecida em relação 

a sua inserção e suas relações com história desse país. Essa revista tem um tempo de 

vida bem menor que a FSP, pois sua primeira edição data de 1968, portanto pouco mais 

de 40 anos, mas também foi espaço de grandes discussões políticas que transformaram a 

história do Brasil. Com posicionamento político bastante claro, vários exemplos 

poderiam ser citados, mas a relação que essa revista construiu com os dois mandatos do 

governo Lula dá a medida da sua inserção nas discussões políticas estruturais do país. 

Nesses períodos, a Veja protagonizou uma série de crises políticas como denunciante ou 

como propagadora das denúncias, assim mostra Makhoul (2009, p. 9): 

 

A mídia –objeto de estudo deste trabalho- jamais teve no Brasil sua 
atuação tão questionada por diversos setores da sociedade quanto no 

mandato de Lula. A revista Veja esteve entre os protagonistas dos 

escândalos do primeiro governo do PT. Suas reportagens serviram 

tanto para iniciar um escândalo como para mantê-lo na pauta da mídia. 

 

Questionando ou não a forma bastante parcial com que Veja age em suas 

coberturas, fato é que se tornou a revista que mais vende no Brasil. Segundo dados do 

Instituto Verificador de Circulação
12

, ela possui uma tiragem líquida de 1.065.963 

exemplares entre venda em bancas e assinaturas, o que revela o seu poder de alcance. 

Após a escolha desses dois veículos, procedemos a um acompanhamento e 

leitura dos exemplares que circularam durante o período de nossa pesquisa, entre 2008 – 

2011, ou seja, o tempo de pesquisa de doutoramento. A leitura desse material foi feita 

com base no que nos revelou a análise piloto e, diante disso, selecionamos certas 

ocorrências para que pudéssemos averiguar se a violência apreendida na análise piloto 

poderia ser confirmada em outros textos. Era necessário, portanto, selecionar um 

material que apresentasse, no interdiscurso, o discurso da violência e o discurso 

jornalístico apreendidos na relação entre a cena genérica e a cenografia. Desse 

                                                             
12 Fonte disponível em: < http://www.ivcbrasil.org.br/>. Acesso em: 06/02/2012. 

http://www.ivcbrasil.org.br/
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acompanhamento, selecionamos, então, um texto de 2008, dois de 2009, um de 2010 e 

um de 2011, para compor o nosso corpus de análise. São eles: 

1. Aprendiz de feiticeiro, FSP, 18/03/2008, gênero discursivo: fotojornalismo, 

cenografia de charge. 

2. Ditadura, FSP, 20/02/2009, gênero discursivo: carta do leitor, cenografia de 

debate político.  

3. Objetos da família se espalham por 200 metros, FSP, 25/09/2009, gênero 

discursivo: notícia, cenografia literária. 

4. A confissão da bruxa, revista Veja, 26/05/2010, gênero discursivo: capa de 

revista, cenografia de contos de fada. 

5. Procura-se uma grande cozinheira, FSP, 15/11/2012, gênero discursivo: 

artigo de opinião, cenografia de anúncio de emprego. 

 Tais textos selecionados se prestaram a mostrar, de forma bastante didática, o 

discurso da violência, pois possuíam uma cenografia diferente da cena genérica 

propiciada pelo gênero discursivo, cuja forma de utilização evidenciou estados de 

violência, possibilitando a emergência do ethos discursivo e de representações dos 

atores sobre os quais se falavam numa relação permeada, também, por estados de 

violência.  

Esse material passou por um estudo exploratório da cenografia e de que forma 

ela revela estados de violência diante de um fato tratado, para depois levantarmos os 

traços constitutivos do ethos discursivo do enunciador e das representações dos atores 

sobre os quais se escreve. Por fim, caracterizamos o posicionamento ao qual o co-

enunciador pode ou não aderir e como ele é transpassado pelos estados de violência, 

revelando assim o discurso atópico da violência. Agora, passemos a conhecer, mais 

profundamente, os discursos analisados nesta pesquisa. 

1.4. Os discursos em análise. 

1.4.1. O discurso jornalístico 

O discurso jornalístico expressa uma prática social dentro de uma lógica de 

mercado, que trabalha a informação e o saber como produtos a serem consumidos pelos 
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leitores, da mesma forma que se compra uma roupa, um móvel ou um produto qualquer, 

pois é o seu poder de venda que determinará a eficiência e sobrevivência no mercado 

editorial. Logo, notícia e informação não estão no mesmo patamar. A notícia não tem 

função primeira de passar uma informação, mas transformá-la em fato noticioso, ou 

seja, um fato, por si só, não vende jornal, o que vende é a construção noticiosa que se 

faz dele. 

Para Marcondes Filho (1997), o jornal é constituído por seu valor de troca e de 

uso, assim como Karl Marx apontou nas relações capitalistas. O consumidor procura o 

jornal para satisfazer seu desejo de informação. Impulsionado pela necessidade de ficar 

atualizado e informado, o leitor paga por um jornal que possa torná-lo capaz de agir em 

sociedade como alguém que sabe o que acontece, conhece os fatos mais importantes do 

dia e possui uma opinião sobre os acontecimentos que acredita ser dele. A satisfação 

dessa necessidade é que constitui o valor de uso do jornal. No entanto, o jornalista não 

pode oferecer esse valor de uso por completo. Cabe a ele torná-lo escasso, a fim de que, 

no dia seguinte, o leitor continue com a necessidade de novas informações e compre 

novamente o jornal do dia. Completa, dessa forma, o seu valor de troca, pois é esse 

valor que garante a sobrevivência do jornal e do jornalista.  

O jornal possui uma relação de interdiscurso complexa, pois, além de servir de 

portador para os fatos noticiosos dos mais variados discursos, como o policial, o 

econômico, esportivo, artístico etc, ele tem, na sua base, o discurso publicitário e o 

discurso político. Por um lado, o discurso publicitário determina em grande parte o que 

vai e o que não vai para o jornal ou de que forma se enquadram os acontecimentos para 

que eles se harmonizem com os espaços publicitários. Uma matéria sobre a crise na rede 

pública educacional funciona muito bem para o espaço publicitário de escolas 

particulares. Uma matéria sobre o bom momento para investir em imóveis funciona 

muito bem para o espaço publicitário da construção civil, e assim por diante. Como a 

maioria dos jornais não sobreviveria de suas vendas, o importante é investir na 

quantidade de assinaturas, pois assim ele pode vender os seus leitores para as agências 

de publicidade. 

Por outro lado, temos o discurso político também na base da constituição 

interdiscursiva do jornal. Como grupo econômico e como empresa, o jornal se coaduna 
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com um grupo político com o qual se harmoniza. Em uma sociedade de classes bastante 

complexa, as pessoas e os grupos sociais sempre estão marcados pelos posicionamentos 

políticos que assumem. Esses posicionamentos, nem sempre são perceptíveis, mas por 

meio de uma série de estudos, tem se mostrado como, em dimensões mais sutis, se 

percebem tais ideologias. Além das nossas análises que mostrarão a quais grupos se 

destinam a violência; geralmente grupos contrários ao posicionamento político do 

jornal, podemos ainda lembrar, à título de exemplo, a formação do antigo jornal Notícia 

Populares que nasceu com objetivo claro de manipulação política. Na época de seu 

surgimento (do Notícias Populares), em 1963, o jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, 

era visto como um veículo que se identificava com a esquerda. Por ideia de um 

jornalista, chamado Jean Mellé, que veio para o Brasil fugido dos campos de 

concentração siberianos, onde se torturavam presos políticos do regime Stalinista, o 

jornal Notícia Populares viria com a função de atrair a atenção dos trabalhadores, para 

que deixassem de ler o outro jornal tido como esquerdista. Foi assim que ele teve a ideia 

de apresentar o seu projeto para o deputado Herbert Levy, da União Democrática 

Nacional (UDN),  

 

(...) toda a UDN estava arrepiada com o suposto noivado entre o 
presidente João “Jango” Goulart e as lideranças comunistas. Caso o 

casamento se consumasse, de nada adiantaria ter dinheiro no Brasil 

(...) Precisava somente de uma oportunidade para convencer o 
experiente político de que sua publicação vinha a calhar naquele 

momento. Apostava tanto no projeto que, alguns meses antes, havia 

pedido demissão para dedicar-se exclusivamente à nova cria. Seu 
trunfo seria provar a Herbert Levy que o jornal poderia tornar-se um 

grande aliado na guerra política, uma arma importante contra a 

ameaça vermelha que tanto procuravam combater. E tinha certeza de 

que o veterano político, com a experiência de ter comandado mais de 
5.800 homens na Revolução Constitucionalista de 1932, jamais 

recusaria a essa estratégia de combate. Afinal, o tempo estava 

correndo contra os conservadores (CAMPOS JR. et al, 2002, p.27). 

 

Por esse processo que gestou o Notícias Populares, é possível ilustrar que há 

intenções políticas nos jornais, algumas mais claras, outras mais difusas, mas sempre 

possíveis de serem reveladas, seja pela AD ou por outras perspectivas teóricas com 

objetivos próximos.  
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Por outro lado, o jornal também precisa oferecer a sua dose de entretenimento. 

Esse viés vem sendo cada vez mais aprimorado, por meio de uma escrita e de um layout 

que se propõem a concorrer com outras formas de entretenimento como a televisão, o 

cinema e a internet. Nesse sentido, o jornal não pode apenas oferecer informação, mas 

notícia que também divirta ou faça os leitores se sentirem viajando também num mundo 

de ficção. Por isso, percebemos cada vez mais uma aproximação da escrita jornalística 

com a escrita literária, do apelo à violência e ao sexo como entretenimento, das 

construções cômicas de fotojornalismo etc. Essas relações não são recentes, estão lá na 

constituição do jornal no momento em que ele se torna um meio de comunicação de 

massa. 

Na busca por ocupar um espaço de entretenimento entre a massa, o jornal 

sempre procurou uma forma possível de entretenimento dentro dos seus limites. Foi 

assim que surgiu, por exemplo, a imprensa marrom. Até meados do século XIX, a 

imprensa ainda era privilégio de poucas classes sociais, aquelas que podiam comprá-lo e 

falar por meio dela. Nesse tempo, percorriam notícias ligadas a interesses políticos, 

econômicos e artísticos. Com o barateamento de máquinas de impressão, pode-se 

baratear o custo da produção do jornal, possibilitando o seu acesso a classes menos 

privilegiadas economicamente. Para esse grupo, o apelo precisaria ser outro, por isso 

 

(...) o atrativo maior e mais importante da imprensa barata pode ter 

sido o mais óbvio também – a saber, para um contingente 

condicionado por folhetos vulgares de crimes horrendos, romances 
sangrentos e melodramas floreados, as notícias eram simplesmente o 

conteúdo mais emocionante e divertido que um jornal podia oferecer, 

sobretudo quando desviadas, como era invariavelmente o caso da 

imprensa barata, para as histórias mais sensacionais (GABLER, 1999, 

p. 62). 

 

Esse movimento inaugurado por uma imprensa marrom sustenta até hoje o 

entretenimento jornalístico. Não que as notícias e suas formas de construção sejam as 

mesmas até hoje. Isso seria impossível, haja vista que os meios de comunicação de 

massa se aprimoraram no uso da tecnologia, passando do bidimensional para o 

tridimensional. Mas nesse contexto, para poder concorrer, é que o jornal se aproxima do 
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falar literário, da ficção, dos apelos violentos e sexuais, mas com formas de dizer mais 

adequadas à contemporaneidade, como veremos nos próximos capítulos.   

Por fim, é nessa dimensão e construído na base desses interesses que o jornal vai 

se fixando como prática social importante dentro da sociedade e vai contribuindo para 

as relações sociais, para a produção de sentidos e para um movimento interdiscursivo de 

grandes proporções. Agora, passemos às noções sobre discurso e estados de violência. 

 

1.4.2. O discurso da violência 

Entender o que se diz por violência requer um posicionamento flexível, pois seu 

conceito é bastante relativo. Esse fenômeno toma contornos diferenciados de acordo 

com o grupo que define, a época em que ocorre e a percepção das pessoas sobre os seus 

sentidos. É por isso que é necessário esclarecermos o que estamos chamando de 

violência. Para nós, a violência, de modo geral, pode ser separada em dois grandes 

blocos, de um lado atos de violência e, do outro, estados de violência. Essa distinção foi 

proposta por Yves Michaud (1989) para contemplar, minimamente, duas formas 

maiores de percepção da violência. Essas duas noções vêm do fato de o autor identificar 

que o conceito de violência como ato não é suficiente para explicar todas as suas 

manifestações. Para Michaud (1989, p. 10), as teorias têm considerado  

 

(...) atos de violência com contornos bem definidos, ignorando 

estados de violência mais insidiosos (...) Tentamos dar uma definição 

que dê conta tanto dos estados quanto dos atos de violência. Há 
violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 

agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 

danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 

integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 

em suas participações simbólicas e culturais. 

 

Portanto, os atos de violência são aqueles perceptíveis e possíveis de serem 

vistos, ouvidos e tocados. Ocorre quando a agressão física está presente e, por 

consequência, a morte pode acontecer, o sangue pode ser visto e a dor pode ser sentida 
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no corpo. Os estados de violência são relativos à agressão moral, à hegemonia de 

classes, ao constrangimento, às mortes provenientes de falta de cuidados médicos, de 

saneamento básico, da fome e da pobreza. Não colocamos aqui uma relação hierárquica 

das duas formas de violência, mas o que é mais claro à percepção e o que é mais sutil, 

portanto, mais difícil de perceber. Ainda para Michaud, uma definição de violência que 

abarca a sua dimensão de estado pode contemplar dois traços geralmente deixados de 

lado nos estudos sociológicos sobre esse fenômeno. São eles: 

 

(a) Pode-se fazer desaparecer um adversário ou afastá-lo 

progressivamente da vida social e política através de uma série de 

proibições profissionais e administrativas. Aqui aparece 
claramente a distinção entre estados e atos de violência. 

Entretanto a dificuldade reside no fato de que esses estados de 

violência supõem situações de dominação que abrangem todos os 

aspectos da vida social e política e se tornam, assim, cada vez 
menos passiveis de localização. 

(b) (...) Dos diferentes tipos de danos que podem ser impostos: danos 

físicos mais ou menos graves, danos psíquicos ou morais, danos 
aos bens, danos aos próximos ou aos laços culturais. Os prejuízos 

materiais e físicos são considerados mais importantes, nem que 

seja porque são visíveis, mas as perseguições morais e 
psicológicas, a intimidação reiterada, os danos sacrílegos às 

crenças e aos costumes também podem ser graves. (MICHAUD, 

1989, p. 11) 

 

No discurso jornalístico, essas duas dimensões da violência são bastante 

presentes, porém, ao serem tomadas como tema de pesquisa, privilegia-se mais os 

estudos sobre os atos e menos sobre os estados. Ainda assim, uma evolução no 

pensamento e nos estudos tem possibilitado um olhar mais cuidadoso para o que 

consideramos estados. Isso se revela também na forma como se tem percebido a 

violência. 

Os órgãos que medem a violência nas cidades têm mostrado um aumento 

exacerbado de situações configuradas como violentas. Seja no interior da família, em 

escolas, nas ruas, em festas, a violência parece fazer parte do cotidiano, como de forma 

natural. Muitas explicações sobre as causas poderiam ser buscadas em diversas áreas do 

conhecimento, como na sociologia, na psicologia, na economia, enfim, áreas que podem 
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dialogar com a linguística, mas cujas entradas para o problema não nos dizem respeito. 

Trabalhamos com as formas como se constrói, discursivamente, a violência. 

Em meio a essas discussões, a violência parece ter aumentado e ganhado 

proporções gigantescas, pois vêm ao conhecimento do grande público não exatamente 

por causa de um possível aumento, mas pelo fato de o avanço tecnológico agilizar e 

possibilitar uma maior circulação das informações. Tal fenômeno faz com que todos 

tomem conhecimento dos acontecimentos de uma forma nunca vista na história. Hoje, a 

memória digital e a tecnologia do registro criam um descompasso no tempo e espaço, 

por isso há uma sensação próxima da violência, porque registrada, volta à memória a 

todo o momento. Assim, o passado fica presente e o temor do futuro também fica 

próximo. Pela aproximação virtual, sentimos como se estivessem, bem do lado, as 

tragédias que acontecem nos Estados Unidos, no Japão, no Haiti, na Índia e em tantos 

outros lugares distantes. Mas essa sensação, que é virtual, também é transpassada pelo 

ficcional, a memória digital e o acesso ao mundo, virtualmente, espetaculariza a 

violência de uma forma que ela parece próxima, mas ao mesmo tempo fictícia. 

Em relatório de pesquisa desenvolvida por Ramos & Paiva (2007), é apontado 

um crescimento no número de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil. Em 1980, a 

taxa era de 11,7, mas saltou para 28,5 em 2002. As mesmas pesquisadoras ainda 

mostram que a estrutura dos jornais mudou para acompanhar esse perfil violento em 

nossa sociedade. 

Em média, 20% das matérias dos maiores jornais do Rio de Janeiro tratam 

diretamente de temas violentos. Em São Paulo e Minas Gerais, o índice gira em torno de 

10% (conforme dados da mesma pesquisa). Tal incidência no espaço jornalístico acaba 

impregnando outros discursos. Política, esporte, publicidade e entretenimento também 

passam a ser guerra, pois são representados metaforicamente como se assim fosse. 

Tais questões nos levam a concluir que uma forma de entrar na discussão sobre 

a violência é por meio do tratamento dado à informação nos meios de comunicação. 

A violência sempre atraiu muito o olhar do público consumidor que se deixa 

seduzir por filmes, novelas, jogos, romances, cujas tramas envolvem guerras, mortes, 
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brigas etc. Como o jornal se instala em um mercado consumidor, ao lado das outras 

mídias de entretenimento, há de concorrer para ganhar o comprador da informação.  

Dessa forma, o jornal, juntamente com as outras mídias, compõe uma grande 

rede discursiva que mostra a realidade permeada pelos atos e estados de violência. 

Violência, muitas vezes, nem vividas pela grande plateia expectadora, mas que acaba 

por constituir um sujeito em pleno estado de violência. Segundo Michaud (1989, p.49): 

 

Como revelam as pesquisas, poucas pessoas que afirmam sentir um 

aumento da insegurança foram elas próprias agredidas ou espancadas, 

mas ouviram falar de tal caso ou do que aconteceu em tal lugar. O 

que conta não é a realidade vivida, mas o que ficamos sabendo e o 

que a mídia deixa ver. 

 

Se, por um lado, recordamos de fatos como os ataques do PCC (Primeiro 

Comando da Capital)
13

, que se constituíram em atos de violência, sabemos que a 

população ficou bastante apreensiva ao sair de casa, com medo de ser vítima de algum 

ataque. A forma como isso aparece nos jornais acaba também por criar um estado de 

medo que é um estado de violência, ou seja, o indivíduo nunca esteve em uma situação 

em que tenha se tornado vítima, mas o medo latente de ser o próximo o deixa nessa 

condição.  

Por outro lado, podemos lembrar os fatos mencionados acima, retirados da 

imprensa escrita, que não se constituem em atos de violência, mas são representados 

discursivamente como se fossem, criando uma forma de se representar a realidade em 

estado de violência. São, por fim, situações que começam a criar contornos de violência 

na contemporaneidade e formas diferentes de se perceber diferenças na violência. 

Um evento emblemático dessa percepção da violência é o próprio bullying que 

diz respeito a atos de violência que são possíveis em relação à força de um indivíduo 

contra o outro, mas, para além disso, também a violência psicológica praticada por 

                                                             
13 Organização criminosa que, em 2006, realizou uma série de ataques no Estado de São Paulo à 

população civil, policiais e patrimônios públicos. 
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indivíduos ou grupos, que se colocam em uma posição acima daqueles que consideram 

inferiores ou diferentes. Isso ocorre muito em escolas quando alunos, por timidez, pela 

etnia, pela naturalidade, pela orientação sexual, são vítimas de ações violentas 

psicológicas por meio de xingamentos, apelidos, constrangimentos e até agressão física. 

Por medo, muitas crianças acabam não contando sobre as situações pelas quais passam, 

o que torna difícil identificar sempre que ocorre, no entanto as consequências para a 

formação psicológica dessa criança podem se configurar em profundos transtornos. 

Hoje, isso é possível de ser classificado como violência, porque nossa percepção 

mudou. Atualmente, consideramos como violência a forma pejorativa como se fala da 

mulher, do imigrante, do homossexual, a forma como se exploram negativamente os 

estereótipos, a forma como se diz negativamente sobre a imagem do outro etc. Todas 

essas formas são relativas à construção discursiva sobre o que e de quem se fala. Como 

essa violência está na dimensão discursiva, ela é de difícil percepção. Em caso recente, 

uma propaganda
14

 sobre qual a melhor maneira de a mulher falar para o marido sobre 

certas situações, como extrapolar o limite do cartão de crédito, bater o carro dele, ou que 

a sogra vai morar junto com eles, colocou uma famosa modelo dizendo que, para ter 

sucesso e o marido não brigar, é preciso falar de calcinha e sutiã. Setores da sociedade 

ficaram indignados com a forma como se construiu a imagem da mulher, mas parte da 

sociedade achou que não havia nenhuma violência ou que o problema era menor em 

relação a tantos problemas sociais. Quando noticiou a possibilidade de a propaganda ser 

suspensa, a FSP recebeu comentários em que todos se colocavam contra a suspensão. A 

título de ilustração, vejamos esse depoimento de um leitor: 

 

Nossa, mas que falta do que fazer. Tanta coisa acontecendo neste País 

e vão se preocupar com uma propaganda que sinceramente não muda 

o conceito de ninguém em relação à mulher. Quem respeita a mulher 
continuará fazendo independente da propaganda. Quem pensa da 

mesma maneira que a propaganda, continuará com a mesma opinião 

independente da suspensão. No meu ver, é só uma propaganda bem 

humorada
15

.  

                                                             
14 Trata-se de campanha publicitária da Hope, com a modelo Gisele Bündchen, para venda de lingerie, 

veiculada no segundo semestre de 2011. 
15 Fonte disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/982211-governo-pede-suspensao-de-

comercial-de-lingerie-com-gisele-bundchen.shtml> Acesso em 6 de outubro de 2011 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/982211-governo-pede-suspensao-de-comercial-de-lingerie-com-gisele-bundchen.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/982211-governo-pede-suspensao-de-comercial-de-lingerie-com-gisele-bundchen.shtml
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Para esse leitor, o caso não se constituiu como uma violência e o que prevalece é 

o traço humorístico da propaganda. Isso revela que essa percepção ainda está em 

construção, ou seja, não é mesmo fácil perceber nessa situação que se confirmam 

estereótipos negativos da mulher como alguém fútil, pois sempre extrapola o cartão de 

crédito, que dirige mal e bate o carro que não é dela, mas dele, e, que ao casar com uma 

mulher, o homem leva junto a sogra, vista de forma negativa também, mas para resolver 

tudo isso e abrandar a fúria do homem, ela tem que se oferecer como objeto sexual. Isso 

é violento, mas numa dimensão perceptível como estado de violência. 

Segundo Odália (1991, p. 23), o desenvolvimento dessa percepção não é tarefa 

fácil, pois não traz em si uma etiqueta da violência: 

 

O ato violento não traz em si uma etiqueta de identificação. O mais 

óbvio dos atos violentos, a agressão física, ao tirar a vida de outrem, 

não é tão simples, pois pode envolver tantas sutilezas e tantas 

mediações que pode vir a ser descaracterizado como violência. A 
guerra é um ato violento, o mais violento de todos; talvez, contudo, 

esse caráter essencial parece passar a ser secundário se o submergimos 

sobre razões que vão desde a defesa da pátria, às incompatibilidades 
ideológicas. Matar em defesa da honra, qualquer que seja essa honra, 

em muitas sociedades e grupos sociais, deixa de ser um ato de 

violência para se converter em ato normal –quando não moral- de 
preservação de valores que são julgados acima do respeito à vida 

humana. 

 

Por isso, esse autor, busca localizar a violência também em outras situações que 

passarão bem mais longe dessa etiqueta da violência. São situações movidas pelas 

razões, costumes, tradições, leis explícitas ou implícitas que acabam por mascarar as 

práticas violentas. Isso é perceptível na propaganda mencionada. Para evidenciar esse 

fenômeno com um exemplo clássico, Odália (1991, p. 23) busca na religião esses traços 

da violência: 
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Se atento para o exemplo bíblico, verifico que a violência não está na 
expulsão (de Adão e Eva) –ato explícito – que é apenas consequência, 

mas, sobretudo, na fixação de regras e normas de conduta que 

amesquinham ou diminuem o homem sem que ele disso tenha 

consciência –ato implícito. 

 

Para além da percepção, Odália busca na história esses traços de violência 

característicos de cada época, apontando que a sobrevivência do homem em mundo 

hostil se deu, paradoxalmente, na sua capacidade de produzir violência numa escala 

desconhecida pelos outros animais. Por isso, lembra a construção do primeiro 

instrumento de morte que é osso usado pelo macaco e imortalizado na cena em que 

lança para o alto e vira uma espaçonave no filme 2001 - Uma odisseia no espaço 

(1968). 

Desse ponto em diante, o tempo vai marcando a percepção diferente da 

violência, como a que ocorre na Idade Média, mostrando que essa percepção de 

violência é relativa à própria percepção que o homem tem de si: 

 

(Na Idade Média
16

) As trevas favorecem o nascimento do ignorado, do 

assustador, do obscuro, enfim, dos tipos de fantasmas que lhe torturam 
a mente e o corpo. O homem medieval é um homem que teme as 

trevas porque elas propiciam o nascimento daquilo que não se pode 

ver, mas sentir agudamente por intermédio de uma sensibilidade e 
imaginação exacerbada pela rigidez como se demarcam o dia e a 

noite, o claro e o escuro (ODÁLIA, 1991, p. 16). 

 

Como essa era a percepção de si e do que estava ao redor, é possível criar o 

violento como o sobrenatural, relativo às trevas, e institucionalizar a Inquisição Católica 

                                                             
16 Para a nossa pesquisa, usamos essa obra de Odália (1991) devido às suas ricas considerações sobre as 

percepções da violência. No entanto, precisamos lembrar que essa representação da Idade Média como 

Idade das Trevas já foi questionada por outros estudos que, apesar de não negarem que houve uma fase 

obscura durante esse período, dizem também que se tratou de uma época de grandes invenções e criações 

promissoras que possibilitaram grandes avanços para a sociedade. Para Le Goff (2005, p. 10), nem tudo 

foi um mar de rosas, como alguns pretendem. A fome era sempre uma ameaça, a violência era 

onipresente (...) Mas é claro que, ao menos a partir do século 11, não se pode falar mais de uma “idade 

das trevas” e sim de um período que nosso tempo prefere reconhecer a nossa infância, o verdadeiro 

começo do Ocidente atual (...) O essencial é a indubitável capacidade criativa da Idade Média. 
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como forma de combater essa violência advinda da escuridão, mas não considerar a 

atitude da Igreja como uma atitude violenta. Já o homem moderno, que se constrói 

resultado da centralidade da razão e da luz, já pode considerar a violência como aquilo 

que ele vê e explica. Em um momento de globalização, de incentivo à existência das 

diferenças, da diversidade, do poder de consumo, da tecnologia, não há como se 

esconder, como criar fantasmas, ou mesmo como não existir, pois passa a ser difícil 

permanecer escondido. Os grupos sociais diferentes querem ser vistos e tomar 

existência. Essa exigência cria outra percepção de violência que começa a se constituir 

agora. Por isso, é tempo de tratarmos dessa violência sutil. Sutil não porque menor, mas 

porque está localizada em camadas do discurso que não são apreendidas só pela razão, 

mas, em um primeiro momento, por uma percepção mais aguçada. 

Além de Michaud (1989), que cunhou o termo estados de violência, que 

utilizaremos aqui, podemos falar da violência branca que, segundo Morais (1981, p. 

16), é de difícil abordagem: 

 

Onde há medo, há ameaças; e onde estão as ameaças está a violência. 

E se torna um tanto difícil abordar o tema da violência, pois que a sua 

realidade percorre desde as violências vermelhas (sangrentas) até as 
violências brancas (como o empregado de linha de montagem que, nas 

grandes indústrias, é na verdade o prisioneiro de um campo de 

concentração habilmente disfarçado). 

 

Assim como Michaud (1989), Bourdieu & Passeron (1982, p. 13) pensam na 

violência como forma de discurso.  Ao tratar da violência simbólica, em estudos sobre 

as relações de poder dentro da escola, os autores dizem: 

Compreende-se que o termo violência simbólica, que diz 

expressamente a ruptura com todas as representações espontâneas e as 

concepções espontaneístas da ação pedagógica como ação não-

violenta, seja imposto para identificar a unidade teórica de todas as 

ações caracterizada pelo duplo arbitrário da imposição simbólica. 

Compreende-se ao mesmo tempo a dependência dessa teoria geral das 

ações de violência simbólica (sejam elas exercidas pelo curandeiro, 
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pelo feiticeiro, pelo padre, pelo profeta, pelo propagandista, pelo 

professor, pelo psiquiatra ou pelo psicanalista a uma teoria geral da 

violência e da violência legítima. Dependência de que é testemunha 

diretamente da substituibilidade das diferentes formas de violência 

social e, indiretamente, a homologia entre o monopólio escolar da 

violência simbólica e o monopólio estatal do exercício legítimo da 

violência física. 

 

Outros estudos vêm localizando a violência tanto como um discurso como 

transpassando outros discursos. Para Rondele (2000, p. 150), “se a violência é 

linguagem - forma de se comunicar algo -, a mídia, ao reportar os atos de violência, 

surge como ação amplificadora desta linguagem primeira, a da violência”. Essa 

amplificação vem da organização discursiva da violência que assim orienta os modos de 

dizer da mídia. Na mesma perspectiva, Dias (2003, p. 174), ao analisar a violência nas 

notícias do jornal Noticias Populares, coloca-a como discurso: 

 

(...) as análises mostram que o uso da linguagem popular passa, às 

vezes, por um processo de elaboração cuidadoso, com redes 

metafóricas, com aproveitamento do gênio inventivo do povo, 

expresso na sua língua oral. Essa técnica não compreende apenas a 
simples reprodução dos recursos da língua falada popular. O seu 

objetivo maior é encaminhar o leitor na direção proposta pela 

interpretação dada aos fatos pelo redator. Nesse sentido, todo contexto 
da notícia é habilmente preparado, com pormenores que pretendem 

dar uma visão mais ampla dos atos violentos. E esses pormenores (por 

exemplo, o fato de um crime ter sido praticado na frente de uma 
criança) constituem um impacto maior do que o fato em si. Sob esse 

aspecto, tivemos a oportunidade de mostrar como o discurso da 

violência joga com a variação sinonímica, buscando nos adjetivos 

populares mais variados aqueles cujos significados revelam maior 

força expressiva para descrever os atos ou estados de violência. 

 

Todas essas pesquisas referenciadas, na medida em que avançam, contribuem 

para uma percepção da violência como discurso. Por isso, nesse sentido, acreditamos 

que a nossa contribuição caminha pelos mesmos trilhos, percebendo as sutilezas da 
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violência, ampliando para novos olhares, por meio da cenografia e do ethos discursivo. 

No próximo capítulo, trataremos de localizar, no universo discursivo, o lugar que 

ocupam os discursos aqui trabalhados: o discurso da violência e o discurso jornalístico. 
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CAPÍTULO II 

O LUGAR DO DISCURSO JORNALÍSTICO E DO DISCURSO DA 

VIOLÊNCIA NO UNIVERSO DISCURSIVO 

2.0 Introdução 

Para que possamos construir, em nossa pesquisa, uma linha de raciocínio que 

tenha coerência em relação tanto aos pressupostos teóricos quanto à própria análise, faz-

se necessário, neste capítulo, pontuar os principais conceitos teóricos que subsidiam a 

nossa reflexão.  

Apesar do pouco tempo de existência, pouco mais de quarenta anos, a AD, 

mesmo tendo como parâmetro a de linha francesa, já produziu e reviu muitos conceitos. 

Tais conceitos trazem em si todos os posicionamentos já defendidos, já criticados e, 

muitas vezes, já revistos. São termos como formação ideológica, formação discursiva, 

discurso constituinte, discurso paratópico entre outros. Neste momento, propomos 

clarear esses conceitos e buscar o lugar do discurso jornalístico e do discurso da 

violência no universo discursivo, para procedermos a nossa análise.  

Encontrar um lugar no discurso significa dizer que os discursivos não se 

organizam da mesma forma e não se encontram em lugares equivalentes. Podemos 

partir, primeiramente, dentro dessa discussão, dos sentidos atribuídos à formação 

ideológica e formação discursiva. Essa primeira distinção tem relação direta não com 

conceitos aqui adotados, mas com o percurso que tais denominações foram seguindo, 

para que assim possamos mostrar como, a partir desses dois conceitos, chegamos à 

noção de posicionamento, que será adotado por nós, em nossa análise. Isso se faz 

necessário, pois é perceptível em AD que os conceitos vão se ampliando, logo uma 

terminologia nova não vem do nada, mas da evolução de outros conceitos primeiros. 

Uma noção central para entender o delineamento da AD é o de ideologia. Isso 

ocorre porque o surgimento dessa disciplina vem de dois estudiosos, alunos de 

Althusser, respectivamente, Michel Foucault e Michel Pêcheux (GREGOLIN, 2004). 

Althusser introduziu em suas teorias, ou partiu de para construi-las, o conceito de 

ideologia para marcar que os seus estudos estavam centrados na problemática das 
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relações de dominação de classes, buscando formas de explicar a estrutura da sociedade 

por meio de uma dominação ideológica de um grupo em relação ao outro. É nesse 

contexto que Althusser cunha o conceito de aparelho ideológico, responsável pela 

manutenção do poder da classe dominante em relação à classe dominada. Na 

perspectiva althusseriana, ideologia é 

 

uma relação imaginária que os homens mantêm com as suas condições 

reais de existência. Derivando do domínio do “vivido”, a ideologia 
solidifica as relações sociais, tornando-as suportáveis para os seus 

diversos atores (...) No plano institucional, a difusão da ideologia da 

classe dominante é assegurada pelos Aparelhos Ideológicos de Estado 
(religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de informação, 

de entretenimento etc.), entidades disseminadas por todo o tecido 

social, que veiculam a mensagem da ordem estabelecida, funcionando 
predominantemente pela persuasão, embora também acessoriamente 

pela coerção (GREGOLIN, 2004, p. 43). 

 

Tanto Foucault como Pêcheux bebem dessa fonte para avançar nas discussões 

acerca do discurso. Essa fonte é, porém, determinante, pois o que vem depois dos 

primeiros estudos busca analisar não os discursos em geral, mas os discursos políticos 

dos quais se podem depreender estruturas de funcionamento, que sustentam a ideologia 

da classe dominante. No entanto, essa estrutura de funcionamento não pode ser 

apreendida em sua forma pura, mas na sua manifestação concreta, ou seja, os textos que 

proporcionam as interações sociais. Dessa forma, criam-se, primeiramente na teoria 

social do discurso, duas dimensões que são as formações ideológicas e formações 

discursivas. 

É por Foucault que a expressão formação discursiva vai ganhando delineamento. 

Primeiramente, o estudioso traz o conceito de dispersão, ou seja, o discurso não possui 

uma unidade, um elemento comum que ligue elementos maiores; na verdade, o discurso 

se constitui por meio de uma descontinuidade. Por isso, cabe ao analista do discurso 

buscar uma descrição que possa mostrar relações de regras, que possam ser capazes de 

caracterizar uma formação discursiva.  
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Tais regras, chamadas por Foucault de “regras de formação”, 
possibilitaram a determinação dos elementos que compõem o 

discurso, a saber: os objetos que aparecem coexistem e se 

transformam num “espaço comum” discursivo; os diferentes tipos de 

enunciação que podem permear o discurso; os conceitos em suas 
formas de aparecimento e transformação em um campo discursivo, 

relacionados em um sistema comum; os temas e teorias, isto é, o 

sistema de relações entre diversas estratégias capazes de dar conta de 
uma formação discursiva, permitindo ou excluindo certos temas ou 

teorias (BRANDÃO, 2004: p. 32) 

 

Portanto, a busca pela determinação de uma formação discursiva dada seria 

justamente buscar, em um conjunto de enunciados, essas regras, que poderiam mostrar a 

forma como esses enunciados se ligam, formas que estariam em uma dimensão mais 

sutil, portanto do discurso, e que atravessariam o sujeito orientando os seus falares e a 

sua inculcação ideológica. O Sujeito, no entanto, não é visto como o sujeito do 

enunciado, mas uma posição que se ocupa dentro do enunciado. É o conceito de sujeito 

assujeitado (FOUCAULT, 2010), atravessado pelas ideologias que se manifestam em 

uma formação discursiva que, por sua vez, permitem ao sujeito a manutenção de uma 

posição. Como essa posição é imposta pela formação discursiva, o sujeito pode assumir 

vários traços ideológicos dentro de um mesmo enunciado. 

Por sua vez, Pêcheux (1997) articula, pontualmente, a relação entre formação 

ideológica e formação discursiva. Entendendo o discurso como a materialidade 

ideológica, o filósofo acredita que é no discurso que se encontra um modo de produção 

da dominação. Seria, portanto, uma formação ideológica que interpela o sujeito, 

assujeitando-o, fazendo com que ele ocupe um posicionamento em relação aos grupos 

sociais e os seus valores.  

 

Constituindo o discurso um dos aspectos materiais de ideologia, pode-

se afirmar que o discursivo é uma espécie pertencente ao gênero 
ideológico. Em outros termos, a formação ideológica tem 

necessariamente como um de seus componentes uma ou várias 

formações discursivas interligadas. Isso significa que os discursos são 
governados por formações ideológicas. São as formações discursivas 

que, em uma formação ideológica específica e levando em conta uma 

relação de classe, determinam “o que pode e deve ser dito” a partir de 
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uma posição dada em uma conjuntura dada. (BRANDÃO, 2004: p. 

48) 

 

Com esses dois conceitos fundadores da AD, podemos mostrar em quais bases, 

hoje, entendemos a dimensão discursiva. Claro é que tanto os estudos de Foucault 

quanto o de Pêcheux possuem um aprofundamento em relação a essas e outras questões, 

porém não necessárias de se aprofundar nesta pesquisa. Passamos rapidamente por esses 

dois conceitos para podermos entender o ponto de partida das noções que aqui adotamos 

para entendermos o interdiscurso. 

 

2.1. A ideologia 

Antes de mais nada, é importante que saibamos que os estudos mostrados 

anteriormente ocorrem em um momento histórico (a partir da década de 50) em que 

passávamos por uma mudança (e ainda passamos) paradigmática. Nessa época, 

estávamos entre os estruturalistas e algo que começava a se delinear como um 

interacionismo, mas que, por causa de uma dificuldade de definição, hoje vemos como 

pós-estruturalistas. Isso implica dizer que o pensamento estruturalista foi influente 

nesse primeiro momento da AD, tanto que os teóricos se preocupavam com a descrição 

das estruturas das formações ideológicas e das formações discursivas. Hoje, vemos se 

delineando outro paradigma que comumente chamamos de complexidade (MORIN, 

2001). Uma das características básicas desse novo paradigma é que não podemos dizer, 

a priori, que há uma estrutura ou uma categoria em que possamos encaixar todos os 

fenômenos sociais ou discursivos, mas há um princípio de forte relatividade. Essa 

complexidade pode ser revelada na própria questão da identidade, como afirma Hall 

(2006: p. 7): 

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 

social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, 

fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada 
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“crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo 
de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando o quadro de referência que davam 

aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

 

É por essa complexidade que não procuramos uma estrutura que defina as 

relações sociais, mas várias possibilidades de análises que juntas possam mostrar como 

essas estruturas sociais são relativas.  

Cabe aqui pensar nessas duas questões básicas: relatividade e princípio. Por 

relatividade, entendemos que os fenômenos sociais são acontecimentos únicos e que, 

para poder explicá-los, não podemos reduzi-los e fragmentá-los de suas relações no 

momento do acontecimento, mas que ele emerge das várias relações que se estabelecem 

no momento em que acontece. Por isso, toda explicação é relativa. Por outro lado, se 

usássemos categorias fechadas para explicar fenômenos, novamente teríamos que 

reduzi-los, pois assim poderíamos encaixá-los em tais e tais categorias. Como isso não é 

possível, pelo menos não no contexto paradigmático deste trabalho, optamos por usar a 

temo princípio, mais flexível e relativo
17

. Trabalharemos com princípios de análises e 

planos de análise que justificam esses princípios. Isso implica dizer que possuímos um 

princípio e, ao usarmos tal princípio para explicar um fenômeno, uma relação de 

interação se estabelece entre esse princípio e o fenômeno estudado, resultando na 

análise. Portanto, o alcance de generalizações é pequeno nesta perspectiva, ou seja, não 

se generaliza uma categoria, mas um princípio plástico que, ao ser aplicado ao 

fenômeno estudado, constrói uma explicação resultante dessa interação. A noção de 

princípio abarca, como já mencionamos, traços de uma dimensão mais sutil, enquanto 

os planos de análise, que constituem esses princípios, são relativos a uma dimensão 

mais concreta, manifestados no discurso por meio das estratégias linguístico-

discursivas. 

Num primeiro momento, essa reflexão é importante para entender por que o 

conceito de ideologia (assim como os outros) não suporta mais a ideia exclusiva de um 

                                                             
17 Dominique Maingueneau propôs essa discussão entre categorias e princípios em momento em que 

atuou como debatedor da conferência proferida por José Luiz Fiorin “Categorias de análise em Bakhtin”  

por ocasião do Seminário Internacional de Texto, Enunciação e Discurso” promovido pelo Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2010. 
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Aparelho Ideológico do Estado (Althusser) ou uma relação de classes em que um 

domina o outro, mas uma ampliação necessária, entendendo que a complexidade da 

constituição social revela a relatividade das ideologias.  

Durante muito tempo pensou-se que havia uma ideologia dominante apenas e 

que caberia aos estudiosos detectarem formas da manifestação dessa ideologia. Na 

medida em que as análises começam a sair do espaço do discurso político -no início, os 

analistas tinham um engajamento muito marcado com um discurso de esquerda, 

portanto, era imprescindível o carácter da denúncia de um poder opressor- e entrar em 

outros discursos como o machista, o feminino, o racista entre outros, começa-se a 

perceber que a ideologia é relativa aos grupos sociais. Uma classe, tida como dominada, 

também possui seus meios de dominação nas relações internas, ou seja, há um domínio 

ideológico entre o homem e a mulher, entre o branco e o negro, entre o heterossexual e 

o homossexual e vários outros. Nesse sentido, não cabe mais uma categoria de 

formação ideológica, mas traços ideológicos relativos que compõem certo 

posicionamento. 

Em seus estudos, van Dijk (1997) propõe-se a delinear melhor o conceito de 

ideologia. A ideologia está no campo das práticas sociais e se articula no nível dos 

significados do discurso, estabelecendo uma semântica do que se deve dizer e como se 

devem interpretar as várias manifestações do discurso. Segundo esse autor, o conceito 

de ideologia é difuso e várias são as explicações possíveis, dependendo do nível de 

análise a que nos propomos. As ideologias podem ser cognitivas, pois são 

representações partilhadas, incorporadas em objetos mentais, ideais, pensamentos etc.; 

podem ser sociais ao se caracterizarem como ideologias dos grupos dominantes e dos 

grupos dominados; podem ser sociocognitivas, ligando essas duas dimensões, pois a 

forma como cada indivíduo representa a realidade é estabelecida socialmente, mas com 

as marcas das experiências individuais. 

As ideologias não são nem verdadeiras nem falsas, pois apresentam uma 

verdade relativa ao grupo que a defende. Como são ligadas aos grupos sociais, são 

apresentadas de forma generalizada e apropriadas pelos membros de dada comunidade. 

Para sua análise é preciso levar em consideração um grau muito alto de complexidade, 

pois ainda variam de acordo com o contexto. Ainda para o autor, uma teoria da 
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ideologia deve prevê-la como modelos conceituais básicos de cognição social 

partilhados, que organizam as representações sociais, controlando os significados do 

discurso. 

Enfim, é nesse sentido que tomamos aqui o termo ideologia, justamente como 

esses valores agregados aos grupos sociais que se revelam não apenas como forma de 

dominação, mas como forma de constituição de um posicionamento ao qual se pretende 

a adesão dos co-enunciadores. A clareza dessa noção permite-nos passar para a 

discussão acerca do conceito de formação discursiva. 

  

2.2. Formação discursiva 

Percorrendo o mesmo caminho de ampliação do conceito de ideologia, 

propomos rever, juntamente com Maingueneau, o conceito de formação discursiva no 

sentido de incorporá-lo à noção de posicionamento. Para o autor, em muitos estudos, 

formação discursiva é vista como um termo superado e evidente, mas que acaba se 

constituindo como um espaço de uma situação extremamente confusa.  

 

Poderíamos fazer levantamentos sistemáticos dos empregos de 

“formação discursiva” nos trabalhos de análise do discurso, para 

circunscrever mais precisamente sua área de uso, sua margem de 
variação, segundo as vias tradicionais da análise lexicológica. 

Confiando em minha experiência de leitor, na maioria das vezes 

emprega-se “formação discursiva”, nas situações em que o analista 

depara um conjunto de texto que não corresponde a uma categorização 

clara (MAINGUENEAU, 2008: p. 15). 

 

Do primeiro uso de formação discursiva até o que se entende hoje, muitas 

acepções foram percorridas, de forma que nem sempre é fácil compreender seu sentido 

(é necessário lembrar que esse termo surge em outro momento paradigmático). Essa 

dificuldade pode ser resolvida por duas vias. Primeiramente, fazendo, assim como 

Maingueneau, o uso de posicionamento em vez de formação discursiva e, depois, 

desenvolvendo a noção de discurso em discurso paratópico, tópico e a-tópico. Dessa 
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forma, podemos visualizar melhor o discurso, superando a perspectiva dual: formação 

ideológica e formação discursiva; caminhando no sentido de integrar essas noções. 

No entanto, vale ressaltar que o mesmo autor diz que há momentos em que o 

termo formação discursiva parece conveniente. É o caso de unidades não-tópicas 

constituídas pelo pesquisador. Já mencionamos que uma formação discursiva não 

coincide com um campo discursivo, necessariamente. Como campo discursivo, 

podemos lembrar o discurso jornalístico em que há gêneros circulantes, papéis sociais 

definidos e assumidos. Nesse caso, o campo coincide com uma formação discursiva. No 

entanto, fica claro que dentro de um campo discursivo como o jornalístico, várias 

formações discursivas concorrem para sua constituição, como o discurso político, 

esportivo, científico etc. Então, é justamente para esse campo que ficaria estranho usar 

formação discursiva, pois o interdiscurso dá conta de mostrar essa gama de relações. 

No entanto, para delimitar uma fronteira de um discurso que emerge pelo olhar do 

pesquisador, parece eficiente usar o termo. Por exemplo, existe um campo do discurso 

racista? Se existir, quais são os gêneros típicos desse campo? Quais são os papéis com 

os quais os coenunciadores se engajam e assumem? Definitivamente, não há. Um 

discurso racista é delimitado pelo próprio pesquisador que o constrói a partir de corpora 

heterogêneos, cujas relações são estabelecidas por ele, 

 

Com efeito, pode-se afinar bastante a caracterização dessas formações 

discursivas, que abrem outras possibilidades além daquelas que 

exemplificam entidades como o “discurso racista”. A delimitação e o 
estudo dessas últimas implicam a construção de um corpora 

heterogêneo, mas os textos de gêneros diversos que se encontram 

assim reunidos são unificados em um nível superior por um foco 

único que os faz convergir: atrás da diversidade dos gêneros e dos 
posicionamentos que dizem respeito aos textos do corpus assim 

construído, encontra-se a onipresença de um racismo inconsciente que 

governa a fala dos locutores (MAINGUENEAU, 2008: p. 19). 

 

Aqui repousa, então, como já mencionamos, a hipótese deste trabalho. Haveria 

uma formação discursiva da violência que será mostrada por nós em um corpus 

constituído de forma heterogênea, com gêneros advindos do campo do discurso 
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jornalístico. Essa formação discursiva será apreendida na cenografia e no ethos que 

revelam o posicionamento dos enunciadores. No entanto, como o termo formação 

discursiva é muito marcado e nem sempre coincide com campos discursivos, optamos 

pelo uso da noção de discurso atópico, por se tratar de uma noção que se refere 

especificamente àqueles discursos que não se instituem como um campo discursivo. 

Para aqueles discursos que se constituem como campo, utilizaremos discurso tópico. 

Passemos a tratar dessas noções. 

 

2.3. Os lugares dos discursos 

Buscar o lugar do discurso jornalístico e do discurso da violência em um 

universo discursivo é um caminho a ser percorrido relacionado ao próprio processo de 

construção da pesquisa. Em primeiro lugar, dizer que o caminho da pesquisa se constrói 

na medida em que avançamos, tem relação com o que Maingueneau já apontava, ou 

seja, é o analista do discurso que constrói o seu corpus de análise, pois os corpora não 

estão dispostos e organizados no mundo para que possamos apreendê-lo e analisá-lo. É 

diante dos objetivos da pesquisa que se constrói tal corpus e suas relações intrínsecas. 

Isso faz com que o próprio caminho de pesquisa seja sempre um processo de construção 

na interação entre princípios e corpora. O analista não possui um caminho a priori, mas 

certos parâmetros que, ao serem aplicados, vão lhe mostrando os próximos passos a 

serem percorridos. 

Em segundo lugar, dado o nosso próprio caminho, que é desvelar a presença de 

um discurso da violência em textos jornalísticos, percebemos que, para entender essa 

relação, não é possível tratarmos os vários discursos de forma equivalente. A 

organização e o lugar que ocupam os discursos, por exemplo, do jornalismo e da 

violência, não podem ser equivalentes, mas justamente se revelam um pelo outro por 

estarem em lugares sociais diferentes e se auto-organizarem de formas diferentes.  

É necessário, porém, mostrar que não se pode confundir lugares com a 

metodologia de construção do corpus e nem com os espaços das formações tanto 

ideológicas como discursivas. Universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo são planos de uma proposta cujas etapas são acessadas para a construção do 
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corpus, mas não para a sua definição como o lugar que ocupa e a forma como se 

organiza. Além disso, pensar em um espaço de formação ideológica e um espaço de 

formação discursiva ainda não contempla nossos objetivos que vão mais além do que 

levantar um relação ideológica existente ou separar um certo corpus que evidencie uma 

formação discursiva. Para além disso, propomos revelar a forma como os estados de 

violência, tidos como um discurso da violência, se manifestam no discurso jornalístico, 

mostrando estratégias de cenografias e construções de ethé que fazem com que o co-

enunciador possa aderir a um posicionamento. Esse posicionamento, por sua vez, é 

constituído por ideologias e pelo interdiscurso. Nesse sentido, pensar em duas 

categorias para explicar esse movimento parece ser muito simplista. 

No entanto, retomemos a problemática instaurada na relação entre campo 

discursivo e formação discursiva. Entendendo campo discursivo como um campo da 

sociedade em que se assumem certos papéis sociais que se interagem por meio de certos 

gêneros do discurso, poderíamos dizer que o discurso jornalístico está em um campo 

discursivo. Como discurso, o jornalístico também se configura como uma formação 

discursiva em que se revela uma orientação ideológica, certos modos de dizer, certas 

hierarquizações entre os papéis sociais, ou seja, existe uma formação discursiva no 

interior do campo jornalístico que orienta o que se pode dizer e como se pode dizer, 

assim como orienta os posicionamentos, pois esses posicionamentos podem ser 

constituídos de outros discursos que transpassam o jornalístico. 

Em relação ao discurso da violência, entretanto, não se pode dizer o mesmo. 

Esse discurso não se configura como um campo, mas apenas como uma formação. Não 

podemos dizer que existam papéis sociais típicos do discurso da violência. Em 

contraposição ao jornalístico que possuem pessoas que se assumem como jornalistas, 

redatores, editores e leitores de jornal, não teremos alguém que assuma um papel 

legitimado socialmente como violento (machista, racista, homofóbico etc.). Esses papéis 

podem ser assumidos de forma velada, por exemplo, alguém pode ser contra a 

existência de um relacionamento homossexual, mas não se assumir homofóbico e sim 

como alguém que fala de um lugar religioso, devoto, da família etc. Dizemos que esse 

papel é velado, pois ele pode ser reconhecido como homofóbico pelo outro, mas 

dificilmente aquele que é a fonte de referência assumirá que é. Ainda, não há gêneros 

discursivos que promovam uma interação entre possíveis papéis assumidos no discurso 
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da violência. No discurso jornalístico há a notícia, a reportagem, o editorial etc., no 

entanto, para o discurso da violência existir, ele terá que ser visto no interior desses e de 

outros gêneros que circulam em outros campos discursivos como no discurso literário, 

no discurso jurídico etc. 

Por isso, dizemos ser esta reflexão uma problemática que, embora não construa 

um lugar para os discursos, revela uma polêmica. Não pode haver campo discursivo 

sem formação discursiva, mas pode haver formação discursiva sem campo discursivo. 

É por isso que certos discursos são de difícil apreensão, por ficarem à margem da 

sociedade, como o discurso da violência, o discurso machista, o discurso racista e tantos 

outros. 

Essa breve problemática apresentada, logicamente, não esgota as discussões 

sobre o lugar que os discursos ocupam, mas permite uma discussão, se partimos do 

pressuposto de que possa ser ampliada por outros princípios como o de paratopia, topia 

e atopia. Esses três princípios propostos e desenvolvidos por Maingueneau (2006, 2008, 

2010a, 2010b) podem, nos limites de nossos objetivos, conseguir localizar os discursos 

jornalístico e da violência no universo discursivo 

Tomemos, para iniciar, um recorte de uma reportagem que utilizamos para uma 

análise piloto de nossa pesquisa. Trata-se de uma reportagem publicada na revista Veja, 

em 8/09/2004. 

 

Madraçais do MST  

Assim como os internatos muçulmanos, as escolas dos sem-terra ensinam o 

ódio e instigam a revolução. Os infiéis, no caso, somos todos nós. 

 
Monica Weinberg  

  Liane Neves 
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Professor do MST dá aula para crianças em assentamento: cartilha que desobedece às 

normas de ensino  

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) criou sua própria 

versão das madraçais – os internatos religiosos muçulmanos em que crianças aprendem 

a recitar o Corão e dar a vida em nome do Islã. Nas 1.800 escolas instaladas em 

acampamentos e assentamentos do MST, crianças entre 7 e 14 anos de idade aprendem 

a defender o socialismo, a "desenvolver a consciência revolucionária" e a cultuar 

personalidades do comunismo como Karl Marx, Ho Chi Minh e Che Guevara. "Sem-

terrinha em ação, pra fazer a revolução!", gritam os alunos, de mãos dadas, ao final de 

eventos e apresentações. Pelo menos 1.000 dessas escolas são reconhecidas pelos 

conselhos estaduais de educação – o que significa que têm status idêntico a qualquer 

outro estabelecimento de ensino da rede pública e que seus professores são pagos com 

dinheiro do contribuinte. Elas nasceram informais, fruto da necessidade de alfabetizar e 

educar os filhos de militantes do movimento – que chegam a ficar durante anos 

acampados nas fazendas que invadem, à espera da desapropriação. No fim dos anos 80, 

atendendo a uma reivindicação do MST, o governo passou a integrar essas escolas 

improvisadas à rede pública. Parte delas funciona nas antigas sedes das fazendas 

invadidas, parte foi construída pelos Estados e municípios. Ao todo, as escolas do MST 

abrigam 160.000 alunos e empregam 4.000 professores.  

(...) 
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Essa reportagem se encontra em lugar legitimado na sociedade. Trata-se de uma 

reportagem que tenta trazer e interpretar informações acerca das escolas que foram 

organizadas pelo Movimento dos Sem Terra (MST). Tal reportagem tem assinatura de 

uma jornalista que se assume como tal e se engaja no que diz sobre as informações. Por 

meio desse exemplo, podemos refletir sobre os três lugares onde podemos localizar os 

discursos. Vamos partir do lugar dos discursos tópicos, do qual essa reportagem faz 

parte. Chamamos de discursos tópicos aqueles discursos que são legitimados 

socialmente, mas que não explicam a sociedade e a existência pelos seus próprios 

recursos, mas que topicalizam as questões humanas e vão buscar explicação pelo acesso 

a outros discursos que são os considerados paratópicos. Para topicalizar tais questões 

são necessários espaços legitimados para circulação, produção e recepção de vários 

gêneros típicos desses discursos. Como meio de circulação, temos uma revista 

conhecida pela maioria dos brasileiros que traz reportagens, geralmente, mais 

aprofundadas do que o jornal, tendo em vista que sua periodicidade é semanal, dos 

assuntos acontecidos durante a semana ou assuntos cujos interesses são alçados aos 

interesses da sociedade.  

A revista torna-se um midium
18

 para a circulação do gênero reportagem. Esse 

gênero tem uma função social um tanto diferente, por exemplo, da notícia. A notícia, 

geralmente, tenta tratar de um assunto de forma a parecer ser mais objetiva e rápida, 

referente a um acontecimento ocorrido em momentos anteriores, mas não muito 

distante; a reportagem, pelo seu próprio tempo de confecção, busca trazer um tom mais 

interpretativo ao assunto ou acontecimento, usando várias fontes, fazendo comparações, 

colocando o acontecimento no eixo de outros acontecimentos etc. Do ponto de vista da 

produção, a editoria da revista é formada por jornalistas reconhecidos socialmente, que 

se assumem como tal e pretendem dizer e interpretar os acontecimentos por meio desse 

gênero. Do outro lado, da recepção, temos os leitores da revista que também se 

assumem como tal e legitimam o dizer do outro como um discurso que possa ter 

existência na sociedade. 

                                                             
18 Para Maingueneau (2005, p. 71), “o mídium não é um simples ‘meio’ de transmissão do discurso, mas 

que ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer. O mídium  

não é um simples ‘meio’, um instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança 

importante no mídium modifica o conjunto de um gênero do discurso”. 
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De certa forma, podemos dizer que isso confirma traços típicos de um discurso 

tópico - são aqueles discursos equivalentes ao que dizemos do campo discursivo. São 

existentes e legitimados socialmente, mas que, para conseguir essa legitimação, 

recorrem a outros discursos, pois não possuem o poder de se autolegitimarem, pois não 

são discursos constituintes, mas sim constituídos a partir de outros. 

Podemos depreender do texto em questão que, para dar sentido ou não às 

atitudes do MST e das escolas organizadas por esse movimento, busca-se um contexto 

conflituoso no discurso bíblico, pois vemos logo no olho da matéria: 

 

Assim como os internatos mulçumanos, as escolas do sem-terra ensinam o ódio 

e instigam a revolução. Os infiéis, no caso, somos todos nós. 

 

Ao estabelecer uma comparação entre as escolas do MST e as madraçais 

mulçumanas, a jornalista opta por estabelecer uma criação de sentidos em que o leitor 

pode entender a prática escolar numa oposição entre o fanatismo religioso mulçumano e 

uma suposta “liberdade” religiosa que seria a nossa, ou seja, não se questiona e nem se 

explica em nenhum momento o que são essas madraçais, mas a utilização delas, para a 

comparação, traz à memória todos os outros discursos, aos quais temos acesso pela 

própria imprensa, que dizem sobre a forma como a religião mulçumana dá sentido à 

vida de seus seguidores. Orientados por esse discurso maior, grande parte de 

mulçumanos opta por um fanatismo, cujo sentido da vida é dar a própria vida para lutar 

contra os infiéis. Como a jornalista diz que os infiéis somos todos nós, logo ela mantém 

uma relação interdiscursiva com o bíblico, tentando mostrar que o sentido que o MST 

dá aos seus alunos, em suas escolas, para a vida de suas crianças são os mesmos 

sentidos que o Corão (em uma interpretação específica) dá aos seus seguidores: o ódio e 

a revolução contra os infiéis. 

Para sustentar ainda esse contexto bíblico, mais abaixo, no recorte ... e a cultuar 

personalidades do comunismo como Karl Marx, Ho Chi Minh e Che Guevara, usa-se a 

palavra cultuar. O ato de cultuar tem sentidos muito próximos ao discurso bíblico, logo 
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pode se criar um efeito de sentido em que se cultua o Deus supremo, a divindade, o que 

está além da sociedade. Claramente, nenhuma dessas personalidades está no eixo do 

sagrado, mas ao introduzi-las por meio da prática do culto e no contexto do discurso 

bíblico, a jornalista coloca-os nesse patamar. No caso, não se seguem líderes, 

personalidades ou heróis da esquerda, mas os tem como deuses e com deuses não se 

discute, não se questiona, se segue pela fé. Ora, por que o enunciador busca dar sentido 

àquilo que seleciona como fato noticioso, buscando o sentido bíblico? Porque os 

discursos tópicos, como dizemos, não podem se autolegitimar enquanto discurso, mas 

buscam nos discursos paratópicos formas de dar sentido aos seus dizeres. Os discursos 

paratópicos são aqueles que dão sentido à vida; segundo Maingueneau, os discursos 

religioso, científico, filosófico e literário.  

Neste momento, pode se questionar se, para Maingueneau, um dos discursos 

paratópicos é o religioso, por que utilizamos, anteriormente, discurso bíblico. Fazemos 

uma distinção entre o conceito de discurso bíblico e discurso religioso. No âmbito desta 

pesquisa, entendemos, juntamente com Nascimento (2009), que as prática religiosas são 

atravessadas pelas ações e representações do homem que buscam, em um discurso que 

está no limite do absoluto, um discurso que transcende, os sentidos para tais práticas. 

Esse discurso absoluto e transcendente é o bíblico, portanto paratópico. Nesse sentido, 

os discursos religiosos católico, mulçumano, protestante etc. são discursos tópicos. Por 

isso, para nós, são discursos paratópicos: o bíblico, o científico, o filosófico e o 

literário.  

 São esses quatro discursos que explicam e dão sentido à existência humana e 

social por um viés que não precisam ir à outro discurso para se justificar, mas se 

justificam por si mesmo, pois se encontram na fronteira entre o que é social e o que está 

na dimensão do absoluto. Nesse caso, o discurso paratópico está na equivalência com 

aqueles discursos considerados constituintes. 

Maingueneau (2005: p. 158) explica essa manifestação  

 

Como não posso pressupor que todos tenham uma ideia precisa da 

noção de discurso constituinte, lembrarei resumidamente que seu 
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estatuto determina que eles só podem se autorizar por si mesmos, ou 
seja, não podem ter outros discursos acima de si. Fiadores das 

múltiplas práticas discursivas de uma sociedade, eles dão sentido aos 

atos de seus membros. Assim, o jornalista envolvido em um debate 

social recorrerá à autoridade do cientista, do teólogo ou do filósofo, 
mas essa relação não poderia se inverter. Os discursos constituintes 

possuem um estatuto singular: zonas de fala entre outras e falas que 

tem a pretensão de pairar sobre as demais; discursos limites que, 
assentados em um limite e tratando do limite, devem gerir 

textualmente os paradoxos que seu estatuto implica. Eles são 

simultaneamente auto e heteroconstituintes: só um discurso que se 
constitui legitimando rigorosamente sua constituição pode exercer o 

papel de constituinte em relação a outros discursos. 

 

É nesse sentido que discurso constituinte e o discurso paratópico se equivalem. 

O discurso constituinte se constitui legitimando a sua própria constituição por meio de 

um discurso paratópico, tanto como classificação, como estratégia do dizer. Cabe aqui 

essa distinção, pois é estratégia dos discursos tópicos usarem o discurso paratópico ou 

mesmo usarem um modo de dizer paratópico. Ao se constituir como fonte do dizer, a 

jornalista e a revista tentam assumir para si um discurso paratópico de atribuir um 

sentido à ação do MST e à sua existência como organização responsável por uma rede 

escolar.  

A estratégia de uso do discurso paratópico pode ser vista em vários discursos 

tópicos como o discurso político, discurso publicitário, discurso escolar etc, porém, para 

o analista do discurso, que busca o lugar que o discurso ocupa e o interdiscurso, torna-

se evidente que o falar paratópico não é do discurso jornalístico, mas do discurso 

bíblico, filosófico, científico e literário. Mas para a circulação do discurso, torna-se uma 

estratégia discursiva interessante, usar o falar paratópico para que o co-enunciador 

possa aderir ao posicionamento do enunciador. Portanto, discurso constituinte é um 

traço de quatro discursos específicos, discurso paratópico é o lugar que esses discursos 

ocupam em relação aos outros. Esses outros podem ocupar o lugar dos discursos tópicos 

ou atópicos, mas, como vimos, o modo de dizer de um discurso paratópico pode ser 

utilizado como estratégia para conseguir a adesão dos co-enunciadores. 

Ao analisar o discurso político, Maingueneau (2010a) evidencia essas 

estratégias, pois é um discurso que, de alguma forma, confunde-se com discursos 



51 

 

constituintes por causa do uso de um dizer paratópico ou de uma existência que parece 

ocupar um lugar paratópico. Ao falar dos discursos políticos, o autor diz (2010a: p. 

162) 

 

Suas semelhanças com os discursos constituintes são bastante 

evidentes. Do ponto de vista de sua estrutura e de seu funcionamento, 

o campo político compartilha numerosas propriedades com os campos 
dos discursos constituintes: competição acirrada entre 

posicionamentos em um espaço simbólico para deter o monopólio da 

autoridade enunciativa, referência a textos ou gestos fundadores, 

inscrição em uma memória que é objeto de debates incessantes, 
oposição entre comunidades restritas de peritos e um público amplo, 

tido como o destinatário e a caução do conjunto do discurso etc. A 

tudo isso acrescenta-se o fato de que muito frequentemente o político 
legitima a sua identidade e a sua atividade de uma maneira que não 

deixa de fazer pensar nos discursos constituintes: ele atribui para si 

uma “missão” e pensa possuir uma “vocação” etc. Essas semelhanças 

estão em sintonia com o objetivo, que poderíamos denominar 
“global”, do discurso político. Como no caso dos discursos 

constituintes, trata-se de um discurso elaborado em comunidades 

restritas, mas que pretende ter um alcance global, isto é, pretende dizer 
respeito ao conjunto da coletividade. A política, tanto quanto a 

literatura, a ciência, a filosofia ou a religião, pretende se dirigir a toda 

e qualquer pessoa, mesmo que, de fato, elas só mobilizem 

efetivamente conjuntos restritos de indivíduos. 

 

Essa problemática que Maingueneau apresenta em relação ao discurso político 

pode ser superada pelo reconhecimento de que há uma estratégia de dizer paratópico 

como mencionamos acima. Isso, de certa forma, vai constituir o ethos daquele que fala 

no discurso político, vai estabelecer uma relação hierárquica entre enunciador e co-

enunciador e uma força na adesão ao seu posicionamento. 

Como vimos, no exemplo citado, é mais evidente que o discurso jornalístico não 

se autolegitima da mesma forma que os discursos constituintes, e nem se constitui como 

um discurso que ocupa um lugar nos discursos paratópicos, mas pode lançar mão de um 

dizer paratópico como estratégia. Podemos citar uma fala de Maingueneau (2010a: p. 

158) para corroborar nossa posição: 
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Pode-se apreender a constituição dos discursos constituintes 
segundo duas dimensões indissociáveis: 

- a constituição como ação de estabelecer legalmente, como 

processo pelo qual o discurso instaura sua legitimidade construindo 

sua própria emergência no interdiscurso; 
- os modos de organização, de coesão discursiva, a 

constituição no sentido de um agenciamento de elementos que 

formam uma totalidade textual. 

 

Principalmente, na segunda dimensão, podemos detectar tais estratégias do dizer 

paratópico. Quando os grandes jornais lançam campanhas, dizendo que estão 

compromissados com a verdade, que dizem a verdade ou estão de “rabo preso
19

” com a 

verdade, tentam justamente criar essa relação paratópica, como representantes de uma 

verdade que está além, porque é uma verdade que se apresenta como absoluta e não 

relativa a um grupo. Dessa forma, parece querer se autolegitimar, mas na manifestação 

concreta, isso não ocorre. 

Uma outra problemática diz respeito às diferenças entre um discurso paratópico 

e um discurso primeiro. Nem sempre isso se confunde, pois no universo do parecer ser, 

vários discursos podem se colocados como se fossem discursos primeiros. Para 

exemplificar, Maingueneau usa o discurso do futebol: 

 

...podemos citar o mundo do esporte, em particular, o do futebol, que 

se associa a comunidades devotas, a peritos comentadores, a rituais, a 

conflitos simbólicos entre posicionamentos. Uma quantidade 
crescente de jornais e de programas de televisão é consagrada a gestão 

do comentário futebolístico. São transmitidos inúmeras vezes na 

televisão os mais belos gols, os quais são analisados como se fossem 
citações célebres; conta-se a vida dos grandes jogadores, que 

participam de uma espécie de panteão e que se veem dotados de uma 

autoridade moral que vai muito além de suas competências 

estritamente esportivas. Com o tempo, constrói-se uma memória 

discursiva que alimenta o comentário de novos peritos (2010a: p. 164) 

 

                                                             
19 Mote pelo qual a Folha de S. Paulo se constrói. Nas últimas décadas, as campanhas publicitárias desse 

jornal propagaram a ideia de que não tinha dependência e nem relação com nenhum poder ou 

posicionamento político, portanto isentos e comprometidos com a verdade acima de qualquer suspeita. 
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Temos, então, uma relação de discurso primeiro e discurso segundo, em que 

certos acontecimentos esportivos e certos falares sobre eles são retomados por outros 

peritos e comentadores. Podemos ver isso em vários discursos. Isso seria como uma 

“sombra” dos discursos constituintes, como bem observa Maingueneau.  

Por fim, chegamos ao discurso atópico, característica daqueles discursos que, 

como já dizemos, coincidem com uma formação discursiva, mas que existem na 

marginalidade dos discursos tópicos e paratópicos, podendo ser apreendidos apenas 

nesses discursos. Maingueneau (2010b) introduziu esse princípio levado principalmente 

por seus estudos acerca do discurso pornográfico. Esses estudos mostram certos traços 

que podemos também atribuir ao discurso da violência. Para o autor, o pertencimento 

desses discursos ao espaço social é fundamentalmente problemático. Trata-se de uma 

produção tolerada, clandestina, noturna, que penetra nos interstícios do espaço social. 

Isso caracteriza também o discurso da violência, na medida em que ninguém se revela 

como violento, mas de alguma forma acaba penetrando no universo social legitimado, 

por meio dos discursos tópicos e paratópicos. Ainda, para o autor: 

 

O contraste entre atopia e paratopia é interessante. Os discursos 
“paratópicos” participam da sociedade (existem igrejas, faculdades de 

letras, laboratórios ...), mas eles só fazem porque se colocam além 

dessa sociedade, porque possuem uma fronteira com o indizível  e o 
Absoluto, porque seus locutores de maior prestígio são movidos por 

alguma força transcendente. Como esses discursos, o discurso 

pornográfico joga com a fronteira do espaço social, mas não é da 

mesma fronteira que se trata: enquanto os discursos paratópicos tem 
“direito de cidadania” (ou melhor, fundam o direito de a cidade ser 

uma cidade), a produção pornográfica não é reconhecida pela cidade: 

idealmente, a cidade não tem obrigação de saber que ela existe, 
tampouco de conceder-lhe um lugar e jamais haverá de erigir uma 

estátua a seus autores (MAINGUENEAU, 2010a: p. 166). 

 

É, portanto, um discurso que está na fronteira, que não é reconhecido, que é 

tolerado quando aparece, ou criminalizado. No entanto, assim como o pornográfico, o 

discurso da violência pode ser difícil de perceber. Aqui entra a importância da distinção 

que fizemos entre atos de violência e estados de violência. Os atos de violência são 

mais perceptíveis e são temas sobre o que se diz. É fácil identificar violência, quando 
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um homem nervoso agride outro, porém, mesmo assim, possivelmente justifica sua 

violência, dizendo que seus motivos vêm de outra ordem, da autodefesa, da provocação 

etc., mas nunca vai assumir um papel de um ser violento. Um homem que diz que 

“lugar de mulher é na cozinha”, age com uma violência que só pode ser perceptível em 

uma dimensão mais profunda. Essa violência não vem do papel que assume como 

homem, nem do gênero do discurso que usa na situação comunicativa, no caso, um 

diálogo, mas vem do discurso da violência que impregna seu posicionamento. Além 

disso, atribui um sentido que revela uma representação que é o de encarcerar, em uma 

cozinha, a mulher pelo fato de ela ser mulher. Por isso, trata-se de um discurso atópico. 

Um discurso que a sociedade construiu, mas não o legitima, mas que existe. 

Retomando As madraçais do MST, lembramos que se trata de uma reportagem, 

logo, uma interação que se estabelece entre uma jornalista e um público leitor, com a 

finalidade de trazer uma informação tratada do ponto de vista da interpretação 

jornalística. No entanto, na medida em que avançamos na leitura, percebemos que não 

se trata de uma reportagem apenas, mas que ela vai ganhando contornos de uma 

denúncia. Vejamos outro recorte dessa mesma reportagem: 

 

O MST implementou um sistema de ensino paralelo, sobre o qual o poder 

público não exerce quase nenhum controle. O Ministério da Educação desconhece até 

mesmo quantas são e onde estão exatamente as escolas públicas com a grife do 

movimento. E as secretarias estaduais e municipais de ensino, embora sustentem as 

escolas, enfrentam dificuldades até para fazer com que professores não ligados aos 

sem-terra sejam aceitos nas salas de aula. "O MST torna a vida do educador que vem 

de fora um inferno", diz Gislaine do Amaral Ribeiro, coordenadora estadual das 

escolas de assentamentos na região de Bagé, Rio Grande do Sul. Nos assentamentos, 

pelo menos a metade do corpo docente vem do MST. Já nos acampamentos, todos os 

professores pertencem ao movimento. Muitos não têm o curso de magistério completo – 

pré-requisito básico para a contratação na rede pública –, e alguns não chegaram 

sequer a terminar o ensino fundamental. "A realidade é que há pessoas atuando como 

profissionais da educação nessas escolas sem o mínimo de preparo para exercer a 

função", reconhece o secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, José 
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Fortunati. O governo gaúcho diz que está de mãos atadas diante da situação, porque 

herdou um grande número de professores contratados pelo governo anterior, do PT. 

Pela proximidade com o MST, a antiga gestão teria sido mais complacente na 

contratação do corpo docente. A secretaria diz estar pleiteando junto ao MEC verbas 

para implantar um programa para dar a esses professores o nível básico de estudo 

para que possam lecionar.  

 

Nesse recorte, percebemos o levantamento de algumas informações interpretadas 

como inaceitáveis para o contribuinte, já que é ele que paga o funcionamento da escola, 

como foi mencionado no início da reportagem colocada acima. Vejamos: 

a. O MST implementou um sistema, mas o texto o mostra como paralelo e 

descontrolado do ponto de vista governamental. 

b. As escolas existem, mas o Ministério da Educação não sabe quantas têm nem 

onde estão localizadas, o que confirma, de fato, um poder paralelo. 

c. As secretarias estaduais e municipais sustentam a escola, o que seria normal, 

mas não conseguem ter nenhum controle e tem dificuldades mesmo de entrar 

na escola. 

d. Existe uma coordenadora das escolas localizadas em Bagé, mas ela mal 

consegue colocar os professores lá para darem aulas, pois a vida deles vira 

um inferno se não forem participantes do MST. 

e. Existem professores nas escolas e metade deles é da própria comunidade, 

mas muitos nem possuem o magistério que os legitimaria para dar aulas. 

Enfim, poderíamos continuar selecionando outras informações, mas por esses 

exemplos já podemos constatar que todas elas entram em um contexto interpretativo 

que as coloca como denúncias. Na leitura, o papel que se assume diante de uma 

denuncia, não é só de leitor de jornal, mas também de testemunha. Isso cria uma cena 

composta por um denunciante, uma testemunha, que recebe a denúncia, e alguém que 

tem que ser denunciado, no caso o MST.  
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Essas escolas, em outro texto hipotético, poderiam ser colocadas como exemplo 

de uma escola adequada à sua comunidade, que trabalha a partir dos valores de sua 

comunidade, com professores que possam estar engajados com o seu desenvolvimento; 

traços do que há de mais aceito e defendido pelas pesquisas atuais em educação, mas, ao 

reconstruir o fato em um contexto de denúncia, estamos diante do que Michaud (1989) 

diz sobre os estados de violência, ou seja, a forma como se constrói a imagem de grupos 

(no caso do MST, já vistos de forma marginalizada pela sociedade) pode se revelar 

como um estado de violência. Trata-se de um dizer que tenta confirmar os estereótipos 

negativos que um grupo social já possui na crença social (doxa). 

Dessa forma, fica claro que, para que o co-enunciador possa aderir ao 

posicionamento do enunciador, usa-se uma cena e se constroem imagens nessa cena 

como estratégias de envolvimento do co-enunciador (denunciante, testemunha e 

denunciado). Isso não se configura só um estado de violência contra o grupo do MST, 

mas também contra os mulçumanos. Se retomarmos o primeiro recorte, podemos 

detectar que todos os sentidos que se propõem para as madraçais mulçumanas são para 

confirmar estereótipos negativos como o fanatismo e o dar a vida em nome do Islã. 

Tudo isso vem confirmar o que já temos construído em nossa memória discursiva sobre 

os Islâmicos, cujas imagens são expostas diariamente na imprensa como pessoas 

terroristas, homens bomba, guerras, crueldades etc. 

As madraçais mulçumanas são escolas islâmicas do Paquistão, criadas no século 

XI, que tinham como objetivo formar professores, matemáticos e astrônomos, além do 

trabalho doutrinário em relação ao Corão. No entanto, no início, essa função era mais 

secundária. Com o passar do tempo, algumas dessas escolas começaram a receber 

alunos das classes pobres e isolá-los do convívio familiar a partir dos cinco anos de 

idade para estudarem a doutrina como função primeira, formando, neste caso, fanáticos 

religiosos. Isso ocorreu com metade das 7.000 escolas que ainda existem no Paquistão, 

pois a outra metade mantém a sua tradição. Podemos depreender da reportagem que a 

proposta não é comparar com essa metade que mantém a tradição, mas com a outra 

metade fanática, pois é ela que vai confirmar aquilo que o co-enunciador já espera na 

sua visão do que é o ser islâmico. Aqui, temos mais um exemplo de um estado de 

violência contra um grupo que, assim como todas as escolas religiosas existentes no 
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mundo todo, faz o seu trabalho de formação a partir de valores específicos. Colocar 

todos em um único estereótipo negativo é uma violência. 

No entanto, esse papel e esse discurso não são vistos como violentos e nem são 

assumidos como uma violência. Isso é possível de acontecer, porque nem o enunciador, 

nem a revista, nem os co-enunciadores reconhecem como uma violência. Por se tratar 

de um discurso atópico, ele acaba entrando nos interstícios do discurso jornalístico.  

Esse processo mostra, portanto, o funcionamento do discurso da violência como 

um discurso atópico, e esse é o seu lugar no universo discursivo. Vamos mostrar isso 

durante as nossas análises, configurando que apreendemos esse discurso atópico na 

cenografia e na constituição dos ethos discursivo, revelando os traços constitutivos do 

posicionamento, noção que veremos a seguir. 

 

2.4. O posicionamento 

Apesar de Maingueneau ter dito que opta por posicionamento ao invés da 

expressão formação discursiva, em seus trabalhos, o autor ainda usa, em algumas 

situações, formação discursiva, assim como diz, em outras ocasiões, que a noção de 

posicionamento ainda precisa ser aprofundada, pois está um tanto quanto “pobre”. Em 

primeiro lugar, o fato de dizer que opta por posicionamento não implica dizer que não 

há formação discursiva. Como mencionamos acima, esse conceito ainda cabe em várias 

situações, mas, para o autor, a confusão nas suas acepções pode acarretar problemas na 

pesquisa, além disso, posicionamento contemplaria, na AD, a ideia de um interdiscurso 

que se revela construtor desse posicionamento. Na comunidade discursiva jornalística 

há um posicionamento construído pelo atravessar de vários discursos como religioso, 

político, humorístico, violento entre outros.  

Ao dizer que a noção de posicionamento ainda é “pobre”, Maingueneau (2008: 

p. 43) explica que 
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... ela implica apenas que os enunciados estão relacionados a diversas 
identidades  enunciativas que se delimitam umas as outras. Eis um 

tema recorrente na análise do discurso da França: a unidade de análise 

pertinente não é o discurso em si mesmo, mas o sistema de referência 

aos outros discursos através do qual ele se constitui e se mantém; 
referir-se aos outros e referir-se a si mesmo não são atos distinguíveis 

senão de modo ilusório; o interdiscurso não se encontra no exterior de 

uma identidade fechada sobre as suas próprias operações. 

 

Essa noção, no âmbito desta pesquisa, não é vista como pobre, pelo contrário, 

adequa-se aos nossos objetivos, pois podemos apreender, na enunciação, os traços do 

interdiscurso constitutivo do posicionamento dos enunciadores. Com essa noção, fica 

evidente a dimensão interdiscursiva, que é o objeto maior da AD. Ao dizer que os 

enunciados estão relacionados a diversas identidades enunciativas, fica claro que um 

discurso não é somente fonte de referência a outros discursos, mas integra as 

identidades advindas desses outros discursos, ou seja, um enunciado jornalístico pode 

ser fonte de referência de um discurso da violência, mas, para além de uma simples 

referência, integra, ao posicionamento de uma comunidade discursiva, uma identidade 

violenta.  

Em uma cenografia dada, o que se busca é justamente a adesão a um 

posicionamento. Tendo posicionamento como o que mostramos acima, o co-enunciador 

não adere apenas a uma opinião defendida em um discurso, mas a esse posicionamento 

em sua plenitude. O co-enunciador que ocupa a cena propiciada por uma reportagem 

como a que mostramos acima, não adere apenas a opinião de uma jornalista, mas a um 

posicionamento  de um enunciador que revela um modo de se inserir no universo 

discursivo, logo,  adere ao dizer violento, ao estereótipo violento, a um ethos discursivo 

violento etc. Por isso, neste trabalho, a noção de posicionamento ganha centralidade, 

assim como a de adesão, que é a sua outra face. Pelo processo de adesão é que o co-

enunciador assume traços idênticos ao posicionamento do enunciador, em maior ou 

menor escala. Dessa forma, é importante retomar: aderir não é concordar com uma 

opinião, mas assumir um posicionamento no mundo, resultado de uma situação 

comunicativa. 
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É graças a esses posicionamentos que os vários discursos e suas comunidades 

discursivas se mantêm. É por eles que se produzem, se fazem circular sentidos e que 

podem ser reconhecidos como de uma comunidade discursiva ou de outra. O 

posicionamento permite que uma pessoa se agregue e seja reconhecida dentro de um 

grupo, assim como esse grupo pode gerir os modos de dizer de um indivíduo agregado a 

ele. Para Maingueneau (2008: p. 43): 

 

Esses posicionamentos são eles próprios inseparáveis de grupos que 

os elaboram e os fazem circular, gerindo-os. A partir do momento em 
que se trata de discursos-limite, que são, além disso, discursos 

maximamente autorizados, não é ao conjunto dos membros de uma 

sociedade que cabe avaliar, produzir e gerir os textos constituintes, 
mas a comunidades restritas. É nesses grupos que se mantém a 

memória e que os enunciados podem ser avaliados em relação às 

normas, partilhadas pelos membros da comunidade associada a esse 

ou àquele posicionamento (por exemplo, tal grupo de pesquisa em 
sociologia) e pelos membros da comunidade do mesmo campo, para 

além dos diversos posicionamentos (a comunidade dos sociólogos, 

para retomar o nosso exemplo). 

 

 Essa citação de Maingueneau ilustra o que dizemos. Ele mostra que é nas 

comunidades que se mantém a memória, ou seja, pelos posicionamentos que se constrói 

uma memória discursiva em que todos podem compartilhar uma forma de se inserir no 

mundo. Nesse sentido, a emergência de se perceber o discurso da violência torna-se 

mais necessária, pois esse discurso integra o posicionamento, no nosso caso, dos 

jornalistas. A sua recorrência cria, portanto, uma memória em que essa prática seja 

comum. Isso implica os modos de dizer nos enunciados sobre o MST e os Islâmicos são 

integrados a uma memória discursiva da comunidade em que todos passam a 

compartilhar essas representações estereotipadas. Essa comunidade discursiva instaura, 

no seu processo de interação e na sua existência, um discurso da violência que propicia 

elaborar outros discursos futuros. 

No próximo capítulo, trataremos, mais pontualmente, dos princípios de análise 

que selecionamos: cena de enunciação e ethos discursivo. Mostraremos como, por meio 
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deles, podemos apreender o discurso da violência como um discurso atópico no interior 

do discurso jornalístico. 
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CAPÍTULO III 

CENOGRAFIA E ETHOS DISCURSIVO 

3.0 Introdução 

Neste capítulo, tratamos dos dois princípios que aplicaremos em nosso corpus de 

análise, com o intuito de revelar formas dos estados de violência que aparecem no 

discurso jornalístico. Nossa ideia é fazer um caminho de sustentação teórica para o 

nosso trabalho, ilustrando com a reportagem “As madraçais do MST”, que usamos no 

capítulo anterior. Dessa forma, acreditamos que os conceitos aqui trazidos ficam mais 

claros ao serem mostrados como se revelam no texto. Nesse processo de apresentação 

desses dois princípios, optamos por colocá-los em apenas um capítulo, devido a sua 

intricada relação, pois é na cenografia que se revela o ethos discursivo. 

Em um primeiro momento, é necessário distinguir situação de comunicação de 

cena de enunciação. Por situação de comunicação, entendemos a situação concreta em 

que uma cena pode ocorrer. Por exemplo, um gênero aula faz interagir professores e 

alunos em uma sala de aula que, juntamente com outras, compõe uma escola. O papel 

professor e o papel aluno, em dada escola, ligada a certas práticas, fazem com que, na 

aula, se trate de certos temas, sob certos valores. Pensar nessa aula a partir desse 

contexto é pensar na situação de comunicação. É um olhar que comumente se diz vir do 

exterior, ou seja, a partir da situação empírica se explica a enunciação. Por outro lado, a 

cena de enunciação é vista do seu interior, por meio do dispositivo que une o texto a 

essa situação, que é o gênero do discurso. Localiza-se, nesse dispositivo, os traços que o 

analista do discurso vai levantar, a fim de explicar os efeitos de sentidos possíveis que 

emergem da cena. 

Não importa, em primeiro plano, ao analista, no caso do gênero aula, quem é o 

professor ou quem são os alunos com quem se está interagindo, mas como esse 

professor se constrói e se revela nessa cena e como também constrói da mesma forma os 

seus alunos. Não se nega, sem dúvida, a importância dos dados empíricos em que a cena 

ocorre. Eles são levados em consideração pelo analista, pois seria uma redução analisar 

simplesmente no nível linguístico, porém esses dados são vistos do interior da cena para 

reconstrução do exterior, que pode, por fim, não coincidir com a situação empírica.  
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Por outro lado, uma análise do discurso, que só levasse em conta a situação 

empírica, seria uma redução do ponto de vista linguístico. Por isso que investimos na 

possibilidade das duas instâncias se integrarem, porém no movimento que vai do 

interior da cena para o exterior, portanto o nosso foco é a cena de enunciação e não a 

situação de comunicação. Em seus estudos, Maingueneau (2006, p. 250) faz essa 

distinção a partir de situação de enunciação (equivalente à cena de enunciação) e 

situação de comunicação: 

 

Cabe reconhecer que a noção de “situação de enunciação” se presta 

ao equívoco, na medida em que se é tentado a entender essa 

“situação” como o entorno físico ou social no qual estão os 
interlocutores. Na realidade, na teoria linguística de Antoine Culioli, 

que conceituou nos anos 1960, na sequência de Émile Benveniste, a 

situação de enunciação não é uma situação de comunicação 

socialmente descritível, mas o sistema no qual se definem três 
posições fundamentais do enunciador, do co-enunciador e da não-

pessoa. Como se sabe, esse sistema está na base da identificação dos 

dêiticos espaciais e temporais, cuja referência é construída com 

relação ao ato de enunciação. 

 

Retomando o texto usado no capítulo anterior “As madraçais do MST”, a 

situação de comunicação pode ser colocada nos seguintes termos: A revista Veja que 

faz circular em suas páginas uma reportagem feita por uma jornalista para o seu público 

leitor. Com base na situação, levantaríamos um perfil do grupo responsável por essa 

revista e do seu grupo de leitores em relação aos traços sociais de ambos, além da forma 

como esses grupos estão ligados pelas relações dos papéis sociais que assumem. 

Poderíamos examinar, também, a que grupos socioideológicos estariam ligados, 

questões políticas, econômicas etc. Essas considerações poderiam nos mostrar os traços 

de poder e do grupo social de que fazem parte tanto os jornalistas como os seus leitores, 

o que implicaria conclusões e sentidos diferentes do processo aqui escolhido.  

O que nos cabe saber é que a cena englobante que os coenunciadores 

reconhecem e assumem na cena de enunciação é a jornalística. Essa cena englobante se 

revela por meio do dispositivo de comunicação que, orientado pela força dos dêiticos, 

marcam sua ancoragem em relação a essa cena pelas marcas de pessoa, tempo e espaço. 
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Esse dispositivo, que é o gênero do discurso, une um texto específico a essa cena 

englobante, e que, no desenrolar da enunciação, se constrói por uma cenografia na qual, 

de fato, ocorre a interação, fazendo construir imagens que se interagem e se 

reconstroem. 

Ainda, nesse exemplo, temos uma cena englobante jornalística, que se liga a um 

texto por meio de uma cena genérica, que é a da reportagem, cuja relação ancorada 

pelos dêiticos e pelo desenrolar da cena, faz emergir uma cenografia, que é a de 

denúncia (de uma ação do MST), em que se constroem as imagens do denunciante, 

testemunha e denunciado que, por sua vez, refazem as imagens típicas de jornalista, 

leitor e objeto da reportagem. Estamos dizendo, então, que a cena de enunciação é 

composta pela cena englobante, cena genérica e cenografia. Vamos percorrer as 

implicações desses conceitos. 

 

3.1. Cena englobante e cena genérica 

A cena englobante é o meio pelo qual podemos olhar a cena de enunciação em 

sua forma mais sutil, ou seja, equivale a um campo discursivo, usando suas formas 

típicas de designação –cena englobante jornalística, cena englobante política, cena 

englobante publicitária etc. Metaforicamente, é o nosso portal de entrada para o 

interdiscurso que a cena propicia. Como não podemos apreender o interdiscurso em sua 

total dispersão, usamos uma lupa para ele se revelar para nós, analistas, por meio de um 

campo discursivo que, no nosso caso, é o jornalístico. A necessidade de se ressaltar que 

a cena englobante é uma designação de entrada revela-se importante neste trabalho, 

pois não poderíamos dizer que há uma cena englobante da violência, porque, como já 

vimos no capítulo anterior, não temos um campo discursivo da violência, por se tratar 

de um discurso atópico que se revela por meio de outros campos discursivos. 

A cena englobante, como já mencionamos, é uma porta de entrada para a cena 

de enunciação, pois ela tem a eficiência de colocar em termos bem gerais o papel dos 

gêneros e o dos coenunciadores. Por meio dela, podemos ter a expectativa de encontrar 

papéis típicos que existem nessa cena, assim como gêneros típicos. Por isso, é que o 

reconhecimento de uma cena englobante, por parte dos coenunciadores, permite, 
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minimamente, entrar em um discurso e não em outro, mas, além disso, não oferece mais 

elementos ao analista. Esses elementos mais concretos começam-se a revelar na cena 

genérica. Por isso, Maingueneau, ao abordar o discurso literário, aponta que 

 

a cena englobante não é suficiente para especificar atividades verbais, 

pois não se tem contato com um literário, político ou filosófico não 

especificado; a obra é na verdade enunciada através de um gênero do 
discurso determinado que participa, num nível superior, da cena 

englobante literária. Pode se falar nesse caso em cena genérica 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 251). 

 

É por meio de um gênero do discurso que se instaura uma cena genérica 

possível, pois é quando os primeiros traços de uma cena de enunciação podem ser 

percebidos mais concretamente, além da iminência do enunciador como representação 

discursiva. Nesse sentido, Maingueneau (2005) propõe ampliar o sentido comumente 

utilizado para os gêneros. Diferentemente de uma perspectiva mais textual, em que se 

procura levantar os dados estruturais de um gênero (muitas vezes, neste caso, chamado 

de gêneros textuais, como em Marchuschi, 2002 e Bronckart 2003), o gênero constrói 

para si uma cena genérica que impõe papéis já legitimados socialmente entre o 

enunciador e o co-enunciador. Uma reportagem da revista Veja vai além do que 

escolher uma estrutura de texto, pois o próprio gênero escolhido já traz em si os papéis 

que serão impostos àquele que produz a reportagem assim como àquele que lê a 

reportagem. Ninguém vai escolher, por exemplo, um anúncio publicitário e se constituir 

como jornalista. Esse gênero impõe um papel ao seu produtor que é o de publicitário.  

Da mesma forma, ninguém vai ler uma reportagem como se fosse um anúncio 

publicitário, pois, neste caso, assumiria um papel de consumidor. Um jornalista pode 

dar uma notícia em forma de anúncio publicitário? Sim. Um publicitário pode montar 

um anúncio em forma de notícia? Sim. Mas nesses casos, teríamos o uso de uma 

cenografia que coloca em segundo plano as cenas englobantes e as cenas genéricas, 

como veremos mais adiante. 

A noção de gênero aqui é importante, para que não se crie uma confusão teórica 

quando chegarmos à cenografia. Não estamos falando nem dos gêneros da Retórica 
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Clássica, nem dos gêneros literários, mas sim dos gêneros vistos a partir dos estudos 

desenvolvidos por Bakhtin (2010). Esse autor trabalha com a ideia de enunciado como 

acontecimento, que se realiza por meio de um gênero do discurso. O enunciado, para 

ele, é um acontecimento amplo constituído por uma série de elementos: o tratamento 

exaustivo do objeto do sentido; o querer-dizer do interlocutor e as formas típicas de 

estruturação do gênero do acabamento (não trataremos dos dois primeiros elementos, 

pois não há necessidade diante de nossos objetivos). Já o gênero do discurso, por sua 

vez, é composto de tema, estilo e estrutura composicional. Na forma como define 

Bakhtin (2010, p. 261): 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades 

de cada referido campo não só pelo seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo de linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua 

construção composicional. Todos esses três elementos –o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional– estão 
indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 

mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 

do discurso.  

 

 Nesse sentido, os gêneros seriam construtos relativamente estáveis. A partir 

dessa concepção, temos todo um movimento de estudos, que buscaram, por um lado, as 

estabilidades dos gêneros (como mencionamos, chamados de gêneros textuais), 

portanto, o levantamento dos traços estruturais; outro movimento de estudos que 

procuraram, por outro lado, a relatividade dos gêneros, portanto, a busca pela questão 

temática e de estilo que se adequam ao enunciado como acontecimento irrepetível. Isso 

não quer dizer que o gênero prescinde de uma estrutura estereotipada e socialmente 

reconhecida, mas que ela se adequa ao acontecimento, portanto, instável.  

Nessa dimensão, para além da estrutura, Maingueneau (2005) lembra que a 

existência do gênero é importante por conta de um fator econômico, pois não seriamos 

capazes de elaborar um gênero de interação a cada situação comunicativa da qual 

fizéssemos parte; para isso, recorremos ao poder mínimo de estabilidade dos gêneros. 

Além disso, ele também tem o poder de assegurar a comunicação, evitando, dentro dos 
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seus limites, o mal-entendido, a recorrência imediata à violência, à angústia, pois, como 

o gênero está integrado a uma competência genérica do indivíduo, permite a ele integrar 

a certas comunidades e compartilhar os usos desses gêneros. 

Para que um gênero possa integrar uma atividade de forma bem sucedida, 

existem certas condições às quais deve atender (MAINGUENEAU, 2005), como: 

a. Uma finalidade reconhecida: cada gênero possui uma finalidade que deve ser 

reconhecida por uma comunidade, uma notícia tem por objetivo informar, um 

anúncio publicitário, vender um produto e assim por diante. 

b. O estatuto dos parceiros legítimos: um jornalista é legitimado para escrever uma 

notícia, um publicitário, um anúncio, um professor, dar aula. É o gênero que 

legitima o papel de seus coenunciadores. 

c. O lugar e o momento legítimos: para Maingueneau (2005: p. 66): 

 

Todo gênero de discurso implica um certo lugar e um certo momento. 

Não se trata de coerções externas, mas de algo constitutivo. 

Suponhamos que um padre reze uma missa em praça pública ou que 
um professor dê uma aula em um bar: são lugares normalmente 

ilegítimos para esses gêneros do discurso. Em consequência, a 

transgressão pode ser significativa: no primeiro exemplo, pode se 
tratar de legitimar um espaço normalmente ilegítimo (mostrando que a 

igreja deve abrir-se ao mundo); no segundo, pode ser, ao contrário, 

para protestar contra a falta de locais de ensino. 

 

Essas noções são relativas, portanto, pois o momento e o lugar são dinâmicos. Vejamos 

no caso da reportagem “As madraçais do MST”. Não podemos apreender o momento 

de sua produção enquanto situação empírica no mundo, em que a jornalista escreve a 

reportagem, nem mesmo o momento em que ela é colocada no suporte revista e, por 

fim, quando cai nas mãos de um co-enunciador, mas podemos depreender do gênero 

certos traços dêiticos que faz emergir um tempo e um espaço de interação. Vejamos o 

recorte: 
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No ano passado, seus alunos aproveitaram o Dia da Independência, ou 

“independência”, para sair em passeata pelas ruas da cidade carregando faixas (...) 

 

Por esse recorte, podemos depreender certa relatividade ao tempo. Pelo dêitico 

No ano passado, o co-enunciador pode estabelecer uma relação de um ano entre a 

publicação e o ocorrido. É uma via de mão dupla, reportagem tem um traço temporal da 

atualidade, a partir dessa atualidade, se marca um ano, cuja precisão se dá pelo 

conhecimento que se tem do dia em que cai o sete de setembro. Além disso, o recorte 

relata uma fala colocada em discurso indireto de um professor que se reportou à equipe 

da revista Veja. Entre o ouvir do professor e o fazer de uma reportagem há um tempo 

relativo, o que se coloca mais um prazo entre o ano passado e o momento de circulação 

da revista.  

Outros traços da temporalidade ligada ao gênero têm relação com a 

periodicidade, como no caso de uma missa, um jornal, uma revista semanal. Alguns 

gêneros não obedecem à periodicidade, como, por exemplo, o pronunciamento de um 

chefe de Estado ou um panfleto.  

Há também o encadeamento que implica a possibilidade de várias durações, ou 

seja, dependendo da forma como houver encadeamento dos termos e dos recortes, a 

leitura pode durar mais ou menos tempo. Como exemplo, podemos citar uma revista em 

que se pode ler uma manchete e os elementos destacados em negrito. Esse recurso pode 

proporcionar uma leitura em que se vá lendo apenas o que está em negrito e, depois, 

pode-se ir ou não para a leitura da notícia como um todo. Nesse encadeamento, há ainda 

uma possibilidade de continuidade, uma piada, por exemplo, normalmente é contada de 

uma vez, diferente de um romance que pode ser interrompido várias vezes. Por fim, a 

validade que se presume para os gêneros, como em um jornal que tem uma validade 

que contempla normalmente um dia etc. 

d. Um suporte material: quando se pensa em um dispositivo de comunicação, já se pensa 

integrado a um meio de suporte, o mídium, que não é um elemento posterior de escolha, 

mas que integra o gênero, atribuindo-lhe vários sentidos na interação. 
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e. Uma organização textual: todo gênero possui um modo de se organizar textualmente em 

seus diferentes níveis de constituição, desde a frase até suas partes maiores. É o que se 

espera de uma reportagem, composta, normalmente, de um título, um olho da matéria, 

formas de designar as fontes, assim como verbos para introduzir seus depoimentos etc. 

Por fim, é nesse percurso que a cena de enunciação vai se constituindo. Como 

vimos, esses traços que compõem o gênero têm relação com a competência genérica 

que o indivíduo, integrado em dada comunidade discursiva, deve possuir. Tais traços 

contribuem para a formação de uma cena genérica que constrói uma possibilidade de 

interação comunicativa, porém não é exatamente com a cena englobante, nem com a 

cena genérica que os coenunciadores vão efetivamente interagir, mas com a cenografia. 

 

3.2. A cenografia 

A concepção de cena genérica abrange as várias possibilidades de construção de 

cenas nas quais se utilizam, para a interação, os gêneros dos discursos socialmente 

conhecidos e que todos os indivíduos de dada comunidade guardam em sua memória. 

Cada cena genérica possibilita a construção de uma cenografia que é aquela ligada ao 

acontecimento de fato e que revela os posicionamentos que os enunciadores assumem e 

os sentidos que circulam na interação. Se hipotetizarmos uma cena genérica que se 

utiliza do gênero aula, no desenvolvimento da cena de enunciação, constrói-se o 

enunciador que assume o papel de professor e os co-enunciadores, que são os alunos, e 

que, no espaço da sala de aula, sabem onde devem sentar, o que devem falar e como 

devem ouvir, além dos sentidos possíveis que se devem construir para o que está sendo 

abordado em relação a um tema. Olhar a cena dessa forma é constatar a existência de 

uma cenografia típica desse gênero aula. Quando falamos em cenografia, podemos 

acionar metaforicamente a cenografia teatral, como se fossem os personagens 

assumindo um papel, com um roteiro de interação pré-determinado pelo gênero em que 

se confirmam os temas típicos das cenas genéricas típicas, como a aula. 

No entanto, essa cena não precisa se desenvolver na sua forma típica e no seu 

desenrolar pode assumir outra cenografia que joga para segundo plano aquela cena que 

normalmente aconteceria em uma aula. Digamos que o professor proponha, para sua 
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aula, para trabalhar o seu conteúdo, a leitura de uma crônica dialogada e peça para um 

aluno ser o seu interlocutor na leitura dessa crônica. Ele dá uma cópia ao aluno, chama-

o para frente da sala e começa a encenar o texto da crônica. Os outros alunos apenas 

ficam assistindo como se fossem uma espécie de plateia prestigiando dois atores 

contracenando. Terminado o diálogo, o professor pede para que todos os alunos pensem 

e reflitam sobre o assunto da crônica. Nessa situação, temos então uma aula em que foi 

usada uma cenografia teatral, logo a cena englobante – escolar- e a cena genérica –

aula- foram jogadas para segundo plano e é na cenografia que os coenunciadores se 

interagem de fato. Aqui, também, explicam-se as instâncias subjetivas de 

coenunciadores responsáveis pela cena, de enunciador, pois já não é um professor 

empírico, e a de co-enunciadores, que, da mesma forma, não são alunos como sujeitos 

empíricos.  

 

Uma cenografia é identificada com base em variados índices 
localizáveis no texto ou no paratexto, mas não se espera que ela 

designe a si mesma; a cenografia se mostra, por definição, para além 

de toda a cena de fala que seja dita no texto. A noção de “cenografia” 
adiciona ao caráter teatral de “cena” a dimensão da grafia 

(MAINGUENEAU, 2006: p. 253) 

 

Isso não quer dizer que se esquece das outras dimensões da cena, elas 

permanecem como pano de fundo e faz com que tanto professor quanto aluno se se 

mantenham no espaço original, mas é com a cenografia de peça teatral que se fixam os 

parâmetros da interação. 

Em seus estudos, Maingueneau (2005) usa um exemplo emblemático que ajuda 

muito a entender essa construção da cena e que vale a pena retomar neste texto. Ele usa 

a carta escrita por François Miterrand, em 1988, por ocasião da campanha presidencial. 

Na carta, Miterrand diz: 

 

Meus caros compatriotas, 
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Vocês compreenderão. Desejo, nesta carta, falar-lhes da França. Graças à confiança 

que depositaram em mim, exerço há sete anos o mais alto encargo da República. No 

final desse mandato, não teria concebido o projeto de apresentar-me novamente ao 

sufrágio se não tivesse tido a convicção de que nos restava ainda muito a fazer juntos 

para assegurar a nosso país o papel que dele se espera no mundo e para zelar pela 

unidade da nação. Mas quero também falar de vocês, de suas preocupações, de suas 

esperanças e de seus justos interesses. Optei por escrever-lhes uma carta para me 

expressar sobre todos os grandes temas que merecem ser tratados e discutidos entre os 

franceses, uma espécie de reflexão em comum, como acontece quando a família se 

reúne à noite, em volta da mesa.  

 

A cena englobate é a do discurso político, cujos parceiros se 
encontram reunidos no espaço-tempo de uma eleição. 

A cena genérica é a das publicações por intermédio das quais 

um candidato apresenta o seu programa a seus eleitores. 
A cenografia é a da correspondência particular, que põe em 

contato dois indivíduos que mantém uma relação pessoal 

(MAINGUENEAU, 2005: p. 91) 

 

 É justamente dentro desse quadro cenográfico que repousa, então, a análise da 

cena de enunciação, pois, no seu desenvolvimento, não se perde de vista o espaço-

tempo de uma eleição, mas se projeta para o espaço-tempo da intimidade, do particular, 

de onde se interagem os amigos próximos. Da mesma forma, não se perde de vista que 

se trata de uma propaganda política, mas se interagem em uma dimensão íntima que 

projeta uma relação não apenas de candidato e eleitor, mas de amigo para amigo.  

A cenografia mostra-se, portanto, como um espaço dinâmico e de construção que 

vai evoluindo no próprio acontecimento da cena e envolvendo o co-enunciador, na 

medida em que ele vai se deixando assumir um novo papel. Para Maingueneau (2008: p. 

118), 

 



71 

 

(...) a cenografia é, ao mesmo tempo, origem e produto do discurso; 
ela legitima um enunciado que, retroativamente, deve legitimá-la e 

estabelecer que essa cenografia de onde se origina a palavra é 

precisamente a cenografia requerida para contar uma história, para 

denunciar uma injustiça etc.  

 

Então, torna-se central pensar na relação entre as diversas cenas como um 

processo que legitima o enunciado, mas que só é possível na medida em que acontece, 

pois, no caso da correspondência de François Miterrand, só vai sendo percebida como 

correspondência quando a cenografia vai se desenvolvendo e, por consequência, vai 

reorganizando os papéis de interação. Isso é possível, pois se apoia em cenas validadas 

socialmente.  Validadas não quer dizer cenas positivas ou negativas, mas estereótipos 

que são comuns à maioria das pessoas na crença popular. São esses estereótipos que os 

enunciados vêm confirmar. Para Lippmann (1973: p. 149) “não vemos primeiro para 

depois definirmos, mas primeiro definimos para depois vermos”. Isso implica dizer que 

temos já estereotipadas as cenas em nossa memória e, ao tomarmos contato com as 

várias experiências da vida, encaixamos tais experiências em cena já validadas por nós. 

Por isso, no desenvolvimento da cena, reconhecemos a ativação de cenas validadas, 

pois, na correspondência de Miterrand, ao dizer que é uma espécie de reflexão comum, 

como acontece quando a família se reúne à noite, em volta da mesa, ativa a cena 

estereotipada do pai junto com os seus filhos em torno da mesa. 

Retomemos agora o nosso exemplo com a reportagem “As madraçais do MST” 

para ver como isso ocorre: 

- A cena englobante é a do discurso jornalístico, com parceiros reunidos no 

espaço-tempo da informação, da notícia. 

- A cena genérica é das publicações, no caso reportagem, que tem por função 

passar uma informação mais contextualizada para os leitores. 

- A cenografia é a da denúncia que coloca em contato dois parceiros que 

mantêm uma relação de denunciante e testemunha de uma denúncia. Retomemos o 

recorte: 
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) criou sua própria 

versão das madraçais – os internatos religiosos muçulmanos em que crianças aprendem 

a recitar o Corão e dar a vida em nome do Islã. Nas 1.800 escolas instaladas em 

acampamentos e assentamentos do MST, crianças entre 7 e 14 anos de idade aprendem 

a defender o socialismo, a "desenvolver a consciência revolucionária" e a cultuar 

personalidades do comunismo como Karl Marx, Ho Chi Minh e Che Guevara. "Sem-

terrinha em ação, pra fazer a revolução!", gritam os alunos, de mãos dadas, ao final de 

eventos e apresentações. Pelo menos 1.000 dessas escolas são reconhecidas pelos 

conselhos estaduais de educação – o que significa que têm status idêntico a qualquer 

outro estabelecimento de ensino da rede pública e que seus professores são pagos com 

dinheiro do contribuinte. Elas nasceram informais, fruto da necessidade de alfabetizar e 

educar os filhos de militantes do movimento – que chegam a ficar durante anos 

acampados nas fazendas que invadem, à espera da desapropriação. No fim dos anos 80, 

atendendo a uma reivindicação do MST, o governo passou a integrar essas escolas 

improvisadas à rede pública. Parte delas funciona nas antigas sedes das fazendas 

invadidas, parte foi construída pelos Estados e municípios. Ao todo, as escolas do MST 

abrigam 160.000 alunos e empregam 4.000 professores.  

(...) 

 

Por esse recorte, o co-enunciador é convidado a se colocar como alguém que é 

testemunha de uma denúncia, que diz que há 1.800 escolas do MST. Dessas, 1000 são 

reconhecidas pelos conselhos estaduais de educação, o que implica o uso de recursos 

públicos, portanto dinheiro do contribuinte. Isso é visto negativamente, pois se usa para 

outros fins que não aqueles previstos em lei, ou seja, para formar pessoas radicais e 

intolerantes em relação à pluralidade de ideias que a lei prega, como evidencia na 

comparação que faz com as madraçais mulçumanas. Aqui, a cenografia se apoia em 

uma cena validada que é a da denúncia do uso incorreto de dinheiro público pelo poder 

público, além de ativar outras cenas validadas como a do terrorismo, da corrupção etc. 

São essas cenas que vão legitimando a cenografia de forma retroativa. 



73 

 

Em curso desenvolvido no Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua 

Portuguesa, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
20

 (2010), 

Maingueneau propôs quatro níveis de relações entre cena genérica e cenografia: 

Nível 1: existem cenas genéricas que ficam fixas às suas cenografias sem dar 

espaço para uso de outras cenografias. Por exemplo, em uma lista telefônica em 

que se coloca o nome do assinante, endereço e telefone, isso faz emergir um 

enunciador e um co-enunciador que assumem sempre os mesmos traços. Essa 

será a cenografia sempre usada, não se usa outra. Isso acontece também nos 

gêneros que circulam em discursos extremamente formais como aqueles vindos 

do discurso militar, por exemplo. 

Nível 2: A cena genérica possui uma cenografia típica, mas pode se usar outras. 

Isso ocorre com os dois exemplos utilizados: a carta de François Miterrand e a 

reportagem “As madraçais do MST”. Tanto a carta como a reportagem possuem 

uma cenografia típica, mas podem acionar outras cenografias várias. 

Nível 3: A cena genérica não possui nenhuma cenografia típica. Aqui podemos 

usar o exemplo dos gêneros publicitários que não possuem uma cenografia 

típica, mas toda vez que forem usados terá que construir uma cenografia 

diferente, mas já reconhecida pelo público. Por exemplo, uma conversa de bar, 

um conto de fadas, uma conversa no telefone, uma consulta médica, enfim 

várias cenografias diferentes para venda de produtos. 

Nível 4: seria o nível mais sutil em que o enunciador atribui uma cenografia ao 

seu enunciado e que só pode ser reconhecida pelo restrito grupo de 

coenunciadores em sua própria comunidade. Na literatura e nas artes, isso é mais 

comum. Há um exemplo interessante que ocorreu em uma instalação artística, 

em 2009, na Galeria Vermelho, em São Paulo, no projeto “Verbo”, quando se 

convidaram pessoas das mais variadas partes do mundo para apresentarem 

performances. Em uma das cenas expostas, um indivíduo come uma cebola 

inteira que tira de um caixote em que está sentado ao mesmo que ouve música. 

                                                             
20 “Seminário Internacional de Texto, Enunciação e Discurso” promovido pelo Programa de Estudos Pós-

Graduados em Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2010. 
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Essa atuação pode ser colocada como arte moderna só para ser reconhecida 

como arte pelo próprio grupo restrito do qual os coenunciadores fazem parte, 

pois, para outros possíveis coenunciadores, não passaria de loucura.  

Esses quatro níveis de relação dentro das cenas de enunciação ainda carecem de 

estudos mais profundos, mas aponta para um eficiente princípio que mostra o uso da 

cenografia como uma estratégia potente de se conseguir a adesão do co-enunciador a 

um posicionamento, pois se trata de uma estratégia que se utiliza de uma série de 

recursos linguístico-discursivos de envolvimento do co-enunciador. Ao usar uma 

cenografia de denúncia, o enunciador não o faz por ser apenas, no olhar dele, uma 

denúncia, mas porque dessa forma poderá conseguir a adesão do co-enunciador mais 

facilmente ao seu posicionamento, que não é apenas uma posição contrária ao grupo do 

MST, mas um posicionamento que revela uma representação estereotipada do MST e 

dos mulçumanos, de como deve funcionar uma escola, do que são capazes os 

mulçumanos etc. 

Na medida em que avançamos nesses princípios e vamos usando nossa 

reportagem como exemplo, vamos percebendo que há uma interação na cena que 

constrói uma imagem para a jornalista, criando uma instância de enunciador, e para o 

MST, imagens que o leitor, agora, co-enunciador, corporifica e incorpora ao interagir na 

cena, propiciada pela leitura. Estamos falando da construção do ethos discursivo, 

princípio que vamos aprofundar mais a partir de agora. 

 

3.3. Ethos discursivo 

Como o trabalho do analista do discurso se dá nas cenas de enunciação, é nessas 

cenas que levantamos os sentidos possíveis, que circulam na interação, o interdiscurso e 

é no qual se revelam o ethos discursivo do enunciador e as representações daqueles 

sobre quem se fala. Vamos iniciar esse tópico por duas questões problemáticas desse 

princípio. Primeiro é a tradição dos estudos acerca do ethos que remontam à Retórica 

Aristotélica e a segunda, referente à questão locutor/enunciador, pois existe um 

indivíduo biológico que produz um enunciado e uma instância subjetiva com a qual o 

co-enunciador interage de fato. 
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Como Aristóteles mostra em Retórica das Paixões (2000), a competência da 

persuasão está na capacidade que o orador tem de construir uma imagem junto ao seu 

auditório, de forma que mostre a sua prudência, a sua virtude e a sua benevolência. 

Além disso, a forma como se dá essa construção tem relação com as paixões que 

prioriza suscitar no seu auditório. Ao falarmos nessa concepção de ethos, estamos 

falando do orador. Na Grécia antiga, para que o cidadão tivesse destaque na sociedade, 

ele tinha que defender opiniões em praça pública, da mesma forma tinha que estar 

envolvido em um partido político. Assim, faz-se emergir, nesta sociedade, a importância 

da figura do orador, aquele que falava em público. Portanto, os estudos do ethos retórico 

recaem sobre como aquele indivíduo que fala, o orador, deve ter uma organização para 

construir seu ethos junto a um auditório em uma interação face a face, cuja preocupação 

maior era que esse auditório pudesse ser persuadido ou convencido a aderir às opiniões 

do orador. Para Eggs (2005: p. 29),  

 

Aristóteles distancia-se, assim, dos retóricos de sua época, que 
entendiam que o ethos não contribuía para a sua persuasão. E é nesse 

contexto que emprega o termo epieíkeia, que traduzirei, inicialmente, 

como Daufour, por “honestidade”. Diremos, portanto, que o orador 

que mostra em seu discurso um caráter honesto parecerá mais digno 

de crédito aos olhos de seu auditório. 

 

Portanto, o ethos retórico está preocupado com a imagem que o orador constrói 

de si junto ao seu auditório para convencê-lo ou persuadi-lo. Ao trabalhar com essa 

noção, Maingueneau (2005, 2008, 2010a) propõe ampliar e transportar esse conceito 

para a AD, que não se preocupa com o orador, nem com a persuasão, mas, para além 

disso, com os textos orais e escritos, na relação de interação entre coenunciadores. Por 

isso, dá-se relevância à imagem construída pelo enunciador e com a qual o co-

enunciador interage na cena de enunciação, mas que não tem relação com o orador ou o 

escritor empírico do texto. Estamos aqui com a segunda problemática, interagimos com 

o produtor biológico, de carne e osso, do texto ou com uma instância que emerge na 

cena de enunciação? 
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Oswald Ducrot (1987) impulsionou uma discussão acerca dessa problemática ao 

estabelecer uma distinção entre locutor L e locutor l. Essas seriam duas instâncias 

diferentes, a primeira ligada ao ser do mundo, com o qual não interagimos ou, muitas 

vezes, nem conhecemos e, a segunda, seria aquela que se constrói no próprio discurso, 

ou seja, não se diz que é, mas se revela pelo que se diz. Essa problemática insere outra 

questão que é a da existência de um ethos prévio e o ethos discursivo. O primeiro ethos 

seria aquele que interfere na interação, pois o co-enunciador já teria referências sobre 

quem é o enunciador e é a partir desse conhecimento que se cria uma instância com a 

qual se interage. O ethos discursivo prescinde daqueles traços já conhecidos sobre o 

enunciador para interagir com uma instância que emerge no próprio discurso.  

Amoussy (2005) aprofunda essa discussão, ao criar uma intersecção entre a 

Retórica, Pragmática e a Sociologia dos Campos. Ela se propõe a discutir se o ethos é 

uma construção discursiva, ou seja, se a sua constituição encontra-se no poder da 

palavra instaurada no discurso, ou se a sua força é resultado da autoridade e do papel 

social conferido ao orador, já conhecido pelo seu auditório. 

Para a pragmática, a discussão encontra-se voltada para o interior do discurso. 

Não interessa, em primeiro plano, a essa disciplina, os rituais sociais, mas como o 

enunciador se constrói na enunciação, portanto as marcas que o enunciado traz e que 

nos revelam as características do enunciador. Como mencionamos, a teoria polifônica 

de Ducrot (1987) nos dá a dimensão em que o ethos se instaura, ao separar o ser do 

mundo, aquele ser empírico e o locutor do enunciado, aquele construído no evento 

comunicativo. 

Essa concepção de ethos interior ao discurso, ethos discursivo, construído na 

interação verbal, aproxima-se mais da linha de Aristóteles, ao contrário dos sociólogos 

que se inscrevem em uma troca simbólica regrada por mecanismos sociais e por 

posições institucionais exteriores. 

Dentro dos estudos da Sociologia dos Campos, para Bourdieu (2009) o poder da 

palavra deriva da adequação entre função social do locutor e seu discurso. Para que o 

discurso possua a autoridade desejada, precisa ser legítimo, proferido pelo orador 

legítimo para um também legítimo auditório. 
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A Nova Retórica situa-se no bojo dessa troca verbal. O enunciador age sobre o 

co-enunciador não somente pelo discurso, mas por meio de regras relacionadas aos 

modelos partilhados. Tais modelos se constituem por meio do processo de 

esteriotipagem, que tem a função de representar o real a partir de modelos preexistentes, 

de esquemas cristalizados histórica e socialmente. São os estereótipos que permitem aos 

grupos o seu raciocínio próprio, os conteúdos do setor da doxa, assim como as 

adaptações que orador faz de sua apresentação e, por consequência, do auditório, em 

esquemas coletivos interiorizados pelo público alvo. 

Diante dessas discussões, Amoussy (2005) conclui que tanto o ethos discursivo, 

apreendido na enunciação e no enunciado, quanto o ethos institucional, cuja 

manifestação se dá por meio das representações simbólicas, podem ser utilizados para 

uma análise mais completa. 

Podemos, primeiramente, localizar esse ethos institucional dentro da noção 

trazida por Maingueneau (2006: p. 270) que diz que há um contínuo que vai do ethos 

prévio para o ethos discursivo: 

 

O ethos de um discurso resulta de uma interação de diversos fatores: o 
ethos pré-discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do 

texto em que o enunciador evoca a sua própria enunciação (ethos 

dito), diretamente (é um amigo que vos fala) ou indiretamente, por 

exemplo, por meio de metáforas ou alusões de outras cenas de fala. A 
distinção entre ethos dito e ethos mostrado se inscreve nas 

extremidades de uma linha continua, pois é difícil definir uma 

fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o “mostrado”. O ethos 
efetivo, aquele que é construído por um dado destinatário, resulta da 

interação dessas diversas instâncias, cujo peso respectivo varia de 

acordo com os gêneros do discurso. 

 

Dessa citação, destacamos primeiro que o ethos efetivo é aquele construído pelo 

co-enunciador. Não trabalhamos, em nossa pesquisa, com leituras empíricas, mas com 

efeitos de sentido possíveis, por isso, esse ethos é aquele que de fato se constrói 

discursivamente, mas que não prescinde de traços já estereotipados e guardados na 

memória, seja individual ou coletiva.  
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No exemplo das “Madraçais do MST” não é com a jornalista Mônica Weinberg 

que o co-enunciador interage, mas com um ethos discursivo que ela constrói de si na 

cena de enunciação. Mesmo que o co-enunciador conheça a jornalista, ele ativa os 

traços estereotípicos de uma jornalista para construir e confirmar essa imagem. Mesmo 

que o leitor seja amigo da jornalista, ainda assim ele interage efetivamente com um 

ethos discursivo resultante dos traços que estão em sua memória, que se atualizam a 

partir dos traços que surgem do seu próprio enunciado revelado na cenografia 

construída. Portanto, podemos dizer que o ethos discursivo atualiza uma representação 

estereotipada de jornalista, devido à essa cena genérica, com posicionamento contrário 

às ideias do MST, com característica de uma pessoa que investiga e denuncia, com 

posicionamento contrário aos mulçumanos, crítica ao Corão, crítica às figuras 

revolucionárias de esquerda, contra o marxismo etc. (traços da cenografia). 

Podemos, ainda, aprofundar mais essa instância do ethos discursivo constituído 

na cenografia a partir dos planos que compõem essa noção. 

 

3.3.1. Fiador 

A noção de ethos discursivo é um princípio composto por vários planos que vão 

se materializando na cenografia e que proporcionam ou não a adesão ao 

posicionamento do enunciador. Um primeiro plano de análise é chamado de fiador. Ele 

é configurado como uma instância subjetiva que desempenha um papel de afiançar 

aquilo que é dito. Para construir essa noção de fiador, Maingueneau (2005: p. 98) diz: 

 

Mas esse ethos não diz respeito apenas, como na retórica antiga, à 
eloquência judiciária ou aos enunciados orais: é válido para qualquer 

discurso, mesmo para o escrito. Com efeito, o texto escrito possui, 

mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é dito. 

Esse tom permite ao leitor construir uma representação do corpo do 
enunciador (e não, evidentemente do corpo do autor efetivo). A leitura 

faz, então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o papel 

de fiador do que é dito. 
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Esse tom é, então, o responsável por fazer emergir essa instância corporificada 

que serve de fiador do que se diz. Ainda para Maingueneau (2008: p.  64): 

 

Isso quer dizer que optei por uma concepção mais “encarnada” do 

ethos, que, nessa perspectiva, recobre não somente a dimensão verbal, 

mas também o conjunto de determinações físicas e psíquicas 
associadas ao “fiador” pelas representações coletivas. Assim, acaba-se 

por atribuir um “caráter” e uma “corporalidade”, cujo grau de 

precisão varia segundo os textos. O “caráter” corresponde a um feixe 
de traços psicológicos. Quanto à corporalidade, ela é associada a uma 

compleição física e a uma forma de se vestir. Além disso, o ethos 

implica uma forma de mover-se no espaço social, uma disciplina 
tácita do corpo, apreendida por meio de um comportamento. O 

destinatário o identifica apoiando-se em um conjunto difuso de 

representações sociais, avaliadas positiva ou negativamente, de 

estereótipos, que a enunciação contribui para reforçar ou transformar. 

 

Isso implica dizer que o co-enunciador vai construindo, a partir dos seus 

modelos estereotipados de indivíduos que compõem o seu mundo de representações, a 

imagem daquele que lhe fala por meio do texto. Retomando a reportagem, “As 

madraçais do MST”, a cena genérica já possibilita os primeiros traços desse corpo, ao 

aproximar o enunciador da figura de jornalista. É com esse primeiro traço estereotipado 

que o co-enunciador começa a dialogar – uma jornalista, pessoa séria, profissional, 

jornalista da Veja. Na medida em que a cena vai se desenrolando, logo no recorte “Os 

infiéis, no caso, somos todos nós”, no olho da matéria, o enunciador se coloca ao lado 

do co-enunciador no mesmo grupo que é vítima do grupo do MST, a partir de então o 

enunciador começa a trazer uma série de denúncias em que, de um lado, estão as escolas 

tradicionais, que são as do seu grupo, e, do outro, as escolas do MST, o grupo que está 

contra nós. Só até aqui, já temos alguns traços psicológicos que compõem o caráter que 

emerge desse corpo: solidário, investigativo, favorável à pluralidade de ideias, tolerante 

etc. No imaginário da memória discursiva, o co-enunciador pode começar a construir a 

imagem mais efetiva desse enunciador, um modo de se vestir e de circular na sociedade 

que possa contemplar o seu tom sério, investigativo e denunciador e é na cenografia que 

essa corporificação é possível de se revelar. Para Amoussy (2005: p. 125), tais 

representações são estereotipadas e 
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para serem reconhecidas pelo auditório, para parecerem legítimas, é 

preciso que sejam assumidas em uma doxa, isto é, que se indexem em 

representações partilhadas. É preciso que sejam relacionadas a 
modelos culturais pregnantes, mesmo se constestatórios (...) Na 

perspectiva argumentativa, o estereótipo permite designar modos de 

raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos do setor da doxa na 

qual ele se situa.  

 

Podemos confirmar, então, o corpo que o enunciador assume na cenografia. 

Esse corpo toma uma existência que é partilhada por sua comunidade de co-

enunciadores e que orienta modos de raciocinar típicos desse grupo, o que faz com que 

tais co-enunciadores possam aderir e incorporem tal imagem estereotipada de jornalista-

denunciante, séria, preocupada, solidária, democrática etc. Essa imagem afiança aquilo 

que o enunciador diz. 

Esse processo de incorporação passa por três registros indissociáveis 

(MAINGUENEAU, 2005: p. 99) 

 

- a enunciação leva o co-enunciador a conferir um ethos ao 

seu fiador, ela lhe dá corpo; 
- o co-enunciador incorpora, assimila, desse modo, um 

conjunto de esquemas que definem para um dado sujeito, seja a 

maneira de controlar o seu corpo, de habitá-lo, uma forma específica 
de se inscrever no mundo; 

- essas duas primeiras incorporações permitem a constituição 

de um corpo, o da comunidade imaginária dos que comungam-na 

adesão de um mesmo discurso. 

 

Assim, retomamos a centralidade da noção de adesão e de posicionamento. 

Como mencionamos, não se adere a uma ideia, mas a um ethos, um fiador, um maneira 

de ser e de estar no mundo, que carrega uma série de traços físicos e psicológicos, mas a 

percepção disso tudo está no nível de uma interação interdiscursiva e não de uma 

interação simplesmente linguística. 
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Adere-se a um corpo que se localiza no interior de formações discursivas com 

traços ideológicos que se opõem a um corpo que se localiza em outras formações 

discursivas com outros traços ideológicos (o corpo do MST). A forma como se 

corporifica o MST está totalmente oposta à forma como se corporifica o enunciador. 

Enquanto neste confirmam-se os traços de seriedade, solidariedade, democracia, 

pluraridade, tolerância e civilidade, no corpo do MST se confirmam os traços opostos: 

individualidade, autoritarismo, dogmatismo, intolerância, traços estes que são 

confirmados também pela comparação com o grupo dos mulçumanos. Ao colocar esses 

dois grupos inteiros com uma única caracterização, age-se com violência contra todas as 

pessoas pertencentes a esses grupos e é também a essa violência que se adere, portanto. 

Por meio das representações negativas que se atualizam desses grupos e, mais 

especificamente o MST, cria-se uma espécie de figura que não afiança o que diz. 

Essa figura e o seu discurso recortado para o interior do discurso do enunciador 

da denúncia são imprescindíveis para a adesão do co-enunciador. Vejamos alguns 

recortes da reportagem: 

1. “A pequena propriedade é oprimida pelos grandes latifúndios, que só fazem 

roubar emprego do povo”, diz um dos filmes. (usados nas escolas do MST) 

2. Em seu caderno de educação número 8, o MST deixa claro que a educação que 

pretende dar aos seus alunos deve ter “o compromisso em desenvolver a 

consciência de classe e a consciência revolucionária.” 

3. “O MST torna a vida do educador que vem de fora um inferno”, diz Gislaine do 

Amaral Ribeiro, coordenadora estadual das escolas de assentamentos na região 

de Bagé, Rio Grande do Sul. 

Nos recortes um e dois é o MST, estereotipado negativamente, que orienta os 

modos de construir sentidos para o que se lê. Tanto dizer que há uma opressão à 

pequena propriedade, quanto dizer que a escola tem o compromisso em desenvolver a 

consciência, seja de classe ou revolucionário, são deslegitimados, já que quem diz é o 

grupo com todos os traços negativos. Já o terceiro recorte é legitimado, pois é afiançado 

pelo fiador. Mesmo sendo a representação de um discurso de outra pessoa que não a do 

enunciador, o co-enunciador, no final, interage com o discurso de alguém que está na 

mesma comunidade que ele e, portanto, está referendada. Dessa forma, trazer 
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depoimentos de duas fontes não privilegia um traço de imparcialidade que o discurso 

jornalístico chama pra si, pois todas as fontes convergem e sustentam um único 

posicionamento e para um modo de adesão. Vejamos, agora, as representações que se 

constroem dos atores sobre quem se fala. 

 

3.3.2. As várias representações sociais: estereótipos 

Por esse percurso, vemos que, ao analisar o ethos discursivo, primeiramente, 

identificamos aquele que confere um corpo ao enunciador. Mas não há só esse ethos em 

jogo na cena, mas também as representações das pessoas ou dos grupos sobre os quais 

se fala. Essas representações tendem a seguir os mesmos processos de estereotipagem 

como já mencionamos. Nesse sentido, o co-enunciador, ao aderir ao posicionamento do 

enunciador, também assume os traços estereotípicas dos atores sobre quem se fala. 

Não estamos aqui determinando formas de leitura ou que as leituras empíricas e 

individuais sigam o mesmo processo. Certeau (2007: p. 40) já dizia que. 

 

a presença e a circulação de uma representação (ensinada como um 

código da promoção sócio-econômica por pregadores, por educadores 

ou por vulgarizadores) não indicam de modo algum o que ela é para 
os seus usuários. É ainda necessário analisar a sua manipulação pelos 

praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode apreciar a 

produção da imagem e a produção secundária que se esconde nos 

processos de sua utilização. 

 

Por isso, tratamos em nossa pesquisa do lado da produção que indica possíveis 

recepções, mas não as recepções empíricas. Assim, dizemos que há um processo de 

corporificação tanto do enunciador quanto dos atores sobre quem se fala. Aderir a um 

posicionamento é assumir esses corpos em menor ou maior medida. Se há um traço 

vindo do discurso da violência dentro de dado campo discursivo, o co-enunciador 

também assume esse traço.  
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As várias pessoas sobre as quais se fala também são colocadas em um corpo. É 

por isso que muitas pesquisas são feitas no sentido de analisar a representação da 

mulher, do negro, do imigrante, do homossexual etc. nos vários discursos existentes. 

Aqui é que repousa uma grande preocupação dos analistas, pois os grupos 

estereotipados não assumem um corpo na enunciação, mas são colocados em um corpo 

estereotipado. Esse Corpo se cristaliza na memória pela sua repetição e confirmação em 

vários enunciados. Isso faz com que a sociedade assuma a existência desses corpos 

como reais, como as próprias pessoas que se assumem como parte desses grupos 

também acabam por assumir uma maneira de existir no mundo. Vejamos um recorte de 

outra reportagem:  

Revista Veja, 8 de janeiro de 2011, seção celebridades. 

A ilha dos caras 

Mar de safira, areia branquinha, acesso difícil, congestionamento de iates e de 

famosos: em nenhum lugar do mundo houve um réveillon igual do de St. Barts, onde 

se fala inglês, francês, português e, principalmente, russo. 

Cuidado que os russos estão chegando: podem atropelar os incautos com seus iates 

mirabolantes ou suas mulheres mais fabulosas ainda. (...) 

 

Esse recorte, cuja reportagem apresenta uma forma emblemática de representar a 

mulher, ao mesmo tempo coloca-a num corpo e a faz assumir um corpo que passa a ser 

estereotipado pela comunidade discursiva e pela sociedade em geral. Esse corpo é 

construído em muitos enunciados, o que enraíza os traços do estereótipo da mulher. No 

caso da reportagem acima, os donos da ilha são os homens. Isso é representado pelo 

trocadilho que se faz com a Revista Caras, que possui sua Ilha de Caras, mas aqui não é 

de Caras, mas dos Caras, portanto dos homens. Nessa mesma ilha, os homens chegam 

com seus iates mirabolantes e suas mulheres mais fabulosas ainda. Mais fabulosas é 

uma expressão que, no conjunto dos objetos maravilhosos, como uma ilha e aos iates, 

refere-se às mulheres que, colocadas entre aquilo que os homens são donos, elas são 
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melhores que a ilha e que os iates, por isso numa representação de objeto. Isso forma 

um grupo estereotipado de mulheres. 

É nesse corpo estereotipado e na construção dessa imagem que se coloca a 

mulher que passa a assumir uma forma de existir no mundo por meio de traços únicos. 

Por isso que dizemos que quando se fala de um grupo de mulheres como esse e de 

outros grupos estereotipados, busca-se confirmar os traços do estereótipo, mas não os 

traços da individualidade ou das individualidades das mulheres que pertencem a esse 

grupo. Aqui se revela o traço vindo de um discurso da violência. Esse é o mesmo 

processo que coloca um indivíduo participante do MST em um corpo constituído como 

aquele das “Madraçais do MST”. 

Um grupo estereotipado é constituído por uma história única. Em um 

depoimento intitulado O perigo de uma história única
21

, a escritora nigeriana 

Chimmamanda Adichie revela as perversidades de reconhecer nos outros os 

estereótipos quase sempre negativos. Ao falar sobre a forma como ela teve que se 

assumir como uma típica africana, ao estudar nos Estados Unidos, Adichie diz que era 

conflitante a sua história -menina nascida em uma família de classe média, com um pai 

que era professor universitário e uma mãe que administrava uma escola- com o 

estereótipo atribuído aos africanos. Ela diz: 

 

Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu soubesse sobre 

África fosse de imagens populares, também eu pensaria que a África 

era um local de belas paisagens, belos animais, e pessoas 

incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza 
e AIDS, incapazes de falar por si mesmas, e esperando ser salvas, por 

um meigo, estrangeiro branco. 

 

Nascida na Nigéria, ela conhecia uma história diferente daquela que era contada 

no exterior. Ao encontrar sua colega de quarto, em uma universidade dos Estados 

                                                             
21 Fonte: disponível em 

<http://www.ted.com/talks/lang/por_pt/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html>. 

Acesso em: 27/10/2011. 

http://www.ted.com/talks/lang/por_pt/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html
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Unidos, a reação de sua colega foi de sentir pena por ela ser africana. Nesse momento, 

ela lembra: 

 

Ela tinha sentido pena de mim mesmo antes de ter me visto. A sua 

posição, em relação a mim, enquanto Africana, era uma espécie de 
arrogância bem intencionada, piedade. A minha companheira de 

quarto tinha uma história única da África. Uma história única de 

catástrofe. Nesta história única não havia possibilidade de Africanos 
serem semelhantes a ela, de forma alguma. Nenhuma possibilidade de 

sentimentos mais complexos que a piedade. Nenhuma possibilidade 

de uma conexão entre humanos iguais. 

 

Mas como estereotipar grupos não é um privilegio apenas de uma sociedade, 

mas uma forma de pensar o mundo, a mesma escritora se pega em uma situação 

semelhante, só que ela olhando o outro por meio de um estereótipo. Isso ocorre, quando 

ela vai conhecer o México: 

 

Lembro-me de andar no meu primeiro dia em Guadalajara, vendo as 

pessoas irem trabalhar, enrolando tortilhas no mercado, fumando, 

rindo. Lembro-me de primeiro sentir uma breve surpresa. E depois 
fiquei submersa em vergonha. Percebi que estava tão imersa na 

cobertura das mídias sobre os Mexicanos que eles haviam se tornado 

uma só coisa na minha mente, um imigrante. Eu tinha cedido à 

história única dos Mexicanos e eu não podia sentir mais vergonha de 
mim. E é assim que se cria uma história única, mostra um povo como 

uma coisa, como uma única coisa, várias vezes, e é isso que eles se 

tornam. 

 

Ela finaliza o seu depoimento com um caminho possível para olharmos o mundo 

saindo um pouco do olhar estereotipado: “Quando rejeitamos a história única, quando 

percebemos que nunca há uma história única sobre nenhum lugar, reconquistamos uma 

espécie de paraíso”. Esse depoimento mostra como enunciados recorrentes podem 

construir representações de certos grupos por meio dos estereótipos negativos. Além 

disso, apresenta a forma como a sociedade procura colocar e definir os indivíduos não 

pelos traços da individualidade, mas os encaixando em corpos pré-definidos. Essa 
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recorrência ao estereótipo para a construção das representações sociais é um dos 

recursos discursivos mais recorrentes que constata o estado de violência na forma como 

se diz do outro. 

Feito esse percurso teórico sobre cenas de enunciação, o ethos discursivo e as 

representações construídas no discurso, passamos a análise do corpus constituído em 

nossa pesquisa. No próximo capítulo, procederemos à análise de cinco gêneros 

discursivos deferentes, apresentando como podemos revelar o discurso atópico da 

violência por meio da cenografia e do ethos discursivo no discurso jornalístico. 
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CAPÍTULO IV 

CENAS DA VIOLÊNCIA. 

4.0. Introdução 

Neste capítulo, procederemos à análise do corpus, apresentando, por meio dos 

gêneros escolhidos, a forma como a cenografia assume um primeiro plano em 

detrimento à cena genérica, fazendo com que enunciador e co-enunciador interajam a 

partir de outros papéis que não aqueles previstos pela cena genérica original. 

Trataremos dos seguintes gêneros: notícia, fotojornalismo, capa de revista, artigo de 

opinião e cartas do leitor, mostrando quais cenografias são construídas e como esse 

processo acaba sendo transpassado por um discurso da violência que os constitui. Além 

disso, mostraremos como, nessas cenografias, a construção do ethos discursivo se 

revela de forma a contribuir com estados de violência possíveis de serem percebidos em 

sua dimensão mais simbólica, mas não menos agressiva.  

A análise passará por uma caracterização da cena genérica para identificá-la e a 

sua relação com a cenografia construída. Dessa cenografia, identificaremos os traços do 

ethos discursivo do enunciador e dos atores sobre os quais se fala para, finalmente, 

identificar a presença do discurso da violência, manifestado por estados de violência.  

 

4.1. A violência na cenografia de denúncia. 

O texto que aqui está analisado faz parte do gênero notícia. Para entendermos a 

construção de sua cenografia, precisamos primeiro passar pelas noções de notícia. 

Dentro da nossa proposta, não cabe tipificarmos linguisticamente o texto notícia, mas 

como funciona na dimensão de gênero do discurso. Isso implica dizer que uma cena 

genérica possui uma cenografia típica, mas que, muitas vezes, na interação, acaba 

sendo construída outra cenografia. O gênero notícia ocupa dentro do discurso 

jornalístico um espaço privilegiado. Inclusive, é a partir da notícia que, muitas vezes, 

outros gêneros podem ser acionados dentro do jornal, ou seja, a partir da notícia do dia 

ou das notícias do dia é que se escrevem muitos editoriais, artigos de opinião, as 
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charges, as cartas do leitor, os fotojornalismos etc. A partir da construção de um fato se 

desdobram outros falares sobre ele. A notícia é a construção desse fato. 

O acontecimento que dá início a um processo de construção de um fato por meio 

da notícia não é uma realidade empírica da qual podemos ter acesso. Não há lá um real 

que o jornalista vai e colhe para passar para os seus leitores. Esse acesso só é possível 

por algum processo de significação, por meio de algum modo de dizer, dentro de um 

discurso. Conforme diz Charaudeau (2007, p. 131): 

 

O espaço social é uma realidade empírica compósita, não homogênea, 

que depende, para sua significação, do olhar lançado sobre ele pelos 

diferentes atores sociais, através dos discursos que produzem para 

tentar torná-lo inteligível. 

 

Um acontecimento só pode ser trazido ao mundo por meio de modos de dizer e 

para isso contamos com vários modos. Pode ser uma resenha do discurso acadêmico, 

uma aula do discurso escolar, um conto do discurso literário ou uma notícia do discurso 

jornalístico etc. Para cada um desses modos de dizer, por meio de um dispositivo que é 

o gênero, haverá um enquadramento do acontecimento que lhe possibilita os sentidos de 

acordo com os discursos em que ocorre, e é sempre com esse enquadramento que 

coenunciadores interagirão, mas nunca com o acontecimento. Mesmo aquele que, 

supostamente, vai até o local de um acontecimento, ao olhá-lo, já irá processá-lo por um 

modo de dizer e é por esse modo de dizer que se revela o fato, mas com todos os traços 

desse processo subjetivo. Para Gucci (2003, p. 9), 

 

(...) o fato já nasce como relato. Ele não acontece assim puramente 

como fato, um dado do mundo concreto, do mundo independente de 

qualquer linguagem, para, só depois, ser traduzido num relato. Esse é 
o problema. Os fatos acontecem, no instante em que acontecem, já 

como relatos. Ou, se quisermos, como elementos discursivos. Um fato 

ambiciona a condição de relato – pois só o relato dará a ele, mero fato, 

um sentido narrativo. Não há, portanto, fato jornalístico sem relato 
jornalístico. O que pretendo dizer, enfim, é que o relator jornalístico 
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ordena e, por definição, constitui a realidade que ele mesmo apresenta 

como sendo realidade feita de fatos.  

 

Cada enquadramento, ou modo de dizer, ou o gênero por meio do qual se diz, 

compõe o acontecimento e como ele terá sentido dentro da comunidade discursiva. Para 

o mesmo autor “(...) a realidade não antecede o discurso. Os fatos jornalísticos não 

antecedem o discurso jornalístico” (2003, p. 9). No caso da notícia, o acontecimento 

será revelado por meio de um fato construído com traços de informação, de 

imparcialidade e atualidade, mais os traços do jornalista e do veículo no qual circula, 

além de uma projeção do leitor para quem se diz, ou seja, esses traços são características 

tanto do modo de dizer como de quem o diz, no caso, o jornalista, e das formas como se 

lê. Em relação à imparcialidade, para que não haja confusão, lembramos ainda que 

Charaudeau (2007, p. 42) diz: 

 

Nenhuma informação pode pretender, por definição, à transparência, à 

neutralidade ou à factualidade. Sendo um ato de transação, depende do 

tipo de alvo que o informador escolhe e da coincidência ou não deste 

com o tipo de receptor que interpretará a informação dada.  

 

Essa noção de imparcialidade nada mais é do que aquilo que a comunidade 

discursiva jornalística, por meio de sua memória discursiva (MAINGUENEAU, 2007), 

compreende por imparcialidade e quer, de alguma forma, confirmar sua presença nos 

gêneros jornalísticos que circulam.  

O jornalista é aquele que, hipoteticamente, tem contato com o acontecimento e, 

ao dizê-lo, deve transformá-lo em notícia com caráter de atualidade, imparcialidade e 

informatividade. Por sua vez, o leitor do jornal procura confirmar esses traços no seu 

papel de leitor de notícia. Ele procura, portanto, um fato que seja atual, pois quer se 

atualizar, que seja notícia, pois quer se informar (e se formar) e que tenha contato com 

um texto em que possa aprender tal informação com marcas de imparcialidade. 

Vejamos esse recorte de uma notícia publicada na FSP, em 30 de março de 2009: 
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Temer afirma que estuda melhora no uso das cotas 

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), não se manifestou sobre o 

tema ... 

 

Nesse recorte, é possível detectar no título o uso do verbo no tempo presente. 

Isso não serve para indicar que a situação está acontecendo, pois, na linha fina, logo a 

seguir, o verbo já se encontra no passado. Esse recurso linguístico, colocar o verbo no 

presente nos títulos, é apenas para que o leitor confirme o traço da atualidade da notícia. 

Todos sabem que não é exatamente um tempo presente, mas um passado presentificado. 

Assim como escrever que José Sarney não se manifestou é um modo de dizer sobre o 

discurso do outro. Sarney pode ter dito várias coisas ou não ter dito nada, mas aqui virá 

dentro de um contexto de não manifestação. O que pesa aqui é o fato de o jornalista 

utilizar fontes de informações ou entrevista com os envolvidos, o que faz parecer, por 

meio desse recurso, que a notícia tem credibilidade. Se é ou não, não importa, mas o 

leitor quer confirmar esse traço por meio de recursos como esse. 

 O papel que o leitor assume diante dos vários jornais não é sempre o mesmo. 

Esse papel também é construído pelos próprios jornais, enquanto midiun, e em relação 

às classes sociais a que eles procuram atingir. Um leitor de um jornal considerado de 

primeira linha (como a FSP) não se enxerga como leitor de um jornal considerado 

popular (como o Agora São Paulo). Da mesma forma, que não se lê de um mesmo jeito 

uma notícia em um jornal e uma notícia em uma revista (e assim por diante, se 

pensarmos na notícia em televisão, em rádio, na internet etc). A periodicidade, o lugar e 

o tempo do midiun também interferem nos modos de leitura, como já mencionamos no 

capítulo anterior. Ler um jornal diário pressupõe um leitor que está avido por notícias 

do dia. Ler uma revista semanal (como a Veja, por exemplo) pressupõe um leitor que 

deseja se aprofundar nas notícias que circularam em dada semana. Em pesquisa 

desenvolvida com o antigo jornal Notícia Populares, Dias (2003, p. 33), afirma: 
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O que caracteriza o leitor de jornais como o NP é, não só o especial 
interesse por certos temas determinados (crime, sexo, esportes, 

sindicato etc), bem mais restritos, mas também o fato de serem 

consumidores de opinião, ou seja, de assumirem a posição do jornal 

como um dado de fato, isto é, de acharem que o que leem corresponde 
à verdade; por isso, mostra a pesquisa, 56% acreditam na veracidade 

das notícias. Há no leitor uma predisposição para acreditar na 

autoridade da palavra escrita e, crédulo, acostuma-se a textos em que 
há o predomínio da emotividade, em detrimento da referencialidade 

no tratamento dos fatos (...). 

 

Essa predisposição de que fala a autora é uma construção que leitor desse jornal 

assume, por meio da memória discursiva, como um traço de verdade (credibilidade) do 

jornal e que ele busca confirmar ao ler. Tratava-se de um jornal que sensacionalizava os 

fatos e que chegou ao ponto de inventar histórias que nunca ocorreram, mas para o leitor 

era tudo verdade, ou seja, o que determina esses traços da notícia não é somente o texto 

escrito enquanto documento, mas os papéis que os leitores assumem nessa cena 

genérica. 

Para poder interagir com essas características do gênero, há também um modo 

estável de se apresentar como estrutura textual. Estamos falando da estrutura típica de 

uma notícia, com uma manchete ou um título que orienta uma leitura de um texto, e que 

pode ser sustentada ainda por um olho da matéria ou uma linha fina que destaca o que 

se vai ler na notícia ou o que é mais importante em uma notícia. O texto se inicia, 

normalmente, por um lide que procura dar respostas aos traços típicos de um fato como 

o que aconteceu? Onde? Como? Quando? Por quê? Quem? As respostas a essas 

perguntas encontram-se, às vezes, no primeiro parágrafo e, outras vezes, no primeiro e 

segundo parágrafos. O restante do texto trata de expandir essas informações que 

compõem o lide, por meio dos detalhes apresentados sempre de forma a parecer ser 

objetivo, com o uso da terceira pessoa, com o recurso ao acesso das fontes de 

informação, dados estatísticos ou resultado de pesquisas etc. Ao tentar buscar uma 

superestrutura da notícia, van Dijk (2000) propõe algumas categorias estáveis como: 

sumário, da manchete e do lide, na sequência o relato jornalístico composto de episódio 

e comentário que, por sua vez, é composto de expectativa e avaliação. A categoria 

episódio seria constituída por consequências e reações e eventos. Esses eventos 
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formados pelo evento principal e pelo background que contextualiza o evento pelas 

circunstancias e pela história que remete a eventos anteriores.  

Essa superestrutura seria, mais ou menos, o que estaria estereotipado na 

memória discursiva, porém, pode tranquilamente sofrer alterações, como mostra Medina 

(1988) ao dizer que o sumário é muito comum nas escolas que formam o jornalista. No 

entanto, para atender às demandas contemporâneas de envolvimento do leitor por meio 

da notícia, criam-se várias fórmulas diferentes, como um lide que busca fazer um apelo 

mais emocional, ou um lide mais literário e menos referencial, um lide voltado para 

algum detalhe mais violento do fato etc. 

Dessa forma, podemos concluir que há uma cenografia típica da cena genérica 

notícia, resumidamente, composta por um jornalista que tem por função passar uma 

informação com marcas de imparcialidade, que possa deixar seu leitor atualizado e 

informado dos principais acontecimentos, por meio de um modo de dizer que assegura, 

minimamente, essas condições. No entanto, como a estabilidade dos gêneros é relativa, 

outras cenografias podem ser construídas no desenrolar da notícia. Vejamos esta 

notícia
22

, publicado na FSP, em 25 de setembro de 2009: 

 

 

Objetos da família se espalham por 200 metros 

"Veio de tudo. Lama, pó, restos de tijolos e telhas. E as coisas deles", diz 

comerciante 

 

Na rua, uma Bíblia destroçada, entreaberta, deixava à vista um trecho que fala 

sobre a queda do templo do rei Salomão 

Marlene Bergamo/Folha Imagem  

                                                             
22 Vide anexo 2 com a página original. 
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Bombeiros trabalham em meio a destroços no local em que a explosão 

aconteceu, no município de Santo André (Grande ABC)  

 

LAURA CAPRIGLIONE 

DA REPORTAGEM LOCAL  

 

MARLENE BERGAMO 

REPÓRTER-FOTOGRÁFICA 

Por volta das 12h30, garoava no bairro da Vila Alzira, Santo André. Mas a 

chuva que mais assombrou a vizinhança foi a que espalhou em um raio de 200 metros 

os pertences da família que vivia e trabalhava na casa modesta que servia também de 

oficina de pipas e loja de fogos de artifício. 

"Veio de tudo. Lama, pó, restos de tijolos e telhas. E as coisas deles", dizia a 

comerciante Maria Aparecida Duarte, que mora no número 188 da rua Ricardo de 

Lemos. Como várias casas do local, a dela perdeu os vidros, estilhaçados pela onda de 

choque da explosão. 

Na rua, uma Bíblia destroçada, capa de couro, entreaberta, que veio da casa acidentada, 

deixava à vista um trecho que fala sobre a queda do templo do rei Salomão. A dona de 

casa Maria de Lourdes Cansado, 67, que mal conseguia ficar em pé por causa de uma 

artrose, conseguiu agachar para ler o texto e concluir: "Viu? É um sinal de Deus". 

A mulher queria de todo modo aproximar-se dos destroços -a filha dela é vizinha de 

parede da casa que explodiu e ainda não havia dado notícias. Mas a Guarda Civil de 

Santo André não deixava. 
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Gira-Girô 

Da mãe, Sonia, do filho Sandro, da nora Conceição e do neto de quatro anos, os 

moradores da casa sinistrada, encontraram-se fotos espalhadas na rua. Mostram o 

orgulho do rapaz que, na cozinha transformada em uma pequena oficina, posa diante 

das pipas que fabricava e de rolos de papel de seda. 

Outra foto retrata a pequena loja, por volta de 3 metros quadrados, e as pipas coloridas 

dividindo o espaço de um balcão com os fogos. Em cima de tudo, um cartaz preto 

ordenava: "Não fume aqui". 

Um sutiã ainda com a etiqueta de preço denunciando o valor da peça (R$ 4) jazia bem 

ao lado de um resto de embalagem do pião elétrico Gira-Girô, que prometia "uma 

explosão de alegria e emoção". 

Por volta das 16h, as escavadeiras a serviço da prefeitura raspavam o chão da rua. 

Retiraram as centenas de pipas com símbolos de times de futebol e de super-heróis, suas 

carretilhas e cordéis, que, encharcados, não conseguiam mais voar. Nem os meninos do 

bairro queriam mais aquilo. 

 

Fogos Caruaru 

Também foi embora para o lixo a nota antiga de mil cruzeiros decorada com a efígie de 

um índio, a receita de bala de coco com nozes, a corujinha despedaçada, a calcinha 

preta, uma vaquinha de brinquedo e as milhares de embalagens de rojões de vara, 

estalos de salão, bombinhas de 20 e de 30, além de fogos Caruaru (não confundir com 

Caramuru). E a máscara de Shrek, quebrada. 

Dos donos da casa, até a tarde, ainda não havia notícias. 

Eram 16h30 quando o mecânico Carlos Alberto Sousa Sena, 44, apareceu de repente, 

andando. Foi logo cercado pelo pessoal do local, que comemorava. Ele tinha sido dado 

por morto na tragédia porque seu carro, um Volkswagen Voyage, cor verde, ano 1991, 

apareceu nas filmagens da TV como tendo sido arremessado para o telhado de um 

prédio da vizinhança. 

"Não foi arremessado coisa nenhuma", disse o mecânico, em tom irritado. No 

vocabulário peculiar da categoria, ele explicou que tinha levado o carro para a oficina, 

para resolver um probleminha "no carburador, no coxim do câmbio, no estrambulador". 

"Levantaram o carro no macaco hidráulico da oficina, que ficou destelhada por causa da 

explosão. Visto de helicóptero, parecia que o carro tinha voado, mas não foi nada 
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disso." 

O carro, ele ia dar para a filha. Não vai mais. "Foi perda total." 

  

Em um primeiro momento, podemos confirmar todos os traços típicos que nos 

fazem entrar no texto por meio da cena genérica de notícia e sua cenografia típica. O 

texto está na FSP, tem a estrutura global típica como título, olho da matéria, a assinatura 

da jornalista Laura Capliglione etc. Esses traços, no entanto, já começam a ser refeitos 

logo no segundo olho da matéria, quando diz “Na rua, uma bíblia destroçada, 

entreaberta, deixa à vista um trecho que fala sobre a queda do Rei Salomão.” Esse 

recorte causa já um primeiro estranhamento ao colocar em relevo um detalhe visto 

dentro dos destroços todos. Esse detalhe só pode ser captado por um olhar preocupado 

em trazer um fato não pelo seu todo, mas pelos detalhes que se destacam aos olhos 

sensíveis, um olhar metonímico. O acontecimento mais amplo é uma explosão que, 

olhada em detalhes, está fragmentada na percepção da bíblia (de uma calcinha preta, de 

um sutiã) e da página que fala justamente da queda de um templo. Detectamos o 

enquadramento do acontecimento não em um modo de dizer tipicamente noticioso, mas 

um modo de dizer paratópico que enlaça o discurso bíblico. Parece dizer que aí havia 

uma premonição ou um castigo divino. É um recurso ao discurso paratópico, 

procurando dar um sentido bíblico para o acontecimento que, mais abaixo do texto, é 

atribuído à senhora que identificou essa passagem e a enxergou como um sinal de Deus. 

A presença desse discurso paratópico é um processo possível numa perspectiva 

interdiscursiva e que pode dar credibilidade ao discurso jornalístico, e atribuir um 

sentido aos acasos da vida. Já que o discurso jornalístico só possui o poder de 

topicalizar e não de explicar a essência dos acontecimentos, recorre-se ao discurso 

bíblico. Logo, a exploração da fala da senhora que leu a página pode dar um mote 

interessante à forma como a jornalista vai buscar a adesão do leitor ao seu 

posicionamento. Dar relevância a um discurso paratópico, no caso bíblico, para 

explicar uma tragédia ou criar essa possibilidade é um estado de violência na medida 

em que revela duas explosões, uma empírica e outra que é do enunciador e está 

carregada de juízos de valor. 
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Essa ideia de presságio é retomada no decorrer do texto, porém não para 

confirmar uma cenografia bíblica, mas para construir uma narrativa que parece falar às 

emoções e às sensações e não à informação e imparcialidade, com traços de uma 

narrativa cronológica, pois é o tempo em que o enunciador vê os fatos. Isso é 

perceptível pelos detalhes que vão marcando, por exemplo, o tempo. Vejamos os 

recortes: Por volta das 12h30, .... Por volta das 16h, ... Eram 16h30 ... 

O tempo da notícia normalmente não é colocado dessa forma, pois nesse gênero 

se coloca em relevo uma cronologia dos fatos que vai do mais atual para o mais antigo. 

Esse percurso no tempo revela uma hierarquização da informação, da mais importante 

para a menos importante, e o mais importante, geralmente, é o último acontecimento. 

No caso da notícia aqui analisada, começa-se pela explosão, mas é o que se sucede que 

vai ganhando relevo para constituir uma história com personagens, tempo, 

caracterização do espaço em detalhes etc. Medel (2002, p. 18) diz que, de forma 

simplificada, “parece que a literatura se orienta pelo importante e a informação 

jornalística para o urgente”. Podemos detectar que essa notícia se orienta pelo que é 

importante para o seu enunciador, pois o mais urgente, que comporia a informação, 

seria a explosão, o estado daqueles envolvidos, além das causas. Durante nossa análise, 

percebemos que não é o mais urgente que vai sendo colocado em relevo, mas o que o 

enunciador julga mais importante para a construção de uma narrativa constituída por 

meio dos detalhes que a explosão expôs. 

Retomemos o primeiro recorte em que se diz “Por volta das 12h30, garoava no 

bairro da Vila Alzira, em Santo André”. Podemos questionar por que é tão importante 

saber, logo de entrada, se estava garoando ou não. Para uma cenografia típica da 

notícia, isso não seria um fato relevante, urgente; no entanto, para um discurso 

romanceado, o traço de uma garoa caindo e, logo em seguida, uma explosão que 

transforma a garoa em uma chuva, mas não de água, mas dos pertences de uma família, 

da oficina e da loja, constrói um cenário que vai do poético para o grotesco, 

enquadrando o acontecimento em um dizer literário. Um dizer cuja força está no próprio 

texto, na própria escolha das palavras e não no fato. Ainda para Medel (2002, p. 24): 
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No caso dos discursos literários, esteja ou não presente a função 
referencial, deve dominar a função poética ou estética, que reclama 

atenção sobre o próprio texto e por isso tem, por um lado, maior 

liberdade referencial e, pelo outro, maiores restrições expressivas (já 

que o plano da expressão se articula fortemente com aquele do 

conteúdo).  

 

A descrição detalhada dos espaços do acontecimento não traduz um olhar 

voltado para aquilo com que os leitores hipoteticamente se preocupariam. Os leitores 

olham pelo olhar do jornalista, que busca, justamente, um olhar que possa contemplar 

essa necessidade coletiva. Aqui vemos a subjetividade do olhar da pessoa e não a 

pretensa objetividade do jornalista, isso está marcado pela carga de subjetividade que o 

discurso revela. A escolha das metáforas chuva e assombrar no recorte “Mas a chuva 

que mais assombrou a vizinhança”, não busca uma objetividade, mas exagera na 

subjetividade. Representar uma explosão por chuva é uma escolha única e pessoal. 

Houve uma explosão, cuja causa é uma oficina clandestina de fogos de artificio, 

portanto é sabido de onde vieram os destroços. No entanto, como o enunciador criou um 

cenário de presságio divino ao falar da queda do templo do Rei Salomão, o uso da 

expressão chuva combina com a ideia de algo que vem do céu, de Deus. Assim como 

assombrar acessa uma dimensão do sobrenatural, do que está escondido nas sombras. 

Em outro momento, o enunciador ironiza o orgulho de um rapaz que posa para 

foto diante das pipas que fabricava: 

Mostram o orgulho do rapaz que, na cozinha transformada em uma pequena 

oficina, posa diante das pipas que fabricava e de rolos de papel de seda. 

Na cena genérica, a ancoragem disso se dá por meio de um fato que foi uma 

explosão, mas na cenografia o tom irônico nega o que se diz na notícia. A ironia é um 

processo de enunciação que nega o enunciado. Se esse lugar foi a causa de tudo, como 

pode ser possível qualquer orgulho. Isso é irônico. Para Brait (2008, p.14): 

 

A ironia, seu efeito humorado, tanto pode revelar-se via um chiste, 

uma anedota, uma página literária, um desenho caricatural, uma 
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conversa descontraída ou uma discussão acirrada, espaços 
institucionalizados para o aparecimento de discursos de humor, 

quanto em outros, como a primeira página de um jornal sério e que 

não tem por objetivo divertir seus leitores. 

 

O que podemos depreender dessa situação é que a notícia não seria um lugar 

institucionalizado para o uso da ironia que, neste caso, provoca um traço de humor. Um 

jornal, que busca para si o efeito de objetividade, deveria dizer algo mais próximo de 

uma concretude e não dizer algo querendo dizer outra coisa e ainda provocar o humor. 

Possibilitar o riso por meio da ironia de uma tragédia parece estar mais próximo dos 

espaços institucionalizados para o entretenimento do que para a informação. Isso revela 

a proximidade com a cenografia da literatura, espaço de entretenimento, e uma 

violência com os envolvidos na tragédia. A ironia é possível, porque é possível tratar os 

outros com violência e o riso está aqui para punir essa conduta desarmonizada. Esse 

humor e esse riso não são referentes àqueles provenientes da gargalhada ou da diversão 

genuína, mas um riso sarcástico, de canto de boca, revelado por uma sutileza da 

expressão fácil. Nesse contexto, configura-se como um estado de violência. 

O enunciador ainda diz que há outra foto que mostra um cartaz preto que 

ordenava: “Não fume aqui”. Novamente, a importância recai sobre aquilo que o 

indivíduo olha, o que, para ele, é mais importante. Não é urgente falar de outra foto em 

que se via um cartaz como esse, mas, mesmo assim, está na notícia. Um cartaz que se 

personifica e assume a possibilidade de ordenar. Quem ordena é um ser humano, mas 

aqui se usa outra figura de estilo para representar a informação do cartaz, que vira 

ordem. A atenção se volta para a expressividade das escolhas textuais. O que cria outra 

ironia, pois houve uma explosão. Será que se as pessoas tivessem sido atentas ao cartaz, 

a explosão teria acontecido? Será que alguém fumou e não seguiu as ordens do cartaz, 

provocando a explosão? Pelos sentidos que os discursos vão possibilitando na cena, essa 

inferência é possível. 

Ainda, esse espaço da explosão é composto dos mais variados objetos que não 

mostram uma preocupação da jornalista com o ocorrido, mas com os detalhes. Em um 

lugar onde caiu tudo, é relevante falar de um sutiã? No recorte “Um sutiã ainda com a 

etiqueta de preço denunciando o valor da peça (R$ 4) jazia bem ao lado ....”. O olhar da 
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subjetividade entrega-se novamente, dando relevo a algo periférico, mas que, no 

conjunto do texto, se harmoniza, pois ajuda a sustentar a ironia e o riso. Aqui também se 

recorre à personificação do sutiã, no momento morto, pois ele jazia ao lado de um 

brinquedo. Dessa forma, vão se elencando uma série de traços de pessoas desavisadas 

que ou provocam a explosão ou se expõem nela, como no caso da dona do sutiã. É 

como se pudéssemos rir dessas pessoas para chamá-las de volta a conduta correta. 

Rimos juntos com o enunciador e, dessa forma, todos nós agimos de forma violenta. 

Para Bergson (2007, p.3), é possível criar o efeito cômico, pois todos se tornam 

insensíveis nessa cena e essa “é a insensibilidade que ordinariamente acompanha o riso. 

Parece que a comicidade só poderá produzir comoção se cair sobre uma superfície 

d’alma serena e tranquila. A indiferença é o seu meio natural.” 

É necessário ressaltar que, sem sempre, a ironia provoca o humor. Estamos, 

aqui, falando desse caso específico, pois a ironia pode, entre outras coisas, ser apenas 

uma estratégia de persuasão. Aqui, ela causa o humor, pelo que expõe dos atores 

envolvidos na explosão.  

Embora essa aproximação entre o discurso literário e o discurso jornalístico seja 

comum na história, é de se estranhar uma atitude tão violenta com o sofrimento de uma 

comunidade. Medel (2002, p.16) aponta essa relação entre jornalismo e literatura, ao 

dizer que ela está presente desde o romantismo e que: 

 

Começa a ser comum afirmar que em alguns artigos, reportagens ou 

crônicas publicadas na imprensa, encontra-se a melhor prosa atual (...) 

Jornalismo e literatura são práticas discursivas que mantém um falso 
contencioso baseado no prestigio de uma ou outra atividade que, 

apesar dos elementos comuns, mantém técnicas diferenciadas. 

 

Já que aqui temos um falso contencioso, procuramos estabelecer essa relação por 

meio da cenografia e do interdiscurso. Jornalismo não é literatura, mas pode parecer sê-

lo a partir do momento que estabelece uma relação interdiscursiva com o discurso 

literário, como no caso do uso de uma cenografia literária. É o interdiscurso 
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constitutivo que junta dois campos discursivos, cujo sentido de ação de um sobre o 

outro pode revelar um discurso da violência e é na cenografia que tudo isso emerge.  

 

4.1.1. O estereótipo da comunidade.  

Os atores também são caracterizados por seus traços que beiram a ficção. 

Normalmente, a notícia traz atores estereotipados, para que o coenunciador possa 

confirmar e reconhecê-las por meio de algum modelo que já possua em sua memória. 

No entanto, nesta notícia, o exagero dos traços estereotípicos em atores não seriam tão 

importante se não fosse a composição de uma cenografia literária, mas ainda assim é 

possível exagerar a partir de estereótipos reconhecíveis. Vejamos os recortes: 

A dona de casa Maria de Lourdes Cansado, 67, que mal conseguia ficar em pé 

por causa de uma artrose, conseguiu agachar para ler o texto e concluir: “Viu? É um 

sinal de Deus”. 

 

Eram 16h30 quando o mecânico Carlos Alberto Sousa Sena, 44, apareceu de 

repente, andando. Foi logo cercado pelo pessoal do local, que comemorava. Ele tinha 

sido dado como morto (...) disse o mecânico, em tom irritado. No vocabulário peculiar 

da categoria, ele explicou ... 

  

Os atores são colocados e caracterizados por traços que possam ao mesmo 

tempo confirmar estereótipos negativos de comunidades pobres (doentes, mal educados 

e com falas inadequadas) e atores inusitados, como o caso de uma mulher que tem um 

sobrenome de Cansado. Semanticamente, essa palavra possibilita dizer que mal 

conseguia ficar em pé, isso somado a uma artrose, mas que, apesar de tudo, conseguiu 

agachar para ler o trecho da bíblia e concluir que é um sinal de Deus. Dai fica o efeito 

de sentido de mão dupla: a explosão é um sinal divino, da mesma forma que ela 
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conseguir agachar parece um momento de uma ação divina. Aqui, o estereótipo do 

indivíduo entregue a fé e que consegue agachar como se fosse um milagre. 

No segundo recorte, o mecânico estereotipado, aparece andando (o inusitado é 

criado pelo fato de ter sido dado como morto). Quando ele aparece para as pessoas que 

estão no local, todos comemoram, mas ele responde em tom irritado, o que não revela 

um agradecimento pela comemoração, mas uma grosseria. Ele explica o que aconteceu, 

mas num vocabulário que é peculiar a categoria, ou seja, só quem é do meio automotivo 

que o entenderia. Aqui, a notícia constrói uma pessoa que mal consegue interagir com 

os presentes na cena, a não ser que sejam mecânicos. Revela, portanto, um estereótipo 

de uma pessoa grossa e que fala de forma inadequada. 

Essas construções, do cenário, do tempo, dos personagens, vão possibilitando 

efeitos de sentidos provenientes de cenas validadas que se aproximam de uma ficção 

literária. A narrativa possibilita que o co-enunciador vá assumindo o papel de quem está 

lendo uma crônica literária, um conto, um trecho de um romance. Os usos de certos 

recursos estilísticos como a hipérbole, a metáfora e a ironia também são típicos do 

discurso literário, como já mencionamos. Há uma fala hiperbolizada por meio dos 

exageros como o uso de assombrou, destroçada, do recorte da fala de uma comerciante 

“Veio de tudo. Lama, pó, restos de tijolos e telhas.” Essas ocorrências vão dando o tom 

exacerbado ao acontecimento, hiperbolizando a tragédia, colocando-a num patamar 

quase próximo de efeitos especiais possíveis, ou em filmes ou na imaginação ao ler 

textos literários. 

Essas cenas validadas, como mostrou Maingueneau (2005), é que vão 

possibilitando a entrada do co-enunciador na cenografia, assumindo o papel não apenas 

de co-enunciador de um jornal, mas também o papel típico de quem lê um texto que se 

aproxima de uma ficção literária. 

Dentro dessa cenografia literária que levantamos, já foi possível detectar uma 

base interdiscursiva com o discurso da violência, que transpassa a cena de enunciação. 

Como já mencionamos, por se tratar de um discurso atópico, tanto cena genérica como 

a cenografia não fazem parte desse discurso da violência, mas a criação dessa 

cenografia para falar da tragédia, traz uma forma violenta de tratar, organizando 
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semanticamente um discurso da violência, além de compor o posicionamento do 

enunciador que será assumido pelo co-enunciador caso haja adesão. Essa violência 

possibilita a construção de um corpo por meio do ethos do enunciador. O enunciador 

possui uma opinião, um dito, mas, como fonte de referência, o seu posicionamento vai 

além da sua opinião. O posicionamento é incorporado pelo co-enunciador pelo processo 

de adesão, sem, no entanto, que todos tenham plena consciência do que acontece.  

Podemos dizer que o posicionamento é composto por camadas que vai do mais 

concreto para o mais sutil. É concreta a existência de um discurso jornalístico que 

atravessa o posicionamento, mas é sutil o discurso da violência que também atravessa 

esse posicionamento. Da mesma forma, a ironia, o dizer paratópico (que faz referência 

a um modo de dizer do discurso bíblico e do discurso literário), o traço cômico, são 

camadas mais sutis que atravessam o posicionamento. 

Ainda, os traços da violência não se encerram por aqui. Se é na cenografia que 

se revelam o ethos discursivo do enunciador e as representações estereotipadas dos 

envolvidos na cena de enunciação, podemos, ainda, percorrer tanto o ethos 

estereotipado da jornalista, que é o enunciador, como as representações das pessoas da 

comunidade atingida pela explosão. Assim, podemos levantar outros traços que revelam 

a presença de um discurso da violência. 

Como já sabemos, o ethos, instância com a qual o co-enunciador interage, 

começa a ser constituído já na cena genérica por proporcionar uma imagem 

estereotipada que possuímos de uma jornalista da FSP que, inclusive, assina a 

reportagem. Além dos traços típicos da jornalista, essa assinatura cria uma possibilidade 

do corpo tomar uma forma mais concreta para o leitor pelo fato de já sabermos ser 

mulher. Isso entra no jogo da cena com particular importância pelos detalhes que vimos 

estar presentes na notícia e que revelam o olhar feminino. Para reparar uma calcinha 

preta e um sutiã, cujo preço chama a atenção, provavelmente, seria mais comum uma 

mulher reparar nisso do que um homem. Não que o homem não pudesse reparar, mas 

como estamos tratando de estereótipos, podemos inferir que, normalmente, é a mulher 

que repara traços de intimidade dessa especificidade. Um homem repararia na 

sensualidade da calcinha de uma mulher, mas a mulher que repararia, por exemplo, o 

seu preço como sendo barato. 
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Esses traços vêm não somente de uma mulher que busca um olhar da 

imparcialidade a que os jornalistas reclamam para si, mas é possível aprender esse olhar 

justamente agregado a uma imagem de uma mulher com o olhar marcado pela 

subjetividade, mais típico do que os escritores literários reclamam para si. Um 

enunciador que constrói para si uma imagem de jornalista-mulher, que se choca com os 

destroços da explosão e coloca no mesmo patamar tijolos, telhas, carro, janelas, bíblia, 

calcinha preta, sutiã de R$ 4, brinquedo, uma nota de mil cruzeiros, vai se constituindo 

com traços físicos e psicológicos de alguém que ocupa um corpo que não frequenta esse 

tipo de lugar, ou seja, um lugar onde as pessoas parecem ter baixo poder aquisitivo, 

juntam um monte de bugigangas, acreditam ingenuamente em presságios, usam sutiã 

barato e possuem falas inadequadas. Podemos, nesse sentido, inferir a construção de um 

corpo de classe média que vai para o lugar mais pobre, dizendo que ocupa um lugar 

distante desse local. 

O leitor interage, então, não com uma jornalista, mas uma mulher bem vestida, 

classe média, com um modo de dizer bastante subjetivo, que desvaloriza os traços da 

comunidade do outro, e que é marcada por um tom de superioridade e ironia. Portanto, 

constitui um estado de violência com essa outra classe. Esse tom de superioridade que a 

mantém distante dessa comunidade e que orienta o seu olhar e o seu modo de dizer, 

possibilita ironizar o outro como com uma liberdade típica dos escritores literários; o 

problema é que, aqui, não se trata de ficção. Essa forma de falar de lugares de 

comunidades com baixo poder aquisitivo revela um traço que compõe, hoje, a imagem 

de um profissional jornalista. Vemos isso nos estudos de Ramos & Paiva (2007, p. 78): 

 

Desde os anos 70, quando foi regulamentada a lei que exigia o 

diploma universitário para os jornalistas, as redações brasileiras 

sofreram uma transformação. Pouco a pouco, os jornalistas “da 
antiga”, muitas vezes de origem humilde, que driblavam os salários 

reduzidos com bicos e tinham baixa escolaridade, saíram de cena. Os 

novos jornalistas são pessoas que conseguiram concluir o curso 

superior e, portanto, pertencem na maioria à classe média. Iniciam-se 
na vida profissional tecnicamente mais preparados. Por outro lado, 

trazem pouca ou nenhuma experiência relacionada ao cotidiano dos 

moradores de favelas e periferias.  
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Claro é que não vamos procurar saber se a jornalista em questão faz parte desse 

grupo elitizado, mas esses traços estereotipados da jornalista classe média parecem ser 

constitutivos de seu ethos. Cabe pensar, aqui, entre o enunciador e o grupo sobre o qual 

ele fala, a qual lado, o leitor da FSP vai aderir. Para tanto, ele contará com o processo de 

afiançamento do que está dito. Vejamos o recorte: 

 

“Não foi arremessado coisa nenhuma”, disse o mecânico, em tom irritado. No 

vocabulário peculiar da categoria, ele explicou que tinha levado o carro para a oficina, 

para resolver um probleminha “no carburador, no coxim do câmbio, no estrambulador”. 

  

Nesse recorte do discurso, a voz do enunciador está mesclada à voz do mecânico 

pelo uso do discurso indireto livre, porém pelo uso das aspas podemos separar o que é 

dela e o que é dele. Já que ela ocupa um corpo estereotipado de alguém cujo campo de 

existência é o oposto do corpo do mecânico, que ocupa o espaço das pessoas que se 

irritam emocionalmente, o co-enunciador irá aderir ao corpo daquele que afiança o dito, 

ou seja, o fiador do dito não é o mecânico, mas o enunciador, por isso o co-enunciador é 

levado a aderir a esse corpo. O mecânico, aqui, é colocado em um lugar que funciona 

como uma espécie de antifiador do seu próprio discurso, pois foi encaixado no outro 

corpo que não é aquele com o qual o leitor da FSP se identifica.  

Entre um corpo e outro, o co-enunciador fica do lado do enunciador e ri junto 

com ele da inadequação do outro, do mecânico. Esse riso é possível, como já 

mencionamos, por causa da ironia, primeiramente, em atribuir um tom irritado à fala do 

mecânico e, depois, ao introduzir outra fala dele sob a alcunha de um probleminha, 

para, daí, desfilar várias palavras que são possíveis de ser compreendida só por quem 

entende do assunto. A ironia com aquilo que se diz, querendo dizer outra coisa, faz com 

que o co-enunciador, ao aderir ao enunciador, entenda que não tem sentido ele ficar 

irritado já que todos comemoravam sua volta e que o probleminha não é um 

probleminha, mas um problemão. Vale salientar que a possibilidade de escolha desses 

recortes do discurso do outro, que não seriam relevantes para noticiar o fato, só 
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contribui para revelar representações de personagens literários, pois essas informações 

são extremamente periféricas em relação ao acontecimento e criam o inusitado.  

Esse corpo estereotipado em que se coloca e se confirmam os traços 

estereotípicos e negativos dos atores da notícia estão em várias partes do texto. 

Vejamos: 

 

Os pertences da família que vivia e trabalhava em uma casa modesta. 

 

A dona de casa Maria de Lourdes Cansado, 67, que mal conseguia ficar em pé 

por causa de uma artrose, conseguiu agachar para ler o texto e concluir: “Viu, é um 

sinal de Deus”. 

 

Um sutiã ainda com a etiqueta de preço denunciando o valor da peça (R$ 4) 

jazia bem ao lado de um resto de embalagem do pião elétrico Gira-Girô, que prometia 

“uma explosão de alegria e emoção. 

 

Também foi embora para o lixo a nota antiga de mil cruzeiros decorada com a 

efígie de um índio, a receita de bala de coco com nozes, a corujinha despedaçada, a 

calcinha preta, uma vaquinha de brinquedo e as milhares de embalagens de rojões de 

vara, estalos de salão, bombinhas de 20 e de 30, além de fogos caruaru (não confundir 

com Caramuru). E a máscara de Shrek, quebrada. 

  

Nesses recortes, o que se coloca em relevo, não são temas centrais numa notícia, 

são centrais, sim, para os objetivos do enunciador, e servem para confirmar os traços 

estereotípicos da comunidade. O fato de ser uma casa modesta não é negativo, mas que, 
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no fluxo das outras informações, passa a ser uma casa que parece juntar uma série de 

bugigangas, além de servir de morada e de oficina. Depois, passamos pela senhora 

doente, cansada que agacha apenas para confirmar um presságio, confiando em algo 

como se orientada por uma fé. No terceiro e no quarto recortes, um rol de pertences 

minimamente detalhados e adjetivados para dar um efeito de singularidade ao contexto.  

Qual a necessidade de se saber que havia uma nota de mil cruzeiros, uma receita 

de bala de coco com nozes, calcinha preta, vaquinha de brinquedo etc. Certamente, não 

haveria necessidade se a proposta do discurso fosse se centrar na informação do 

acontecimento, mas parece que a proposta é construir essa imagem dos atores da 

notícia, corpo onde todos da comunidade são colocados. Para arrematar, o enunciador 

deixa aberta a possibilidade de confusão entre os fogos Caruaru com Caramuru. Outra 

vez, ironia sarcástica que possibilita outro dizer, ou seja, não confundir com aquele que 

você, meu co-enunciador, usa nas suas festas e que é legitimo. Os fogos que eles usam 

são de outra marca que, inclusive, procura criar um homônimo com Caramuru.  

O que vira notícia aqui não é uma explosão, mas o que se encontra na explosão, 

o que a comunidade diz sobre a explosão, os pertences inusitados, ou seja, tudo aquilo 

que atende à percepção do enunciador estereotipado na imagem de jornalista-mulher-

escritora. Das pessoas que moram na casa, não sabemos nem ao menos se morreram, se 

estavam lá na hora da explosão, se estão machucados, apenas uma rápida informação, 

na parte final do texto, que se limita a dizer Dos donos da casa, até a tarde, não havia 

notícia. O que evidencia certo desprezo com informações sobre eles, pois do que era 

deles sabemos várias intimidades. 

Percorrendo esse caminho de análise, podemos detectar estados de violência em 

vários momentos. Primeiramente, quando levantamos o uso de uma cenografia que 

torna literária uma tragédia que de fato aconteceu, colocando-a mais num patamar de 

ficção. Tratar dessa forma é um estado de violência. Além disso, a construção da 

imagem dos atores da notícia, a ação de apresentar o outro por meio de traços negativos 

do estereótipo, coloca-os em um corpo que não prevê os traços da individualidade das 

pessoas. Todos são tratados do mesmo jeito, como se dessa forma se confirmasse 

mesmo o presságio: como eles são assim só resta mesmo a tragédia. Expor a intimidade 

por meio dos objetos, selecionar falas que evidenciem traços negativos são violências 
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contra o outro. Por isso, mostramos que aqui o discurso da violência é constitutivo do 

discurso jornalístico e do posicionamento do enunciador. 

 

 4.2. A violência na cenografia de charge 

  Como vimos na análise anterior, o discurso da violência orienta a construção de 

uma cenografia que, ao problematizarmos, foi possível perceber um tratamento que se 

dá a um grupo de pessoas reconhecidas em seus estereótipos negativos e colocadas em 

um corpo que, muitas vezes, a individualidade poderia negá-lo. No entanto, como a 

confirmação de estereótipos refere-se ao reconhecimento de certos traços do grupo em 

detrimento dos traços individuais, é mais fácil usar esse caminho para reconhecer o 

outro. Tivemos, portanto, contato com vários atores que ajudam a compor esse corpo 

estereotipado de uma comunidade pelo olhar do enunciador, o que se configurou como 

estado de violência. 

Para confirmar os traços de um grupo social em uma individualidade, nem 

sempre são necessários vários indivíduos. Dependendo do tema a ser tratado ou da 

figura sobre quem recai a notícia, pode-se construir um corpo estereotipado para apenas 

um indivíduo no sentido de construir sua imagem negativamente de forma com que se 

harmonize com o posicionamento do enunciador, que representa o jornalista ou o 

próprio jornal. É isso que vamos explorar no gênero fotojornalismo abaixo. Vejamos a 

sua reprodução, publicada na FSP, em 28 de março de 2008
23

. 

  

                                                             
23 Vide anexo 3 com a página inteira. 
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Antes de apresentarmos o fotojornalismo, faz-se necessário um esclarecimento. 

Nesse discurso que analisaremos, há uma predominância do visual em relação ao verbal. 

Isso se configura como uma problemática nos estudos da AD, pois se começa a 

construir, muito recentemente, um olhar preocupado em estabelecer uma relação entre o 

verbal e o visual. Isso ocorre por causa da tradição em se analisar textos verbais. Tal 

prática, no entanto, tem restringido muito o nosso espaço de atuação tendo em vista que, 

na contemporaneidade, os discursos em circulação social estão cada vez mais híbridos 

em relação a essas modalidades.  

Outro ponto relevante é a preocupação quanto à forma como se organiza 

discursivamente a modalidade visual. Questiona-se se as restrições de sentido por que 

passa um código visual são as mesmas pelas que passa o código linguístico. Os aparatos 

teóricos, como a semiótica, têm tratado do linguístico na mesma dimensão que o visual. 

Por nossa vez, estamos em consonância com essa ideia e propomos, a partir das 

reflexões teóricas de Maingueneau (2007, p. 145), uma prática de intercompreensão 
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semiótica que entende que o visual sofre as mesmas restrições semânticas do verbal. 

Para o autor: 

 

Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos 

constitui sem dúvida alguma um meio de precaver-se contra os riscos 

inerentes a qualquer tentativa “intersemiótica”, mas apresenta o 
inconveniente de nos deixar muito aquém daquilo que todo mundo 

sempre soube, a saber, que os diversos suportes intersemióticos não 

são independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas 

escanções históricas, às mesmas restrições temáticas etc. 

 

Por isso, o autor diz que “o pertencimento a uma mesma prática discursiva de 

objetos de domínio intersemióticos diferentes exprime-se em termos de conformidade a 

um mesmo sistema de restrições semânticas” (MAINGUENEAU, 2007, p. 146). 

Portanto, com esse preâmbulo, ficamos à vontade para fazer a análise do texto 

mencionado que se revela como um objeto intersemiótico, com todos os recursos que já 

utilizamos da AD. 

Essa foto do presidente da Venezuela foi colocada na capa da FSP, a fim de 

noticiar a vinda de Hugo Chávez ao Brasil por ocasião de uma visita diplomática. De 

um modo geral, um gênero fotojornalismo é composto de uma foto e uma legenda em 

que uma complemente a informação da outra, ampliando a carga noticiosa de um texto 

ou mesmo servindo como notícia. Neste caso, a foto está na capa da FSP e não há 

qualquer outro texto que a use como ancoragem de uma notícia. Isso nos leva a concluir 

que essa foto não tem como principal objetivo trazer a notícia de que Chávez estava no 

Brasil, mas ela mesma é em si uma notícia. É como se pudéssemos dizer que a notícia 

em destaque não é a vinda de Chávez, mas a foto que foi tirada dele.  

Na época em que a foto foi feita, o presidente Venezuelano estava sendo alvo de 

muitas críticas vindas dos países tidos como democráticos e que não enxergavam em 

suas atitudes uma ação de um líder democrático. Tais países consideravam Chávez à 

semelhança de Fidel Castro, tido como ditador. Essas críticas a Chávez manifestavam-

se principalmente na figura de George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, 

com quem assumia uma guerra velada como dois participantes de grupos opositores. 
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Essas críticas começaram a ficar mais acirradas quando, em junho do ano anterior a essa 

visita, o presidente venezuelano decidiu não renovar a concessão de uma rede de 

televisão que mantinham críticas pesadas a ele. O fato de fechar uma rede de TV por 

criticá-lo foi visto por muitos outros países como uma afronta à democracia e como o 

início de um caminho para uma ditadura na Venezuela. 

Após muitas controvérsias em relação a esse episódio, o presidente da 

Venezuela se coloca na centralidade de outro acontecimento, envolvendo o Equador e a 

Colômbia que entraram em crise, em março de 2008. Nessa ocasião, a pretexto de 

capturar um dos líderes das FARCs
24

, as forças do exército colombiano invadiram o 

território do Equador, dizendo que lá estavam grupos dessa facção e fizeram alusão ao 

fato de que o presidente do Equador os estaria protegendo. Fato é que a Colômbia 

sempre foi vista como um país aliado direto dos Estados Unidos e, por sua vez, os 

Estados Unidos sempre auxiliaram a Colômbia na luta contra essa dissidência de luta 

armada da esquerda.  

Nesse contexto, novamente Chávez assume a briga, colocando-se ao lado do 

Equador contra Colômbia e Estados Unidos, criando outra crise diplomática. No 

entanto, no desenrolar do evento, Chávez começa a moderar o seu discurso contra 

Colômbia a título de criar condições para os países se reconciliarem. Essa mudança no 

discurso possibilitou um processo que culminou com o chamado encontro do Grupo do 

Rio, em que orientou os presidentes dos dois países a refletirem sobre os seus 

posicionamentos para não se arrependerem depois. Fato é que, depois dessa intervenção 

de Hugo Chávez, os dois países se reconciliaram. 

Diante desse quadro, a imprensa brasileira, na época, não poupou críticas ao 

presidente venezuelano, principalmente pelo fato do fechamento da rede de TV. Isso 

criou um frisson no Brasil por temer que Lula, então presidente do Brasil, começasse a 

tomar decisões na mesma direção. Por isso, eram muito comuns essas críticas nos 

jornais. Isso possibilitou, por exemplo, o uso dessa foto como uma crítica a imagem de 

Hugo Chávez. 

                                                             
24 Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia autodefinida como comunista de inspiração marxista-

leninista. 
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Uma crítica a um presidente pode ser feita por vários caminhos dentro de um do 

discurso jornalístico, que possui vários gêneros para isso, como o editorial, o artigo de 

opinião, uma reportagem interpretativa etc. Nessas cenas genéricas, o co-enunciador já 

assume o papel de quem lerá uma crítica. No entanto, no fotojornalismo, o co-

enunciador espera uma ilustração daquilo que será notícia, ou de algo que a 

complemente, mas não de algo que ridicularize, mesmo que seja por uma crítica à 

imagem de um indivíduo. 

Os fotojornalismos têm uma função de destaque dentro da capa dos jornais, pois 

elas são uma forma estratégica de envolvimento do co-enunciador. Por isso, na maioria 

das vezes, é na capa que aparece aquela foto mais inusitada, mais bem trabalhada, mais 

bem construída. Nas demais páginas, pode ser mais comum encontrar fotos menos 

chamativas e que assumem uma função mais próxima a de ilustrar a notícia; uma função 

mais referencial, mas isso não é uma regra, porque a exploração dos recursos gráficos 

em jornais tem sido cada vez mais ampliada, a fim de poder competir com as outras 

mídias que podem usar o recurso da imagem, do vídeo etc. 

Historicamente, é esse espaço que o fotojornalismo vai ocupando. Segundo Faria 

(2001, p. 218): 

 

(...) tendo que concorrer com a TV e o rádio na informação imediata 

(e agora com a Internet), os jornais apresentam uma elaborada 

organização de suas páginas, sobretudo a primeira, em que o 

fotojornalismo tem um papel da maior importância. Ele é hoje parte 
integrante da informação impressa e, como qualquer comunicação 

pela imagem, exige algum preparo do leitor para a sua leitura crítica. 

 

A questão que se coloca aqui é, em que medida em uma cena genérica de 

fotojornalismo, que ocorre dentro de uma cena englobante jornalística, o co-enunciador 

assume um papel com traço de criticidade. A criticidade pode vir acoplada a um papel 

que a leitura de um gênero exige, mas pode ser também um traço do indivíduo, o que 

nem sempre ocorre. Como já mencionamos, espera-se que em um editorial, artigo de 

opinião, resenha jornalística, o co-enunciador assuma um papel em que um dos traços é 

a criticidade, mas no fotojornalismo isso já não é previsto no papel que ele impõe.  É 
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por isso que podemos inferir que, nesse discurso agora analisado, no desenvolvimento 

da interação entre co-enunciador e texto, a cenografia que vai ganhando relevo não é de 

fotojornalismo, mas outra cenografia. Podemos falar sobre essa cenografia como algo 

parecido com que o jornalista Rafael Venâncio chamou de foto-charges (2008)
25

 que 

seria uma tendência do jornalismo, principalmente da FSP, que resulta da manipulação 

da cena real utilizando apenas o foco e o enquadramento escolhido pelo fotógrafo. 

Teríamos, então, uma reorganização da cena genérica rumo a uma cenografia de 

charge, que pressupõe um olhar crítico por meio da caricatura e do riso. 

  

4.2.1 O riso e a violência: aspectos da cenografia da charge. 

Se a cenografia de uma charge emerge nessa cena de enunciação, coloca em 

segundo plano a cena genérica que é o fotojornalismo. Nesse gênero, assumimos o 

papel de quem espera uma foto que complementa uma informação dada pela notícia, na 

cenografia de charge, assumimos um papel de quem vai rir do exagero construído para 

o personagem “desenhado”, a fim de criticar alguém e o riso tem um teor grande de 

violência, se visto como riso de zombaria. Propp (1992) mostra de que forma o riso de 

zombaria condena aqueles que estão, no olhar da sociedade, fora dos padrões aceitos. 

Ri-se do que é feio, do que é exagerado, do homem com aparência de animal, das 

semelhanças e diferenças, do bobo, porém, tudo é resultado do encaixe que alguém 

proporciona em relação a uma cena ou a um personagem em um contexto cômico; e se 

ri dele.  Então, será esse papel que essa cenografia cômica de charge vai fazer emergir 

na interação. O riso é uma arma de destruição: ele destrói a falsa autoridade, a falsa 

grandeza daqueles que são submetidos ao escárnio (PROPP, 1992, p. 46). Essa falsa 

autoridade e essa falsa grandeza atribuída a Chávez pela cenografia de charge é o nosso 

riso no sentido de “destruir” a imagem desse presidente. 

 Para Bergson (2007), o riso tem a função de trazer de volta à realidade aquele 

que, de alguma forma, se coloca em um corpo rígido e não se percebe dessa forma, 

continuando sua conduta independente dos outros que o veem. O riso estará lá para 

                                                             
25 Fonte disponível em 

<http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/as_fotocharges_e_as_orelhas_de_chavez>. Acesso em 

28 de set. de 2011. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/as_fotocharges_e_as_orelhas_de_chavez
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trazê-lo de volta ao que se presume correto. O movimento do corpo rígido, então, se 

coloca como centro do riso. No entanto, na cenografia da charge, a foto pressupõe um 

corpo parado, para que esse corpo tome certo movimento, investe-se no exagero, 

mesmo com aquelas partes que não se movimentam. 

 

É essa contorção que importa, é ela que interessa. Por isso, será 

procurada até nos elementos da fisionomia que são incapazes de 

movimento, na curvatura de um nariz e mesmo na forma de uma 

orelha. É que a forma, é para nós, o desenho de um movimento. O 
caricaturista que altera a dimensão de um nariz, mas que respeita o seu 

formato, que o prolonga, por exemplo, no mesmo sentido que já o 

prolongava a natureza, de fato está fazendo esse nariz caretear: a partir 
de então nos parecerá que o original também quis prolongar-se e fazer 

careta (BERGSON, 2007, p. 20). 

 

Todos esses traços ocorrem porque a cenografia propicia isso, portanto esse 

discurso da violência acaba impregnando essa cenografia e nos faz agir com estados de 

violência sobre o indivíduo exposto. 

Sustentado por esta cenografia, o enunciador passa a assumir um ethos com 

traços de caricaturista. Não é mais com os traços de um fotógrafo-jornalista que o co-

enunciador interage, mas com uma imagem estereotipada de um fotógrafo-jornalista-

caricaturista, ou seja, alguém que nos chama a rir junto, alguém com quem construímos 

uma relação momentânea de cumplicidade para rirmos de um terceiro, que não percebe 

seu corpo deslocado da conduta normal. Vamos rir juntos dele para puni-lo. A questão 

é: punir pelo quê? Pelo contexto político apresentado no início desta análise, podemos 

concluir que a proposta de riso é para ironizar alguém, cujos traços ideológicos não se 

coadunam com os do jornal e, por consequência, do enunciador. Esses traços passam a 

ser legitimados pelos co-enunciadores, pois, ao rir, adere-se ao posicionamento do 

enunciador e seus traços de fotógrafo-jornalista-caricaturista. Esse posicionamento 

possui traços de discursos tópicos como do jornalismo, da política, do entretenimento e 

discursos atópicos, como o da violência. 
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Como o riso está aqui para punir o personagem cujo corpo não apresenta uma 

conduta errada, mas que é colocado em um corpo de conduta errada, agimos com 

estados de violência. Os discursos atópicos do riso e da violência interagem, de forma 

interdiscursiva, com os outros discursos mencionados, compondo as camadas mais sutis 

do posicionamento e da adesão. Nessa base interdiscursiva, orientado pelo discurso da 

violência, o riso se torna arma contra o outro. Dessa forma, constrói-se uma imagem 

patética de Hugo Chávez.  

 

4.2.2. Um corpo da Disney para um socialista. 

Os traços irônico e cômico presentes nessa cenografia é que compõem o tom do 

enunciador e que constituem também a imagem de Hugo Chávez. A corporalidade que 

esse enunciador constrói, por meio desse ethos, para si, pode ser colocada em termos de 

uma pessoa que está em um campo diferente daquele em que se coloca o ator 

caricaturizado. Esse corpo, que esse ethos proporciona, precisa estar em outro campo 

para poder rir do outro. É um corpo com traços de caráter também diferentes de Chávez, 

possivelmente como alguém visto como democrático, a favor da pluralidade de ideias, 

não socialista, contra regimes ditatoriais e com uma forma física de circulação social, 

que está próximo do considerado padrão, sem exageros, um fotógrafo-jornalista-

caricaturista, que trabalha em uma sala, com roupas padrões e um jeito de ser típico de 

um rapaz de classe média. Desse ethos emerge o fiador daquilo que diz. É por ter esse 

afiançamento que o leitor adere ao corpo desse jornalista e, junto com ele, ri de Chávez.  

Rir pode não ser somente uma reação do co-enunciador, mas adesão a uma 

forma violenta de falar do outro, a uma forma violenta de rir do outro e de expô-lo. Por 

isso, constituem-se, aqui, vários estados de violência. 

Por sua vez, o presidente venezuelano é colocado num corpo ridicularizado com 

orelhas grandes e que continua no movimento normal de sua conduta sem perceber que 

todos estão rindo dele. As orelhas grandes são exageradas ainda mais pela legenda da 

foto que diz: 
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Aprendiz de feiticeiro 

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, dá entrevista em Recife, onde o seu 

colega Lula o chamou de “ex-guerrilheiro” e diz que ele foi o “pacificador” da crise 

entre Colômbia e Equador 

 

O título dessa legenda remete ao filme Fantasia, clássico da Disney de 1940, 

composta de uma coletânea de histórias em que a mais famosa é, justamente, o Aprendiz 

de feiticeir,o com o Mickey, um personagem clássico que é um rato. A referência a esse 

desenho deve-se ao fato das luzes de fundo terem criado um exagero nas orelhas de 

Chávez, aproximando-o da figura de um rato e o rato poder ser comparado ao Mickey 

que é um personagem famoso, mas que é dos Estados Unidos, país cujo presidente da 

época, George W. Bush, era o seu maior opositor político-ideológico. Colocá-lo 

justamente nessa imagem é o traço irônico que compõe o tom e o ethos do enunciador e 

com o qual se interage. Essa estratégia, ao mesmo tempo, coloca Chávez neste corpo 

patético que ironiza os seus posicionamentos políticos e que pode atualizar uma crítica, 

porém resta saber se o que fica para o co-enunciador é a crítica ou apenas o riso 

punitivo e violento. Dessa imagem de Chávez, emerge uma imagem com a qual o co-

enunciador se distancia, com a qual não há nenhuma possibilidade de adesão. 

Por fim, essa cenografia e a imagem constituída para o presidente Hugo Chávez 

revelam esse discurso da violência que acaba por impregnar o modo de dizer do outro, 

colocando-o num corpo que se pretende excluir da sociedade, porque inadequado, e que 

só é possível de existir se funcionar como crítica aos traços estereotípicos da figura de 

Chávez.  

 

4.3. A violência na cenografia de contos de fada 

Neste momento, propomos apresentar os traços de uma cenografia de contos de 

fada presentes em uma cena genérica de capa de revista. Para analisar capas de revista, 

é necessário estar atento a alguns traços polêmicos que normalmente não se encontram 
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em outros gêneros como os já analisados anteriormente. Uma primeira questão é a 

relação intersemiótica já mencionada. Embora já discutida nesta pesquisa, ainda é um 

espaço que carece de aprofundamentos, mas nossa opção continuará por entender todos 

os objetos semióticos dentro dos mesmos processos de restrições semânticas dos objetos 

linguísticos. Da mesma forma, portanto, as capas de revista produzem sentidos no 

espaço da relação entre o linguístico e o visual. 

Outra polêmica mais pontual desse gênero é o fato de manter uma relação direta 

com o discurso publicitário. Isso ocorre porque a capa tem duas funções prioritárias que 

ocorrem quase concomitantemente: dar ao público a indicação da matéria principal que 

ele lerá dentro da revista e a de fazer o público leitor comprar o produto revista. Essa 

relação entre esses discursos materializados por esse gênero é possível, já que partimos 

da hipótese do interdiscurso. Como caminho adotado no percurso de nossa análise, 

consideramos que a cena englobante na qual se encaixa esse gênero é do jornalístico e 

não do publicitário. O discurso publicitário vai influenciar na relação que se estabelece 

entre cena genérica e cenografia.  

Por se tratar de uma revista que circula no discurso jornalístico, o leitor se 

mantém nessa cena englobante, porém, quando passamos para a cena genérica, a capa 

de revista, não temos uma cenografia típica desse gênero. No máximo, o que podemos 

dizer da estabilidade de uma capa de revista são os traços estruturais típicos como o 

nome da revista, a data que se coloca, o valor do produto. Fora isso, não é possível 

interagir com um enunciador corporificado por meio dos traços comuns de uma pessoa, 

porque se trata de uma imagem difusa, que se materializa no nome da revista e que se 

instaura por meio daquilo que podemos chamar de hiperenunciador. 

Para pensarmos a questão da cenografia, lembramos que alguns gêneros não 

possuem um sistema de restrição em sua construção marcada sócio-historicamente. 

Apesar de continuar sendo capa de revista, a cada vez que for acessada, uma nova 

cenografia será construída, pois ela não possui uma cenografia típica. Na cenografia 

construída no momento da interação que o ethos se revelará e com o qual o co-

enunciador irá interagir e que, por sua vez, irá assumir um papel diferente dependendo 

da forma de enlaçamento que essa cenografia permite. 
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Essa relação faz parte daquela hipótese de Maingueneau (2010) que diz que há 

um terceiro nível da relação entre cena genérica e cenografia, em que alguns gêneros 

não possuem uma cenografia típica, mas a todo momento que acontecer irá utilizar uma 

cenografia outra. Nessa dimensão, o exemplo típico que ele usa é o dos gêneros 

publicitários, por isso podemos concluir que há na capa de revista uma hiperestrutura 

que será preenchida por uma cenografia, que tenha por base uma função publicitária, 

para que o leitor também se transforme em um potencial consumidor da revista e a 

compre para a leitura, ou seja, a capa não terá apenas a indicação do que se lerá dentro, 

mas algo que possa, estrategicamente, persuadir aos moldes do discurso publicitário. 

Analisemos a capa publicada na revista Veja em 26 de maio de 2010. 
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Essa capa refere-se a um evento que chamamos de ato de violência, ou seja, 

apresenta uma história de agressão física de fácil percepção como violência. No entanto, 

a forma como se condena prematuramente uma pessoa suspeita e acusada do ato, revela-

se como estado de violência e estado de violência é um discurso atópico, como vimos 

trabalhando em nossa pesquisa. 
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Trata-se da procuradora de justiça Vera Lúcia que pretendia adotar uma menina 

de 2 anos, com quem ficou durante 29 dias, a título de experiência, para que os papéis 

de adoção fossem oficializados. Por meio de denúncia anônima, o conselho tutelar 

resgatou a menina a ser adotada em um momento em que se encontrava trancada em um 

quarto da residência da procuradora. No momento do resgate, a menina estava muito 

machucada revelando que havia sido vítima de agressões. Presa preventivamente, a 

advogada foi entrevistada, ainda na prisão, e chamou a atenção dos repórteres por se 

dizer inocente em relação às denúncias, mas confirmar que chamou a menina de 

“cachorra”. Em seu depoimento, no interior da notícia, ela diz que: 

 

“Chamei a garota de cachorra mesmo”, afirmou. E acrescentou: “Mas chamar alguém 

de cachorro não é ofensa. Os cães são mais amigos e leais do que muito ser humano por 

aí” 

 

Na capa da revista, o primeiro recorte da fala da entrevistada é que foi colocado, 

harmonizando-se com a imagem proposta pela chamada de capa “A bruxa confessa”. 

No meio da página, à esquerda, há uma legenda da foto que diz: “A procuradora Vera 

Lúcia Sant’Anna, de 66 anos, acusada de torturar uma menina de 2 anos sob sua 

guarda”. Em uma mesma orientação semântica, encontra-se na imagem da advogada; 

uma foto, em cujo foco entra o rosto todo dando relevo aos traços que, pela rede 

semântica que se constrói, pode confirmar um estereótipo de bruxa. Mais abaixo, um 

rasgo, que parece aludir a foto rasgada, revela os olhos inchados pelas agressões da 

menina sob sua guarda que parece querer dizer que, por trás daquela imagem de bruxa, 

se encontra a menina torturada. 

A intensificação da violência por essa rede semântica criada pela cenografia é 

que vai se revelar como um estado de violência. Já pela capa, o leitor é convidado a 

aderir a um posicionamento que revela um discurso da violência contra a acusada. 

Independente de qualquer atuação violenta, todos passam pelo crivo da acusação, do 

julgamento e da decisão ou não de culpa. Aqui, o leitor, ao aderir ao posicionamento da 
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revista, já emite juízo de valor, julgando-a culpada junto com a Veja. Vejamos os 

processos pelos quais isso se constitui. 

Como já mencionamos, a cena englobante em que os interlocutores se colocam é 

a jornalística. No entanto, constrói-se uma cenografia de contos de fadas, ou seja, 

atualizam-se traços de um conto de fadas para envolver o leitor e, além de fazê-lo 

comprar a revista, pode direcionar e enquadrar o acontecimento nos moldes das 

explicações literárias para as atitudes violentas, sobre as quais não temos como explicar. 

Como entender de que forma uma mulher de 66 anos, advogada, procuradora, 

legitimada, socialmente, tanto pela formação como pelo cargo, pode tomar uma atitude 

dessas. Psicólogos, sociólogos entre outros podem apresentar explicações, mas a 

recorrência a um discurso paratópico, que é aquele da literatura, faz dar um sentido a 

esse acontecimento pelo olhar do imaginário, da ficção, ou seja, a mulher fez isso 

porque é uma bruxa e as bruxas fazem isso porque são más, não há outra explicação. 

A enlaçar a narrativa dos contos de fada, além do envolvimento por meio dessa 

explicação para o acontecimento, o leitor pode ser levado a comprar a revista, para 

conhecer o desenrolar da história da “Bruxa”. Essa confirmação, ele vai encontrar na 

matéria dentro da revista que se inicia assim: 

 

Os contos de fadas, cujos heróis enfrentam bruxas malvadas e lobos maus, 

inevitavelmente acabam bem. São uma forma de as crianças encararem e exorcizarem 

seus medos e angústias, dizem os psicanalistas. Mas, só no Brasil, há milhares de 

meninos e meninas que descobrem, desde muito cedo, que bruxas e lobos maus podem 

existir de verdade, e, pior, habitar a casa onde eles moram. 

Por esse recorte inicial, apesar de também recorrer a uma explicação dos 

psicólogos da função dos contos de fadas, o discurso continua com a ideia de que são 

mesmo bruxas e lobos maus que estão cometendo essas atitudes de terror. Portanto, a 

cenografia vai dar relevo a essa forma de interação entre o leitor e o fato e, por meio 

disso, reconstruir as imagens com as quais efetivamente vai interagir. Primeiramente, já 

não se interage apenas com uma revista, mas com alguém não encarnado que conta uma 
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história de bruxa e, depois, terá acesso às informações não só de uma pessoa que tomou 

uma atitude violenta, mas de uma bruxa que, sob a máscara de advogada e procuradora, 

fez mal a uma criança. O motivo? O mesmo de todas as bruxas, o prazer de fazer 

maldades. Essas possibilidades são evidenciadas na interação por meio das cenas 

validadas que já temos inconscientemente armazenadas com as quais tivemos contato 

ao ler os contos de fadas. 

Por meio dessa cenografia, revela-se, então, o ethos discursivo do enunciador e a 

representação sobre quem se fala. Isso possibilita outra questão polêmica, quem é o 

enunciador de uma capa de revista? Para compreendermos, temos que introduzir outra 

noção, a de hiperenunciador. 

Temos constituído um ethos discursivo que se corporifica de acordo com os 

traços estereotípicos partilhados nas crenças dos seus enunciadores e com a qual o leitor 

interage efetivamente. Esse corpo do enunciador é um corpo com traços possíveis de 

um ser humano que pode existir e circular socialmente. Na notícia, como vimos, temos 

um enunciador atualizado em uma imagem estereotipada de jornalista, com traços de 

escritora literária, classe média, com certo jeito de se vestir e de ser, assim como no 

fotojornalismo, temos um enunciador com traços de caricaturista que também cria pra si 

um certo modo de se ser e circular na sociedade. Então, a questão surge: como é 

possível construir um enunciador, nos mesmos moldes dessas outras cenas genéricas e 

cenografias, sendo que o gênero é capa de revista? É por isso que acreditamos que a 

noção de hipenunciador cabe nesse momento. 

Maingueneau (2008) traz essa noção de hiperenunciador para explicar a forma 

como entender aquele enunciador que constrói um posicionamento também pelo recurso 

da citação de um discurso sem que fique claro quem é esse outro. Traz, portanto, uma 

ideia de participação, ou seja, uma instância enunciativa da qual participam por um 

processo de adesão, mesmo que o enunciado seja dito por uma pessoa: 

 

O locutor que cita mostra sua adesão ao enunciado citado, que 

pertence àquilo que se poderia denominar um tesouro de enunciados 
de contornos mais ou menos fluidos, indissociável de uma 

comunidade onde esses enunciados circulam e que, precisamente, se 
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define de maneira privilegiada por compartilhar tal tesouro. Por sua 
enunciação, o locutor que cita pressupõe pragmaticamente que ele 

mesmo e seu alocutário são membros dessa comunidade (...) Esse 

tesouro e a comunidade, correspondente recorrem a um 

hiperenunciador cuja autoridade garante menos a verdade do 
enunciado –no sentido estrito de uma adequação a um estado de coisas 

no mundo- e mais amplamente a sua “validade”, sua adequação aos 

valores, aos fundamentos de uma coletividade (MAINGUENEAU, 

2008, p. 94). 

 

O autor traz essa noção para apresentar uma análise de textos em que o 

apagamento de um enunciador encarnado dá lugar a uma instância enunciativa marcada 

mais pelo posicionamento e pela adesão de uma dada comunidade que valida um dito 

por sua adequação de valores aos valores da comunidade. É o caso da enunciação 

proverbial, do adágio jurídico etc. Embora Maingueneau use esse princípio tendo por 

referência não uma cena genérica, mas um enunciado já validado, parece-nos legitimo 

emprestar essa noção para entendermos o ethos constituído pelo enunciador, revelado 

nessa capa de revista, e com o qual o leitor interage.  

A capa de uma revista Veja não possui um enunciador encarnado, mas uma 

instância enunciativa preenchida por aquilo que a comunidade valida: um enunciador 

difuso na imagem de uma revista, composto pela noção de jornalista, fotógrafo, editor, 

empresa, ou seja, todos eles e nenhum deles, mas apenas os seus traços. O leitor irá 

interagir com um hiperenunciador que possui todos esses traços da revista que valida 

aquilo que diz. Isso porque a cena genérica de capa de revista instaura essa instância 

não preenchida pela capa em si, mas pelos traços compartilhados na comunidade que 

legitimam essa existência. Portanto, o co-enunciador incorporará um ethos, mas não um 

ethos encarnado, mas uma abstração difusa atribuída ao nome Veja.  

Como hiperenunciador, a Veja já possui certa legitimação que propicia uma 

adesão mais fácil dos seus co-enunciadores, mas, mesmo assim, ela ganha contornos 

mais concretos em relação ao seu ethos discursivo a cada capa que constrói, pois a 

cenografia muda. Isso implica dizer que o modo de falar, como se fosse um conto de 

fadas, aquilo que é trágico, traz traços também para a imagem da Veja. Nesse caso, é um 

ethos discursivo que vem com traços de um hiperenunciador legitimado e que pode 

condenar o outro prematuramente por meio de uma estratégia de uso de um dizer 
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paratópico. Esse hiperenunciador que se constitui por esse ethos discursivo faz emergir 

a figura de um fiador que afiança aquilo que diz: ela é bruxa e é culpada, ao mesmo 

tempo em que diz, você, co-enunciador, vai aderir ao nosso posicionamento ou ao 

posicionamento de uma bruxa que, pelo fato de existir, já é culpada? 

Como se constrói, ao mesmo tempo, uma imagem estereotipada de bruxa para a 

acusada enlaçando uma série de traços desse estereótipo, coloca-se a procuradora em 

um corpo que contraria e nega todos os traços de advogada, mas que busca confirmar os 

traços do caráter de bruxa. Essa confirmação é feita pela própria imagem da foto, pela 

legenda que a coloca como torturadora, pela caracterização da vítima e pela manchete: 

“A confissão da bruxa”. Designar um dito como confissão, enquadra-o naquilo que 

estava escondido, naquilo que estava sob acusação. A confissão é assumir a culpa, coisa 

que ela não fez. O dito “Eu chamei a menina de cachorra mesmo” é colocado no corpo 

da matéria, no interior da revista, como uma afirmação, o que lhe atribui outro sentido. 

Ao ser usada na capa, com o termo confissão, introduzindo-a, é como se pudesse criar o 

sentido de que ela confessou o crime, logo a possibilidade de condená-la. Nesse sentido, 

coloca-se a advogada nesse corpo de bruxa e cria-se uma imagem de alguém a quem 

nenhum co-enunciador poderia aderir , ou seja, quem adere ao posicionamento de uma 

bruxa? Adere-se, então, ao hiperenunciador que é a revista Veja e, juntos, condena-se a 

advogada antes mesmo de ela ser processada. 

Dessa forma, temos um estado de violência pela forma como se atribui juízo de 

valor. A revista constrói para si o direito de condenar o outro e compartilha esse direito 

com todos os leitores que aderiram ao seu posicionamento. Um discurso da violência 

acaba impregnando o discurso jornalístico, por meio da cenografia construída e por 

meio da constituição da representação do envolvido na cena.  

 

4.4. A violência na cenografia de anúncio de emprego. 

Nossa análise elege, agora, um artigo de opinião publicado na FSP, para 

mostrarmos estados de violência em uma cenografia de anúncio de emprego, na qual é 
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possível apreender o discurso da violência. Trata-se de um artigo de Nizam Guanaes
26

, 

publicado na FSP, em 15 de novembro de 2011
27

. Nele, o enunciador defende a tese de 

que, com o avanço econômico no Brasil, algumas profissões sumiram, o que dificultou 

que alguns profissionais, cuja função menos afeita ao avanço do capitalismo, 

continuassem existindo, como é o caso da cozinheira. Por isso, ele mostra, por meio de 

uma cenografia de anúncio de emprego, como está difícil conseguir uma cozinheira 

para ele e que essa dificuldade comprova esse momento de austeridade financeira do 

país. Para conseguir uma cozinheira, neste contexto, é necessária grande criatividade. 

Essa criatividade é a mesma que todos os publicitários devem possuir e, por ser 

publicitário, ele a utiliza, pois só dessa forma poderá conseguir, por intermédio de um 

co-enunciador, uma cozinheira que condiga com o perfil que ele propõe. Vejamos, em 

seguida, a reprodução deste artigo: 

 

Procura-se uma grande cozinheira 

 

A razão do meu desespero por uma cozinheira é fruto do bom momento econômico do 

Brasil 

Estou há anos procurando uma cozinheira de mão-cheia. Uma Dona Flor, mas que não 

precisa ter o corpo da Sônia Braga -precisa é cozinhar mesmo. Fazer aquela grande e 

vasta comida brasileira. E se ainda souber fazer comida baiana, melhor ainda. Um bom 

mal-assado, uma feijoada como se come lá nas festas do terreiro do Gantois. 

Não precisa saber cozinha francesa e italiana. Porque a cidade já dispõe de grandes 

restaurantes para isso. 

Precisa, sim, de leitão a pururuca, de sequilhinhos, de um belo bolo de laranja. Tendo 

mão e alma boa, não precisa nem ter gênio bom. Basta ser divina. Como a cozinheira da 

grande estilista Lenny Niemeyer, que faz todos os domingos o melhor almoço do Brasil. 

Escrevo este artigo porque acredito muito na força mobilizadora da mídia impressa, dos 

jornais que todos os dias entram na nossa casa cedinho gritando as notícias em silêncio. 

Escrevo também para lembrar que os primeiros anúncios publicitários feitos neste país 

foram de coisas triviais como vender um burro, achar um cão perdido ou buscar uma 

cozinheira. 

                                                             
26 Nizam Guanaes é publicitário e presidente do Grupo ABC, considerado o 200 maior grupo de 

comunicação de marketing do mundo. Articulista da FSP, escreve todas as terças para o jornal.  
27 Vide anexo 4 com a página original. 
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O peixe que um anúncio vende pode ser vender um carro, um perfume, recrutar uma 

cozinheira, mas anúncios são feitos para vender o peixe. 

Os melhores anúncios são aqueles que se não se esquecem disso. 

Que não se esquecem de que a propaganda foi feita para chamar a atenção da pessoa, 

para reter o leitor, o telespectador. Como você já está lendo este texto por alguns 

parágrafos, é sinal de que estou sendo bem-sucedido nessa função. 

O título "Procura-se uma grande cozinheira" é chamativo. Porque é inesperado. 

Sobretudo no caderno Mercado da Folha. 

Títulos têm de ser inesperados, senão ninguém lê anúncio. E as pessoas, como você bem 

sabe, não nasceram para ler anúncios. 

A chamada é verdadeira. Não é propaganda enganosa. Porque preciso de fato de uma 

cozinheira. 

É verdade que a quituteira que procuro talvez não leia este caderno. Mas a Folha é o 

jornal mais lido em todo o país e certamente deve ter alguém entre seus leitores que 

pode conhecer a minha prenda. 

Estamos chegando ao final do ano, ao período de Natal, as pessoas estão imbuídas do 

espírito natalino e podem fazer essa boa ação para um ex-gordo como eu. 

Portanto, se você conhece uma grande cozinheira, mande um e-mail 

para nizan@africa.com.br. É óbvio que preciso de referências. Melhor ainda se forem 

de gourmets ou gordos, de pessoas de colesterol e acido úrico altos. 

A razão do meu desespero por uma cozinheira é fruto do bom momento econômico do 

Brasil. 

Como em qualquer país que se preze, graças a Deus não é mais fácil encontrar 

empregados domésticos no nosso prezado país. 

As pessoas querem ter seu próprio negócio, abraçar profissões "mais nobres". E isso é 

ótimo para elas e para o país. 

É uma mudança transformadora, que nos impacta das melhores maneiras possíveis, mas 

também nos coloca na desesperadora e cafajeste situação de desejar a cozinheira do 

próximo. 

Peço aos leitores que sejam solidários comigo e aos jovens redatores de propaganda que 

lembrem o que o grande guru da propaganda David Ogilvy me ensinou: propaganda é 

para vender. 

Ela tem de ser sedutora, confiável e vendedora como um bom corretor de imóvel. Seja o 

anúncio de um celular, seja o anúncio procurando uma cozinheira, ele tem de ter 

impacto, eficiência e graça. 

mailto:nizan@africa.com.br
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Se não entretém, não chama a atenção e não vende, não é boa propaganda. Propaganda 

tem de ter molho e sal. E ser feito por gente que tem boa mão. 

Espero que este artigo-anúncio classificado atinja seus objetivos. E que graças à força 

da Folha e de santo Expedito eu encontre a minha tão sonhada cozinheira. 

Aliás, cozinheira anda tão difícil que hoje a gente não pede mais para santo Expedito, a 

gente pede é para santo Antônio. 

 

O gênero artigo de opinião é reconhecido pela sua estrutura predominantemente 

argumentativa. Geralmente, o articulista propõe uma tese ou um ponto de vista, acerca 

de algum assunto atual e polêmico, sobre o qual pretende argumentar querendo levar o 

seu leitor a concordar com a sua opinião. Para isso, lança mão de argumentos, dados 

comprobatórios, resultados de pesquisas e uma lógica de raciocínio que o permita 

apresentar uma conclusão final coerente e passível aceitação.  

Essa noção do gênero artigo é aquela que mais aproxima deste artigo que 

analisamos, pois estudos apontam que, sob a alcunha de artigo, outros gêneros que 

circulam no jornal também são colocados. Para Rodrigues (2000, p. 214) 

 

o artigo, enquanto gênero jornalístico, se apresenta menos 

especificado do que outros como notícia, editorial, reportagem. Uma 

observação a ser feita é a de que o termo “artigo” também é utilizado 
muitas vezes para designar qualquer material que aparece nos jornais 

ou revistas, não estando, nesses casos, vinculado à concepção de 

gênero. 

 

Por isso, trata-se de um gênero que possui uma estrutura mais aberta às 

possibilidades de estilos individuais ou relativos ao perfil do jornal ou revista em que 

circula. Um traço que o uniformize como um gênero mais estável é o seu caráter 

explicitamente opinativo. Partimos, claro, do pressuposto de que toda manifestação da 

linguagem é argumentativa, logo sempre expressa uma opinião. Alguns gêneros, porém, 

se prestam, mais explicitamente, a esse papel e são legitimados socialmente para tal, já 

em outros, a opinião está nas entrelinhas, está implicitamente dita. O artigo se encontra 
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naquele grupo de gêneros em que se assume, de forma clara e explícita, que se defende 

uma opinião. Isso se confirma pelo que Melo (2003, p. 123) diz, ao defender que “se 

trata de uma matéria jornalística onde alguém (jornalista ou não) desenvolve uma ideia 

e apresenta uma opinião”. 

A cena genérica possibilitada por esse gênero estabelece uma relação em que se 

cria uma expectativa do que se vai ler e faz com que alguém assuma o papel de defender 

uma opinião e, outro, o papel de quem vai concordar ou não. No papel empírico, 

encontramos, como articulistas, pessoas renomadas, especialistas e, muitas vezes, 

conhecidos de um grande público ou pela comunidade que se harmoniza com a sua 

especialidade. Assim, também aponta Rodrigues (2000, p. 215): 

 

O artigo é um gênero característico do jornalismo impresso e 

multimídia (veiculado pela Internet). Encontrando-se nos jornais 

normalmente nas páginas junto aos editoriais, caracteriza-se pelo fato 

de o autor normalmente ser alguém de fora da instituição, muitas 
vezes na posição de colaborador do jornal, que ocupa papel de 

destaque na sociedade (escritor, pesquisador, político, professor, 

médico, advogado, empresário, jornalista), que apresenta e sustenta 

seu ponto de vista a partir de determinado fato, assunto da atualidade. 

 

Por isso, embora possam ser contratados do jornal, os articulistas também atuam 

em outras profissões que os legitimam falar do assunto sobre o qual defendem pontos de 

vista. Ainda, essa cena genérica pode se prestar a uma criatividade maior, como já 

dissemos, pois pode ter o traço do estilo e da individualidade do articulista, já que ele 

não é mais um jornalista em uma grande lista de jornalistas contratados do jornal, mas 

está lá justamente por ser reconhecido por sua história. Esse reconhecimento individual 

possibilita que esse profissional possa trabalhar com mais liberdade de escrita. Em vista 

dessa liberdade é que, neste caso, o enunciador propõe uma cenografia de anúncio de 

emprego para argumentar acerca daquilo que defende como tese. Vejamos os recortes: 
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O título “Procura-se uma grande cozinheira” é chamativo. Porque é inesperado. 

Sobretudo no caderno Mercado da Folha. 

 

A chamada é verdadeira. Não é propaganda enganosa. Porque preciso de fato de 

uma cozinheira. 

 

Espero que esse artigo-anúncio-classificado atinja seus objetivos. 

 

No primeiro recorte, o enunciador retoma o título para lembrar ao seu co-

enunciador que ele, embora esteja lendo um artigo, precisa se colocar como alguém que 

está sendo alvo de um anúncio de emprego. Ao retomar o título que nos chama a uma 

leitura de um anúncio, ele, inclusive, aponta que essa cenografia é inesperada para esse 

espaço de circulação. Ele diz ... é inesperado. Sobretudo no caderno Mercado ... Essa 

observação pode nos levar a crer que, alguém poderia levar em conta que o gênero é um 

anúncio de emprego, mas ele diz que não, pois está em um caderno em que não 

circulam anúncios dessa espécie, mas podem circular artigos de opinião. Mesmo assim, 

não deixa de ser, segundo essa defesa, um anúncio de alguém que deseja contratar uma 

cozinheira. 

Para deixar mais evidente que se trata de um anúncio de emprego, o enunciador 

enfatiza que não é uma propaganda enganosa e que a chamada é verdadeira e ele 

precisa, de fato, dessa cozinheira, dando, inclusive, mais a frente, o seu próprio e-mail 

para os contatos. Ora, sabemos que no caderno Mercado, circulam as notícias referentes 

às questões financeiras, bolsa de negócios, investimentos etc., no entanto, há uma lógica 

em colocar esse artigo nesse espaço de circulação, pois o tema original não é nem o 

emprego de cozinheira, nem a necessidade de alguém por uma cozinheira, nem a 

cozinha, mas o tema é sobre o avanço financeiro do Brasil. Esse avanço tem 

proporcionado uma evolução também financeira na vida das pessoas que, pelo boom do 

mercado nacional, podem montar seus próprios negócios, abandonando certas carreiras, 
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como o de cozinheira, pois essas profissionais estariam abrindo os seus restaurantes e 

não mais trabalhando para uma família ou uma pessoa. Por isso, esse artigo está em um 

caderno Mercado, pois trata do mercado mesmo. 

Mas como o enunciador lembra o tempo todo que é publicitário e que os 

publicitários precisam ser criativos, ele joga, criativamente, com a cena genérica de 

artigo, avançando para uma cenografia de anúncio de emprego, sem deixar de fazer a 

reflexão sobre o avanço do mercado. Ainda assim, ele reitera, da mesma forma, que se 

trata da cenografia de anúncio de emprego, fazendo com os seus co-enunciadores, 

possivelmente, assumam também a posição de quem está também lendo um anúncio, e 

podem até se mobilizar para indicar uma cozinheira para ele. Nesse sentido, se, 

hipoteticamente, considerarmos que o co-enunciador assume a cenografia de anúncio de 

emprego, podemos lembrar que, nela se expõe o perfil ao qual o candidato deve atender. 

Vejamos o recorte: 

 

Como qualquer país que se preze, graças a Deus não é mais fácil encontrar 

empregados domésticos no nosso próprio país.  

 As pessoas querem ter seu próprio negócio, abraçar profissões “mais nobres”. E 

isso é ótimo para o país.  

 

Como o co-enunciador encontra-se em uma cenografia de anúncio de emprego, 

constrói uma pré-disposição para receber traços do perfil do empregado procurado. 

Nesse recorte, atribui-se, a esse perfil, um traço de pouca nobreza. Essa cozinheira, que 

faria esses pratos deliciosos para o empregador, é uma profissional menos nobre se 

levarmos em consideração outras profissões mais adequadas a um momento de 

desenvolvimento financeiro em alta, como aquelas que são típicas desse momento de 

crescimento do Brasil. Uma profissão vista como menos nobre requer uma pessoa 

menos nobre. O que revela um estado de violência proporcionado na cenografia, pois é 

essa cenografia que permite um perfil do empregado e, neste caso, o perfil revela um 

discurso violento.  
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O enunciador dá ao seu co-enunciador elementos para que ele possa construir o 

seu papel nessa cenografia, que é traçar o perfil desse profissional procurado. Ao 

assumir esse papel, ele adere ao posicionamento do enunciador, assumindo esse traço 

violento contra esse grupo de mulheres, as cozinheiras, pois passam a ser pessoas menos 

nobres, diferentemente do enunciador e co-enunciador, pois este co-enunciador não 

seria um possível candidato, pois as candidatas ao emprego de cozinheiras, além de 

serem representadas como menos nobres, não são leitores desse gênero e nem desse 

jornal. O recorte, a seguir, faz-nos concluir que somente as pessoas mais nobres, como 

o enunciador e co-enunciador, o leem. Vejamos: 

 

É verdade que a quituteira que procuro talvez não leia esse caderno. Mas a Folha 

é o jornal mais lido em todo o país e certamente deve ter alguém entre os seus leitores 

que pode conhecer a minha prenda. 

 

Isso vem confirmar esses e outros traços do perfil do empregado desejado na 

cenografia. O co-enunciador deve compreender que não é ele o objetivo da contratação, 

mas como alguém representado como nobre leitor deste caderno e da FSP, ele pode 

conhecer alguém que seja menos nobre e que, por ter esse traço, não lê esse caderno e 

nem esse jornal. Logicamente, o enunciador tenta se resguardar por meio do 

modalizador talvez. Esse advérbio encontra-se em um tipo de modalidade que marca 

uma possibilidade, no entanto a expressão é impregnada pela força tendenciosa da 

negação (KOCK, 1995). Ele diz “... talvez não leia...”. É essa possibilidade mais 

negativa que não impede o caráter violento do seu discurso, ao, praticamente, dizer que 

cozinheira não lê esse caderno. Mas, em seguida, para além dessa violência, ele diz que 

a FSP é o jornal mais lido em todo o país, ou seja, quase todo mundo lê, mas mesmo 

assim, nesse quase todo mundo, as cozinheiras não estariam presentes, por isso é o seu 

co-enunciador que deve apresentá-la para ele. Pode-se inferir, aqui, que a cozinheira 

tem aquele traço de pessoa não alfabetizada e que, para saber das notícias, precisa de 

alguém que leia para ela? Sim, já que são os leitores da FSP que tomarão conhecimento 

do anúncio e avisarão essa pessoa menos nobre. É possível perceber resquícios dessa 
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representação estereotipada de cozinheiras analfabetas por meio dessa inferência. 

Lembramos que, para a cenografia se efetivar, ela precisa se respaldar em cenas 

validadas, portanto, no discurso, há a memória discursiva em que se repousam essas 

cenas estereotipadas. Para a confirmação dessa representação de cozinheira, há cenas 

validades e guardadas nas memórias, pelas representações de cozinheiras com quem 

tivemos contato na vida, por meio dos romances, filmes e novelas. Em todos esses 

casos, geralmente, se confirmam esse estereótipo que, armazenados, permitem fazer a 

inferência anterior. 

Como a cenografia vai revelando os traços do interdiscurso que, por sua vez, 

também orienta as formas como essa cenografia vai se constituindo, apreendemos, pelo 

discurso do enunciador, o próprio discurso publicitário, também. Isso é perceptível, pois 

ele lembra que o anúncio que faz possui a criatividade que os anúncios publicitários 

devem ter, ou seja, são centrados na possível reação do co-enunciador em adquirir um 

produto ou assumir uma ideia e, para isso, deve lançar mão de estratégias criativas de 

envolvimento. Atentemos para o recorte: 

 

Escrevo também para lembrar que os primeiros anúncios publicitários feitos 

neste país foram de coisas triviais como vender um burro, achar um cão perdido ou 

buscar uma cozinheira.  

 

Claro que o discurso publicitário propicia anúncios que envolvem pessoas 

também, mas para o consumidor, é necessário discernir o que é um objeto vendido e o 

que são objetos e valores que acompanham o ser humano e que também são possíveis 

de serem vendidos. No entanto, quando coisifica a pessoa para que ela possa ser vendida 

ou se retira dela os valores típicos que a transformam em um ser humano, podemos 

dizer que há um discurso da violência orientando essa representação. No recorte 

anterior, há um paralelismo entre vender um burro, encontrar um cão e buscar uma 

cozinheira, todos estão na mesma dimensão. Cada um desses objetos são introduzidos 

por um verbo diferente, o que faz com que o enunciador não diga diretamente que a 
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cozinheira pode ser vendida ou comprada, mas a sua busca, via discurso publicitário e 

pela cenografia de anúncio, transforma-a em algo que pode circular dentro desse 

discurso, na mesma dimensão que um burro ou um cão. Em outro recorte, podemos 

confirmar essa cenografia, com traços de anúncio publicitário, que reitera, mais uma 

vez, esse discurso da violência. 

 

O peixe que o anúncio vende pode se vender um carro, um perfume, recrutar 

uma cozinheira, mas anúncios são feitos para vender o peixe. 

 

Chamando atenção do co-enunciador que se trata de um anúncio do discurso 

publicitário, ele usa o dito popular “vender o peixe” e, não importa qual o objeto, o 

peixe deve ser vendido. Metaforicamente, peixe pode ser um carro, um perfume, 

recrutar uma cozinheira. Aqui o paralelismo é quebrado entre os objetos que podem ser 

vendidos, pois ele não diz que se vende uma cozinheira, mas o recrutar de uma 

cozinheira. O uso da palavra recrutar atenua a colocação da cozinheira no mesmo 

patamar de carro e perfume, mas como a cenografia já está instaurada no discurso, um 

efeito de sentido que coloca na mesma dimensão carro, perfume e cozinheira, é 

possível, configurando o estado de violência. 

O discurso da violência, como discurso atópico, constitui, interdiscursivamente, 

esse discurso analisado. Apreendemos, nessa cenografia, os estados de violência que 

são constituídos, mas que não estão claros a uma percepção menos apurada. Tanto 

artigo de opinião, como anúncio de emprego, não são gêneros do discurso da violência, 

nem os papéis de articulista ou de publicitário os são. Isso não existe na atopia, mas é 

possível apreender, nessa cena de enunciação, a orientação do discurso da violência, 

rondando, à margem, e impregnando a forma de tratar o outro. É violento apresentar, em 

uma cenografia, coenunciadores mais nobres do que o outro por causa de uma suposta 

nobreza da profissão, é violento representar o outro com uma imagem estereotipada de 

pessoa menos nobre, menos leitora, é violento dizer que a profissão do outro é menos 

adequada ao momento contemporâneo, não é atual etc. Todos esses estados de violência 
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separam dois grupos, aquele do qual o enunciador e co-enunciador fazem parte, e que é 

nobre, e aquele do qual as cozinheiras fazem parte, que é menos nobre. 

Essa cenografia revela um ethos discursivo com traços estereotípicos de alguém 

que fala de um lugar do campo jornalístico e do campo publicitário, campos legitimados 

socialmente, mas, aqui, atravessados pelo discurso da violência, lugar marginal que 

impregna esses discursos, compondo o posicionamento do enunciador, ao qual o co-

enunciador poderá aderir. Passemos a tratar desse ethos discursivo e, mais 

profundamente, dessas representações estereotipadas das cozinheiras. 

 

4.4.1 A nobreza no ethos discursivo do enunciador e a representação 

negativa da cozinheira. 

Como pudemos concluir, pela exploração da cenografia, temos, nesse discurso 

analisado, traços de vários outros discursos. Por isso, reiteramos que a cenografia é um 

meio pelo qual podemos apreender o interdiscurso. É esse interdiscurso que comporá o 

posicionamento do enunciador, atravessado pelos discursos tópicos dos campos 

jornalístico e publicitário,  e discursos atópicos, como o patronal e o da violência, entre 

outros. Lembramos esses quatro discursos, minimamente, pois eles compõem, mais 

diretamente, o ethos discursivo do enunciador, que pode possibilitar a adesão dos co-

enunciadores. 

Se concordamos com o pressuposto de que o ethos discursivo começa a se 

configurar já na cena genérica, temos aqui traços estereotípicos de um articulista, no 

entanto, pela força que a cenografia de anúncio instaura no discurso, temos um ethos 

discursivo cujos traços mais evidentes vem do discurso publicitário e do discurso 

patronal, assim como do discurso da violência. Dizemos isso, primeiramente, pois é 

clara a forma como ele vai agregando ao seu ethos, uma imagem de publicitário 

criativo, responsável por bons anúncios e que consegue vender o seu peixe que, no caso, 

é conseguir uma cozinheira. Ele constrói esse ethos de publicitário eficiente, inclusive, 

avisando que é. Depois de uma série de características que ele expõe do bom 

publicitário, diz: 
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Que não se esqueçam (os bons publicitários) de que a propaganda foi feita para 

chamar a atenção da pessoa, para reter o leitor, o telespectador. Como você já está lendo 

este texto por alguns parágrafos, é sinal de que estou sendo bem sucedido nessa função. 

 

Esse recorte acaba com a possibilidade do co-enunciador não enxergar nele os 

traços que compõem um bom publicitário, pois ele enquadra esse co-enunciador que, 

envolvido pela cenografia, tem dificuldade de se recusar a aderir ao posicionamento do 

enunciador, pois ele continua lendo tal como o enunciador avisou. Por outro lado, além 

das características estereotípicas do bom publicitário, temos também traços 

estereotípicos de um patrão, mas um bom patrão, pois o objetivo dele é conseguir uma 

cozinheira que cozinhe muito bem, de resto, ela não precisaria ter mais nada. Não 

precisa ter o corpo da Sonia Braga, nem entender de cozinha internacional e nem ter 

gênio bom, ou seja, pode se assemelhar mais a uma representação esvaziada de vida, 

mas que faz boas comidas, sem, no entanto, precisar ter uma vida, uma história, uma 

individualidade, basta confirmar o estereótipo da cozinheira. 

Neste ethos discursivo constituído, detectamos, também, que os traços tanto do 

publicitário, quanto do patrão são mediados por um tom amigável com o co-enunciador 

e com a sua futura cozinheira. Muito companheiro, o enunciador conversa com o co-

enunciador de igual para igual, inclusive lembrando que é um ex-gordo. Isso quebra um 

pouco uma expectativa de ler um texto cujo enunciador fosse mais formal, mais 

distante. Esse tom amigável e companheiro colocam-no lado a lado com o co-

enunciador. Vejamos os recortes: 

 

Como você já está lendo este texto por alguns parágrafos, é sinal que estou 

sendo bem sucedido nesta função. 
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Portanto, se você conhece uma boa cozinheira, mande-me um e-mail para 

nizan@africa.com.br. 

 

Nesses recortes, emblemáticos de outros, podemos confirmar essa proximidade 

com o co-enunciador ao tratar diretamente com o pronome você, chamando-o para uma 

interação mais próxima. Desse tom, podemos depreender um caráter que constrói uma 

personalidade positiva, assim como um corpo, cujos traços físicos estereotípicos são 

legitimados e aceitos pelo público. Isso tudo, torna a adesão uma possibilidade efetiva, 

pois aderir a esse corpo, a esse caráter, a esse enunciador, não é difícil. O problema se 

configura no momento em que se adere a esse posicionamento, por ele ser marcado por 

uma forma violenta de construir a imagem de um grupo de mulheres. Ao aderir, todos 

partilharão desse mesmo posicionamento, logo, todos assumirão um discurso da 

violência. 

Ao partilhar desse posicionamento pelo processo da adesão, a memória 

discursiva confirma e perpetua um estereótipo negativo das cozinheiras. Vejamos os 

recortes: 

Uma Dona Flor, mas não precisa ter o corpo da Sonia Braga –precisa é cozinhar 

mesmo. 

 

Não precisa saber cozinha francesa e italiana. 

 

Tendo a mão e alma boa, não precisa nem ter gênio bom. 

 

Por esses três recortes, vemos confirmado um estereótipo com traços negativos 

de cozinheira. Como se trata de alguém que só precisa cozinhar, o enunciador diz 

procurar uma pessoa que não possua características de uma individualidade como os da 

mailto:nizan@africa.com.br
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Sonia Braga, que atuou no papel de Dona Flor e seus dois maridos (1976), filme 

baseado no romance de Jorge Amado. Lembrar de Dona Flor é lembrar de uma boa 

cozinheira que tinha uma história individual e que é conhecida pelos brasileiros. Uma 

história, aliás, com traços bem diferentes daqueles estereotípicos das cozinheiras, pelo 

menos da imagem delas que emerge neste discurso. Dona Flor era bonita, sensual, tinha 

dois maridos e uma vida de classe média. A cozinheira que ele procura não precisa de 

nada disso, pode ser feia e não ter história nenhuma, desde que cozinhe bem. 

Afirma, ainda, que não precisa ser conhecedora de muitas coisas, basta saber das 

comidas brasileiras que já está de bom tamanho. É possível concluir que diz que se o 

patrão quiser uma comida francesa ou italiana, essa cozinheira pode ser substituída 

pelos vários restaurantes que existem. Ao dizer que basta ter mão e alma boa e que não 

precisa ter gênio ruim, podemos inferir uma representação estereotípica de que as 

cozinheiras são geniosas. Esse caráter genioso é confirmado também nas histórias que 

apresentam cozinheira que, por entender de cozinha e, neste espaço, serem as que 

mandam, são geniosas quando alguém, mesmo que seja da família do patrão, invadem o 

seu espaço. Nas histórias do Sitio do pica-pau amarelo
28

, de Monteiro Lobato, a 

personagem da Tia Anastácia é emblemática dessa representação. No entanto, desse 

caráter genioso, o enunciador abre mão, pois o importante é ter boa mão, porque sua 

função não vai além do que cozinhar e ter alma boa, possivelmente, para se 

disponibilizar a fazer o que o patrão quiser, com muita bondade.  

Esse estereótipo da cozinheira como uma mulher feia, sem conhecimentos, sem 

história, de mão boa e alma boa, tem resquícios na representação escravocrata, ou seja, 

de um lado o senhor que possui uma história reconhecida –é publicitário, cronista, tem 

e-mail, é presidente do grupo ABC etc.- e do outro, a cozinheira, simplesmente isso, 

pois não precisa ser mais nada, além de cozinheira, para atender aos desejos do patrão. 

Se somarmos isso à representação, como mencionamos acima, de uma profissão menos 

nobre, porque as outras profissões que são mais nobres estão preocupadas em ganhar 

mais dinheiro, podemos concluir que o que se atualiza é uma representação de 

cozinheira, praticamente, com traços de escrava. Retomamos a noção de cenas 

                                                             
28 Conjunto de obras publicadas desde 1920 até 1947 por Monteiro Lobato e que virou seriado televisivo 

em diferentes épocas. 
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validadas que confirmam isso, pois essa representação enlaça o que está depositado em 

nossa memória discursiva.  

Essa situação ainda se polemiza mais quando chegamos ao final do discurso. 

Vejamos o recorte: 

 

Espero que este artigo-anúncio classificado atinja seus objetivos. E que graças a 

força da Folha e de santo Expedito eu encontre a minha tão sonhada cozinheira. 

Aliás, cozinheira anda tão difícil que hoje a gente não pede mais para santo 

Expedito, a gente pede é para santo Antônio. 

 

Dizemos que ela se polemiza mais nesse recorte, pois o enunciador age com 

violência contra outro grupo de mulheres. Nas representações partilhadas pela sociedade 

e guardadas na memória como cenas validadas estereotipicamente, cada santo assume, 

culturalmente, uma função diante das especificidades das promessas. Santo Expedito é 

invocado nos momentos que em os fiéis consideram suas causas praticamente perdidas, 

como é o caso do enunciador nesse artigo analisado, que trata da cozinheira como uma 

causa perdida. Por outro lado, santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro. 

Esse santo é invocado, geralmente, por mulheres que precisam de uma ajuda divina para 

conseguir um marido e conseguir se casar.  

Utilizando essas representações sociais, o enunciador brinca com a posição que 

ocupa dentro do pedido a santo Antônio. É como se ele assumisse o papel de quem quer 

casar, pois só assim conseguirá a tal cozinheira. Isso se revela como um estado de 

violência tanto para as cozinheiras, como ele já vem fazendo, como para uma suposta 

mulher que se casaria com ele para assumir esse papel de cozinheira. É possível esse 

efeito de sentido, assim como é possível inferir que a representação que ele constrói de 

uma mulher casada é que ela tem que ser cozinheira do homem, mas, neste caso, o faz 

por amor ou porque seria a função que a mulher assume no casamento. Percorrendo os 

efeitos de sentido que expusemos anteriormente acerca de uma representação 
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escravocrata, podemos concluir, neste ponto, que aqueles traços da mulher escrava 

acabam por impregnar o estereótipo da mulher casada. Se santo Antônio é 

casamenteiro, então ele poderá conseguir uma mulher com esses traços para ele. 

Por esse caminho percorrido, pudemos depreender vários traços do discurso da 

violência, configurando estados de violência contra um grupo de mulheres, que são as 

cozinheiras. Esse discurso da violência transpassa desde a cenografia constituída, até a 

relação de adesão ao posicionamento do enunciador, que faz com que todos partilhem 

uma imagem que atualiza traços de um estereótipo pejorativo dessas profissionais. 

Agora, partiremos para nossa última análise que mostrará como uma cenografia 

de debate político, que coloca em segundo plano uma cena genérica de cartas do leitor, 

pode criar vários estados de violência e revelar, na sua constituição interdiscursiva, o 

discurso da violência. 

 

4.5. A violência na cenografia de debate político. 

Neste item, propomos fazer uma análise de como a estratégia de utilização de 

uma cenografia de debate político pode jogar para segundo plano a cena genérica de 

carta do leitor, para se constituir como uma forma de fazer com que o co-enunciador 

possa aderir ao posicionamento de um hiperenunciador. Nesse percurso, uma série de 

estados de violência é perceptível revelando um discurso da violência que orienta a 

cena de enunciação. Trata-se do Painel do leitor, publicado na FSP, em 20/02/2009, 

referente a uma discussão acerca do uso do termo ditabranda, pelo mesmo jornal, para 

se referir à ditadura instaurada no Brasil desde 1964 até 1985. O termo procurava 

caracterizar a ditadura que ocorreu em nosso país na relação às outras ditaduras do 

mesmo período, como as da Argentina, do Chile e do Uruguai. Para o jornal, em relação 

a esses outros países, a ditadura brasileira foi bem mais branda. Essa ideia possibilitou a 

criação desse neologismo ditabranda: 
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Mas, se as chamadas “ditabrandas” – caso do Brasil entre 1964 e 1985 – partiam 

de uma ruptura institucional e depois preservavam ou implantavam formas controladas 

de disputa política e acesso á justiça -, o novo autoritarismo latino-americano, 

inaugurado por Fujimore no Peru, faz o caminho inverso. (FSP
29

, 17/02/2009) 

 

Esse recorte, referente a um editorial, procurava caracterizar as atitudes de Hugo 

Chávez como alguém que, possivelmente, levaria a Venezuela a uma ditadura ao estilo 

de Fujimore. Isso foi concluído, pelo jornal, por causa de um plebiscito, que ocorreu na 

mesma época, que possibilitou a sua reeleição. Com essa consulta pública, o presidente 

venezuelano estaria trilhando um caminho velado que levaria o seu país a uma ditadura 

pesada, diferente daquelas ditaduras leves, como teria sido a brasileira.  

Esse texto causou estranhamento ao tratar dessa forma um período considerado 

trágico no Brasil e, no dia seguinte, teve publicada uma carta do leitor
30

 como resposta, 

criticando e se dizendo indignado com a designação dada a esse período ditatorial. Essa 

carta foi respondida na sequência por uma nota da redação que dizia: “Na comparação 

com outros regimes instalados na região no período, a ditadura brasileira apresentou 

níveis baixos de violência política e institucional”. Essa reiteração causou revolta em 

vários setores da sociedade e foi tema da própria FSP por mais de um mês. Nesse 

período, o jornal utilizou o Painel do Leitor para instalar e coordenar uma polêmica por 

meio de um debate político. 

Abaixo, reproduzimos as cartas dos leitores que constavam no painel do leitor, 

no dia 20/02/2009
31

, na parte organizada sob o título de ditadura: 

 

Ditadura 

 

"Lamentável o uso da palavra ditabranda no editorial "Limites a Chávez" (Opinião, 

                                                             
29 Vide anexo 5 com página original. 
30 Vide anexo 6 com página original. 
31 Vide anexo 7 com página original. 
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17/2) e vergonhosa a Nota da Redação à manifestação do leitor Sérgio Pinheiro Lopes 

("Painel do Leitor", ontem). Quer dizer que a violência política e institucional da 

ditadura brasileira foi em nível "comparativamente baixo”? Que palhaçada é essa? 

Quanto de violência é admissível? No grande "Julgamento em Nuremberg" (1961), o 

personagem de Spencer Tracy diz ao juiz nazista que alegava que não sabia que o horror 

havia atingido o nível que atingira: "Isso aconteceu quando você condenou à morte o 

primeiro homem que você sabia que era inocente". A Folha deveria ter vergonha em 

relativizar a violência. Será que não é por isso que ela se manifesta de forma cada vez 

maior nos estádios, nas universidades e nas ruas?"  

MAURICIO CIDADE BROGGIATO (Rio Grande, RS)  

 

"Inacreditável. A Redação da Folha inventou um ditadômetro, que mede o grau 

de violência de um período de exceção. Funciona assim: se o redator foi ou teve vítimas 

envolvidas, será ditadura; se o contrário, será ditabranda. Nos dois casos, todos nós 

seremos burros."  

LUIZ SERENINI PRADO (Goiânia, GO)  

 

"Com certeza o leitor Sérgio Pinheiro Lopes não entendeu o neologismo 

ditabranda, pois se referia ao regime militar que não colocou ninguém no "paredón" 

nem sacrificou com pena de morte intelectuais, artistas e políticos, como fazem as 

verdadeiras ditaduras. Quando muito, foram exilados e prosperaram no estrangeiro, 

socorridos por companheiros de esquerda ou por seus próprios méritos. Tivemos uma 

ditadura à brasileira, com troca de presidentes, que não vergaram uniforme e colocaram 

terno e gravata, alçando o país a ser a oitava economia do mundo, onde a violência não 

existia na rua, ameaçando a todos, indistintamente, como hoje. Só sofreu quem cometeu 

crimes contra o regime e contra a pessoa humana, por provocação, roubo, sequestro e 

justiçamentos. O senhor Pinheiro deveria agradecer aos militares e civis que salvaram a 

nação da outra ditadura, que não seria a ditabranda."  

PAULO MARCOS G. LUSTOZA , capitão-de-mar-e-guerra reformado (Rio de 

Janeiro, RJ)  
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"Mas o que é isso? Que infâmia é essa de chamar os anos terríveis da repressão 

de "ditabranda'? Quando se trata de violação de direitos humanos, a medida é uma só: a 

dignidade de cada um e de todos, sem comparar "importâncias" e estatísticas. Pelo 

mesmo critério do editorial da Folha, poderíamos dizer que a escravidão no Brasil foi 

"doce" se comparada com a de outros países, porque aqui a casa-grande estabelecia 

laços íntimos com a senzala -que horror!"  

MARIA VICTORIA DE MESQUITA BENEVIDES , professora da Faculdade de 

Educação da USP (São Paulo, SP)  

 

"O leitor Sérgio Pinheiro Lopes tem carradas de razão. O autor do vergonhoso 

editorial de 17 de fevereiro, bem como o diretor que o aprovou, deveriam ser 

condenados a ficar de joelhos em praça pública e pedir perdão ao povo brasileiro, cuja 

dignidade foi descaradamente enxovalhada. Podemos brincar com tudo, menos com o 

respeito devido à pessoa humana."  

FÁBIO KONDER COMPARATO , professor universitário aposentado e advogado 

(São Paulo, SP)  

 

Nota da Redação - A Folha respeita a opinião de leitores que discordam da 

qualificação aplicada em editorial ao regime militar brasileiro e publica algumas dessas 

manifestações acima. Quanto aos professores Comparato e Benevides, figuras públicas 

que até hoje não expressaram repúdio a ditaduras de esquerda, como aquela ainda 

vigente em Cuba, sua "indignação" é obviamente cínica e mentirosa. 

 

Entendemos o Painel do Leitor, primeiramente, como um espaço que agrega o 

gênero carta do leitor e que propicia uma cena genérica específica desse gênero. Se 

pensarmos do ponto de vista do gênero epistolar, podemos entendê-la como um 

subgênero. Todavia, não nos traria elementos eficientes para a análise, pensar que a 
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carta do leitor tem como coenunciadores alguém que precisa dizer algo para outro por 

meio de uma carta, respeitando a sua estrutura textual canônica. Isso seria reduzir nossa 

análise. 

Resolver a conceituação da carta do leitor não é algo simples, pois ela ganha 

contornos particulares dependendo do veículo em que circula. De acordo com a 

definição de gênero de Maingueneau (2008), poderíamos dizer que, por meio de uma 

visada pragmática, a carta do leitor pertence ao discurso da imprensa e é um subgênero 

jornalístico, cujas funções são bem especificas e diferentes de outros tipos de carta. Por 

outro lado, a carta do leitor pode ganhar uma série de feições diferentes que dificultam 

ainda mais a sua categorização. Segundo Bezerra (2002), são diversas as intenções e as 

formas como as cartas dos leitores se manifestam. Podem ser uma carta pedido, uma 

carta resposta, uma carta pessoal, carta ao editor, uma carta aberta, entre outras. O que 

elas teriam em comum, em sua estrutura comunicativa, seriam o conteúdo a ser 

informado, um destinatário e um emissor.  

Bezerra (2002) ainda defende que esse tipo de carta seria um texto utilizado em 

situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário, que não se 

conhecem , atendendo a diversos propósitos comunicativos: opinar, agradecer, reclamar, 

solicitar, elogiar, criticar, entre outros. É um gênero de domínio público, de caráter 

aberto, com o objetivo de divulgar o seu conteúdo, possibilitando, assim, ao público, em 

geral, a sua leitura. 

Não vamos nos preocupar, aqui, em buscar outras definições para esse gênero e 

nem optar por uma ou outra definição colocada acima, pois não seria de grande 

utilidade para os nossos objetivos, já que a carta do leitor ganha feição diferenciada 

nesta análise. Interessa-nos, sim, compreender a carta do leitor como cena genérica, 

jogada a segundo plano, por meio de uma cenografia de debate político, situação 

ocorrida na FSP. Maingueneau (2008) já havia apresentado, em seus estudos, que o 

gênero debate político se utiliza da cenografia de carta privada, ao analisar as dez 

primeiras Provinciais de Pascal e Carta a todos os franceses, de François Miterrand. 

Aqui, percebemos o caminho inverso, a utilização de cartas do leitor dentro de uma 

cenografia de debate político.  
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Primeiramente, levemos em conta dois elementos que se prestam a fornecer um 

tema agregador de todas as cartas. As cartas são publicadas em uma sessão chamada 

Painel do leitor. O uso dessa expressão serve como elemento que une todas as cartas 

publicadas no dia como constituintes dos assuntos que os leitores querem rever, frisar, 

criticar, apoiar, esclarecer. O segundo elemento mais incisivo ainda em relação à 

coerência é o título sob o qual se agregam as cartas. Temos então uma temática comum 

a uma porção de cartas, fazendo com que seja o elemento chave de sua coerência global. 

Para o co-enuciador, é esse elemento que direciona a sua interação na cena.  

Esses dois elementos nos dão os primeiros indícios de um debate político. Logo 

abaixo do nome da seção, Painel do leitor, encontra-se a seguinte observação:  

 

O “Painel do leitor” recebe colaborações por e-mail, faz (0/xx/11/3223-1644) e correio 

(Al. Barão de Limeira, 425, 4.° andar, São Paulo-SP, CEP 01202-900). As mensagens 

devem ser concisas e conter nome completo, endereço e telefone. A folha se reserva no 

direito de publicar trechos. 

 

Então, trata-se de um painel dos trechos que a FSP julga importante divulgar, ou 

seja, diante de certo assunto, são retirados trechos de cartas que, no olhar do jornal, 

mereciam ser publicados, mas que só o serão diante do crivo do editor do mesmo jornal. 

Isso nos remete aos debates políticos televisivos em que o programa, por meio do 

mediador (quase sempre também um jornalista) determina o tema a ser falado, o tempo 

e o contexto dessa fala. Aqui, o espaço dado às pessoas que querem falar está no jornal 

impresso que, ao mesmo tempo, se constitui como espaço democrático e como o 

coordenador do debate. As críticas e elogios vindos à FSP são mediados pela própria 

FSP. Teríamos, num primeiro momento, um enunciador, o escritor da carta, e um 

hiperenunciador que se constitui por meio de uma imagem difusa do jornal, que assume 

a figura de mediador, porque é ele que seleciona o trecho a ser publicado, e que atua no 

conteúdo da carta escrita pelos enunciadores, criados pelas cartas. 
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Retomando o segundo elemento que possibilita uma cenografia de debate 

político, temos o título ao qual se agregam várias cartas sobre o mesmo assunto. No 

nosso caso, o título que reúne as cartas em torno de um tema comum é ditadura. A 

presença de um tema é comum em debates políticos, pois é por meio desses temas que 

as pessoas organizarão suas falas. No entanto, vale salientar que, mesmo considerando 

que a carta foi escrita por um leitor, é a FSP que organiza a fala desse leitor, dando a si 

própria o direito de publicar trechos; logo, trechos que passam pelo crivo dos seus 

interesses e que atendam à temática comum. Esses elementos são constitutivos da 

cenografia de debate político, mesmo que aqui haja uma inversão na manipulação do 

teor das cartas. 

Construir uma cenografia de debate político em que todas as falas se coadunem 

com o posicionamento de um hiperenunciador é um estado de violência contra esses 

próprios enunciadores das cartas, pois eles terão omitidos certos recortes e terão 

revelados outros que possam, de certa forma, atribuir a eles uma forma de dizer e de 

existir no mundo que sirva aos interesses do jornal. Essa atitude revela um discurso da 

violência. 

Outro índice comum de um debate político é a presença daquilo que 

Maingueneau (2005) chama de terceiro invisível. Existem gêneros em que, apesar da 

presença de um eu e de um tu, há um espectador que acaba interferindo na construção 

do enunciado, pois também é previsto como co-enunciador. Um bom exemplo são as 

entrevistas em redes televisivas em que os coenunciadores, entrevistador e entrevistado, 

ocupam alternadamente o lugar de eu e tu, mas constroem o enunciado de acordo com o 

que querem passar ao telespectador. Esse tipo de elemento determinante no discurso é 

comum aos gêneros que se remoldaram ou surgiram por meio de um avanço 

tecnológico. Cada vez mais, vemos a sua exploração com vistas ao entretenimento, 

informação, educação etc. 

No Painel do Leitor fica clara a existência desse terceiro invisível, pois há o 

leitor que acompanhará o desenrolar de temas polêmicos, tendo contato com posições 

contra e a favor de tais temas, como o caso da ditabranda. Mas de que forma esse 

terceiro invisível interfere na construção dessa cenografia? Acompanhemos a sua 

construção, em uma perspectiva comunicativa. Primeiramente, ao tomar contato com 
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algo que deixa um leitor indignado, ele decide expor suas angústias por meio de uma 

carta à redação jornalística. Entretanto, ele sabe que essa carta poderá ser publicada na 

seção de cartas do leitor e, por isso, pensa não só no redator como leitor de sua carta, 

mas também os leitores do jornal. Nesse sentido, constrói o texto já tendo como 

referência esse terceiro invisível. Assim como esse leitor, outros também enviam suas 

cartas pelo mesmo processo. Cabe à redação jornalística selecionar, por meio do crivo 

do seu interesse, as cartas e os trechos que melhor se adéquam e organizá-las sob um 

tema a ser debatido de forma que possa suscitar construções de sentidos que levem o 

terceiro invisível a ser envolvido pelas intenções veiculadas pelo jornal, ou seja, é ele o 

fim último da construção desse enunciado, por meio da cenografia de debate político.  

No painel analisado, podemos entender melhor esse funcionamento. Sob o tema 

ditadura foram publicados trechos de cinco cartas, sendo quatro contra o uso do termo 

ditabranda e apenas um a favor. As duas primeiras cartas são de leitores considerados 

anônimos, ou seja, sem nenhum qualificativo que os designem como alguém além de 

leitores do jornal. A terceira carta é assinada por um “Capitão-de-mar-e-guerra 

reformado” que se posiciona a favor, e as duas últimas, na sequência, assinadas por uma 

professora da Faculdade de Educação da USP e por um professor universitário 

aposentado e advogado. Podemos, então, detectar que, ao apresentar duas cartas contra a 

atitude da FSP, essa carga negativa é amenizada por uma carta a favor, porém, logo 

depois, aparecem duas cartas contra, com nomes de pessoas de destaque, que poderiam 

deixar um rastro negativo na imagem do jornal. No entanto, pensando nesse terceiro 

invisível, a FSP fecha com uma nota da redação que diz: 

 

A Folha respeita a opinião de leitores que discordam da qualificação aplicada em 

editorial ao regime militar brasileiro e publica algumas dessas manifestações acima. 

Quanto aos professores Comparato e Benevides, figuras publicas que até hoje não 

expressaram repúdio a ditaduras de esquerda, como aquela ainda vigente em Cuba, sua 

“indignação” é obviamente cínica e mentirosa (FSP, 20/02/2009) 
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Ora, esse desfecho do debate feito pela própria mediadora e acusada refaz, para 

o co-enunciador, a leitura das duas últimas cartas, colocando-as, estrategicamente, como 

recursos a favor da posição do jornal. Isso porque, desqualificando o debatedor, 

automaticamente, o argumento está desqualificado. A FSP mobiliza os recursos 

discursivos oferecidos em uma cenografia de debate político de acordo com os seus 

interesses, movido pela leitura desse terceiro invisível. Isso se revela como estado de 

violência contra os professores mencionados, pois os coloca em um estereótipo de 

radicais de esquerda que não aceitam qualquer ditadura, mas fazem vistas grossas para 

as ditaduras de esquerda. Se eles confirmam ou não os traços desse estereótipo, não faz 

muita diferença, mas usar tal cenografia para atender aos próprios interesses e 

manchando a imagem do outro, é uma forma de manifestação de um discurso da 

violência. 

 

4.5.1. O ethos discursivo na cenografia de debate político 

 Analisar ethos discursivo em uma cenografia de debate não é simples, pois, 

como vimos, temos um confronto de vários enunciadores que tem por objetivo fazer 

com que os co-enunciadores possam aderir aos seus posicionamentos. Para uma análise 

mais didática, optaremos por considerar a FSP como hiperenunciador, os escritores da 

carta como enunciadores e o terceiro invisível como o co-enunciador.  

Dessa forma, podemos compreender que a cenografia de debate político ganha 

particular feição nessa manifestação, pois não se trata de um debate face a face, mas um 

debate por meio da modalidade escrita. Por ser nessa modalidade, o co-enunciador 

interage com um hiperenunciador manifestado pela figura difusa da FSP, que abre o 

debate ao agregar vários posicionamentos sob uma temática polêmica, a ditadura, e 

fecha o debate apresentando as considerações finais. Como os posicionamentos dos 

enunciadores são colocados em sequência, cada ethé discursivos construídos, por cada 

um dos enunciadores, vão sendo colocados em conflito a partir da imagem que outro 

refaz, por fim, das imagens que a FSP, que é a mediadora, faz das pessoas que criticam 

o uso do termo ditabranda, usado pela própria FSP. 
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Por se tratar de um recorte da própria carta do leitor, a extensão do texto não 

permite uma construção de um ethos discursivo, cuja corporificação tenha elementos 

bastante evidentes, ainda mais se não houver alguma referência sobre o lugar de onde se 

fala ou alguma qualificação do escritor. Isso ocorre nas duas primeiras cartas que são 

assinadas apenas com os nomes dos leitores, mas nenhuma referência que vá além 

disso. Diferentes das três últimas em que aparecem os nomes e uma qualificação, como 

capitão-de-mar-e-guerra reformado e os professores universitários. No caso das duas 

primeiras cartas, por conta do gênero, o primeiro traço evidente do ethos é que se 

tratam, de forma estereotipada, de leitores comuns da FSP. Retomemos o recorte: 

 

"Lamentável o uso da palavra ditabranda no editorial "Limites a Chávez" 

(Opinião, 17/2) e vergonhosa a Nota da Redação à manifestação do leitor Sérgio 

Pinheiro Lopes ("Painel do Leitor", ontem). Quer dizer que a violência política e 

institucional da ditadura brasileira foi em nível "comparativamente baixo”? Que 

palhaçada é essa? Quanto de violência é admissível? No grande "Julgamento em 

Nuremberg" (1961), o personagem de Spencer Tracy diz ao juiz nazista que alegava que 

não sabia que o horror havia atingido o nível que atingira: "Isso aconteceu quando você 

condenou à morte o primeiro homem que você sabia que era inocente". A Folha deveria 

ter vergonha em relativizar a violência. Será que não é por isso que ela se manifesta de 

forma cada vez maior nos estádios, nas universidades e nas ruas?"  

MAURICIO CIDADE BROGGIATO (Rio Grande, RS) 

 

Quando se manifesta, julgando lamentável e vergonhosa a atitude da FSP, esse 

enunciador revela, em seu posicionamento, uma contrariedade à forma de se representar 

a ditadura como ditabranda, colocando-se ao lado daqueles leitores que também 

criticaram a expressão e a reação do jornal contra as primeiras críticas. Revela-se um 

ethos cujo tom é marcado pela indignação, como é perceptível pelas perguntas retóricas 

que faz em seguida. Elas não possuem a intenção de ser respondidas pontualmente, mas 

revelam um entendimento sobre o que a FSP fez. No entanto, colocado em forma de 

pergunta, cria um efeito de indignação, pois constata algo que vai muito além do 
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esperado, do normal, do aceitável. Quando o enunciador diz, por exemplo, Que 

palhaçada é essa?, é uma questão que mostra um entendimento, ou seja, isso que a FSP 

fez foi palhaçada, mas, para além da constatação, a questão tenta chamar a FSP a 

compreender o próprio absurdo que fez. Por isso, o enunciador constrói um tom de 

indignação e revolta. 

Em seguida, entra uma exemplificação, não muito bem contextualizada, sobre o 

“Julgamento em Nuremberg” que, de certa forma, dentro dos limites do recorte da carta, 

não apresenta uma relação muito direta com a polêmica, a não ser para co-enunciadores 

que possam interagir mais profundamente com essa informação. Isso seria relevante 

para a construção do ethos, pois poderia revelar alguém que conhece mais 

profundamente a questão debatida, mas isso não chega a se concretizar porque, além de 

ser uma informação limitada, fecha com um discurso que retoma a indignação e a 

revolta, ao dizer que a FSP deveria se envergonhar e que talvez seja por atitudes como 

essas que a violência vem aumentando. Esse ethos discursivo possibilita uma 

corporalidade do enunciador, cujo corpo ocupa o espaço estereotípico das pessoas 

radicais, com traços de caráter dessa especificidade. É essa imagem que o enunciador 

constrói como fiador do seu dizer, mas que fragiliza o afiançamento.  

Para que o co-enunciador possa aderir ao posicionamento desse enunciador, ele 

precisa também se colocar neste mesmo grupo, ou seja, grupo contra a ditadura, contra a 

atitude da FSP, com traços de indignação, revolta e radicalismos contra uma 

manifestação de poder. Constitui-se, portanto, como um posicionamento cujo lugar de 

existência e possibilidade de adesão é frágil, pois o leitor da FSP não é afeito aos 

radicalismos. 

Da mesma forma, o segundo enunciador se posiciona contra a atitude da FSP, 

mas com um tom mais irônico, pois brinca com o termo utilizado pelo jornal, criando 

outro termo o “ditadômetro” que serviria para medir o nível de violência das ditaduras. 

Esse tom irônico e jocoso se soma aos mesmos traços que se revelam na constituição do 

ethos do primeiro enunciador. No entanto, esse recorte tem um fechamento que fragiliza 

ainda mais o ethos e a instância do fiador do que diz. No recorte: 
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Funciona assim: se o redator foi ou teve vítimas envolvidas, será ditadura; se o 

contrário, será ditabranda. Nos dois casos, todos nós seremos burros. 

 

Aqui, o enunciador se apresenta com um tom didático de quem vai explicar 

como funciona o “ditadômetro”, mas retoma a ironia na explicação e fecha com a ideia 

de que isso diz, metaforicamente, que todos os que aderirem ao seu posicionamento são 

vistos como burros pelo jornal. O uso do nós, que agrega o enunciador e todos os co-

enunciadores, exige destes uma clareza metafórica da ideia de ser burro, neste contexto 

específico. Se o co-enunciador não tiver essa percepção, o fiador se fragiliza e os co-

enunciadores se recusarão a aderir a um posicionamento do qual participam pessoas que 

são consideradas, pela FSP, burras. O co-enunciador, que carrega um traço 

estereotípico de leitor da FSP, pode querer se distanciar do posicionamento deste 

enunciador, preferindo aderir ao posicionamento do hiperenunciador. 

Até agora, nesta cenografia de debate, tivemos dois enunciadores que se 

pronunciaram contra a atitude da FSP e o terceiro se apresenta na defesa do jornal. Esse 

terceiro enunciador tem traços diferentes dos enunciadores anteriores, pois ele se mostra 

como alguém que explicará um mal entendido. Essa atitude possibilita a emergência de 

um ethos de alguém compreensivo à dificuldade do outro de entender o que a FSP disse 

e se presta a ajudar nesse entendimento. Vejamos o recorte: 

 

Com certeza o leitor Sérgio Pinheiro Lopes não entendeu o neologismo 

ditabranda, pois se ... 

 

O modalizador que abre o discurso, com certeza, refere-se a um tipo lógico que 

marca o que é certo (KOCH, 1995) e já mostra um nível alto de engajamento entre 

quem diz e o que se enuncia. Não há possiblidades para questionamentos, há uma 

conclusão que não abre espaços para dúvida. O leitor Sérgio Pinheiro não entendeu o 

uso do termo e pronto, é necessário explicar para ele. Esse nível de engajamento 
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possibilita um fiador mais seguro do que diz, facilitando o processo de adesão por parte 

do co-enunciador. Além disso, a pré-disposição em explicar revela um traço de 

solidariedade do enunciador e um tom professoral, didático, bastante legitimado entre os 

co-enunciadores. Esse tom didático é diferente do enunciador anterior, pois aquele se 

revela de forma jocosa, fazendo com que prevaleça, no seu caso, um tom irônico, menos 

legitimado no contexto desse discurso. O ethos desse terceiro enunciador ajuda a 

compor um corpo com traços de caráter e uma existência no mundo que são positivos e 

que podem se prestar mais intensamente a uma estratégia de adesão do co-enunciador.  

Nesse caso, surge um fiador que permite, inclusive, que se feche o discurso com 

uma proposta de que o primeiro leitor que criticou a FSP deveria agradecer aos militares 

e civis que salvaram a nação de outra ditadura, pois essa sim não seria uma ditabranda e 

finaliza dizendo que, além de leitor, é um capitão-de-mar-e-guerra reformado. O fato de 

ele se apresentar com um qualificativo, o diferencia dos enunciadores anteriores, pois 

fala de um lugar que o legitima, pois é da área diretamente envolvida, e cria um efeito 

de sentido que possibilita entender que ele mesmo viveu esse período, afiançando ainda 

mais o que diz. 

Neste momento, podemos inferir que se estabelece um conflito entre os ethé 

discursivos e as imagens que a cenografia e o discurso criam. Há dois grupos criados, 

quando este último enunciador finaliza dizendo que se não fossem os militares, o país 

viveria sim uma ditadura violenta, pois seria outra ditadura, possivelmente encaminhada 

pelos radicais de esquerda, cujo grupo seria de quem “cometeu crimes contra o regime e 

contra a pessoa humana, por provocação, roubo, sequestro e justiçamentos”. No 

desenvolvimento da cenografia, na própria sequência dos recortes das cartas, é possível 

dizer que essa imagem entra em conflito com os ethé dos enunciadores anteriores, 

colocando-os em um grupo que defenderia esses criminosos e que ele seria do grupo 

que defendeu a sociedade desses mesmos criminosos e que é ao posicionamento dele 

que o co-enunciador deve aderir, para não ficar no grupo que defendo o criminoso.  

É aqui que a cenografia e o conflito entre ethé e as imagens estereotipadas se 

prestam a instaurar estados de violência. A utilização da cenografia permite a condução 

do discurso em favor do posicionamento da FSP, por meio de uma sequência de fala em 

que se colocam dois recortes de cartas, cujos posicionamentos são refeitos pela terceira 
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carta na sequência. Isso ocorre por possibilitar fiadores fragilizados que não afiançam 

aquilo que dizem e que são colocados em um grupo cuja imagem estereotipada é 

negativa. Esses estados de violência revelam a existência do discurso da violência 

atravessando essa cena de enunciação. 

Da mesma forma, na segunda metade desse debate, o mesmo procedimento é 

usado. Colocam-se recortes de duas cartas de duas pessoas que se constituem como 

enunciadores legitimados socialmente ao se apresentarem como professores 

universitários, sendo que um deles ainda fala da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, instituição que goza de grande prestígio social, 

possibilitando um ethos com traços que atualizam uma imagem estereotipada 

positivamente. Apresentar-se como professor universitário já traz um pertencimento a 

um grupo positivamente estereotipado, no entanto, os traços de um tom radical, podem 

refazer esses ethé que seriam positivos. Vejamos dois recortes do discurso do quarto e 

quinto enunciadores: 

 

Mas que é isso? Que infâmia é essa de chamar os anos terríveis de repressão de 

ditabranda?  

 

... O autor do vergonhoso editorial de 17 de fevereiro, bem como o diretor que o 

aprovou, deveriam ser condenados a ficar de joelhos em praça pública e pedir perdão ao 

povo brasileiro, cuja dignidade foi descaradamente enxovalhada. 

 

Esse dois recortes revelam um tom radical que não possibilitam a emergência de 

um fiador que possa afiançar um posicionamento ao qual o co-enunciador possa aderir. 

Isso é intensificado pela própria imagem que a FSP constrói deles ao fechar o debate 

com uma nota, que se aproxima das considerações finais que um mediador faz em um 

debate tradicional. Com um tom que vai do sereno para o agressivo, diz que respeita os 

posicionamentos diferentes, mas que considera as manifestações dos dois professores 
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cínicas e mentirosas. Quem vai aderir ao grupo de pessoas cínicas e mentirosas? Então, 

a facilidade de aproximar o co-enunciador à adesão ao posicionamento do 

hiperenunciador, que também carrega consigo o traço de quem faz a mediação. 

Esse mediador não se manifesta, como dizemos, em um corpo encarnado, pois se 

trata de um hiperenunciador que transcende uma instância corporificada e toma a 

existência de uma instância de co-participação, ou seja, uma instância difusa que agrega 

os traços estereotipados de jornalistas, editores, donos do jornal, mediador de debate 

etc. e que se encontra em um posicionamento acima dos enunciadores que lhe dá o 

direito de coordenar o debate, criando uma dinâmica que se harmoniza com suas 

próprias intenções. Tudo isso, como vimos, se revela como estados de violência contra 

quem se coloca contrário aos seus posicionamentos, contra os grupos que sofreram com 

a ditadura, contra os grupos que ainda sofrem com as perdas da ditadura etc. Há aqui 

traços que nos possibilitam perceber o discurso da violência. O co-enunciador, ao aderir 

a esse posicionamento, assume todos esses traços da violência para também olhar para 

esses grupos. 

Diante dessas análises, consideramos ter mostrado um procedimento de 

percepção do discurso da violência, ao mesmo tempo em que pudemos levantar formas 

como esse discurso se revela, por meio da cenografia e do ethos, momentos em que se 

pode haver estados de violência. O discurso jornalístico mostrou-se atravessado por 

esses estados de violência que, por sua vez, constitui um discurso atópico. 
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Conclusão 

Pudemos, nesta pesquisa, mostrar uma série de traços que comprovam um 

discurso da violência que acaba constituindo o discurso jornalístico. Partimos da noção 

de estados de violência, primeiramente, para fazer uma distinção desta com os atos de 

violência e, depois, para mostrar que há um discurso da violência dentro do universo 

discursivo, além da forma como ele se constitui e por meio de quais procedimentos de 

análise ele pode ser revelado. Como estado de violência, entendemos formas mais sutis 

de agredir o outro que não fossem pelo ato, mas pelas formas de dizer e pelas formas de 

se construir a imagem desse outro. Por isso, partimos para as conclusões, confirmando 

que o discurso da violência é um discurso atópico. Um discurso, portanto, que vive á 

margem dos discursos tópicos e paratópicos, não aceito e não legitimado pela 

sociedade, mas que impregna os posicionamentos dos coenunciadores localizados em 

discursos legitimados. A manifestação de um discurso da violência fica, então, velado. 

Como discurso atópico, a violência ganha novo contorno de análise, ao ser 

apreendida em dimensão mais sutil. Trazer formas de perceber a presença desses 

discursos contribui para aguçar os nossos olhares no sentido de cada vez podermos 

captar existências que não se encontram em forma concreta. Queremos dizer, por 

exemplo, que é fácil processar um indivíduo porque agrediu fisicamente outro, mas é 

difícil colocar no mesmo patamar aquele que tratou o outro como bruxa, que riu das 

mazelas do outro, que condenou o outro publicamente de forma prematura, que 

rebaixou a categoria profissional do outro, que enquadrou negativamente os discursos 

dos outros etc. Perceber a violência nessa dimensão pode contribuir para a discussão 

sobre as atitudes violentas das pessoas que não somente a agressão na dimensão física. 

Assim como estabelecer uma distinção entre estados e atos de violência é necessário 

para podermos clarear sobre o que estamos falando. Um discurso da violência pode 

orientar um indivíduo a tomar uma atitude violenta como ato, como, por exemplo, 

agredir uma mulher fisicamente, revelando uma atitude machista, mas, para além disso, 

também pode ter uma atitude violenta ao representar uma mulher por um olhar 

machista, sem, no entanto, agredi-la fisicamente. Para enxergar essas duas dimensões 

diferentes da manifestação da violência é que se fez necessária tal distinção.  
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Entender esse discurso atópico possibilitou mostrá-lo nos posicionamentos 

construídos pelos enunciadores nas cenas analisadas. Esse posicionamento mostrou-se 

constituído pelos traços de um interdiscurso composto de várias formações discursivas 

vindas de discursos tópicos, paratópicos e atópicos. Como comumente somos formados 

para entender a opinião do outro, achamos que aderir é concordar com essa opinião. No 

entanto, a noção de posicionamento nos mostrou que o concordar vai muito além do 

assumir uma opinião, mas por um processo de adesão, assume-se um posicionamento. 

Ao aderir a um posicionamento que possui, em sua base, um discurso da violência, 

assumimos também uma existência no mundo permeada pela violência. 

É um processo recíproco e podemos pensar metaforicamente como um espelho. 

A partir do momento em que um co-enunciador adere ao posicionamento do enunciador 

é como se ele fosse um espelho daquele, nos limites de uma interação, é possível a 

harmonização dos posicionamentos, pois os dois são iguais; o que o co-enunciador 

constrói do enunciador, também se revela em nele. Portanto, se ele age por meio de 

estados de violência é porque o outro também age. Desenvolver essa percepção é algo 

urgente. É nesse sentido que reforçamos o tempo todo que posicionamento e adesão são 

dois conceitos que ganham centralidade nesta pesquisa e devem ganhar centralidade em 

outras pesquisas futuras. 

Pudemos detectar também como esse discurso da violência acaba por orientar as 

cenografias que emergem das cenas de enunciação. A cenografia, que coloca para 

segundo plano a cena genérica, nos casos analisados, pode ter um efeito final de estado 

de violência, efeito que só é possível porque esse discurso da violência está lá desde o 

início da cena de enunciação e vai sendo revelado pela cenografia. A possibilidade de 

tratar o outro por meio de uma cenografia de denúncia, por meio de uma cenografia 

literária, por meio de uma cenografia conto de fadas etc. é uma liberdade tolerável, pois 

não percebemos como estado de violência, mas que, no percurso que fizemos, foi 

possível detectá-la dessa forma.  

A cenografia pode se constituir como um estado de violência. Lembramos que 

usar uma cenografia de debate político para homogeneizar as falas de diversos atores 

em função de um mesmo posicionamento, ainda que alguns desses atores não o tenham, 

é um estado de violência. Usar essa cenografia possibilitou dar relevo ao ethos 
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discursivo do enunciador que melhor se harmonizava com o posicionamento do jornal, 

ao mesmo tempo em se cria um confronto entre as imagens negativamente 

estereotipadas e os ethé daqueles enunciadores que se posicionaram contra a FSP. 

Também se constitui como estado de violência, usar uma cenografia de anúncio 

de emprego e criar um perfil de uma categoria profissional com traços de um 

estereótipo negativo. Dizer que algum profissional só pode ser bom se for menos 

“nobre”, se for feio, se não tiver conhecimento e se tiver um bom gênio para atender ao 

patrão, é violento. Ainda mais se esse profissional for o outro, se for aquele sobre quem 

enunciador e co-enunciador falam, cujo ethos discursivo os colocam em um grupo dos 

nobres profissionais e que lhe dão o direito de julgar os outros. 

Da mesma forma, enquadrar um acontecimento em uma cenografia de contos de 

fada, que se preste a auxiliar em um pré-julgamento daquela pessoa que ainda está 

sendo investigada, revela-se como estado de violência. Nessa cenografia, aquela em que 

é colocada o papel da bruxa é sumariamente culpada e os coenunciadores, participantes 

de um grupo que assumem esse poder de julgamento, podem se juntar para fazê-lo. 

Particularmente, com o recurso de uma linguagem intersemiótica, essa cenografia pode 

ganhar relevo ao apresentar uma foto que ajuda a constituir a imagem de bruxa para 

acusada. O mesmo ocorreu como a imagem foi explorada na cenografia de charge para 

que juntos, enunciador e co-enunciador, pudessem rir daquele que é colocado em um 

lugar patético sem nunca ter estado lá. Esse recurso se mostrou mais violento ainda, 

pois o da comicidade pode contribuir com a deterioração da imagem de um político que 

não se coaduna com os posicionamentos defendidos pelos enunciadores constituídos 

dentro da FSP. 

Nessas duas cenas, há traços particulares que nos mostraram que, de fato, a 

modalidade não-verbal sofre as mesmas restrições discursivas que a modalidade verbal. 

Dar relevo a essa conclusão, permite-nos ficar atentos para as manifestações do discurso 

da violência não apenas na sua manifestação oral ou escrita, mas que, a exemplo desta 

pesquisa, essas relações intersemióticas devem ser vistas com idêntica atenção e pode 

passar pelos mesmos processos de constituição e serem objetos dos mesmos processos 

de análise, sem esquecer, obviamente, das especificidades das modalidades de 

linguagem. 
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Por fim, tratar de uma tragédia empírica com traços de uma cenografia literária, 

que possibilite tratar dos atores envolvidos em tal tragédia pelos detalhes de uma 

intimidade e expô-la ao público é igualmente violento. Por tratar desses atores por meio 

dessa cenografia, permite trazer à tona aquilo que no olhar do enunciador é mais 

importante, mesmo que não seja urgente noticiar para os co-enunciadores. Isso permite 

dizer que em uma explosão de uma oficina de fogos de artifício, que também 

funcionava uma casa, pode-se ver calcinha preta, sutiã barato, nota de um cruzeiro, 

brinquedo gira-girou, receita de doce de coco, ou seja, o que é uma tragédia, se revela 

como uma explosão da intimidade alheia. 

Nessas cenografias emergiram ethé que fazem parte de grupos constituídos 

positivamente em imagens estereotipadas de bons jornalistas, bons publicitários, bons 

patrões, bons fotojornalistas, bons debatedores etc. e que se davam o direito de encaixar 

aqueles atores sobre quem falavam em grupos estereotipados negativamente. 

Além disso, essa cenografia também nos mostrou que o ethos do enunciador 

funciona como uma forma eficiente de envolver o co-enunciador em um modo de dizer 

ao qual ele pode aderir, pois instaura uma instância subjetiva do fiador que possibilita 

essa adesão. Ao mesmo tempo em que esse processo acontece, como mencionamos, o 

enunciador se coloca em um corpo estereotipado de forma positiva e o outro sobre 

quem se fala em um corpo estereotipado negativamente. Esse corpo estereotipado 

negativamente possibilita a existência de uma figura que repele o co-enunciador e 

reforça a sua adesão ao posicionamento do enunciador. Colocar o outro em um 

estereótipo negativo e, mais ainda, construir um corpo para ele, é um estado de 

violência, pois é a forma como se representa o outro publicamente. 

Além disso, pudemos tratar de alguns assuntos que ainda carecem de 

aprofundamento na AD. Questões como cenografia e ethos possuem bastantes 

pesquisas em andamento, porém podemos levantar minimamente três discussões que 

aqui aprofundamos e que podemos dizer que contribuímos com essa disciplina: o 

discurso da violência, discursos atópicos, posicionamento e adesão (vistos como duas 

faces de um mesmo fenômeno). Dizemos que houve uma contribuição, ao estudarmos o 

discurso da violência, por ser um fenômeno pouco estudado como discurso. Estuda-se 

muito a violência como fenômeno social e psicológico, mas ainda pouco como discurso. 
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Configurar os diferentes discursos que estão na base da sociedade nos dá elementos para 

podermos aprofundar cada vez mais o objeto central da AD que é o interdiscurso. 

Alguns discursos em AD são privilegiados e bastante estudados, como o político, o 

jornalístico, o publicitário, o pedagógico etc. Por isso, estudar outros discursos mais 

marginalizados vai mostrando, mais efetivamente, os lastros que esses discursos que, 

embora relegados a segundo plano, em muito organizam as relações entre as pessoas 

como o discurso da violência, o discurso pornográfico, o discurso racista etc. 

Na mesma dimensão, entendemos ser importante aprofundar as noções de 

posicionamento e adesão tendo em vista que é nesse espaço que encontramos mais 

perfeitamente os traços do interdiscurso e o resultado mais concreto das interações 

sociais. Para além da formação discursiva e formação ideológica, posicionamento e 

adesão são dois conceitos que melhor se encaixam em um paradigma da complexidade, 

pois é a possibilidade de podermos mostrar como os indivíduos interagem de fato por 

meio do caos do interdiscurso, não apenas por uma ideologia dominante/dominada. 

Essa possibilidade de ver o indivíduo em sua complexidade vai revelando a necessidade 

de a ciência analisar um fenômeno que, embora recortado, não seja reduzido em sua 

complexidade. Analisar o posicionamento entrando pelo discurso jornalístico não se 

reduz apenas ao discurso jornalístico e nem apenas a essa formação discursiva, mas é 

um recorte que permite vê-lo na sua complexidade interdiscursiva. 

A noção de discurso atópico ainda foi pouco estudada e pudemos delinear 

melhor os seus limites a partir da relação que estabelecemos entre discurso da violência 

e discurso jornalístico. Os discursos tópicos como o publicitário, jornalístico, 

pedagógicos, entre outros, têm sido objeto de análises de muitas pesquisas, pois são 

mais perceptíveis e mais disponíveis na sociedade para o analista. Sem dizer que suas 

análises são menores, mas constatando que são objetos mais comumente tomados para 

estudos, percebemos que discursos paratópicos como o filosófico, religioso, científico e 

literário são menos estudados nessa perspectiva teórica, pois exigem muito 

conhecimento do analista. Nesse mesmo caminho, os discursos atópicos, pela sutileza 

da sua existência, também têm sido pouco estudados. Nesse sentido, o trabalho aqui 

feito vem trazer formas de olhares mais concretos para esse fenômeno da atopia. 
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Faz-se necessário, antes de finalizar, frisar que não tratamos os atores sociais 

como pessoas más ou boas e nem nos propusemos a julgá-los, mas mostramos estados 

de violência que constituem um discurso da violência, cuja percepção é difícil, tanto 

para o co-enunciador como para o próprio enunciador. Como discurso atópico, ninguém 

assumiria o papel de uma pessoa violenta conscientemente, pois essa violência não se 

encontra nesse nível, mas sim naquilo que é mais inconsciente. Por isso, a proposta 

passa ao largo de demarcar espaços da bondade e da maldade, mas para muito além 

disso constituir esse espaço de uma forma que todos os atores sociais possam vê-lo e, ao 

tomar consciência, que esses estados de violência possam ser enxergados como tal, 

tornando-os mais perceptíveis para que assim as atitudes para combate-los também 

possam ser mais concretas e mais perceptíveis aos olhares de todos. 
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Bombeiros trabalham em meio a destroços no local em que a explosão aconteceu, no município de Santo André (Grande ABC) Foto mostra a fachada da loja antes da explosão de ontem
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‘Veio de tudo. Lama, pó, restos de tijolos e telhas. E as coisas deles’, diz comerciante

Na rua, uma Bíblia
destroçada, entreaberta,
deixava à vista um trecho
que fala sobre a queda do
templo do rei Salomão
................................................................................................
LAURA CAPRIGLIONE
DA REPORTAGEM LOCAL
MARLENE BERGAMO
REPÓRTER-FOTOGRÁFICA

Por volta das 12h30, garoava
no bairro da Vila Alzira, Santo
André. Mas a chuva que mais
assombrou a vizinhança foi a
que espalhou em um raio de
200 metros os pertences da fa-
mília que vivia e trabalhava na
casa modesta que servia tam-
bém de oficina de pipas e loja de
fogos de artifício.

“Veio de tudo. Lama, pó, res-
tos de tijolos e telhas. E as coi-
sas deles”, dizia a comerciante
Maria Aparecida Duarte, que
mora no número 188 da rua Ri-
cardo de Lemos. Como várias
casas do local, a dela perdeu os
vidros, estilhaçados pela onda
de choque da explosão.

Na rua, uma Bíblia destroça-
da, capa de couro, entreaberta,
que veio da casa acidentada, dei-
xava à vista um trecho que fala
sobre a queda do templo do rei
Salomão. A dona de casa Maria
de Lourdes Cansado, 67, que
mal conseguia ficar em pé por
causa de uma artrose, conseguiu
agachar para ler o texto e con-
cluir: “Viu? É um sinal de Deus”.

A mulher queria de todo mo-
do aproximar-se dos destroços
—a filha dela é vizinha de pare-
de da casa que explodiu e ainda
não havia dado notícias. Mas a
Guarda Civil de Santo André
não deixava.

Gira-Girô
Da mãe, Sonia, do filho San-

dro, da nora Conceição e do ne-

to de quatro anos, os morado-
res da casa sinistrada, encon-
traram-se fotos espalhadas na
rua. Mostram o orgulho do ra-
paz que, na cozinha transfor-
mada em uma pequena oficina,
posa diante das pipas que fabri-
cava e de rolos de papel de seda.

Outra foto retrata a pequena
loja, por volta de 3 metros qua-
drados, e as pipas coloridas di-
vidindo o espaço de um balcão
com os fogos. Em cima de tudo,
um cartaz preto ordenava:
“Não fume aqui”.

Um sutiã ainda com a etique-
ta de preço denunciando o va-
lor da peça (R$ 4) jazia bem ao
lado de um resto de embalagem
do pião elétrico Gira-Girô, que
prometia “uma explosão de ale-
gria e emoção”.

Por volta das 16h, as escava-
deiras a serviço da prefeitura
raspavam o chão da rua. Retira-
ram as centenas de pipas com
símbolos de times de futebol e
de super-heróis, suas carreti-
lhas e cordéis, que, encharca-
dos, não conseguiam mais voar.
Nem os meninos do bairro que-
riam mais aquilo.

Fogos Caruaru
Também foi embora para o

lixo a nota antiga de mil cruzei-
ros decorada com a efígie de um
índio, a receita de bala de coco
com nozes, a corujinha despe-
daçada, a calcinha preta, uma
vaquinha de brinquedo e as mi-
lhares de embalagens de rojões
de vara, estalos de salão, bom-
binhas de 20 e de 30, além de
fogos Caruaru (não confundir
com Caramuru). E a máscara
de Shrek, quebrada.

Dos donos da casa, até a tar-
de, ainda não havia notícias.

Eram 16h30 quando o mecâ-
nico Carlos Alberto Sousa Se-
na, 44, apareceu de repente,
andando. Foi logo cercado pelo

pessoal do local, que comemo-
rava. Ele tinha sido dado por
morto na tragédia porque seu
carro, um Volkswagen Voyage,
cor verde, ano 1991, apareceu
nas filmagens da TV como
tendo sido arremessado para
o telhado de um prédio da
vizinhança.

“Não foi arremessado coisa
nenhuma”, disse o mecânico,
em tom irritado. No vocabulá-
rio peculiar da categoria, ele ex-

plicou que tinha levado o carro
para a oficina, para resolver um
probleminha “no carburador,
no coxim do câmbio, no es-
trambulador”.

“Levantaram o carro no ma-
caco hidráulico da oficina, que
ficou destelhada por causa da
explosão. Visto de helicóptero,
parecia que o carro tinha voa-
do, mas não foi nada disso.”

O carro, ele ia dar para a filha.
Não vai mais. “Foi perda total.” Foto encontrada nos destroços mostra o interior da loja

Um local onde a grandiosidade e a beleza da natureza se reúnem formando
o lugar perfeito para quem busca praticidade e sofisticação na criação de projetos
de jardinagem, paisagismo e decoração, ou para aqueles que amam a natureza
e a querem mais perto.
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Kassabvêação
orquestrada
paraprejudicar
trânsitoemSP

A secretária-executiva da
Casa Civil, Erenice Alves
Guerra, braço-direito dami-
nistra Dilma Rousseff, deu a
ordem para a organização
de um dossiê com todos os
gastosdoex-presidenteFer-
nando Henrique Cardoso,
de sua mulher, Ruth, e mi-
nistrosdagestão tucana.
O banco de dados monta-

do a pedido de Erenice é pa-
ralelo ao Suprim, sistema
oficial de controle de despe-
sas com suprimentos de
fundos do governo. A inter-
locutoresEreniceserespon-
sabiliza pela decisão de or-
ganizaradocumentação.

Quando o trabalho come-
çou a ser feito, corriam as
negociações no Congresso
para investigar gastos com
cartões corporativos do pre-
sidente Lula. Por pressão de
políticos governistas, as in-
vestigações recuariam ao
períododegovernotucano.
Com 13 páginas, o docu-

mento, que o governo nega
tratar-se de um dossiê, re-
gistra comdetalhes e forada
ordem cronológica diversos
gastos, comênfasenos feitos
por Ruth Cardoso e naque-
les envolvendo bebidas e
itens como lixas de unha e
veludoalemão. Brasil

O prefeito de São Paulo,
GilbertoKassab (DEM), dis-
se verumaaçãoorquestrada
para prejudicar o trânsito ao
comentar aprisãodeumho-
mem que furou dois pneus
deumônibusnazonasul.
Mais tarde, o secretário

dos Transportes, Alexandre
deMoraes, repetiu a tese de
conspiração.Ànoite,Kassab
minimizou a acusação e dis-
sequeeraumcaso isolado.
Para especialistas, a hipó-

tese de sabotagemao trânsi-
toépoucofactível. Pág. C3

BCelevaprojeçãodoPIB
esinalizaaltadosjuros

Laudo atribui
a ‘fatalidade’
cratera nometrô
quematou sete

OBancoCentral elevoude
4,5%para 4,8%suaprojeção
decrescimentodoPIBneste
ano. A previsão para a infla-
ção também subiu, de 4,3%
para 4,7%, indicando que
um aumento nos juros está
cadavezmaispróximo.

Para o BC, o crescimento
da economia no ritmo atual
ameaçaasmetasde inflação.
Segundo Mário Mesquita,

diretor do órgão, o principal
risco “é o descompasso en-
tre aexpansãodademandae
adaoferta”. Pág. B1

)))APRENDIZDE FEITICEIROAPRENDIZDE FEITICEIROAPRENDIZDE FEITICEIRO
OpresidentedaVenezuela,HugoChávez, dáentrevista emRecife, ondeseu colega Lula o chamou
de ‘ex-guerrilheiro’ e dissequeele foi o ‘pacificador’ da crise entreColômbia eEquador Pág. A14Laudo contratado pelo

Consórcio Via Amarela atri-
bui a uma “fatalidade”, uma
“anomalia geológica”, o aci-
dente que matou sete na li-
nha amarela do metrô pau-
listanoemjaneirode2007.
O laudo diz que a ruptura

do túnel emconstrução, que
levou à abertura da cratera,
foi causada pela sobrecarga
de um bloco de rocha com
mais de 15 mil toneladas,
não identificado em sonda-
gem anterior. O consórcio
negatererrado. Pág. C4
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As Forças Armadas mon-
tarão três hospitais de cam-
panha específicos para den-
gue no Rio e em Nova Igua-
çu.Asunidades começarãoa
funcionar na segunda, com
1.200profissionaisdesaúde.
Outros 500 militares se-

rão treinadospara combater
o mosquito transmissor ao
ladodosbombeiros. Pág. C5

Pelo menos oito pessoas
morreram e 26 se feriram
emacidente comumônibus
na via Dutra, em Aparecida
(SP). O veículo saiu da pista,
caiu numa depressão e tom-
bou. O motorista disse que
foi fechado por um cami-
nhão e, para evitar a colisão,
tentou desviar. APolíciaRo-
doviáriaapuraocaso. Pág. C1

O governo autorizou o
Banco do Brasil a entrar no
setor de crédito imobiliário.
Havia resistência da Caixa
Econômica Federal, que de-
tém 70%domercado, à per-
missão. OBB diz ter R$ 2,35
bilhões em 2007 para finan-
ciamento da casa própria,
mas afirma que não vai con-
corrercomaCaixa. Pág. B13
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Estou há anos procurando uma
cozinheirademão-cheia.umaDona
Flor, mas que não precisa ter o cor-
po da sônia Braga—precisa é cozi-
nharmesmo.Fazeraquelagrandee
vasta comida brasileira. E se ainda
souber fazercomidabaiana,melhor
ainda. um bom mal-assado, uma
feijoada como se come lá nas fes-
tas do terreiro do Gantois.
Não precisa saber cozinha fran-

cesa e italiana. Porque a cidade já
dispõedegrandes restaurantes pa-
ra isso.
Precisa, sim, de leitão a pururu-

ca, de sequilhinhos, de umbelo bo-
lo de laranja. tendo mão e alma
boa,nãoprecisanemtergêniobom.
Basta ser divina. Como a cozinhei-
ra da grande estilista Lenny Nie-
meyer, que faz todos os domingos o
melhor almoço do Brasil.
Escrevo este artigo porque acre-

ditomuitona forçamobilizadorada
mídia impressa, dos jornais que to-
dos os dias entram na nossa casa
cedinho gritando as notícias em si-
lêncio.
Escrevo também para lembrar

que os primeiros anúncios publici-
tários feitosnestepaís foramdecoi-
sas triviais como vender um burro,
achar um cão perdido ou buscar
uma cozinheira.
opeixequeumanúnciovendepo-

de ser vender um carro, um perfu-
me, recrutar uma cozinheira, mas
anúncios são feitos para vender o
peixe.
os melhores anúncios são aque-

les que se não se esquecem disso.
Que não se esquecem de que a

propaganda foi feita para chamar
a atenção da pessoa, para reter o
leitor, o telespectador.Comovocê já
está lendo este texto por alguns pa-
rágrafos, é sinal dequeestou sendo
bem-sucedido nessa função.
o título “Procura-se uma grande

cozinheira” é chamativo. Porque é
inesperado. sobretudo no caderno
Mercado da Folha.
títulos têm de ser inesperados,

senãoninguémlêanúncio.Easpes-
soas, comovocêbemsabe,nãonas-
ceram para ler anúncios.
A chamada é verdadeira. Não é

propagandaenganosa.Porquepre-

ciso de fato de uma cozinheira.
É verdade que a quituteira que

procuro talvez não leia este cader-
no. Mas a Folha é o jornal mais li-
do em todo o país e certamente de-
ve teralguémentre seus leitoresque
pode conhecer a minha prenda.
Estamos chegando ao final do

ano, ao período deNatal, as pesso-
as estão imbuídas do espírito nata-

lino e podem fazer essa boa ação
para um ex-gordo como eu.
Portanto, se você conhece uma

grandecozinheira,mandeume-mail
para nizan@africa.com.br. É óbvio
que preciso de referências. Melhor
ainda se foremde gourmets ou gor-
dos, de pessoas de colesterol e aci-
do úrico altos.
A razão do meu desespero por

uma cozinheira é fruto do bommo-
mento econômico do Brasil.
Como em qualquer país que se

preze, graças aDeus não émais fá-
cil encontrar empregados domésti-
cos no nosso prezado país.

As pessoas querem ter seu pró-
prio negócio, abraçar profissões
“mais nobres”. E isso é ótimo para
elas e para o país.
É uma mudança transformado-

ra, que nos impacta das melhores
maneiras possíveis, mas também
nos coloca na desesperadora e ca-
fajeste situação de desejar a cozi-
nheira do próximo.
Peço aos leitores que sejam soli-

dários comigo e aos jovens redato-
res de propaganda que lembrem o
que o grande guru da propaganda
Davidogilvymeensinou:propagan-
da é para vender.
Ela tem de ser sedutora, confiá-

vel e vendedora como um bom cor-
retor de imóvel. seja o anúncio de
umcelular, sejaoanúncioprocuran-
do uma cozinheira, ele tem de ter
impacto, eficiência e graça.
se não entretém, não chama a

atençãoenãovende,nãoéboapro-
paganda. Propaganda tem de ter
molhoesal. E ser feitoporgenteque
tem boamão.
Espero que este artigo-anúncio

classificadoatinja seus objetivos. E
que graças à força da Folha e de
santoExpeditoeuencontreaminha
tão sonhada cozinheira.
Aliás, cozinheira anda tão difícil

que hoje a gente não pedemais pa-
ra santo Expedito, a gente pede é
para santo Antônio.

NIZAN GUANAES,� publicitário e presidente do Grupo
ABC, escreve às terças-feiras, a cada 14 dias, nesta
coluna.

AMANHÃ EMMERCADO:
Mario Mesquita

Procura-seumagrande cozinheira
N i z A N g u A N A E s

A razão domeu desespero
por uma cozinheira é
fruto do bommomento
econômico do Brasil

Julio Meiron

DA REUTERS

O bilionário americano
WarrenBuffett anunciouque
eleesuaBerkshireHathaway
acumularamparticipaçãode
5,5% na IBM, amaior aposta
do investidorno ramoda tec-
nologia, que ele historica-
mente sempre evitou.
O investidor disse ter com-

pradocercade64milhõesde
ações da IBM, pagando US$
10,7 bilhões por elas.
A Berkshire começou a

comprar as ações emmarço,
comametadeconstruir uma

posiçãodeUS$10bilhões,se-
gundo ele.
Buffett se disse convenci-

dodoplanoa longoprazoda
IBM e da posição enraizada
em grandes negócios, parte
davantagemcompetitivaque
procura quando investe em
alguma companhia.
“Não conheço nenhuma

outragrandecompanhiaque
seja realmente tão especiali-
zada como a IBM é no que se
propõea fazer e comosepro-
põe a fazer”, afirmou Buffett
durante entrevista à CNBC
ontem.
Esse movimento coloca o

capital de Buffett precisa-
mente no coração da indús-
tria de tecnologia, setor que
ele sempre evitou com a ex-
plicaçãodequesimplesmen-
te não a entendia.
“É mais uma confirmação

deque ele vê oque é interna-
cional como mais importan-
te”,afirmouopresidente-exe-
cutivodagestorade riquezas
YCMNET Advisers, Michael
Yoshikam, que administra
mais de US$ 1 bilhão em
ações da Berkshire.
O investidor afirmouquea

IBMnão sabia que ele estava
construindo uma participa-
ção e que a companhia so-
mente teve ciência do inves-
timento com a revelação na
entrevista.
Umporta-vozdaIBMsene-

gou a comentar o assunto.
No mês passado, a IBM

anunciousuaprimeirapresi-
dente-executiva mulher em
cem anos de história.
VirginiaRomettyassumirá

o comando da empresa em
2012, em substituição a Sam
Palmisano.

Aquisição de ações
teve início emmarço;
IBMdiz que só soube
da compra depois de
entrevista deBuffett

Bilionário americano decide investir em empresas de tecnologia, setor que sempre evitou

Warren Buffett paga US$ 10,7 bi
e fica com fatia de 5,5% na IBM

Nati Harnik/Associated Press

Omegainvestidor Warren Buffett, da Berkshire Hathaway

de sãO pAulO -As empresas de
mídia norte-americana usam
o Twitter para divulgar mate-
rial produzido em seus veícu-
losprincipaisenãoaproveitam
opotencialde interaçãoda fer-
ramenta.Aconclusãoédo ins-
titutoPew,queavaliouoperfil
de 13 grupos de comunicação.
A pesquisa mostrou que 4

dos 5 principais assuntos do
Twitterdasempresasdemídia
durante a semanaeram iguais
aos dos veículos principais.
De acordo com a pesquisa,

93% das mensagens tinham
link para a história completa
no site do veículo e apenas 1%
delas incluía remissões para
conteúdo externo.
O canal é pouco usado pa-

ra interagir comopúblico. So-
mente 2%do total dasmensa-
gens foiusadoparaobter infor-
maçõesdosusuáriosouopini-
õessobreconteúdoproduzido.
“As empresas parecem não

aproveitar integralmente as
oportunidades interativasede
reportagemdoTwitter”, apon-
tou o estudo.

pesquIsA

Contas demídiano
Twitter reproduzem
veículo principal

de sãO pAulO - AApple vai tro-
car unidades do iPodNano de
primeira geração, que podem
terproblemasde sobreaqueci-
mento de bateria.
Os modelos afetados foram

vendidos entre setembro de
2005 e dezembro de 2006.
Para solicitar a substitui-

ção do aparelho, o consumi-
dor deve procurar uma assis-
tência técnica autorizada da

Apple,dizaempresa (veja lista
em http://www.apple.com/
br/buy/locator/index.php).
É necessário que informar

o número de série do iPod pa-
ra verificar se ele está incluso
no programa de substituição.
O consumidor deve obter a

unidade de troca em, aproxi-
madamente, seis semanas de-
pois de a Apple receber o iPod
Nano com defeito.

TeCNOlOGIA

Bateria levaApple a promover
recall de iPodNanoda 1ª geração A GE firmou contrato de 12

anos e avaliado em US$ 6 bi-
lhões com a Emirates Airli-
nes. Ela irá fornecer ao me-
nos 50 turbinas eprestar ser-
viços demanutenção e repa-
rodosequipamentos,quese-
rão usados na nova frota de
Boeings-777daempresa.An-

GE faz contrato deUS$6bi comEmirates
AVIAÇãO

teontem,aEmiratesanuncia-
ra a compra de 50 aviões da
Boeing, por US$ 18 bilhões
—maiorencomendaemrecei-
ta já recebidapela fabricante.
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ELVIRA LOBATO

O PMDB e o
fundo de pensão

DIANTE DA BOMBÁSTICA en-
trevista do senador peeme-
debista Jarbas Vasconcelos,

na revista “Veja”, em que ele acusa
seu partido de usar cargos públicos
para fazer negócios e obter comis-
sões, deveria o governo prestar re-
dobrada atenção à movimentação
do PMDB para substituir a direção
do fundo de pensão Real Grandeza,
dos empregados da estatal Furnas
Centrais Elétricas.

Furnas vive um terremoto inter-
no desde que a presidência da esta-
tal —indicada pelo PMDB— deci-
diu, na semana passada, que deve-
ria trocar o presidente e o diretor
de Investimentos do fundo de pen-
são. É a terceira tentativa de troca
dos executivos, em dois anos, re-
chaçada pelos empregados e apo-
sentados, que temem que o PMDB
use a entidade para o que o senador
Vasconcelos denunciou em sua
entrevista.

Em agosto de 2007, o ex-prefeito
do Rio de Janeiro Luiz Paulo Con-
de foi nomeado para presidir Fur-
nas. Conforme noticiado pela im-
prensa, na época, tratou-se de bar-
ganha política do Palácio do Pla-
nalto com o PMDB fluminense pa-
ra aprovar a prorrogação da CPMF.
A indicação foi atribuída ao depu-
tado federal Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), relator da emenda da
CPMF.

Nos 14 meses em que ficou no
cargo, Conde tentou, por duas ve-
zes, substituir o presidente do Real
Grandeza, Sérgio Wilson Fontes, e
o diretor de Investimentos, Ricar-
do Nogueira.

Na primeira tentativa, em no-
vembro de 2007, a proposta foi re-
jeitada pelo Conselho Deliberativo
do Real Grandeza, que conta com
três integrantes indicados pelos
patrocinadores e três eleitos pelos
empregados e aposentados.

Na segunda investida, em setem-
bro do ano passado, Conde propôs
que os dois fossem chamados de
volta para suas funções na estatal, o
que deixaria os cargos vagos no
fundo de pensão. Mas a proposta
também foi reprovada pela direto-
ria de Furnas.

O atual presidente de Furnas,
Carlos Nadalutti Filho, que substi-
tuiu Conde, é funcionário de car-
reira da estatal, mas também foi in-
dicado pelo PMDB. Ele orientou
seus representantes no conselho
deliberativo do Real Grandeza a
propor a troca dos executivos, com
o argumento de que o relaciona-
mento da direção de Furnas com a
fundação está difícil. Mas, conven-
cidos de que a ordem vem do
PMDB, os empregados novamente
se mobilizaram contra.

Em 2005, o Real Grandeza per-
deu R$ 150 milhões com investi-
mentos feitos no Banco Santos.
De 2006 a 2008, acumulou renta-
bilidade de 80%. Daí o receio da
mudança.

Com patrimônio de R$ 6,5 bi-
lhões, o fundo tem cerca de 12 mil
associados. A escolha dos gestores
tem de ser técnica. Jamais política.

ELVIRA LOBATO é repórterespecial.

Editoriais
editoriais uol.com.br@

Limites a Chávez CLÓVIS ROSSI

O messias do Caribe
Apesardavitóriaeleitoral
docaudilhovenezuelano,
oposiçãoativaecrisedo
petróleovãodificultar
perpetuaçãonopoder

OROLO compressor do
bonapartismo chavista
destruiu mais um pilar
do sistema de pesos e

contrapesos que caracteriza a
democracia. Na Venezuela, os
governantes, a começar do presi-
dente da República, estão autori-
zados a concorrer a quantas ree-
leições seguidas desejarem.

Hugo Chávez venceu o refe-
rendo de domingo, a segunda
tentativa de dinamitar os limites
a sua permanência no poder. Co-
mo na consulta do final de 2007,
a votação de anteontem revelou
um país dividido. Desta vez, con-
tudo, a discreta maioria (54,9%)
favoreceu o projeto presidencial
de aproximar-se do recorde de
mando do ditador Fidel Castro.

Outra diferença em relação ao
referendo de 2007 é que Chávez,
agora vitorioso, não está dispos-
to a reapresentar a consulta po-
pular. Agiria desse modo apenas
em caso de nova derrota. Tama-
nha margem de arbítrio para ma-
nipular as regras do jogo é típica
de regimes autoritários compeli-
dos a satisfazer o público domés-
tico, e o externo, com certo nível
de competição eleitoral.

Mas, se as chamadas “dita-
brandas” —caso do Brasil entre
1964 e 1985— partiam de uma
ruptura institucional e depois
preservavam ou implantavam
formas controladas de disputa
política e acesso à Justiça—, o
novo autoritarismo latino-ame-
ricano, inaugurado por Fujimori

no Peru, faz o caminho inverso.
O líder eleito mina as institui-
ções e os controles democráticos
por dentro, paulatinamente.

Em dez anos de poder, Hugo
Chávez submeteu, pouco a pou-
co, o Legislativo e o Judiciário
aos desígnios da Presidência. Fe-
chou o círculo de mando ao im-
por-se à PDVSA, a gigante estatal
do petróleo.

A inabilidade inicial da oposi-
ção, que em 2002 patrocinou um
golpe de Estado fracassado con-
tra Chávez e depois boicotou
eleições, abriu caminho para a
marcha autoritária; as receitas
extraordinárias do petróleo a
impulsionaram. Como num po-
pulismo de manual, o dinheiro
fluiu copiosamente para as ações
sociais do presidente, garantin-
do-lhe a base de sustentação.

Nada de novo, porém, foi pro-
duzido na economia da Venezue-
la, tampouco na sua teia de insti-
tuições políticas; Chávez apenas
a fragilizou ao concentrar poder.
A política e a economia naquele
país continuam simplórias —e
expostas às oscilações cíclicas do
preço do petróleo.

O parasitismo exercido por
Chávez nas finanças do petróleo
e do Estado foi tão profundo que
a inflação disparou na Venezuela
antes mesmo da vertiginosa in-
versão no preço do combustível.
Com a reviravolta na cotação,
restam ao governo populista
poucos recursos para evitar uma
queda sensível e rápida no nível
de consumo dos venezuelanos.

Nesse contexto, e diante de
uma oposição revigorada e ativa,
é provável que o conforto de Hu-
go Chávez diminua bastante da-
qui para a frente, a despeito da
vitória de domingo.

SÃOPAULO- O que me incomoda
em Hugo Chávez não é o seu “socia-
lismo do século 21” nem o seu his-
trionismo. Incomoda o autoritaris-
mo, sim, as manobras para fazer-se
votar, o incontrolável apetite pelo
poder.

Mas o maior problema nem é es-
se. É o messianismo, essa ideia, que
impregnou toda a campanha para o
referendo de domingo, de “depois
de mim, o dilúvio”, típica do absolu-
tismo monárquico.

Homens (ou mulheres) do desti-
no não existem, pelo menos não na
minha concepção de mundo. O
messianismo na política termina
sempre em tragédia —ou numa pro-
longada ditadura do “messias” ou
na sua queda, em geral cruenta, se-
guida de um período, mais ou me-
nos longo, de anarquia.

Feita essa ressalva fundamental,
é importante entender que Chávez,
como todos os caudilhos populistas
latino-americanos que o antecede-
ram, não nasce de combustão ins-
tantânea. Nasce de necessidades
e/ou percepções das camadas des-

favorecidas da população, que bus-
cam e buscam e buscam quem as ice
da destituição.

Quando encontram alguém que o
faça —ou parece fazê-lo—, agarram-
se a ele de uma forma que acaba ali-
mentando o messianismo. O pero-
nismo na Argentina, talvez o mais
acabado exemplo de populismo, foi
muito isso —e permaneceu, ao me-
nos como estado de espírito, mes-
mo depois de morto Perón.

No caso de Chávez, suspeito que
sua vitória se tenha devido menos à
notória manipulação do eleitorado
e mais ao fato de que hoje há postos
médicos nos morros de Caracas,
precários que sejam, mas melhores
que o nada de antes.

Se quiser derrotar Chávez em
2012 (o que se aprovou foi apenas a
possibilidade de reeleição, não a sua
obrigatoriedade), a oposição terá
que demonstrar aos destituídos
que, acima de “messias”, o sistema
velará por eles.

Como no Brasil, aliás.

crossi@@@uol.com.br

ELIANE CANTANHÊDE

Acabou a brincadeira
BRASÍLIA - O nosso querido Hu-
go Chávez não tem mais George W.
Bush para chamar o presidente dos
EUA de “el diablo”, esgotou seu es-
toque anual de palanques, plebisci-
tos e referendos e ganhou o jogo,
conquistando finalmente o direito
a re-re-re-reeleições.

Agora, acabou a brincadeira, e ele
vai ter de sentar na cadeira para fa-
zer o mais difícil, além de mais cha-
to: governar. E em época de crise,
com a Venezuela navegando em
mares revoltos como o Irã de seu
amigão Mahmoud Ahmadinejad,
combinando inflação e recessão:
em 2008, mais de 30% de inflação;
em 2009, projeção de crescimento
negativo de 2%. Dá para brincar?

Sansão tinha os cabelos, Chávez
tem o petróleo (também como Ah-
madinejad). Com o barril pela hora
da morte, ele estava bem vivo. Com
o preço caindo à metade, lá pelos
US$ 44, US$ 45, a coisa muda de fi-
gura, com impacto sobre seus paco-
tes de bondade dentro e fora da Ve-
nezuela, no circuito Cuba, Para-
guai, Bolívia, Equador.

Politicamente, Chávez vai bem,

obrigado. Perdeu a primeira tenta-
tiva das reeleições ilimitadas, mas
ganha essa com praticamente o
mesmo percentual que teve ao che-
gar ao poder em 1998/1999: em tor-
no de 55%. O que também compro-
va que a Venezuela, mesmo descon-
tando-se os 33% de abstenção, está
onde sempre esteve na era Chávez:
dividida ao meio.

Abrem-se assim outras frentes
para dar aos presidentes a chance
de irem ficando. Bom exemplo, até
porque no campo oposto ao de Chá-
vez, está o de Álvaro Uribe, da Co-
lômbia, que desembarca hoje em
Brasília com um rastro de 70% a
80% de popularidade maculado pe-
los grupos de extermínio que se
multiplicaram na guerra contra as
Farc.

No Brasil, o primeiro efeito da vi-
tória de Chávez deverá ser no Con-
gresso, com a aprovação rápida e fá-
cil da entrada da Venezuela no Mer-
cosul. A oposição grita porque faz
parte gritar, mas sabendo que tem
tudo para perder.

elianec@@@uol.com.br

Precariedade no ensino
AEXISTÊNCIA de professores

temporários está em fran-
ca contradição com o ob-

jetivo de revolucionar a educa-
ção brasileira, para tirá-la do
pântano de mediocridade atual.

Docentes que podem estar um
dia nesta escola e amanhã na-
quela não desenvolvem qualquer
compromisso com os alunos e a
comunidade de pais, educadores
e funcionários responsável, em
última análise, por elevar a quali-
dade do ensino. Estão só de pas-
sagem, assumindo aulas que nin-
guém mais quer dar.

A recente disputa entre a Se-
cretaria da Educação de São Pau-
lo e o sindicato dos professores
(Apeoesp), sobre uma prova de
conhecimentos para orientar a
alocação de docentes nas escolas,
serviu para dar visibilidade à de-
ficiência gritante: na rede do Es-
tado mais desenvolvido do país,
43% dos mestres trabalham nes-
sa condição precária.

São cerca de 100 mil os tempo-
rários, num total de 230 mil pro-
fessores. Eles também são co-
nhecidos como “ocupantes de

função-atividade” (OFA) —eufe-
mismo burocrático para desig-
nar docentes que não são nem
concursados nem gozam de to-
dos os direitos previstos na CLT.

O governo estadual compro-
meteu-se já em outubro do ano
passado a reverter essa situação
anômala. Em acordo negociado
pela Justiça do Trabalho, con-
cordou em criar 75 mil vagas de
docência e abrir concurso para
preenchê-las. Uma minuta de
projeto de lei foi preparada pela
Secretaria da Educação ainda em
2008, mas até agora não chegou
à Assembleia Legislativa.

A administração José Serra já
tomou várias medidas acertadas
para melhorar o desempenho
dos educadores, como a bonifica-
ção vinculada ao cumprimento
de metas pedagógicas e de ab-
senteísmo. Chegou a hora de dar
um passo além e tornar a ocupa-
ção atraente para profissionais
mais qualificados. A educação
precisa de novos talentos, de do-
centes que não temam avalia-
ções e assiduidade como requisi-
tos para progredir na carreira.

FRASES
CARLOS HEITOR CONY

Canivete suíço
RIO DE JANEIRO - De uns tem-
pos para cá, a mídia decidiu adotar o
politicamente correto e, além disso,
evitar problemas na Justiça: jor-
nais, revistas, rádios e TVs não clas-
sificam ninguém de traficante, la-
drão, estuprador ou assassino. Na
obrigação de informar crimes, se-
questros, tiroteios e assaltos se-
xuais, o máximo a que chegam é à
suposição. A polícia invade um
morro e mata tantos supostos trafi-
cantes, que supostamente escon-
diam um arsenal supostamente de
última geração.

Esse cuidado com a lei e com os
fatos foi agora reforçado pelo Su-
premo Tribunal Federal: só se deve
julgar após o último recurso na Jus-
tiça. Até lá, tudo não passará de su-
posições (ia dizer supositórios). Su-
ponho que todos estejam suposta-
mente certos.

Daí o meu espanto quando a mí-
dia tratou do caso de uma brasileira
que supostamente teria sido reta-
lhada por supostos neonazistas na

Suíça. Até mesmo Lula e o ministro
Amorim embarcaram nessa, sem
esperar que a suposição fosse con-
firmada ou negada.

Para o bem geral, não se chegou
ao “casus belli”, a um caso de guerra
contra aquele país supostamente
pacífico, cujo exército, se é que lá
existe um (que não seja a Guarda
Suíça que cabe toda no Vaticano), e
cuja arma principal é aquele cani-
vete também suíço, com diversas
lâminas, abridor de lata, tesourinha
de unha, chave de parafuso e alica-
te. Serve para mil e uma atividades.
Supostamente serve para mutilar
barriga e pernas de uma brasileira.

É evidente que o caso requer uma
investigação real, e não suposta,
uma vez que os fatos estão embara-
lhados não de forma suposta, mas
real. Por ora, manda a prudência
que se espere a última palavra da
polícia suíça e da Corte de Haia para
formarmos uma posição política e
juridicamente correta.

NADA A DIZER
Os entrevistados

estão pobres.Quemestá
sentandonaquela cadeira
nãotem nada adizer.Fico
com vergonha.Aquilo lá
está um sonífero.Nemo
Markunconsegueassistir
LILLIANWITTEFIBE
jornalista, que deixará o programa“RodaViva”,
da TV Cultura, citando Paulo Markun,
presidentedaemissora, ontem naFolha.

ILIMITADA
Agora,na

Venezuela,derrubamos
essas limitações.Aqui
construiremosa
Venezuela potência,em
longo prazo
HUGOCHÁVEZ
que poderáconcorrer anovasreeleições,
dizendoque a rotação de governos na
Venezuela impossibilitou surgir um projeto
nacional de longoprazo, ontem naFolha.
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A política e o Supremo Tribunal Federal Juros
“Parabenizo a Folha pela inicia-

tiva de publicar o ranking dos juros
bancários (caderno Dinheiro).

Certamente irá contribuir muito
quando precisarmos buscar produ-
tos financeiros, além de incentivar
a boa concorrência entre as insti-
tuições.

Minha esperança é ver nesse
quadro juros bem menores do que
os atuais, visto que alcançam até
212,82% ao ano.

Comparado ao IGPM-FGV, que
acumula em janeiro deste ano
8,15%, isso é uma verdadeira afron-
ta aos consumidores, que ficam re-
fém das instituições financeiras.”

PAULO SÉRGIO VIEIRA, analista de controladoria
(Campinas, SP)

Ditadura
“Lamentável o uso da palavra ‘di-

tabranda’ no editorial ‘Limites a
Chávez’ (Opinião, 17/2) e vergo-
nhosa a Nota da Redação à mani-
festação do leitor Sérgio Pinheiro
Lopes (‘Painel do Leitor’, ontem).

Quer dizer que a violência políti-
ca e institucional da ditadura brasi-
leira foi em nível ‘comparativa-
mente baixo’?

Que palhaçada é essa? Quanto de
violência é admissível?

No grande ‘Julgamento em Nu-
remberg’ (1961), o personagem de
Spencer Tracy diz ao juiz nazista
que alegava que não sabia que o
horror havia atingido o nível que
atingira: ‘Isso aconteceu quando
você condenou à morte o primeiro
homem que você sabia que era
inocente’.

A Folha deveria ter vergonha em
relativizar a violência.

Será que não é por isso que ela se
manifesta de forma cada vez maior
nos estádios, nas universidades e
nas ruas?”

MAURICIO CIDADE BROGGIATO (Rio Grande, RS)

★

“Inacreditável. A Redação da Fo-
lha inventou um ditadômetro, que
mede o grau de violência de um pe-
ríodo de exceção.

Funciona assim: se o redator foi
ou teve vítimas envolvidas, será di-
tadura; se o contrário, será dita-
branda.

Nos dois casos, todos nós sere-
mos burros.”

LUIZ SERENINI PRADO(Goiânia, GO)

★

“Com certeza o leitor Sérgio Pi-
nheiro Lopes não entendeu o neo-
logismo ‘ditabranda’, pois se referia
ao regime militar que não colocou
ninguém no ‘paredón’ nem sacrifi-
cou com pena de morte intelec-
tuais, artistas e políticos, como fa-
zem as verdadeiras ditaduras.
Quando muito, foram exilados e
prosperaram no estrangeiro, socor-
ridos por companheiros de esquer-
da ou por seus próprios méritos.

Tivemos uma ditadura à brasilei-
ra, com troca de presidentes, que
não vergaram uniforme e coloca-
ram terno e gravata, alçando o país
a ser a oitava economia do mundo,
onde a violência não existia na rua,
ameaçando a todos, indistintamen-
te, como hoje.

Só sofreu quem cometeu crimes
contra o regime e contra a pessoa
humana, por provocação, roubo, se-
questro e justiçamentos.

O senhor Pinheiro deveria agra-
decer aos militares e civis que salva-
ram a nação da outra ditadura, que
não seria a ‘ditabranda’.”

PAULO MARCOS G. LUSTOZA, capitão-de-mar-e-
guerra reformado (Rio de Janeiro, RJ)

★

“Mas o que é isso? Que infâmia é
essa de chamar os anos terríveis da

repressão de ‘ditabranda’?
Quando se trata de violação de di-

reitos humanos, a medida é uma só:
a dignidade de cada um e de todos,
sem comparar ‘importâncias’ e es-
tatísticas.

Pelo mesmo critério do editorial
da Folha, poderíamos dizer que a
escravidão no Brasil foi ‘doce’ se
comparada com a de outros países,
porque aqui a casa-grande estabe-
lecia laços íntimos com a senzala
—que horror!”

MARIA VICTORIA DE MESQUITA BENEVIDES, profes-
sora da Faculdade de Educação da USP
(São Paulo, SP)

★

“O leitor Sérgio Pinheiro Lopes
tem carradas de razão.

O autor do vergonhoso editorial
de 17 de fevereiro, bem como o dire-
tor que o aprovou, deveriam ser
condenados a ficar de joelhos em
praça pública e pedir perdão ao po-
vo brasileiro, cuja dignidade foi des-
caradamente enxovalhada.

Podemos brincar com tudo, me-
nos com o respeito devido à pessoa
humana.”

FÁBIO KONDER COMPARATO, professor universitá-
rio aposentado e advogado (São Paulo, SP)

Nota da Redação — A Folha res-
peita a opinião de leitores que
discordam da qualificação apli-
cada em editorial ao regime mi-
litar brasileiro e publica algu-
mas dessas manifestações aci-
ma. Quanto aos professores
Comparato e Benevides, figuras
públicas que até hoje não ex-
pressaram repúdio a ditaduras
de esquerda, como aquela ainda
vigente em Cuba, sua “indigna-
ção” é obviamente cínica e
mentirosa.

Tocantins
“Em relação ao texto ‘Cargos de

confiança crescem 32% no país em
cinco anos’ (Brasil, 15/2), a Secre-
taria da Comunicação do Estado do
Tocantins esclarece que o número
de comissionados no Tocantins é
menor que o efetivo. O Tocantins
dispõe, contando exclusivamente
comissionados, de apenas 9.000 do
total de 50 mil servidores. São fun-
cionários que atendem a setores
considerados essenciais ao serviço
público, a exemplo de áreas da saú-
de, educação e segurança pública.

Com o objetivo de mudar esse
quadro, a prática de concursos pú-
blicos tem sido uma constante da
administração Marcelo Miranda.

Desde que assumiu, em 2003, já
foram realizados 14 concursos, o úl-
timo deles, inclusive, realizado no
último domingo, 15 de fevereiro,
para o quadro geral do Poder Exe-
cutivo, com a oferta de mais de
6.000 vagas.”

SEBASTIÃO VIEIRA DE MELO, secretário da Comuni-
cação do Tocantins (Palmas, TO)

Resposta do jornalista Fernan-
do Barros de Mello — Em respos-

ta à Folha em 2/2, a assessoria
de imprensa informou haver,
no total, 20 mil cargos comis-
sionados no Estado. A reporta-
gem também fez a divisão dos
cargos exclusivamente comis-
sionados, mas Tocantins ape-
nas agora informa que são
9.000, maior número entre to-
dos os Estados.

Folha, 88
A Folha agradece as felicitações

por seus 88 anos recebidas de: João
Rodarte, CDN (São Paulo, SP);
Maria José Americano (São Pau-
lo, SP); Flávio Moura, Líder Equi-
pamentos para Panificação (Curiti-
ba, PR); Eugenio Torres e Lucia-
na Gavloski, WBC Comunicação
(Curitiba, PR).

FLÁVIO DINO

COM idêntico título, o desem-
bargador Henrique Nelson Ca-
landra honrou-me, neste mes-

mo espaço, em 13 de fevereiro, com
um artigo acerca da proposta de
emenda à Constituição que estou
apresentando visando à instituição
de mandato para os ministros do
Supremo Tribunal Federal. O magis-
trado argumenta que a vitaliciedade é
indispensável para a manutenção da
independência do Judiciário.

O debate acerca do tema não é no-
vo, nem exclusivamente brasileiro,
assim como o argumento usado.
Já participei de discussão similar
quando da tramitação da emenda
constitucional nº 45. Alguns magis-
trados apontavam inconstitucionali-
dade na criação do Conselho Nacio-
nal de Justiça, tese derrotada no STF,
e o qualificavam como uma grave
ameaça à independência dos juízes, o
que não se confirmou na prática.

Não ignoro que sem independência
não se pode falar em Poder Judiciá-
rio, nem mesmo em judicialidade,
que pressupõe o maior distanciamen-
to possível das partes em conflito e a
máxima imunidade a pressões. Con-
tudo, isso não implica necessaria-
mente vitaliciedade, a não ser que se
entenda que os tribunais constitucio-
nais da Alemanha, da Espanha ou da
Itália não são independentes.

Em verdade, a vitaliciedade é uma
técnica de proteção da independência
judicial, que pode ser utilizada ou
não, em cada contexto histórico. No
caso brasileiro, defendo a vitalicieda-
de da magistratura ordinária; portan-
to, a reflexão que faço volta-se exclu-
sivamente ao Supremo Tribunal Fe-
deral, a nossa Corte Constitucional.

Classicamente, o controle de cons-
titucionalidade, essencial em um Es-
tado democrático, resulta em atri-
buir-se ao Judiciário a condição de
legislador negativo, ou seja, compe-
tente para declarar a invalidade
de uma lei. Contudo, há vasta doutri-
na demonstrando que o Judiciário
crescentemente ocupa a função
de legislador positivo.

No Brasil, essa tendência é reforça-
da por certo esvaziamento da política,
cujo sintoma mais evidente é a crise
do processo decisório no Congresso
Nacional, que gera ou mantém omis-
sões inconstitucionais. Não conside-
ro ser nociva a tendência de fortaleci-
mento do Judiciário, até o presente
momento. Muito ao contrário, saúdo
com entusiasmo o seu maior prota-

gonismo, com todos os seus riscos
envolvidos, inclusive aqueles deriva-
dos de sua morosidade.

Portanto, não se cuida de ameaçar a
independência judicial, ou mesmo de
retaliar os atuais ministros por essa
ou aquela decisão, até porque a pro-
posta só prevê efeitos para as futuras
nomeações. A minha proposição par-
te da premissa de que é inerente à no-
ção de República a alternância no
exercício das funções políticas.

Não resta dúvida de que é essa a na-
tureza do papel ora desempenhado
pelos ministros do Supremo. Com ra-
zão, chega-se a falar de um sistema
legislativo tricameral, em que, junta-
mente com o Senado e a Câmara, o
STF desempenha um papel ativo e
central no processo de definição do
conteúdo das leis. Logo, a conclusão
a que cheguei vai no sentido de que
devemos retomar o debate sobre
os critérios de composição do nosso
Tribunal Constitucional, em home-
nagem às suas altas missões, reforça-
das por instrumentos como a súmula
vinculante, o mandado de injunção e
a arguição de descumprimento de

preceito fundamental.
A proposição legislativa objetiva

ampliar os requisitos do pluralismo,
da representatividade e da comple-
mentaridade, fundamentos da legiti-
midade política dos membros da
jurisdição constitucional, como sus-
tenta, entre tantos, o professor Louis
Favoreu (“La Légitimité de la Justice
Constitutionnelle et la Composition
des Juridictions Constitutionnelles”,
na página 236).

Para atingir essas metas, estamos
propondo um mandato de 11 anos
para os ministros do STF, vedada a re-
condução, e que todos os Poderes do
Estado participem do processo de se-
leção dos novos membros daquele tri-
bunal. Assim, além do presidente da
República e do Senado, também a
Câmara e o próprio Judiciário parti-
ciparão de tal seleção.

Ademais, o processo de escolha
partirá de listas a serem apresentadas
por diferentes instituições, amplian-
do o debate hoje demasiadamente
restrito. Verifica-se, dessa forma, o
quanto equivocada é a ideia de que a
proposta presta-se à obtenção de po-
deres totalitários, supostamente dos
políticos sobre o Judiciário. Ao con-
trário, visa criar salvaguardas institu-
cionais para que, no futuro, o inverso
não aconteça, “aristocratizando” o
Direito e a política. Até aqui, o STF
foi um ótimo “legislador”. Mas é pru-
dente imaginar outros cenários.

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, 40, advogado, depu-
tado federal (PC do B-MA), é vice-líder de seu partido. Foi
presidente da Associaçãodos JuízesFederaisdo Brasil.

Não ignoro que sem
independência não se pode
falar em Poder Judiciário;
contudo, isso não implica
por obrigação vitaliciedade

Battisti e... Obama!
GIUSEPPE COCCO

Fechar feridas dos anos 70,
reconhecer a sua dimensão
política e, portanto, a do
caso Battisti é essencial para
o futuro da democracia

OS CRIMES atribuídos a Cesare
Battisti datam de mais de 30
anos. Mas são tratados como

se tivessem acontecido ontem.
Apareceu até um pequeno pelotão

de supostos finos conhecedores da
realidade italiana para sustentar que
seus “crimes” não seriam políticos,
pois a Itália seria então, como hoje
é, uma democracia; que a repressão
à luta armada da década de 1970,
esquerdista ou direitista, teria sido
feita dentro do marco da Constitui-
ção, sem leis especiais.

A vasta literatura de crítica às leis
de “emergência” desenvolvida por
juristas de porte internacional —co-
mo Luigi Ferrajoli e Alessandro
Baratta— é simplesmente ignorada.
Mas o que mais impressiona é a
mistura de “palpites” sobre a história
italiana e as definições policialescas
do conceito de democracia.

“Depois de 20 anos de fascismo, os
italianos, em 1948, elegeram o mode-
lo republicano. A partir daí a Itália
passou a viver democraticamente”,
escreveu Wálter Maierovitch nesta
Folha (7/2/2009). Ora, o referendo
que escolheu a república data de 2
de junho de 1946. Ao mesmo tempo,
antes do fascismo, a Itália já era uma
democracia (monarquia constitucio-
nal), e Mussolini —aliás, como Hi-
tler— chegou ao poder pelas vias e
mecanismos daquela democracia.

Mais importante: o “depois do fas-
cismo” não foi fruto de eleições; foi
uma conquista que passou pela guer-
ra e pela luta armada. A data de refe-
rência na Itália é justamente o 25
de abril de 1945, “festa da libertação
do fascismo”, quando a Resistência
e a população insurrecta ocuparam
a cidade de Milão.

Cabe aqui perguntar: uma luta ar-
mada contra as ameaças do fascismo,
na democracia dos anos 1920, não te-

ria sido legítima? Não poderia ter
conseguido evitar 20 anos de ditadu-
ra, os lutos da guerra e a vergonha das
leis raciais e da deportação dos ju-
deus italianos? Não teria faltado, na
democracia italiana dos anos 1920,
uma luta capaz de barrar o fascismo e
assim consolidar a democracia me-
diante a sua renovação?

Também nesta Folha (12/2/2009)
podemos ler que, em 1948, a nova
Carta Constitucional entrou em vigor
e, a partir de então, “a Itália é uma
República democrática”. Pedro Del
Picchia parece não saber que 1948 é
também o ano do atentado contra
Togliatti, líder do Partido Comunista.
Por dois dias, quase toda a Itália do
norte esteve sob controle das forças
comunistas e da população insurrec-
ta, à beira de uma guerra civil que só
foi evitada pelos apelos do próprio
Togliatti. Del Picchia ignora também
que a Constituição democrática ita-
liana sempre co-habitou com um
emaranhado de leis e instituições fas-
cistas: o Código Penal Rocco, o “con-
cordato” entre Estado e Vaticano, o
seguro-desemprego não-universal.

Já com esses poucos elementos,
podemos ver que as dimensões for-
mais da democracia italiana foram
consolidadas pelas lutas dos que as
conquistaram, defenderam e renova-
ram, com risco da própria vida —fosse
contra os fascistas, os ocupantes na-
zistas ou as forças de polícia dos go-
vernos da Democracia Cristiana que

não hesitavam em usar, nos anos
1950, as milícias mafiosas (o “bandi-
do” Giuliano) para massacrar campo-
neses sem terra. E, nos anos 1960 e
1970, os atentados “de Estado”, bem
no estilo do que no Brasil foi feito no
Riocentro e foi tentado no Gasôme-
tro do Rio. O Brasil era uma ditadura;
a Itália, uma democracia. A Guerra
Fria, no entanto, era uma só!

A potência da democracia —nos en-
sinam os grandes constitucionalis-
tas— não está na obediência, mas no
direito à revolta. Para afirmar a Cons-
tituição, “foram necessários protes-
tos e luta, nas ruas e nos tribunais,
por meio de uma guerra civil e da
desobediência civil”. Não é um slogan
de Battisti, mas um discurso Barack
Obama na Filadélfia (18/3/2007), na
trilha de Thomas Jefferson.

Hoje mesmo, os direitos dos traba-
lhadores estrangeiros na Itália não
são protegidos pela Constituição for-
mal, mas dependem das ruas, quer di-
zer, da capacidade de mobilização so-
cial, por exemplo, contra ou a favor a
nova lei que obriga os médicos italia-
nos a denunciar os imigrantes ilegais.

Os erros políticos da luta armada
na Itália dos anos 1970 não cancelam
a evidência de que o conteúdo demo-
crático da democracia dependia e de-
pende da vitalidade dos movimentos.
A repressão dos movimentos signifi-
cou o enfraquecimento da democra-
cia italiana e o desaparecimento da
esquerda: a xenofobia no poder!
Fechar as feridas da década de 1970,
reconhecer a dimensão política da-
queles eventos e, portanto, a do caso
Battisti é fundamental para o futuro
da democracia, na Itália e alhures.

GIUSEPPE COCCO, 53, cientista político, doutor em histó-
ria social pela Universidade de Paris, é professor titular da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre outras
obras, escreveu, com Antonio Negri, o livro “Glob(AL):
Biopoder eLutaem umaAmérica LatinaGlobalizada”.
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Grande São Paulo: 0/xx/11 3224-3090

OMBUDSMAN: 0800-015-9000
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OPINIÃO (19.fev, pág. a2) Diferente-
mente do que afirmou o editorial
“Longe do ideal”, a Câmara dos
Deputados recuou e decidiu di-
vulgar o CNPJ de empresas for-
necedoras de serviço na presta-
ção de contas da chamada verba
indenizatória.

TURISMO (19.FEV, PÁG. F6) Diferente-
mente do publicado na reporta-
gem “Passeio de balão desvela
cartões-postais da cidade”, o voo
turístico de balão pela empresa
AirBrasil custa R$ 300 por pes-
soa, e não R$ 240.

ILUSTRADA (8.FEV, PÁG. E4) Diferen-
temente do publicado no texto
“Museu sobre cantora planeja
comemorações”, Carmen
Miranda nasceu na cidade de
Marco de Canaveses (Portugal),
e não no Rio de Janeiro.

CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO
(15.FEV, PÁG. F5) Diferentementedo

publicado na reportagem “Será
que pluga?”, o nome do presiden-
te da Abracopel é Edson Marti-
nho, e não Édson Martim.



ef QUINTA-FEIRA, 19 DEFEVEREIRODE 2009 opinião A3

Tendências Debates PaineldoLeitor
O“PaineldoLeitor”recebecolaboraçõespore-mail, fax(0/xx/11/3223-1644)ecorreio(al.Barãode
Limeira,425,4˚andar,SãoPaulo-SP,CEP01202-900).Asmensagensdevemserconcisaseconternome
completo,endereçoetelefone.AFolhasereservaodireitodepublicartrechos. leitor uol.com.br@

LEIA MAIS CARTAS NA FOLHA ONLINE www.folha.com.br/paineldoleitor&

Osartigospublicadoscomassinaturanãotraduzemaopiniãodo jornal.
Suapublicaçãoobedeceaopropósitodeestimularodebatedosproblemasbrasileirosemundiais
ederefletirasdiversastendênciasdopensamentocontemporâneo. debates uol.com.br@

A cooperação Brasil-China na área espacial Educação
“Sobreareportagem‘Semespa-

ço,escola invade ‘puxadinho’cons-
truídoemoutra’ (Cotidiano, on-
tem), a repórterLauraCapriglione
falta àverdadequandodiz quepro-
curououvir aSecretariadaEduca-
çãopara informar-se sobreoas-
sunto. Sequisesseouvirmesmo,
não ligaria depois doexpediente.
Ou,mesmonessahora, ligariapara
os telefones celularesdeplantão,
que sãoconhecidospelaFolha.
A reportagememquestãodistor-

ceos fatosedesinformaos leitores.
Aocontráriodoquea repórter insi-
nuaouafirma:
1 -Adirigentedeensinoda região

Sul 1nãodeunenhumaentrevista à
Folha;
2 -AsobrasnaescolaAyresNeto

não levarão90dias—têmprazode
até 10diasparaconclusão;
3 -Asobrasdeoutraescola, a

FranciscoAlvesMourão, termina-
rãoem2010,nãoem2011;
4 -AescolaAyresNeto tem60

professoresefetivosnumtotalde
87 (a repórter contou57efetivosde
umtotal de 160);
5 -Anteontemnão foramservi-

dos salgadinhosnamerenda,masa
chamada ‘merenda seca’, combis-
coitosebebida láctea, pois a cozi-
nhadaescolaestá emreformaatéa
próximasemana. Issonão temna-
daa ver coma instalaçãodasnovas
salas.A cozinhanãoestá sendo
‘destruída’ comoafirmaarepórter;
6 -AescolaAyresNetonão tem

2.800alunos,mas2.584;
7 -Amudançadosalunosdaes-

colaFranciscoMourãoparaaesco-
laAyresNeto, a fimdeacabarmos
como terceiro turno, foi acordada
comospaisdosalunos, que recusa-
ramaofertade transporte escolar
paraescolasdeoutrosbairrose
preferiramatransferênciapara
umaunidadepróxima,mesmoque
emsalasprovisórias.
Maisumavez, a reportagemig-

noraqueas41 salas emquestão, ob-
jetodo texto, sãoumaparte ínfima
deumtotalde70mil salasda rede
estadual equesóexistemproviso-
riamentecomopartedeumplano
paraacabar como terceiro turno
diário.
Quandoestegovernocomeçou,

havia 160escolas comterceiro tur-
nodiário.Hoje são20.Atéo final
esperamosnão termaisnenhuma
nessa situação.”

DANILOVICENTE, coordenadordecomunicação/
imprensadaSecretariadeEstadodaEducação
(SãoPaulo,SP)

Resposta da jornalista Laura
Capriglione — Telefonei às 22h,

logo após o término doprotesto
na EE Ayres Neto, para a asses-
soria de imprensa da Secretaria
da Educação. Não consegui fa-
lar comnenhum funcionário do
órgão. No telefone não há gra-
vada nenhuma mensagem com
números de emergência. Con-
forme relatou a reportagem, a
dirigenteBeatrizMuzzi assinou
um comunicado sobre o assun-
tonodia 16/12, emqueconstam
as informações sobre o crono-
grama de obras. O número de
alunos foi uma estimativa feita
por professores e funcionários
da secretaria da EE Ayres Neto.
Na reportagemde 17/2, estão os
dados da Secretaria da Educa-
ção a respeito do número de es-
colas com “puxadinho”, bem
comoo total de salas deaula fei-
tasdemadeirite.

Políticos
“Naminhavisão,osartigos ‘Nem

fingireles fingem’e ‘Simulacrode
transparência’ (Opinião, ontem),
dos excelentesClóvisRossi eFer-
nandoRodrigues, respectivamente,
estãobastante interligados.
Senemapublicidade totaldas

despesasdachamadaverbade re-

presentação (a ‘bagatela’ deR$15
milmensais) eles estãodispostosa
divulgar, quantomais esclareceras
denúncias feitaspelo senadorJar-
basVasconcelos sobreamaioria
dospolíticosdoPMDB.
Ressalte-seque tal acusaçãopo-

de ser estendidaaoutrospolíticos
deoutrospartidos.Atéquando
continuaremoscalados?”

CELEMMOHALLEM (Itajubá,MG)

Ditadura
“GolpedeEstadodadopormili-

taresderrubandoumgovernoelei-
todemocraticamente,cassaçãode
representanteseleitospelopovo,
fechamentodoCongresso,cancela-
mentodeeleições,cassaçãoeexílio
deprofessoresuniversitários, sus-
pensãodoinstitutodohabeascor-
pus, torturaemortededezenas,
quiçádecentenas,deopositores
quenãoseopunhamaoregimepe-
lasarmas(VladimirHerzog,Ma-
nuelFielFilho,porexemplo)etan-
tosoutrosmuitosdesmandosevio-
laçõesdoEstadodeDireito.
LinoeditorialdaFolhadehoje

que issoconstaentre ‘as chamadas
ditabrandas—casodoBrasil entre
1964e1985’ (sic).Termoesteque
jamaishaviavisto serusado.
Apartir dequepontouma ‘dita-

branda’, umneologismodetestável
e inverídico, viraoquede fatoé?
Quantosmortos, quantosdesa-

parecidos equantosexpatriados
sãonecessáriosparauma ‘dita-
branda’ ser chamadadeditadura?
Oqueacontececomeste jornal?

Éa ‘novilíngua’?
Lamentável,masprofundamen-

te lamentávelmesmo, especial-
menteparaquemviveueenterrou
seusmortosnaqueles anosde
chumbo.
Éumtapanacaradahistóriada

naçãoeumavergonhaparaeste
diário.”

SERGIOPINHEIROLOPES (SãoPaulo, SP)

Nota da Redação—Na compara-
ção comoutros regimes instala-
dos na região noperíodo, a dita-
dura brasileira apresentou ní-
veis baixos de violência política
e institucional.

Dupas
“GilbertoDupasnãomorreu,

simplesmente.
Elemorreucomagrandezaea

dignidadedeumfilósofoestoico(ao
qualnãofaltavaumcertosorriso
irônico).Seuúltimoartigofalada
dificuldadesocialcadavezmaiorde
aceitaramorte.
Aodedicarseusúltimosmomen-

tosaestareflexãosobreamorte,ele
sesobrepôsaelae imortalizou-se
antesdefecharosolhos.”

GILBERTODEMELLOKUJAWSKI (SãoPaulo,SP)

Energia
“SobreoartigodeRobertoSme-

raldide11/2(‘Almoçosdegraça
saemcaros’, ‘Tendências/Deba-
tes’), gostariadecomentarque,se-
gundoestudosexperimentaispu-
blicados,nãoécorretoafirmarque
muitashidrelétricasbrasileiras
emitemmaisgasesdeefeitoestufa
doqueumatermelétricaacombus-
tível fóssil.
Balbina,que foiestudadaem

2000numatesededoutoradoda
Coppe,éumaexceção.
ACoppejá fezmediçõesem20

hidrelétricas,desdeTucuruíeBal-
binaaItaipu.Emborahidrelétricas
combaixadensidadedepotência
(wattsporm2)contribuammaispa-
raoaquecimentoglobaldoque
umatermelétricaagásnatural,
97%dacapacidade instaladadeusi-
nasestudadas, incluindoTucuruí,
as emissõesdemetano, comesti-
mativade ‘degassing’, contribuem
muitomenos, emalgunscasos com
umcentésimodoqueumatermelé-
trica contribui.”

LUIZPINGUELLI ROSA, diretor daCoppe-UFRJ (Rio
de Janeiro,RJ)

CELSO AMORIM e SERGIOMACHADO REZENDE
João Loureiro

DESDE o restabelecimento das
relações diplomáticas, em
1974, o Brasil e a China têm

passado por um processo contínuo
de aproximação, que ganhounosúlti-
mos anos uma escala sem preceden-
tes, em especial nas áreas de comér-
cioedeciênciaetecnologia.
A troca de visitas de alto nível tem

sido, ao mesmo tempo, um reflexo e
um fator dessa intensificação das re-
lações bilaterais. Receberemos no
Brasil nesta semana o vice-presiden-
te chinês, Xi Jinping. Emmaio próxi-
mo, o presidente Lula deverá voltar à
China, na sequência de uma série de
visitas recíprocas realizadas por ele e
pelopresidenteHuJintao.
Foi nesse contexto demaior proxi-

midade política que o comércio bila-
teral cresceu a um ritmo impressio-
nantenosúltimosanos.Acorrentede
comércio entre os dois países passou
de US$ 6,6 bilhões, em 2003, para
US$ 36,5 bilhões, em 2008, com um
crescimento de mais de 550%, quan-
doaexpectativadosdoisgovernosera
atingir o valor deUS$ 30 bilhões ape-
nas em 2010. A China já é a segunda
maiorparceira individualdoBrasilna
áreadecomércio,depoisdosEUA.
Os resultados também são expres-

sivos emoutros setores e, emparticu-
lar, em ciência e tecnologia, área cru-
cial para o desenvolvimento dos dois
países. Na sequência de uma visita do
então ministro Renato Archer a Pe-
quim, em 1986, o Brasil e a China es-
tabeleceram, dois anos depois, uma
parceria para a construção, o lança-
mento e a operação dos satélites
CBERS (sigla, em inglês, de Satélite
Sino-Brasileiro de Recursos Terres-
tres), que, ainda hoje, representa o
maior projeto de cooperação conjun-
ta na área de ciência e tecnologia en-
trepaísesemdesenvolvimento.
Ao romper com o padrão de pro-

priedade individual de satélites de
sensoriamento remoto, o programa
CBERS permitiu aos dois países pro-
duzirdadose imagensdeseus territó-
rios a custo reduzido. O programa
insere-se na estratégia de utilizar a
tecnologia espacial como instrumen-
to a serviço do desenvolvimento sus-
tentável, pois é fonte de dados para
a formulação de políticas públicas
em áreas como monitoramento am-
biental, desenvolvimento agrícola e
planejamentourbano.
O CBERS é reconhecido como um

dos principais programas de senso-
riamento remoto do mundo. Brasil e
China já lançaram os satélites
CBERS-1, em 1999; CBERS-2, em

2003; CBERS-2B, em 2007; e devem
lançar o CBERS-3, em 2011, e o
CBERS-4, em 2014. Isso promove a
inovação na indústria espacial brasi-
leira e gera empregos em setor estra-
tégico.OBrasil temfornecidoaestru-
turamecânica dos satélites, o sistema
de geração de energia e o sistema de
coletadedadosetelecomunicações.
No último dia 15 de janeiro, após

operar por mais de cinco anos (mais
de duas vezes e meia o tempo inicial-
mente previsto), o satélite CBERS-2
encerrou os seus trabalhos.Nesse pe-
ríodo, superou as expectativas ao ge-
rarmaisde175mil imagensqueservi-
ram para monitorar o ambiente e
controlar desmatamentos, bemcomo
avaliar o estado de áreas agrícolas e
aocupaçãodecentrosurbanos.
Sempre dispostos a compartilhar

os benefícios sociais do sensoriamen-
to remoto com o mundo em desen-
volvimento, o Brasil e a China esten-
deramo acesso das imagens e dos da-
dos aos seus parceiros. Com o
CBERS-2, o Brasil tornou-se o maior

distribuidor de imagensde satélite do
mundo, fornecendo gratuitamente,
pela internet, desde junho de 2004,
mais demeiomilhão de imagens para
cerca de 20 mil usuários. A China
também adota política similar e já
distribuiumaisde200mil imagens.
Os países da América do Sul ao al-

cancedas antenasdoInstitutoNacio-
nal de Pesquisas Espaciais, em Cuia-
bá, são os mais beneficiados por essa
política. Em 2007, o Brasil e a China
decidiram fornecer as imagens do
CBERS também aos países da África.
Dessa forma, os governos e as organi-
zações do continente africano podem
monitorardesastresnaturais, desma-
tamentos, ameaças à produção agrí-
colaeriscosàsaúdepública.
É essencial a manutenção de um

programa espacial ágil e eficaz, volta-
do para o desenvolvimento do país e
para a melhoria da qualidade de vida
de todos os brasileiros. Os 20 anos
bem vividos do CBERS, que celebra-
mosdesde2008, e a sua continuidade
comospróximos satélites são acerte-
za de que teremos mais avanços e
benefícios para o Brasil, a China e os
demais países em desenvolvimento
nospróximos20anos.

CELSO AMORIM, 66, diplomata, doutor em ciência políti-
ca pela London School of Economics (Inglaterra), éminis-
trodasRelaçõesExteriores.
SERGIO MACHADO REZENDE, 65, físico, doutor em físi-
ca pelo MIT (EUA), professor titular licenciado da Univer-
sidade Federal de Pernambuco, é ministro da Ciência e
Tecnologia. Foi presidente da Finep (Financiadora Nacio-
nal de Estudos eProjetos) esecretário deCiência eTecno-
logiadoEstadodePernambuco.

Brasil eChina já lançaram
ossatélitesCBERSem1999,
2003e2007;agora,devem
lançaroCBERS-3em2011
eoCBERS-4noanode2014

Precários: a cura pelo concurso
ELIZABETH BALBACHEVSKY

Éprecisoqueaseleçãodo
professorvolteaseruma
prerrogativadaescola,oque
implicadescentralização
evínculopermanente

APROVA classificatória para
professores “precários” do en-
sino público paulista suscitou

um debate que parte, a meu ver,
deumaperspectivaerrada.Propõe-se
como cura para todos osmales o con-
curso público, como se a simples efe-
tivação dos professores fosse capaz
de assegurar a qualidade do ensino.
Se dessa forma fosse, todo o ensino
privado teria a mesma reputação de
qualidade que o ensino público tem,
uma vez que todos os seus professo-
ressão,emprincípio,precários.
O número de efetivos e estáveis em

sala de aula (130mil) esconde o enor-
me número de professores efetivos
que hoje desempenham funções fora
da sala de aula. Abrir concurso para
75 mil novos cargos de professor não
significa, portanto, prescindir de
“temporários”, pois a inércia, por si
só, irá garantir queumaparcela signi-
ficativa dos novos “efetivos” saia do
ambiente da sala de aula por meio da
ampla gama de alternativas que a le-
gislaçãoestatutária lhesgarante.
Afinal, um dos paradoxos da “car-

reira” aberta para o professor efetivo
da rede pública são precisamente as
oportunidades (e incentivos) para o
professor se afastar da sua atividade-
fim, em contraste com os poucos e
precários instrumentos para premiar
seubomdesempenhoemsaladeaula.
A prova da Secretaria da Educação

não tinha como objetivo resolver o
problema da efetivação, mas sim o de
cumprir sua obrigação constitucional
de garantir a todos umensinode qua-
lidade. Infelizmente o debate se cin-
giu a uma oposição entre um Estado
“mau patrão” e os direitos estatutá-
rios e trabalhistas reivindicadospelos
sindicatos.Nooutropratodabalança,

entretanto, está o direito constitucio-
nal à educação, um direito difuso das
famílias paulistas, que não encontrou
seuporta-voznodebate.
Tem razão uma educadora da Uni-

versidade de São Paulo quando la-
menta, em entrevista à Folha (13/2/
2009), o desaparecimento da figura
doprofessor “da”escolaestadual.
A inexistência do vínculo do pro-

fessor com a escola —seja ele estável,
seja precário— deve-se ao fato de que
não é na escola, mas sim no Estado,
que o professor encontra tudo o que
é relevante para sua vida funcional e
acadêmica. A escola estadual não
tem nenhuma autoridade ou poder
sobre o recrutamento, a carreira,
as remoções, as licenças, os afasta-
mentos, tampouco sobre o desempe-
nhodosprofessores.
A “atribuição” centralizada das tur-

mas, por meio de regras burocráticas
e impessoais, tal como era a praxe,
é uma aberração, uma vez que ela
amplia a rotatividade dos docentes,
retira do professor quaisquer vín-
culos com a escola e, ao mesmo
tempo, retira da escola qualquer
instrumento de pressão por desem-
penhoouassiduidade.
Reduzir o problema do desempe-

nho do professorado à questão de seu
regime empregatício tem, comocoro-
lário, que escolher a escola é uma

prerrogativa do professor, ao contrá-
rio do que ocorre no resto da civiliza-
ção, onde escolher o professor é uma
prerrogativaessencial da escola.
Para inverter esse processo perver-

so, é preciso, primeiro, que o recruta-
mento do professor volte a ser uma
prerrogativa da escola, o que implica
processos seletivos descentralizados
e, em segundo lugar, que o vínculo
com a escola seja em princípio per-
manente e a remoção seja a exce-
ção, tendo a escola que cede e a que
recebeaúltimapalavra.
Finalmente, essa escola precisa ter

seu desempenho aferido e avaliado
em processos transparentes que pos-
sam ser acompanhados pela socieda-
de (e não apenas por seus pares).
Somente dessa maneira poderemos
ter de volta “os professores da escola
pública”, e a escola pública poderá
voltar a ser uma instituição com vida
própria—enão apenasum lugar onde
se aglomeram provisoriamente estu-
dantes eprofessores.
Se existe a disposição do governo

do Estado para criar 75 mil novos
cargos de professor, seria uma insen-
satez usar a oportunidade proporcio-
nada pelo conflito provocado pela
avaliação dos temporários para sim-
plesmente reproduzir todos os vícios
do atual sistema. Uma nova carreira
docente, com um novo tipo de víncu-
lo com o ensino e com a escola, tendo
o direito dos alunos e das famílias co-
mo referência de legitimidade, está
ao alcancedamão.

ELIZABETH BALBACHEVSKY, 50, socióloga, doutora em
ciência política pela Universidade de São Paulo, é profes-
sora associada do Departamento de Ciência Política da
USP e pesquisadora sênior do Nupps-USP (Núcleo de Pes-
quisa de Políticas Públicas). É fellow domestrado em en-
sino superior da Universidade de Tampere (Finlândia),
combolsaErasmusMundi daUniãoEuropeia.
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ESPORTE (18.FEV, PÁG. D2) Tabelada
TaçaLibertadoresestava incor-
reta.Confiraàpág.D2dehojea
tabelacorrigida.

ILUSTRADA (7.FEV, PÁG. E4) Diferen-
tementedoinformadonotexto
“Tépida,poesiadeRuizunepope
racionalismo”,aeditoraBrasi-

liensecontinuaativa.

ILUSTRADA (30.JAN, PÁG. E5) Dife-
rentementedopublicadonanota
“DamienRicefazapresentação
esgotadaemSP”, ocantor irlan-
dêsDamienRicenão tocou
acompanhadoporumabandaem
suaapresentaçãoemSãoPaulo.


