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Apresentação

Novas reflexões sobre práticas
socioculturais e discurso
Este livro inédito reúne trabalhos apresentados no III Seminário Práticas
Socioculturais e Discurso: debates transdisciplinares, promovido pelo Núcleo
de Estudos de Linguagem e Sociedade, da Universidade de Brasília, Brasil (www.
nelis.unb.br). O Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELiS), que tem
mais de 20 anos de existência, conforme apresentam Resende e Pereira (2010)1,
“dedica-se ao debate de questões ligadas à relação entre linguagem e sociedade,
adotando o conceito de discurso como parte irredutível de práticas sociais, daí
seu interesse em manter estreito contato com pesquisadores/as de diversas outras
áreas, além dos estudos críticos do discurso.” Nesse cerne interdisciplinar, o
NELiS promove o Seminário Práticas Socioculturais e Discurso: debates
transdisciplinares, que visa a divulgação de diferentes abordagens e temas
relacionados à dialética discurso-sociedade.
A 3ª edição do evento, que aconteceu em novembro de 2012, contou com
a participação do grande pesquisador Brian Street, King’s College London,
com a Conferência de abertura New Approaches to Literacy: recent examples
of theory and practice, assim como do renomado pesquisador Teun van Dijk,
da Universidad Pompeu Fabra, que proferiu Conferência de encerramento sobre
Discurso e Conhecimento, e, ainda, com a participação da renomada pesquisadora
em Análise de Discurso Crítica María Laura Pardo, Universidad de Buenos
Aires, Discurso e Psiquiatria. Coroado pelos pesquisadores e pela pesquisadora
de renome da vasta área de estudos interdisciplinares de Letramento e da Análise

1) RESENDE, V. & PEREIRA, F. (Org.) Práticas socioculturais e discurso: debates
transdisciplinares. Covilhã: LabCom Books, 2010. Disponível em: http://www.livroslabcom.ubi.
pt/sinopse/resende-pereira-praticas-2010.html. Acesso em 20 mar 2014.
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de Discurso Crítica, o evento contribuiu para a divulgação de estudos na área,
desenvolvidos em diversas universidades brasileiras e reunidos nesta coletânea
de trabalhos. Seguindo a organização temática geral do Seminário, os capítulos
deste livro estão organizados em duas partes principais: Discurso e Comunicação
e Discurso e Educação.
Em Discurso e Comunicação, temos o capítulo Práticas midiáticas e corpos:
uma leitura discursivo-crítica do sujeito corpóreo, de Maria Carmen Aires
Gomes, da Universidade Federal de Viçosa, que realiza “uma leitura discursivocrítica do sujeito corpóreo Ronaldo” [jogador de futebol], tal como representado
por matéria de capa da revista brasileira semanal de informação geral Veja, para
responder às seguintes perguntas: (i) Como o corpo do Ronaldo é constituído
e representado na Revista Veja; (ii) Que tipo de representação é dado ao corpo
fatigado, diferente, aquele que não atende aos padrões hegemônicos da beleza e
boa forma.” O segundo capítulo O impacto de mudanças na legislação sobre o
trabalho da imprensa: estudo de caso, de Solano Nascimento, Universidade de
Brasília, discute “uma série de mudanças na legislação brasileira [que] tem tido
um impacto direto sobre o trabalho da imprensa”. O artigo é “resultado de um
estudo de caso de um desses impactos, que perpassa as áreas da Comunicação,
da História e do Direito. Trata-se da mudança na estrutura e função do Ministério
Público ocorrida com a promulgação da Constituição de 1988”. No capítulo
Revista Recreio: propaganda para criança como se fosse jornalismo, de Dioclécio
Luz, Universidade de Brasília, discute-se a “publinotícia” ou “publijornalismo”
- a fusão do jornalismo com a publicidade, com foco na revista semanal Recreio.
A segunda parte, Discurso e Educação, conta com o trabalho A inserção
da sociolinguística na agenda dos estudos discursivos, de Cibele Brandão,
Universidade de Brasília, acerca do “diálogo da sociolinguística com as teorias
sociais e sua inserção numa agenda de pesquisa multidisciplinar para tratar de
questões relevantes como identidades sociais, relações sociais assimétricas,
conflitos socioculturais e preconceitos linguísticos e sociais, entre outros”. O
segundo capítulo (Dis)posicionamentos em práticas sociais recontextualizadas:
uma análise discursiva crítica do pibid, de Elaine Mateus, Universidade
Estadual de Londrina, e de Viviane de Melo Resende, Universidade de Brasília,
“investiga, sob a luz da ADC, sete subprojetos na área de Letras-Inglês, de cinco
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IES, contemplados por Editais do Pibid entre 2009 e 2012, com o objetivo de
explorar princípios de recontextualização ligados a atores sociais, seus papéis
e (dis)posicionamentos nestas práticas específicas de formação de professores/
as”. Em Discursos-de-letramento: aplicações da análise de discurso crítica
e dos novos estudos do letramento para a educação, Guilherme Veiga Rios,
da Universidade de Brasília, apresenta “o conceito de discursos-de-letramento
e sugestões de como o método crítico-explanatório da Análise de Discurso
Crítica, conforme Chouliaraki e Fairclough (1999), pode servir a aplicações na
área da Educação, de uma maneira mais teoricamente orientada, por um lado, e
de outra mais orientada para intervenções pedagógicas em processo de ensinoaprendizagem.” Por fim, no capítulo As relações de dominação ideológica no
discurso de estudantes de licenciatura, Mara Lúcia Castilho, da Universidade
de Brasília, apresenta resultados parciais de “pesquisa de doutoramento que
investiga as práticas discursivas de estudantes de licenciatura e a construção de
suas identidades, com base na Análise de Discurso Crítica e nos processos de
dominação ideológica de Thompson (2007)”.
Organizado pelas professoras-pesquisadoras e pelos professorespesquisadores da Universidade de Brasília Viviane Cristina Vieira, Viviane
de Melo Resende, Guilherme Veiga Rios, Fábio Henrique Pereira e Juliana de
Freitas Dias, o livro almeja dar continuidade à construção e divulgação acessível
de novos estudos sobre as relações de causa-efeito entre práticas socioculturais
e discurso, tema tão relevante para a crítica social atual e potenciais mudanças
sociais desejáveis. Tendo em vista tanto o/a leitor/a mais experiente no assunto
quanto aquele/a de outras áreas de conhecimento que iniciará suas leituras
em análise de discurso, o livro apresenta diferentes abordagens e temáticas
interdisciplinares e transversais sobre discurso em práticas socioculturais
diversas, ligadas à Comunicação, História, Direito, Ciências Sociais, Linguística,
Educação.

As/Os Coordenadoras/es

I - Discurso e Comunicação

Práticas Midiáticas e Corpos:
Uma leitura discursivo-crítica do
sujeito corpóreo
Maria Carmen Aires Gomes1

Abstract: In this work, the theoretical foundation of critical discourse studies, especially
studies of Norman Fairclough (2001, 2003) and research on static images developed
by Social Semiotics (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996), proposes a discursive-critical
reading Ronaldo corporeal subject, as represented by the cover story of Brazilian weekly
magazine Veja. The goal is to answer the following questions: (i) as the body is made
and represented in Veja magazine, (ii) What kind of representation is given to the body
fatigued, different, one that does not meet the hegemonic standards of beauty and fitness.
Keywords: critical discourse analysis, media, body, multimodality
Resumo: Neste trabalho, com fundamentação teórica dos estudos discursivos críticos,
principalmente os estudos de Norman Fairclough (2001, 2003) e as pesquisas sobre
imagens estáticas desenvolvidas pela Semiótica Social (KRESS, VAN LEEUWEN,
2004), propõe-se uma leitura discursivo-crítica do sujeito corpóreo Ronaldo, tal como
representado pela matéria de capa da revista brasileira semanal de informação geral:
Veja, para responder às seguintes perguntas: (i) Como o corpo do Ronaldo é constituído
e representado na Revista Veja; (ii) Que tipo de representação é dado ao corpo fatigado,
diferente, aquele que não atende aos padrões hegemônicos da beleza e boa forma.
Palavras-chave: análise de discurso crítica, práticas midiáticas, corpo, multimodalidade

1) Professora Associada I do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras,
da Universidade Federal de Viçosa – MG. PHD em Estudos da Linguagem e Linguística Aplicada
(PUC-SP, 2010). Este trabalho se inscreve no projeto Corpo na mídia impressa e televisiva:
representações de vulnerabilidade social e diferença na sociedade contemporânea, financiado pelo
CNPq (PQ2).
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Contextualizando
“Meu corpo não aguenta mais. Perdi para o meu corpo.”

Afirma Ronaldo, o ex-jogador brasileiro de futebol, no discurso, em que
anuncia a aposentadoria dos campos de futebol, em 2011, aos 34 anos, em uma
entrevista coletiva cedida a jornalistas. Ele atribui tal decisão às limitações
impostas pelo corpo. Observe que nesta fala Ronaldo se coloca como paciente
de uma ação exercida pelo próprio corpo. A agência dada ao corpo por Ronaldo
nos mostra o papel exato das discussões que envolvem hoje a noção de corpo e
corporeidade.
A constatação de Ronaldo de que “perdeu” para o corpo aponta para uma
relação de submissão, por meio de uma narrativa de vitimização e sujeição que
nos parece bastante provocadora para a nossa discussão acerca da relação entre
práticas midiáticas e corpos. A narrativa do duelo construída entre Ronaldo e
corpo, principalmente, pelas práticas midiáticas é acompanhada há muitos
anos não só pela sociedade brasileira uma vez que o jogador atuou em clubes
internacionais, como Real Madrid, Inter de Milão, entre outros. A sequência de
lesões, o sobrepeso, as inúmeras cirurgias sempre foram acompanhadas pelo
público. O corpo-Ronaldo sempre foi vigiado e controlado pela mídia que
fornecia à sociedade olhares e perspectivas acerca deste “duelo” com o peso,
principalmente quando o ex-jogador atuou, recentemente, no clube Corinthians.
O corpo do superatleta não podia se tornar aos olhos da crítica futebolística, dos
médicos, especialistas e do grande público um corpo “gordo, fatigado” porque
tal corpo não atende aos padrões hegemônicos do que seja a boa forma física,
principalmente, de um atleta que venceu vários campeonatos e foi eleito algumas
vezes o melhor jogador do mundo.
Corpo-Ronaldo sofreu durante muito tempo um controle disciplinar tanto
dos peritos do esporte, quanto dos críticos do futebol, quanto do público; nos
termos foucaultianos foi um corpo exigido, submetido ao controle; docilizado
para atender às exigências destas instituições. Deparamo-nos neste momento
com um tipo de discurso que reverbera uma lógica causal bastante perversa que
associa a corpulência, o sobrepeso a qualidades negativas, à falta de vivacidade,
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ao desleixo, à incompetência, inabilidade e ao sedentarismo. Sob a regência do
corpo ideal, exclui-se, desmoraliza-se aquele que não atende aos padrões.
A questão principal que me interessa é entender de que forma o corpo se
inscreve como possibilidade de reflexão histórica nos contextos de práticas
midiáticas. Ou seja, estamos falando de qual modelo de corpo, já que se trata de
um corpo em construção e histórico (descontínuo)? Busco refletir ainda sobre a
forma pela qual as mídias significam o corpo diferente, aquele que não atende aos
padrões hegemônicos de boa forma e beleza (conceito este altamente relativo). O
fato é que nos é dada a liberdade de controlar nossos próprios corpos, mas somos
aprisionados pelos discursos constrangedores da saúde, da boa forma física e do
cuidado com o corpo, ensejados por três frentes de trabalho: mídia, indústrias da
beleza e inovações tecnológicas e científicas.
Michel Foucault (1985) lança a temática do corpo para o centro do debate
ao discutir sobre o sujeito produzido historicamente por uma exterioridade
social, cultural e política. O corpo, nesta perspectiva, funciona como suporte
para o exercício da função sujeito. O filósofo já havia localizado, neste contexto,
o momento em que o homem perde sua subjetividade para se objetivar nas
engrenagens da produção, da máquina, nos processos por ele denominados
biopoder e biopolítica. Dessa forma, Foucault vincula o sujeito a uma dimensão
política ao pensá-lo (ou problematizá-lo) por meio dos dispositivos de poder que
o constrói/constitui.
Desenvolvendo uma narrativa da história do controle social dos corpos,
Foucault apontava que a presença do corpo era fundamental para as ações políticas
principalmente das elites, dos soberanos e das instituições. O corpo gerido,
adestrado, controlado e vigiado para fins de utilidade, ou seja, corpo/sujeito só
será útil, se for produtivo (para fins econômicos) e submisso (para fins políticos
de obediência). Na biopolítica, o ser humano é submetido a um gerenciamento
de sua vida por uma sociedade normalizadora que impõe normas e regulações
por meio de um discurso do bem-estar e da saúde. A questão é que o conceito de
saúde está vinculado à capacidade física, isto é, à possibilidade de responder aos
estímulos da produção, com vigor e força. A atenção ao corpo físico e à busca
pela boa saúde tornou-se centro de debate da vida urbana contemporânea. É o
cenário perfeito para a execução das tecnociências biologicamente inspiradas
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pelas agências/instituições de controle da vida e divulgadas pelos olhares das
mídias, que geram, por meio de suas formas de agir e interagir discursivamente,
efeitos singulares sobre as experiências do corpo.
Neste trabalho, analisarei a reportagem de capa produzida pela Revista Veja,
baseada no quadro “Medida Certa – O Fenômeno” do Programa Fantástico da
Emissora Rede Globo de Televisão Brasileira. Com o “auxílio” do educador
físico Marcio Atalla, Ronaldo Nazário, ex-jogador de futebol e supercelebridade,
tentará, diante do público, mudar os hábitos e entrar em forma. A meta do
educador físico é, em 90 dias, fazer o Fenômeno perder 18 dos 118,4 quilos
aferidos e baixar a porcentagem da gordura do corpo em 7,5%. Tudo isso
sob a mira e vigilância da sociedade que acompanha capítulo a capítulo desta
maratona/novela em busca da medida certa.
A ideia central do Quadro é levar o público a emagrecer e adotar novos
hábitos alimentares junto com o Ronaldo. É uma proposta bastante interessante
em termos discursivos, pois Ronaldo é vigiado e controlado não só pelo Atalla,
mas também pela família e por milhões de telespectadores que a cada domingo
acompanham de perto a construção de uma estória de superação do ex-jogador
de futebol, que servirá, mais uma vez, de inspiração. No primeiro domingo do
quadro, o Fantástico foi campeão de audiência, mais de 20 milhões de pessoas
estavam acompanhando tal dilema.
Serão analisadas, portanto, a capa da Revista e a reportagem, para responder
às seguintes perguntas: (i) Como o corpo do Ronaldo é constituído e representado
na Revista Veja; (ii) Que tipo de representação é dado ao corpo fatigado, diferente,
aquele que não atende aos padrões hegemônicos da beleza e boa forma.
Para empreender a pesquisa proposta, me apoiarei nos estudos discursivos
críticos em especial na proposta de Norman Fairclough (2001; 2003), além dos
estudos da sociossemiótica visual propostos por Kress e van Leeuwen (1996)
e desenvolvidos por Jewitt e Oyama (2001). Tais estudos tomaram por base
o modelo sistêmico-funcional desenvolvido por M.A.K Halliday, que busca
explicar os fenômenos da linguagem por meio de uma perspectiva social em que
o sujeito tem a seu dispor um leque de potencialidades significativas a serem
escolhidas conforme o uso e a situação comunicativa em que está inserido.
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1. Procedimentos teórico-metodológicos
1.1 Análise textualmente
transdisciplinar

orientada:

perspectiva

crítica

M.A.K Halliday (1976), refletindo sobre a forma como a linguagem ocupa lugar
central na teorias sociais, diz que a língua é um eixo de possibilidades, uma lista
aberta de opções que são avaliadas pelos indivíduos quando imersos nos mais
variados contextos situacionais; isso quer dizer que dependendo da situação
comunicativa e do contexto de cultura, o sujeito poderá escolher em um eixo
de possibilidades aquela construção linguística que lhe possibilitará alcançar
os seus propósitos sóciocomunicativos. Para o linguista, o contexto de cultura
definirá o potencial, o range de possibilidades abertas. Neste sentido, a noção
de “poder fazer linguisticamente” vincula-se ao conceito de “poder significar”.
O potencial da língua é o significado potencial, que é a realização linguística
do potencial do sujeito social “que pode dizer isso ou aquilo”, dependendo dos
contextos de situação e cultura. A revista Veja, por exemplo, dentro da prática
midiática, tem um leque de alternativas lexicogramaticais e icônicas a serem
escolhidas, que dependerão não só da criatividade, mas também dos propósitos
sóciocomunicativos.
Para análise dos dados, usarei o instrumental da análise de discurso
textualmente orientada, tal como desenvolvida por Norman Fairclough (2003). A
proposta parte de uma análise fundamentada em dados linguísticos que sustentam
a crítica explanatória. O estudo se baseia na identificação de um problema
social parcialmente discursivo que será analisado por meio da análise de textos
situados no campo da mídia porque se entende que textos têm efeitos causais, ou
seja, acarretam mudanças em nossos conhecimentos, crenças, atitudes e valores,
além de reconstituírem identidades e relações sociais. É por meio da análise
discursiva que as causalidades serão explicitadas; é assim que se pode perceber
e compreender de que forma se relacionam práticas sociais e textos. Alguns
aspectos discursivos, em práticas sociais contextualizadas, podem implicar a
legitimação de ações particulares e determinar modos de conduta e atitudes. Isso
ocorre porque textualmente podemos construir/representar/imaginar o mundo
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social em perspectivas específicas, particulares (FAIRCLOUGH, 2003:8); tratase, segundo Fairclough, de um processo de “meaning-making” que interferirá nos
efeitos sociais dos textos. Nas práticas sociais, enquanto o discurso se apresenta
como um elemento da vida social que se interconecta a outros elementos, a
linguagem é compreendida como um elemento da vida social que define certos
elementos, certas possibilidades e exclui outras (FAIRCLOUGH, 2003:24).
Dessa forma, meu objetivo é investigar a partir de quais condições de
produção, de quais práticas sociais e relações sociais, as escolhas foram feitas pela
Revista Veja de forma a problematizar a relação do Ronaldo, o fenômeno, com o
corpo. Isso porque as escolhas, na perspectiva faircloughiana, estão vinculadas a
ordenamentos discursivos, práticas sociais, estilos e gêneros, produzindo certos
efeitos ideológicos.
Da variedade de teorias disponíveis para análise de discurso das mídias
impressas, usaremos a ferramenta crítico-analítica para a análise de imagens
estáticas de Gunther Kress e Theo van Leeuwen (1996). Assim, como
Fairclough (2001) pontua que os discursos mudam em função principalmente
das transformações sociais, históricas e culturais, a abordagem multimodal de
Kress e van Leeuwen sugere que, com a mudança de padrões nas comunicações
de massa, as fronteiras entre linguagem verbal e imagem em material impresso
estão tornando-se menos visíveis, gerando novas formas de se ler os significados
potenciais das imagens. Na visão destes pesquisadores, no âmbito da semiótica
social, os textos tornam-se multimodais e multifuncionais e se realizam por meio
de três (3) significados metafuncionais: (1) Representacionais - são descritas
as estruturas representacionais que, por meio das representações narrativas e
as conceituais, tratam das relações estabelecidas entre os participantes internos
da cena comunicativa, realizadas por meio de vetores. (2) Interativas – são
levados em consideração a relação e interação entre os participantes envolvidos
na cena comunicativa e o leitor/observador e as perspectivas e modalizações.
(3) Composicionais – será considerada a forma como as informações são
organizadas na cena comunicativa, seus espaços e articulações. As categorias
serão descritas à medida que os dados forem analisados.
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2. Análise dos dados
A representação do corpo nas práticas midiáticas, segundo Santaella (2004), tem
efeitos sobre as experiências do corpo. São representações voltadas para o corpo
forte, belo, jovem, veloz, preciso e “perfeito”. Não são poucas as reportagens ou
notícias que reforçam um tipo hegemônico de modelo corpóreo ideal que só será
alcançado por meio de práticas físicas, intervenções cirúrgicas, modelos de dieta
e uso de produtos nanotecnológicos, além de uma gama de cosméticos capazes
de deixar a vida mais longeva. Tais discursos (representações) são ensejados por
três grandes frentes: a mídia, as indústrias da beleza e as inovações científicas
e tecnológicas. Principalmente as mídias que mantêm os leitores e potenciais
consumidores (bem) informados acerca das últimas novidades e descobertas
científicas que os auxiliarão nesta busca pelo “pote de ouro” da juventude, da
boa forma física e da boa saúde.
Neste artigo, apresento a análise de textos publicados na revista brasileira
de informação Veja, cuja circulação é semanal. O material de análise se
constitui de textos noticiosos (capa e reportagem de capa) que tratam da relação
entre corpo, saúde, boa forma física, e que, por meio de recursos linguísticodiscursivos constroem representações particulares do corpo diferente,
produzindo determinados efeitos causais. Analisarei e discutirei a forma como
as contingências contextuais podem estar constituídas nos textos gerando
mecanismos de ativação e bloqueio de possibilidades. Partirei da afirmação
faircloughiana de que “discursos são inculcados em estilos”, ou seja, modos de
representar realidades sociais implicam modos de (se) identificar face a essas
realidades” (FAIRCLOUGH, 2003:159).
A capa da revista já nos apresenta algumas significações bem peculiares
acerca da forma como a prática midiática representa o fato, os atores envolvidos
e suas ações; ou seja, como os textos agem sobre o mundo e sobre os seus leitores
e que efeitos sócio-ideológicos são construídos.
A capa2 abaixo nos apresenta uma composição imagética de um participante
representado (PR) PR-Ronaldo/Corpo que visivelmente não atende aos padrões

2) Fig.1: Capa da revista Veja
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hegemônicos da boa forma e da boa saúde, principalmente para um ex-superatleta.
A imagem do PR mantém o discurso da busca da boa forma alimentado pela
construção positiva da autoestima e pelo reforço do poder pessoal, da força de
vontade e do autocontrole.

Fig.1: Capa da revista Veja

Segundo Bauman (2011), vivemos uma pretensa ilusão do autocontrole do
nosso corpo já que somos monitorados a todo instante pela mídia, pela família,
pelos amigos e pelo discurso da saúde, ou seja, pelas instituições sociais.
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A composição imagética nos apresenta um PR que se coloca como um tipo
de objeto a ser contemplado e/ou analisado, pois, conforme o sistema de olhar,
não olha diretamente para o leitor. A imagem oferece ao leitor um corpo/Ronaldo
semi nú, com algumas informações ali inscritas. De alguma forma, este corpo/
PR convida o leitor a acreditar que ele terá força de vontade nesta empreitada.
Embora, a imagem apresente um corpo-no-limite, obviamente não no limite
mínimo, mas no máximo, ao mesmo tempo, revela o quanto este corpo é forte,
capaz ainda de se tornar saudável e “perfeito”, dependendo apenas da força de
vontade e dos cuidados de seu proprietário. Há um contraste entre a cor cinza do
fundo da imagem e a cor do corpo do PR, de forma a destaca-lo.
Podemos notar nesta composição duas relações vetoriais bem interessantes:
PR não olha para o leitor, mas sai de seu olhar um vetor em direção a alguém
(ele próprio) e a algo inscrito em seu corpo: o enunciado “Força de Vontade”
e o texto “O que aprender com Ronaldo, um campeão que venceu contusões
gravíssimas e se tornou o maior artilheiro das Copas em sua tentativa de
emagrecer diante de milhões de olhos em um programa de televisão”. A esta
relação vetorial, Kress e van Leeuwen (2006) denominam de ação transacional:
onde temos PR que é o Ator e a meta, que é o seu abdômen, e a relação deste com
o título “Força de Vontade”.
Além desta linha diagonal de nível ocular em direção ao abdômen, temos
ainda uma linha vetorial que sai das mãos em direção também ao texto que tem
como ideia central: o que aprender com Ronaldo.
É interessante notar que PR é tanto agente (depende dele o emagrecimento)
quanto paciente (objeto de análise e contemplação do público e dos especialistas).
Embora, não olhe diretamente para o leitor, tais inscrições textuais e a imagem
do corpo em oferta criam uma afinidade social entre PR e o leitor da capa da
revista.
O título “Força de Vontade” é representado tipograficamente com a fonte
em vermelho (cor mais ativa e emocional) e contrasta com o texto, em preto e
em fonte menor, inscrito no corpo/abdômen do ex-jogador. A centralização do
título no peitoral do PR reforça o discurso que o processo de emagrecimento
dele dependerá antes do coração/emoção, ou seja, da força de vontade do que
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da razão, da técnica e dos especialistas que o auxiliarão nesta busca pela medida
certa.
A imagem do PR, ao centro, está em posição de médio distanciamento
(plano médio), permitindo ao leitor visualizar o corpo e suas características:
gordo, porém forte e bem delineado, como mostram os braços; esta percepção
só é permitida pelo padrão naturalístico da fotografia, uma congruência entre o
imagético e o real. O ângulo horizontal e frontal gera entre o leitor e o corpoRonaldo uma relação de empatia, de afinidade: “Olha, eu estou assim, mas
posso melhorar, depende da minha força de vontade e autocontrole; ou seja, se
eu posso, vocês também podem”; cria-se portanto uma atitude de envolvimento
entre leitor e PR, em que o primeiro é convidado a fazer parte do mundo do PR,
por meio de um processo de identificação de desejos e possibilidades.
O texto “O que aprender com Ronaldo, um campeão que venceu contusões
gravíssimas e se tornou o maior artilheiro das Copas em sua tentativa de
emagrecer diante de milhões de olhos em um programa de televisão” coloca PR
como circunstância de meio, ou seja, será por meio da estória do Ronaldo que
o leitor/sociedade poderá aprender a ter força de vontade e alcançar possíveis
metas. Além disso, o PR é agente de superações (venceu contusões), e que por
meio das barreiras do corpo, tornou-se artilheiro. Observe que há a manutenção
de uma narrativa da superação que tenta promover um alinhamento entre leitor
e o herói/Ronaldo, determinando de alguma forma a conduta destes sujeitos,
por meio de um “regime de verdade” de que um corpo acima do peso é “ruim,
incorreto, perigoso, fraco”. Por meio de um dispositivo de poder midiático
que usa estrategicamente uma figura extremamente carismática e “sofrida”, o
leitor será levado a rever sua conduta e atitude para que não seja excluído ou
marginalizado pelas regras morais e culturais societárias (FOUCAULT, 1985).
A reportagem especial inicia-se em página dupla e constitui-se de nove (9)
páginas. A reportagem faculta ao leitor o direito de ver e ler a relação entre
pessoas comuns e famosas, a busca pela boa forma e a força de vontade. Ao ler o
texto percebemos que o foco não é o Programa, ou Ronaldo, mas sim pesquisas
desenvolvidas acerca da volição, termo científico para força de vontade,
desempenho, poder interior e empenho. Ronaldo/Corpo diferente é apenas um
chamarisco bastante pertinente para falar de tal temática.
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Fig.2: Reportagem – O jogo da força de vontade

Na página da esquerda, tem-se a imagem do Ronaldo – PR – representado
em plano médio, saindo da piscina (circunstância de locação, descrevendo os
detalhes da ação), com o dorso nu de forma que o leitor consiga olhar de “perto”
o corpo “rechonchudo” do ex-jogador. A fotografia foi tirada com base no ângulo
frontal de forma a criar relação próxima entre leitor e imagem/Ronaldo. Quanto
ao sistema de olhar, PR-Ronaldo olha diretamente para o leitor, demandando
uma possível interação, ou tentando estabelecer proximidade e cumplicidade
entre ambos. A revista coloca o corpo de PR-Ronaldo como algo que merece ser
contemplado, um monumento ser analisado.
Na página da direita, título e subtítulo reforçam também tal cumplicidade:
“O jogo da força de vontade – Ao emagrecer publicamente em um programa
de televisão, o ex-craque Ronaldo serve de espelho para uma das mais difíceis
buscas do ser humano: a do poder interior que nos faz mudar hábitos ruins”.
Em termos composicionais, considerando a relação Dado (esquerda) e Novo
(direita), na página esquerda, tem-se a imagem do PR-Ronaldo e seu corpo
forte e gordo, já conhecido por todos nós, uma vez que o peso (ou o excesso
do peso do ex-jogador) não é novidade para nenhum brasileiro. Tal informação
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foi bastante divulgada em 2010, quando Ronaldo anunciou a aposentadoria
do futebol apontando o corpo fatigado/pesado como o agente responsável por
tal situação. No âmbito do Novo, temos a informação de que agora o Ronaldo
tentará emagrecer publicamente, em um Reality Show, com acompanhamento
não só de profissionais, mas sob a vigilância do povo brasileiro que sempre o
teve como um ídolo, modelo de inspiração e superação. No entanto, além disso,
a discussão proposta é o poder interior, a força de vontade, destacada não só na
chamada da capa, mas também no título.
Aproveitando que Ronaldo é um ex-jogador de futebol, a reportagem
desenvolve o tema a partir da metáfora do jogo, em que Ronaldo aceita
voluntariamente as regras, assim como a fiscalização de um “juiz” do Reality
para que as regras sejam respeitadas. Ronaldo participa de uma competição/ um
desafio para alcançar um objetivo e que, para tanto, poderá enfrentar adversários;
para que seja vencedor, precisará de uma equipe de apoio para vencer um dos
obstáculos: a força de vontade.
O tratamento temático dado ao emagrecimento de Ronaldo por meio de
um programa de televisão é representado e descrito, na maioria das vezes, por
construções metafóricas que resvalam para a ideia de desafio, luta, batalha,
guerra: “O desafio público de Ronaldo...; Uma constante batalha [...] com
sucessivas derrotas...; O objetivo é perder 10 quilos ao final da aventura pública
[...]”. Ao fazer isso, a Ronaldo é dada uma agência positiva, de alguém ativo
que pode interferir no processo, competir, superar obstáculos, reforça-se assim
imagem daquele que sempre se supera: a fênix.
Embora a revista mantenha a imagem de lutador/ativo para Ronaldo, tal
emagrecimento em público é realizado pela revista também com construções
metafóricas de guerra/luta bastante irônicas, talvez porque a história do
sobrepeso do Ronaldo sempre tenha se tornado notícia por vários motivos, como
chama atenção a revista: “Ver Ronaldo na televisão lutando contra aquilo que
o estigmatizou (além das confusões noturnas coladas à fama e ao dinheiro) é
magnético porque nos faz enxergar o inescapável.; A travessia exigirá disciplina.;
Balança de Ronaldo – o ex-jogador é um exemplo acabado de como os fatores
externos (tanto os da vida pessoal como os da carreira) podem minar ou fortalecer
a disposição para alcançar determinados objetivos, no caso dele a manutenção
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do peso ideal.” Na construção metafórica da guerra os sujeitos se enfrentam
com a intenção de aniquilar o outro e não apenas disputar ou competir. A meta
de Ronaldo-corpo é aniquilar não só o sobrepeso, mas também os “prazeres da
vida social”.
As construções metafóricas registradas aqui indicam que esse conjunto de
metáforas é um elemento essencial para a construção da representação social
de Ronaldo, pois são compatíveis com a história de vida do ex-atleta, reforçada
pelo uso do infográfico, que descreve a trajetória dele: derrotas e vitórias, além
de uma imagem fotográfica do ex-jogador atuando no Corinthians, já muito
acima do peso. O ápice da dramatização é o uso de uma fotografia em que ele
sofre uma contusão, e a imagem capta tal manifestação de dor. Tais imagens
descrevem as experiências vivenciadas por ele e que pode, em algum momento,
ser igual ou semelhante aos dilemas do leitor. Há, assim, um elevado potencial
de dramatização para falar sobre a relação de Ronaldo e seu corpo fatigado, por
meio do valor testemunhal das fotografias.

Fig. 3: Infográfico – A balança de Ronaldo

Tais construções conferem, então, ao Ronaldo a credibilidade, legitimidade
e captação necessárias para a construção de um personagem heroico de sucesso:
ele reúne em si os atributos necessários para superar os problemas que surgirão;
além de ser guiado por um ideal nobre: a saúde, a boa forma física e a superação
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da força de vontade. Diria até que Ronaldo é ambivalentemente um anti-herói:
ele obtém a aprovação da sociedade, por meio de seu carisma, mas não tem
atitudes morais suficientes para ser um herói épico, como podemos perceber nos
seguintes excertos:
a. Tem muito a nos ensinar a respeito da força de vontade, do poder
interior de vencer o que parece intransponível.
b. Expõe heroicamente o barrigão com circunferência de 107 centímetros.
Saiu dos exagerados 98 quilos quando jogava no Corínthians para os
exponenciais cento e tantos atuais.
c. Ele terá de derrotar as tentações (a principal delas é a carne vermelha,
suculenta) e se esforçar ainda mais na prática de exercícios físicos.
A metáfora da guerra, segundo Sardinha (2007), explora, além desses
conceitos arrolados, a ideia do sacrifício próprio, como por exemplo: as tentações,
o sedentarismo, o desânimo, a falta de vontade. Essa militarização discursiva
reforça, para a sociedade, a construção heróica (ou anti-heróica) de Ronaldo,
gerando efeitos positivos sobre a proposta do Programa e sobre o próprio exatleta o que nos permite uma clara percepção dos valores e das preocupações da
nossa cultura acerca da saúde, do corpo físico e da boa forma.
Embora o texto insista muitas vezes em ironizar o sobrepeso do Ronaldo
criticando o corpo “diferente” (barrigão, a circunferência do abdômen, a
circunferência de 107 centímetros de Ronaldo) – ou seja, aquele que não atende
a forma e volume corporais ideais – ao mesmo tempo dramatiza a situação
trazendo para leitor um tipo de discurso altamente testemunhal, como se observa
no excerto abaixo:

d.

“Maltrataram meu corpo durante vinte anos.” Emocionado, o exjogador se recorda do período entre 1999 e 2001, quando estorou o joelho
direito. “Na fisioterapia, todos os dias, muitas vezes, sozinho, chorava de
dor e ouvia barulhos horríveis das fibroses se rompendo na minha perna”.
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Ao relatar e reviver o drama, como evidencia o excerto, Ronaldo representa
de maneira bastante emotiva os efeitos da experiência, dos treinos, do esporte,
no corpo. O que chama atenção é que há uma omissão dos agentes, ofuscando a
responsabilidade e causalidade daqueles que maltrataram Ronaldo/Corpo, durante
uma circunstância temporal de 20 anos. Ronaldo-corpo se auto-representa como
paciente de uma ação claramente sofrida, reforçada pela descrição detalhada
da manifestação da dor, do sofrimento: “ouvia barulhos horríveis das fibroses
se rompendo na minha perna”. Trazer à tona a voz do Ronaldo é de fato uma
escolha bastante estratégica da revista para não só captar a atenção do leitor,
mas também promover um alinhamento emotivo de forma a incitar o leitor a
compartilhar de tal jogo.
São usados além da estória do Ronaldo outros depoimentos acerca da
relação entre perda de peso e força de vontade. Dos 4 mini-relatos, 3 são de
pessoas anônimas e 1 de uma atriz da Rede Globo – Fernanda Souza – muitas
vezes ressaltada por sua dificuldade de emagrecer. Três depoimentos mostram
mulheres em movimento: uma corre, outra faz luta e a outra anda de bicicleta. A
única que se apresenta na imagem de forma passiva, olhando para o leitor com
as mãos no queixo, sugerindo expressão de insatisfação e descrédito diz “Queria
estar magra”. Vale ressaltar que a reportagem não apresenta depoimento de outro
homem que não seja o de Ronaldo.

Algumas notas
Retomando as questões que ensejaram tal estudo, podemos dizer que a
representação do Ronaldo/corpo apresenta-se como efeito das experiências
vividas e como consequência do controle das instituições esportivas e do
gerenciamento da boa saúde, da boa forma e volume corporal ideal para a
constituição do modelo de um superatleta. Tal representação reproduz o discurso
higienista da medicina social desenvolvido nos séculos XVIII e XIX de que
o corpo tem de ser forte e saudável para atender às demandas produtivas da
sociedade. Dessa forma, o ser saudável significa estar corporalmente apto para
trabalho fabril ou serviço militar e tal discurso resvalou para as práticas sociais
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esportivas que reforçaram certas tecnologias políticas para o corpo, por meio
de regulações e normas (FOUCAULT, 1985). As práticas midiáticas enfatizam
a construção discursiva de que saúde está vinculada não só à capacidade física
necessária para responder aos estímulos para a produção do trabalho e para o
consumo (BAUMAN, 2011), mas também a um tipo de moralização da beleza,
isto é, são atribuídas características morais depreciativas ao sujeito que não tem
uma “boa aparência”.
Dessa forma, a representação dada ao corpo fatigado, diferente, aquele que
não atende aos padrões hegemônicos da beleza e boa forma, é negativa, irônica.
Ao proprietário “descuidado”, são propostos dicas e aconselhamentos acerca
de um arsenal de técnicas, instrumentos e intervenções para torná-lo (o corpo)
“perfeito, ideal e apto” para atender às demandas socioculturais e políticas,
porque produzir rápido é um valor na cultura contemporânea. Manter o corpo
em forma significa mantê-lo pronto para absorver e ser estimulado a produzir
mais e poder consumir mais, além disso, “seguir a última moda em cuidados
com o corpo e escapar ao último susto das ameaças à saúde é o principal critério
de alta cultura e bom gosto, e a principal ‘obrigação’ no incessante trabalho de
autoconstrução” (BAUMAN, 2011:237).
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O Impacto de Mudanças na
Legislação sobre o Trabalho da
Imprensa: Estudo de caso
Solano Nascimento

Abstract: From Institutional Act No. 5, promulgated by the military regime, to the Access to Public Information Law that resulted from Brazil’s democratic maturity, a series
of changes in Brazilian legislation have had a direct impact on the work of the press.
This article came about following the case study of one of these impacts, and crossing
the fields of Communications, History and Law. It’s about the change in structure and
function that occurred in the Public Prosecutor’s Office following the promulgation of
the 1988 Constitution. For the study, we analyzed stories based on information from the
Public Prosecutor’s Office published over all the years of direct presidential elections
since the end of the military regime – from 1989 to 2010 – in the country’s three major
weekly news magazines – Veja, Época and IstoÉ. In its conclusion, the study shows
that the Public Prosecutor’s Office evolved from being an almost null media source to
becoming the primary provider of information on alleged irregularities involving public
authorities and institutions in Brazil.
Keywords: Journalism; Public Prosecutor’s Office; democracy.

Resumo: Do Ato Institucional número 5, promulgado pelo regime militar, à Lei de
Acesso à Informação Pública, resultante do amadurecimento democrático do país, uma
série de mudanças na legislação brasileira tem tido um impacto direto sobre o trabalho
da imprensa. Este artigo é resultado de um estudo de caso de um desses impactos, que
perpassa as áreas da Comunicação, da História e do Direito. Trata-se da mudança na
estrutura e função do Ministério Público ocorrida com a promulgação da Constituição
de 1988. Para a realização do estudo, foram analisadas reportagens baseadas em
informações do Ministério Público publicadas em todos os anos de eleições presidenciais
diretas desde o fim do regime militar – de 1989 a 2010 – nas três maiores revistas
semanais de informação do país – Veja, Época e IstoÉ. Em sua conclusão, o estudo
mostra que o Ministério Público passou de fonte quase nula da imprensa para o principal
fornecedor de informações sobre supostas irregularidades envolvendo autoridades e
instituições públicas.
[Práticas Socioculturais e Discurso:
Debates transdisciplinares em novas reflexões, pp. 25 - 42]
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Introdução
Nas últimas décadas, mudanças na legislação brasileira tiveram impacto direto
sobre o trabalho da imprensa. Em algumas ocasiões, esse impacto foi proposital,
em outras foi previsível. Dentre as mudanças que prejudicaram a imprensa,
dificilmente uma teve consequências tão trágicas quanto as do Ato Institucional
Número 5, conhecido como AI-5. Foi com ele que, em dezembro de 1968, a
ditadura militar que havia quatro anos governava o país espalhou censores por
redações de jornais e revistas e agravou ainda mais o processo de controle da
informação. Deve-se também ao AI-5 o acirramento na repressão e perseguição
a jornalistas. Além de negativo, o impacto causado pelo AI-5 na produção
jornalística no país foi totalmente proposital, já que era intenção do regime coibir
a divulgação de notícias que pudessem ser desfavoráveis ao governo.
No extremo oposto, uma mudança na legislação que beneficiou a imprensa
foi a Lei de Acesso a Informações Públicas, que depois de prazo para instituições
se estruturarem entrou em pleno vigor em maio de 2012. A lei define formas,
prazos e exceções para permitir que qualquer cidadão ou cidadã tenha acesso a
documentos e informações guardadas em repartições públicas. Ainda é cedo para
dimensionar a contribuição dessa lei ao trabalho da imprensa, mas ela tem sido
usada com frequência por jornalistas para obter informações de temas diversos,
que vão desde o programa de assistência social Bolsa Família até a exportação
brasileira de armas e munições. Ainda que entidades ligadas à imprensa tenham
se envolvido muito na pressão que culminou na criação da lei, o benefício ao
trabalho de jornalistas não pode ser considerado diretamente um propósito da lei.
De qualquer forma, o impacto dessa mudança na legislação sobre o trabalho da
imprensa era bastante previsível, já que exemplos de outros países mostram que
leis semelhantes estão na base da produção de notícias e reportagens.
Este artigo trata de um impacto de mudança na legislação sobre a imprensa
que não foi nem proposital nem previsível. Por meio da Constituição de 1988
e de leis que nos anos seguintes a regulamentariam, o Ministério Público foi
transformado em uma espécie de quatro poder, ao lado dos três poderes formais
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da República – Executivo, Judiciário e Legislativo –, e seus membros ganharam
autonomia e novos poderes. Como se verá a seguir, isso garantiu novo e
importante status ao Ministério Público como fonte jornalística de reportagens
que tratam de denúncias.

1. O Ministério Público no Brasil
Para Sauwen Filho, o embrião do Ministério Público brasileiro surgiu no dia 7
de março de 1609, ainda na fase colonial, quando foram criados os cargos de
Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, que atuava diretamente ligado
ao imperador, e de Promotor de Justiça, a quem competia velar pela integridade
da Jurisdição Civil. A Constituição Portuguesa de 1822, que vigorou no Brasil,
reconheceu a legitimidade do Promotor de Justiça. Depois da proclamação da
independência, em 1822, a constituição de 1824 mencionou, em seu Artigo 48,
a atuação do Procurador da Coroa e Soberania Nacional: “No Juizo dos crimes,
cuja acusação não pertence á Camara dos Deputados, accusará o Procurador da
Corôa, e Soberania Nacional.” (Campanhole; Campanhole, 1978: 656, grafia
original).
A instituição que se transformaria no Ministério Público atual sofreu
algumas modificações ainda durante a monarquia, e a primeira constituição
republicana, de 1891, mencionou, em seu Artigo 58, o cargo de Procurador Geral
da República. A menção foi feita na Seção III, que tratava do Poder Judiciário:
“O Presidente da Republica designará, dentre os membros do Supremo Tribunal
Federal, o Procurador Geral da Republica, cujas atribuições se definirão em
lei.” (Constituição de 1891, p. 399, grafia original). No entanto, foi somente a
partir de 1934 que o Ministério Público “passou a ser tratado como instituição,
aparecendo em seção própria e dentro de um capítulo relativo aos três poderes”
(Queiroz, 2000: 23).
As constituições que se seguiram produziram mudanças, de dimensões
distintas, nas funções e estrutura do Ministério Público. As mais importantes
para este estudo são as alterações produzidas pelas últimas constituições. Pela
Constituição de 1967, o Ministério Público era um órgão do Poder Judiciário.
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Depois, na de 1969, passou a pertencer ao Poder Executivo. Com essa
subordinação, necessitava de uma requisição do ministro da Justiça em vários
tipos de ações, o que era conveniente a um regime ditatorial como o que havia se
imposto pelo golpe de 1964.
Pela Constituição de 1988, a atual, o Ministério Público passou a não
pertencer a nenhum dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e
Judiciário. O Ministério Público ganhou nessa Carta uma seção específica, e
a garantia de independência foi dada pelo Artigo 127: “Ao Ministério Público
é assegurada autonomia funcional e administrativa”. (Constituição, 1988: 90).
O artigo seguinte reforça a independência de promotores/as e procuradores/as,
dando a eles/as garantias como a vitaliciedade, a inamovibilidade, salvo por
decisão de órgão colegiado, e a irredutibilidade de vencimentos.
Ao contrário da Constituição de 1969, promulgada durante o regime militar,
a Constituição de 1988 entrou em vigor já em um governo civil e às vésperas
de uma eleição presidencial direta. Os avanços que o novo texto constitucional
representou para o Ministério Público são considerados por juristas exemplo do
espírito democrático que se expandia pelo país. É o caso de Mazzili: “Há estreita
ligação entre a democracia e um Ministério Público forte e independente” (1989:
49).
O Artigo 129 da Constituição de 1988 lista nove funções institucionais do
Ministério Público. Entre as novas atribuições dadas pelo texto da Carta, uma
das principais foi a da defesa da cidadania e do patrimônio público. Isso está
descrito no Inciso II: “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos” (Constituição, 1988: 92).
Para poder cumprir as novas incumbências, o Ministério Público ganhou
novos poderes que lhe permitem, sem necessidade de nenhuma autorização de
outro órgão ou instituição, requisitar investigações e instalação de inquéritos
policiais, exigir a entrega de documentos, expedir notificações, colher
depoimentos e tomar outras providências.
Apesar de as novas funções do Ministério Público terem sido aprovadas no
texto da Constituição de 1988, só nos anos seguintes as alterações começaram
realmente a ser colocadas em prática. A regulamentação dos novos poderes foi
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feita pela Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e também foi preciso alterar a
estrutura do Ministério Público e fazer novas contratações. Hoje, o Ministério
Público é formado pelo Ministério Público da União, que se subdivide em
Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e
Territórios, e pelo Ministério Público dos estados. Para este estudo, interessa de
forma especial a atuação de procuradores/as da República –, que, na esfera do
Ministério Público Federal, investigam denúncias de irregularidades envolvendo
autoridades e interesse da União – e de promotores/as –, que pertencem ao
Ministério Público dos estados e em muitas situações também investigam
autoridades, só que em nível estadual.
Também graças ao novo texto constitucional, a hierarquia dentro do
Ministério Público só existe no plano administrativo, não no funcional. Assim,
promotores/as e procuradores/as não podem receber ordens para suspender
algum tipo de investigação ou mudar a forma como ela está sendo conduzida.
Depois de as mudanças necessárias terem sido concluídas, a partir de
meados da década passada, promotores/as e procuradores/as começaram a atuar,
de forma sem precedentes no Ministério Público, no controle da atividade de
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O órgão parece,
com isso, estar se adequando ao espírito que para alguns juristas permeou as
mudanças inseridas na Constituição. “A opção do constituinte de 1988 foi, sem
dúvida, conferir um elevado status constitucional ao Ministério Público, quase
erigindo-o a um quarto Poder: desvinculou a instituição dos Capítulos do Poder
Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário” (Mazzilli, 1989: 46,
grifos originais).
Como se verá a seguir, o uso para se referir ao Ministério Público da expressão
‘quarto poder’, a mesma tradicionalmente utilizada para falar da imprensa, é
simbólica, já que de alguma forma ambos passam a atuar quase unidos a partir
dessas mudanças.
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2. Duas décadas e três revistas
O estudo sobre as fontes jornalísticas de reportagens envolveu as três maiores
revistas semanais informativas brasileiras: Época, IstoÉ e Veja.1 Os exemplares
das revistas foram consultados nas bibliotecas da Universidade de Brasília, do
Centro de Ensino Universitário de Brasília, do Senado Federal, no banco de
dados do jornal Correio Braziliense e, especificamente aqueles referentes a
2010, em bancos de dados eletrônicos mantidos pelas próprias publicações.
Foram analisados todos os exemplares dessas revistas publicados no
primeiro semestre de cada um dos seis anos de eleições presidenciais diretas
desde a redemocratização: 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010. 2 A revista
Época começou a circular no final do primeiro semestre de 1998, mas até o final
de junho daquele ano não publicou nenhuma reportagem que se encaixasse no
corpus definido neste estudo. Assim, as reportagens publicadas por Época só
entram no levantamento a partir de 2002. Esses anos foram escolhidos porque o
as eleições os torna semelhantes, facilitando a comparação para estudo.
Além disso, foram aplicados outros filtros, só sendo consideradas as
reportagens que se enquadrassem nos seguintes critérios:
1. foram produzidas pelas sucursais das revistas em Brasília;
2. foram publicadas na editoria de Brasil, a primeira e mais nobre de cada
uma das revistas;
3. divulgaram uma denúncia exclusiva ou com alguma informação
importante exclusiva.
Para se verificar o tipo de reportagem – se com denúncia ou não – e também
sua origem – a fonte principal das informações reproduzidas na reportagem – foi

1) Dados do Instituto Verificador de Circulação de dezembro de 2010, o último ano analisado
neste estudo, mostravam que as revistas chegaram às seguintes tiragens: Veja: 1.077.976; Época:
401.231; e IstoÉ: 325.866.
2) A pesquisa referente a 2010 foi feita com o auxílio de Erika Ventura Gross e Nicolle Brandão,
pesquisadoras do programa de iniciação científica da Universidade de Brasília realizado, com
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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usado o critério ausência/presença da análise de conteúdo (Bardin, 1977)3. O
corpus inclui tanto as chamadas reportagens investigativas – aquelas que são
fruto da investigação do/a repórter – quanto as reportagens que têm como base
de informações investigações oficiais feitas por agentes do Estado, tema ao qual
nos dedicamos em estudo anterior (NASCIMENTO, 2010).
No que se refere às reportagens que tratam de investigações oficiais, para
facilitar a análise, as fontes jornalísticas analisadas foram classificadas de
acordo com o poder da República ao qual pertencem ou ao Ministério Público,
que como se viu é independente dos três poderes. Assim, policiais, fiscais da
Fazenda, e agentes de órgãos de segurança, por exemplo, foram classificados
dentro do Poder Executivo. Também são do Executivo as investigações do
Banco Central e da Controladoria Geral da União (CGU). Têm sua origem
atribuída ao Legislativo principalmente aquelas reportagens que derivam de
investigações de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), do Tribunal de
Contas da União (TCU), órgão assessor do Congresso Nacional, e de Tribunais
de Contas dos Estados (TCEs). Na cota de reportagens do Judiciário, ficam
aquelas feitas a partir de processos tramitando em qualquer uma das instâncias
desse poder, e têm a origem classificada no Ministério Público as reportagens
fruto de investigações de procuradores/as da República ou de promotores/as.
Em situações raras, uma reportagem sobre investigações tem origem em poderes
distintos ou em um poder e no Ministério Público. Nesse caso, para a análise,
foi considerado o poder ou o Ministério Público que, de acordo com o texto da
reportagem, mais tenha contribuído para a coleta de informações.

3) Uma reportagem foi considerada com denúncia quando elementos presentes no texto –
como acusações, suspeições, listas de irregularidades - indicavam se tratar efetivamente de uma
denúncia. A ausência desses elementos fez com que a reportagem não fosse incluída no corpus.
De forma semelhante, as fontes das informações foram aquelas citadas no texto. Assim, uma fonte
que possa ter colaborado com o jornalista, mas não está presente no texto, não foi considerada.

32

Solano Nascimento

3. O avanço do Ministério Público como fonte
jornalística
Os dados mostram uma diferença muito grande na participação do Ministério
Público na origem de reportagens com denúncias entre os dois extremos do
período pesquisado. Em primeiro lugar, deve-se analisar a participação do
Ministério Público no total das 134 reportagens com denúncias exclusivas
encontradas no corpus. É bom salientar que os dados deste estudo devem
ser avaliados em termos de percentuais e proporções, já que a utilização de
filtros fez com que somente uma parte das reportagens com denúncias fosse
analisada. Não se pode, é claro, imaginar que o número 134 represente o total de
reportagens com denúncias publicadas nos anos analisados pelas três revistas, já
que está fora, por exemplo, o material publicado no segundo semestre dos anos
de eleições presidenciais e o que foi produzido por jornalistas de outras praças,
que não atuam em Brasília.
Ano a ano, a análise da participação do Ministério Público na origem de
reportagens resultou na seguinte tabela:

Tabela 1 – Total de reportagens com denúncia originadas no MP
Ano

Total de reportagens com
denúncias

Reportagens com origem
no MP

1989

8

0

1994

12

0

1998

9

2 (22%)

2002

38

14 (37%)

2006

33

4 (12%)

2010

34

12 (35%)
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A Tabela 1 inclui no total de reportagens com denúncias tanto as que são
fruto efetivamente da investigação jornalística quanto aquelas que se originam
em informações relacionadas a investigações oficiais. Se forem deixadas de lado
as reportagens fruto da investigação jornalística e passarem a ser consideradas
somente as reportagens que têm origem em investigações oficiais, a participação
do Ministério Público como fonte se torna ainda mais representativa. Das 134
reportagens com denúncias selecionadas para o corpus, 81 foram baseadas em
investigações oficiais, e a participação do Ministério Público em sua origem, ano
a ano, pode ser vista na tabela a seguir:

Tabela 2 - Total de reportagens sobre investigações oficiais originadas no MP
ANO

Número de reportagens
sobre investigações

Reportagens originadas no
Ministério Público

1989

2

0

1994

3

0

1998

5

2 (40%)

2002

25

14 (56%)

2006

23

4 (17%)

2010

23

12 (52%)

TOTAL

81

39 (48%)

Como a Tabela 2 mostra, o Ministério Público não aparece como fonte nos
dois primeiros anos de eleições presidenciais diretas pós-regime militar, 1989 e
1994. O Ministério Público só passa a aparecer na origem das reportagens sobre
investigações no ano de 1998. Depois, nos anos 2002 e 2010, se apresenta como
fonte de mais da metade de todas as reportagens sobre investigações publicadas
pelas três grandes revistas semanais.
Como foi visto anteriormente, ainda que a mudança de status, poder e
prerrogativas do Ministério Público tenha sido definida na Constituição de 1988,
foram necessários alguns anos para a regulamentação de artigos do novo texto
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e para a reestruturação da instituição. Assim, pode-se dizer que foi em meados
da década de 1990 que efetivamente o Ministério Público mostrou-se preparado
para assumir seu novo papel no Estado. E não por acaso é justamente em 1998
que o Ministério Público aparece pela primeira vez como fonte de reportagens
com denúncias no corpus analisado.
Ainda assim, os números referentes aos anos de eleições presidenciais
mostram claramente a existência de duas fases de publicação de reportagens
com denúncias. A primeira vai de 1989 a 1998, em que o total dessas reportagens
– incluídas aquelas fruto do jornalismo investigativo e as originárias em
investigações oficiais – oscila ao redor de uma dezena. A segunda fase se inaugura
em 2002 e prossegue nos dois anos de eleições presidenciais seguintes. Nesta
fase, o total de reportagens com denúncias nas três revistas passa a ultrapassar
três dezenas. É como se tivesse sido estabelecido um novo patamar de publicação
de reportagens com denúncias, e é neste novo patamar que a participação do
Ministério Público como fonte jornalística pode ser mais bem analisada.
Os números indicam que em 2002 membros do Ministério Público –
procuradores da República e promotores – já haviam de certa forma dominado
o processo de atuação junto à mídia, e por isso mais de metade de todas as
reportagens com denúncias referentes a investigações oficiais tiverem origem
no trabalho da instituição. Os primeiros anos da década 2000 foram férteis para
o relacionamento entre membros do Ministério Público e a imprensa, e não era
incomum procuradores/as da República serem inclusive alvo de reportagens
bastante positivas e até figurarem na capa de revistas como exemplos de agentes
do Estado a serviço da luta contra a corrupção.
O seguinte ano de eleições presidenciais, no entanto, mostra uma espécie
de enfraquecimento do Ministério Público como fonte jornalística. Em 2006, a
participação da instituição na origem das reportagens que tratam de investigações
oficiais caiu para 17%.
Pessoas ligadas ao PSDB e ao DEM, antigo PFL, os principais partidos que
apoiaram os dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995
a 1998 e 1999 a 2002) costumam dizer que esse ‘encolhimento’ do Ministério
Público se deve ao fato de muitos dos membros da instituição, principalmente
procuradores/as da República, serem simpatizantes do PT. Assim, ao investigarem
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integrantes do governo FHC e vazarem informações à imprensa, os membros do
Ministério Público estariam ajudando o PT, que era a principal força de oposição.
Como o petista Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência no começo de
2003, os integrantes do Ministério Público ligados ao PT teriam se recolhido.
Em seu livro Ministério Público: organização, representações e trajetórias,
o promotor Bruno Machado levanta outra hipótese. Na obra, o estudioso
analisa, com base em entrevistas com membros do Ministério Público, a
relação entre a instituição e a imprensa. Para Machado, um dos fatores que
reduziu o aparecimento do Ministério Público como fonte de reportagens com
denúncias foi o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro
mandato (2003-2006), ter escolhido um procurador-geral da República – que
administrativamente é o chefe do Ministério Público – que dava respaldo a
procuradores/as, apresentando denúncias de investigações conduzidas por eles/
as. Algo que contrastava com o que tinha sido verificado no governo de Fernando
Henrique Cardoso, em que um dos procuradores-gerais chegou a ser apelidado
pela imprensa de “engavetador-geral da República” por conta da fama de não
apresentar denúncias contra autoridades e outras pessoas ligadas ao Executivo
federal. “A ausência de liderança do anterior procurador-geral teria levado a
que determinados procuradores assumissem abertamente alianças com parte da
imprensa” (Machado, 2007: 256-257).
O primeiro procurador-geral do governo Lula foi Cláudio Fonteles, mas os
que o sucederam nos dois mandatos do ex-presidente foram escolhidos de forma
semelhante e com perfil não muito distinto. No entanto, apesar de esse ‘modelo’
de procuradores-gerais ter sido mantido, o ano de 2010 mostra uma espécie
de retomada pelo Ministério Público de seu papel como fonte jornalística para
reportagens com denúncias. É ilustrativo se comparar essa participação com a dos
três poderes da república na origem das reportagens que tratam de investigações
publicadas em 2010.
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Figura 1 – Fontes de reportagens sobre investigações oficias em 2010

A análise do ano de 2010 indica que essa retomada do espaço do Ministério
Público tem características específicas. Diferentemente do que havia ocorrido
em 2002, as reportagens com base em informações do Ministério Público
deixaram de ter sua origem quase única em procuradores/as da República
sediados/as em Brasília e seu foco quase único em autoridades federais. Grande
parte das informações obtidas pelas revistas saíram do trabalho de promotores/
as em distintas unidades da federação e ainda tiveram como foco, muitas vezes,
problemas relacionados a autoridades de atuação regional.

4. Possíveis razões para o surgimento da fonte
privilegiada
Os dados levantados neste estudo permitem concluir que o fato de a Constituição
de 1988 ter definido, como características da atuação de promotores/as e
procuradores/as do Ministério Público, a autonomia, a inexistência de subordinação
funcional e a incumbência de proteger o patrimônio público e social – o que os/
as botou no rastro de irregularidades praticadas por autoridades – transformou
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esses/as profissionais em fontes jornalísticas privilegiadas. Por causa dessas
características, promotores/as e procuradores/as têm uma série de vantagens
como fontes em relação até a outros/as profissionais que também têm atribuições
investigativas, como policiais e fiscais de determinados órgãos de governo, que
são subordinados/as aos poderes executivos municipais, estaduais ou federal.
Por conta dessa subordinação, não é muito freqüente a Polícia Civil repassar
para jornalistas o resultado parcial de uma investigação que comprometa um/a
político/a ligado/a ao/à governador/a ou a partidos que o sustentam no poder,
por exemplo. O mesmo ocorre muitas vezes com policiais federais em relação
a autoridades do governo federal. Há casos desse tipo de ‘vazamento’, mas
são exceções, pois o controle das investigações feitas por policiais é rígido.
Ao contrário de um/a procurador/a, um/a delegado/a de polícia que divulgue
uma informação considerada incômoda por governantes pode ser transferido/a,
afastado/a da investigação ou sofrer algum outro tipo de punição. Com autonomia
e sem risco de represálias de superiores, os/as procuradores/as e promotores/as
do Ministério Público podem, em tese, repassar à imprensa o que quiserem. Na
prática, os/as integrantes do Ministério Público podem agir com a independência
que teoricamente os/as jornalistas possuem e com o poder de investigação que
os/as policiais têm.
Há diversos outros componentes que fazem procuradores/as e promotores/
as se tornarem ótimas fontes para repórteres. Um fundamental é o fato de os/
as investigadores/as do Ministério Público estarem a serviço de uma instituição
pública e, por consequência, serem o que na rotina jornalística é denominado
‘fontes oficiais ou institucionais’. As fontes oficiais são assim definidas pelo
estudioso Nilson Lage: “Fontes oficiais são mantidas pelo Estado; por instituições
que preservam algum poder de Estado, como as juntas comerciais e os cartórios de
ofício; e por empresas e organizações, como sindicatos, associações, fundações
etc. (2001: 63).
Na avaliação do estudioso italiano Mauro Wolf, credibilidade e produtividade
são alguns dos principais critérios que levam um/a jornalista a procurar
determinada fonte e, de forma frequente, a optar pelas fontes oficiais. Ao se ver
a descrição desses critérios feita pelo autor, pode-se concluir que integrantes do
Ministério Público se adaptam muito bem a eles:
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A produtividade, por seu lado, diz respeito às razões pelas quais,
normalmente, prevalecem as fontes institucionais: é que elas fornecem
os materiais suficientes para fazer a notícia, permitindo, assim, que os
órgãos de informação não tenham de recorrer a demasiadas fontes para
obterem os dados ou os elementos necessários. A produtividade associase não só ao tipo e à qualidade de materiais que uma fonte é capaz de
fornecer, mas também à necessidade que o órgão de informação tem de
limitar – em igualdade de condições – o número de fontes a consultar, de
forma a não ter custos demasiado elevados e prazos demasiado dilatados.
Tendencialmente, as fontes oficiais correspondem melhor do que as outras
a essas necessidades organizativas das redacções. O factor da credibilidade
está ligado à observação anterior: do ponto de vista dos jornalistas, as fontes
devem ser tão credíveis que a informação fornecida exija o mínimo possível
de controlo. Caso contrário, a notícia teria de ser verificada a partir de, pelo
menos, duas fontes diferentes, mas se a informação puder ser explicitamente
atribuída a uma única fonte, o problema da credibilidade passa do jornalista
para a fonte explicitamente citada na notícia. Do ponto de vista dos
procedimentos produtivos jornalísticos, as fontes estáveis, institucionais,
acabam por assumir uma credibilidade adquirida com o tempo e também
ela rotinizada (Wolf, 1999: 225).

O sociólogo norte-americano Michael Schudson reforça essa idéia tratando
como “tendência” o fato de as notícias serem dependentes da legitimação de
fontes oficiais (2003: 54), e o pesquisador argentino Silvio Waisbord, radicado
nos Estados Unidos, lembra que, mesmo entre as fontes oficiais existem
algumas que ganham maior ou menor prestígio entre jornalistas. As que ganham
maior prestígio costumam ser aquelas que reúnem pelo menos uma destas
características: 1) têm muita informação; 2) são próximas a suspeitos/as; 3)
assumem ter conhecimento sobre corrupção; ou 4) conseguem em primeira mão
informação sobre investigações judiciais ou parlamentares (2000, p.100).
As fontes do Ministério Público reúnem todas essas características. Pelo
trabalho que fazem, promotores/as e procuradores/as têm muita informação e
estão muito próximos/as a suspeitos/as, ainda que ao contrário do que ocorre
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com políticos/as não sejam amigos/as ou colegas dos/as acusados/as. Ao
tomarem depoimentos e acompanharem operações policiais, por exemplo,
procuradores/as e promotores/as têm um acesso privilegiado ao que suspeitos/
as dizem. Em segundo lugar, é evidente que os membros do Ministério Público,
graças em grande parte ao que foi traçado pela Constituição de 1988 e por sua
regulamentação, têm conhecimento sobre práticas de corrupção. E, por último, o
acesso de procuradores/as e promotores/as a investigações é facilitado tanto pelo
fato de serem eles/as que encabeçam grande parte das investigações quanto pela
prerrogativa legal que têm de acompanhar o trabalho de policiais.
Outra característica que faz de promotores/as e procuradores/as fontes muito
atraentes para jornalistas está ligada à peculiaridade do trabalho de integrantes
do Ministério Público. Pelo que fazem, procuradores/as e promotores/as têm
acesso a informações que normalmente só estão disponíveis a autoridades que,
via de regra, não têm interesse em divulgá-las, como ministros/as, secretários/
as e, algumas vezes, delegados/as de polícia. Assim, integrantes do Ministério
Público dão um rótulo oficial para alguma informação – quando uma denúncia
aparece em relatório de um/a procurador/a ou promotor/a já passa a ser
considerada documentada –, mas ao contrário de outras autoridades têm grande
interesse em sua divulgação.

Considerações finais
Além da teoria do jornalismo, há que se levar em conta ainda o momento
histórico em que houve a mudança na legislação envolvendo o Ministério
Público e que teve reflexos diretos na produção jornalística. A Constituição de
1988 foi promulgada na esteira de uma série de eventos políticos que sucederam
o fim da ditadura militar que governou o país por duas décadas. Nos anos que se
seguiram, os mecanismos de controle do Estado se multiplicaram, dentro de um
processo de amadurecimento democrático, e era de se esperar que o aumento de
ferramentas fiscalizatórias estimulasse o aparecimento de novas fontes, novos/
as agentes na produção jornalística. A análise de um período de 20 anos mostra
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que nenhuma outra instituição conseguiu tão bem se firmar nesse novo cenário
de fornecimento de informações para a imprensa como o Ministério Público.
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Revista Recreio: Propaganda para
criança como se fosse jornalismo
Dioclécio Luz1

Abstract: Journalism and Advertising must not be mistaken for each other, as many
authors assert and legislation, and professional standards as well, warn. However, a new
category is conceived, “publinotícia” or “publijornalismo” - a fusion of journalism and
advertising - which we repute as a farce. We understand that this alleged category of
journalism hurts the ethical contract established between press and readers, as the late
seek news but finds themselves buying advertising disguised as journalism. This paper
presents the case study of “Recreio”, a weekly publication. It promotes films and other
products as if news stories, inducing children and teenagers to believe that is journalism
what they acquire. After analyzing 14 issues of “Recreio” in four years, it was found the
practice of “publijornalismo”.
Keywords: “journalism”, “advertising”, “child”, “ethics”, “publijornalismo”.

Resumo: Jornalismo e publicidade não podem se confundir, afirmam diversos autores,
alertam as normas profissionais e a legislação em vigor. No entanto, cogita-se de uma
nova categoria, a “publinotícia” ou “publijornalismo” - a fusão do jornalismo com a
publicidade, algo que creditamos como farsa. Entendemos que esta pretensa categoria
de jornalismo fere o contrato ético estabelecido entre a imprensa e o leitor, que busca
notícia, mas se vê adquirindo propaganda camuflada como jornalismo. É o caso da
revista semanal Recreio. Ela promove filmes e outros produtos como se fosse matéria
jornalística, induzindo crianças e adolescentes a acreditarem que se trata de jornalismo o
que adquirem. Analisadas 14 edições da Recreio em quatro anos, constatou-se a prática
do “publijornalismo”.
Palavras chaves: “jornalismo”, “publicidade”, “criança”, “ética”, “publijornalismo”.

1) Jornalista e radialista, ministra cursos e oficinas sobre radiodifusão comunitária, jornalismo e
democracia na comunicação. Tem artigos publicados tratando de meio ambiente, cultura, rádios
comunitárias e análise crítica da imprensa. Publicou nove livros sobre diversos temas, incluindo
dois de reportagens e dois sobre rádios comunitárias. Concluiu o Mestrado em Comunicação pela
Universidade de Brasília em 2011.

[Práticas Socioculturais e Discurso:
Debates transdisciplinares em novas reflexões, pp. 43 - 60]
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1. Propaganda e jornalismo
O termo publicidade origina-se do latim, publicus, “propriedade do que é público;
relativo ao povo ou ao Estado; ato de tornar (algo) público” (Casaqui, 2009: 295).
Isto é: “a atividade publicitária, que engloba as agências, produtores, veículos
de comunicação, refere-se à concepção, produção e transmissão de mensagens
comerciais que atendem as necessidades de comunicação dos anunciantes”.
(idem). (grifo nosso). Embora, em certos casos, a publicidade apresente-se como
de interesse público e social (uma campanha de saúde ou informes sobre bolsafamília, por exemplo), nem sempre ela presta este tipo de serviço.
Para Roland Barthes, apud Casaqui (2009: 296), a linguagem publicitária
transmite simultaneamente, três mensagens: 1) a mensagem literal, ou denotada;
2) a mensagem associada, ou conotada; 3) a mensagem declarada, ou referencial,
que é a alusão a uma marca, ou a um anunciante. Para Braudillard, apud Casaqui
(2009: 296), a publicidade é puramente um discurso sobre o objeto e ela própria
objeto.
O senso comum confunde “propaganda” com “publicidade”. Porém, o
conceito de propaganda é mais amplo: “Abrange tanto a difusão de valores e
ideias pela publicidade quanto a propaganda política, a religiosa, os sistemas
ideológicos fundados em convicções filosóficas, em estruturas de poder, em
práticas sociais comunitárias. Sendo assim, a publicidade é uma forma de
propaganda, mas esta não se limita ao caráter comercial”. (Casaqui, 2009: 291).
Quanto ao jornalismo, diversos autores afirmam a existência de uma
associação entre o campo da ética e o do jornalismo. O professor Luiz Costa
Pereira Júnior afirma que: “O jornalismo é um campo de aplicação da ética, mas é
também uma disciplina de verificação instrumental. Só fará sentido na interseção
entre: Desempenho técnico (cujo terreno é verificável); e Compromisso ético e
humanístico (seu horizonte é a cidadania)”. (Pereira Junior, 2010: 13).
O jornalista, radialista e professor de história, Heródoto Barbeiro, também
advoga a necessidade da ética no jornalismo. Para ele, a falta de ética resulta em
mais desigualdade e injustiça social. E diz ainda que: “O campo da ética não
é o campo exclusivo das vontades e do livre-arbítrio de cada jornalista; é uma
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construção consciente e deliberada de um conjunto de pessoas em sociedade”.
(Barbeiro; Lima, 2003: 19).
Nelson Traquina (2005: 130) observa que ser jornalista implica na partilha
de um ethos que tem sido afirmado há mais de 150 anos; corresponde a uma
“constelação de valores” como: liberdade, credibilidade, associação com a
verdade, objetividade. Não por acaso, surge a imagem da imprensa como guardiã
(cão-de-guarda) do indivíduo e da sociedade; mais um pouco e o jornalista se
torna o “paladino da justiça”.
O jornalismo é também “a instituição” que relata “fielmente” a história. É
o espelho dos fatos, ou, no extremo, aquela que traz “a verdade”. E para tanto é
necessário ser crítico – duvidar, questionar, incomodar.
O espanhol Miguel Rodrigo Alsina, apud Pereira Junior (2010: 26), observa
que a matriz da notícia não é a “realidade”, mas a percepção. O que acontece
externo ao repórter independe dele, mas só “existe” depois que ele percebe, e
relata. “O singelo ato de noticiar é de antemão uma forma de propor um mundo
entre aspas, alterado antes mesmo da intenção deliberada de distorcer” (apud
Pereira Junior, 2010: 26). O saber do jornalista é o dispositivo que regula o
enquadramento da notícia – ele, o repórter, percebe a notícia; ele sabe como
transformar o fato em notícia. “O ato de apurar e escrever na imprensa envolve
tanto a retórica (ter o público como horizonte) quanto à ética (respeitar esse
público e a realidade que se testemunhou para ele) e a técnica (exige que se
trabalhe sobre o verificável). O produto do trabalho jornalístico é sempre uma
combinatória”. (Pereira Junior, 2010: 75).
Portanto, há diferenças claras entre a prática jornalística e a prática da
propaganda/publicidade. E, a priori, por razões éticas, os dois campos não
devem ser confundidos. O texto jornalístico não pode ser confundido com a
propaganda de produtos. Fazer isso seria levar o leitor ao engodo, à farsa, à
mentira, à traição. Neste ponto, Carlos Chaparro é enfático:
Quando o jornalismo assume a intenção de fazer propaganda, e a serviço
dessa intenção utiliza suas melhores técnicas, atraiçoa a sociedade, que
dele espera veracidade e honestidade, porque o supõe confiável. Ao fazer
intencionalmente propaganda, o jornalismo atraiçoa a própria natureza,
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porque vilipendia o direito à informação, princípio fundamental da sua
estrutura de razões. (grifo nosso). (Chaparro, 2012).

Uma outra diferença entre o jornalismo e a propaganda é a retórica. O
objetivo da retórica jornalística é convencer o público de que está sendo fiel aos
fatos, verdadeiro no relato do que vê, verdadeiro ao “buscar a verdade”.
Já a retórica publicitária lida com a invenção, com a criatividade; é uma
“brincadeira”; ela pretende convencer o público a adquirir o produto (ou ideia,
ideologia, proposta, etc.) buscando a simpatia do consumidor, criando ou
provocando desejos.
Quanto aos profissionais, sobre eles recaem normas éticas não impositivas.
O Código de ética dos jornalistas diz em seu artigo 12: “O jornalista deve:
IV – informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter
publicitário ou decorrerem de patrocínios ou promoções”. (FENAJ, 2007). Por
sua vez, o Código de ética dos publicitários estabelece em seu Artigo 30: “A
peça jornalística [...] deve ser apropriadamente identificada para que se distinga
das matérias editoriais e não confunda o Consumidor”. (CONAR, s/d). Cabe
registrar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) também exige a
distinção dos dois campos. Diz o artigo 36: “A publicidade deve ser veiculada de
tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal”. Por
sua vez, o parágrafo 2º do artigo 37 da mesma lei define “publicidade enganosa”
quando ela atinge a criança: “É abusiva [...] a publicidade que se aproveite da
deficiência de julgamento e experiência da criança”. (grifo nosso).

2. Publinotícia e publijornalismo
Apesar de vasta literatura e de um conjunto de normas profissionais estabelecerem
que deve haver distância entre jornalismo e publicidade, há os que acreditam
na existência de uma nova categoria, fusão dos dois campos, denominada
de “publijornalismo” ou “publinotícia”. A expressão “publijornalismo” foi
apresentada pelo jornalista Alcino Leite Neto, em artigo publicado em 27 de
julho de 1998. Neto defende um “novo jornalismo” onde “tudo” seria produto

Revista Recreio: Propaganda para criança como se fosse jornalismo

47

de mercado, inclusive a notícia. “A noção de mercadoria é generalizada dentro
das publicações e atinge todos os seus processos, mesmo os que dizem respeito
às iniciativas de crítica, de explicação, elucidação, investigação ou contestação
próprias da imprensa”. (NETO, 1998). Os dois campos – publicidade e jornalismo
- se convertem numa só coisa: “A publicidade [...] se infiltrou nos organismos
jornalísticos e transformou a imprensa em outra coisa: em “publijornalismo”,
para cunhar um neologismo provisório”. (Neto, 1998).
Na sua dissertação de mestrado, Fabiana Moraes faz uso do termo
“publinotícia” para explicar essa mistura de jornalismo com publicidade.
“Publinotícia” é uma categoria de não-noticia no jornalismo, diz a autora. “A
publicação (no caso, a Revista Caras) realiza suas matérias apoiando-se nos
parâmetros desse conceito híbrido da indústria do infoentretenimento (este um
conceito híbrido em si)”. (Moraes, s/d).
Fabiana apresenta a “publinotícia” como um novo paradigma midiático, um
“jornalismo de anunciantes”.
Numa sociedade iconocêntrica, onde se vê um jornalismo que se utiliza
cada vez mais da linguagem e das práticas televisivas, além de sofrer
fortes pressões mercadológicas, a liberalização de dogmas e mitos que
sustentavam o ethos dos jornalistas caiu por terra. A nova orientação da
mídia se dá no sentido de atrair anunciantes, e não mais no sentido estrito
de informar. (Moraes, s/d)

A serviço da publicidade, a “publinotícia”, não critica, não incomoda. “Esse
tipo de jornalismo, diz Marshall, está estrategicamente preparado para não
desagradar a ninguém, seja leitor, usuário, consumidor, cliente, dono, anunciante,
etc.” (Marshall, apud Moraes s/d).
A bem da verdade, a mistura de jornalismo com publicidade não é novidade.
No século XIX folhetins faziam isso. Ao longo do tempo, porém, o capital se
sedimentou e determinou a atividade da imprensa como mais uma entre tantas:
O aparecimento do jornal está subordinado ao desenvolvimento da economia
de mercado e das leis de circulação econômica. Ou seja, o jornal surge
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como o instrumento de que o capitalismo financeiro e comercial precisava
para fazer que as mercadorias fluíssem mais rapidamente e as informações
sobre exportações, importações e movimento do capital chegassem mais
depressa e mais diretamente aos componentes do circuito comercial. Seria
ingênuo perceber, a partir desse nascimento, a notícia como algo alheio ao
meio econômico, ao mercado, tentando entendê-la apenas como um produto
informativo, e não como um meio de promoção e divulgação de produtos.
(Lage apud Moraes, s/d).

Este jornalismo híbrido (publinotícia ou publijornalismo) é mais uma criação
dos empresários do que dos jornalistas. Ocorre que, pretendendo-se um “bom
profissional”, o jornalista estaria disposto a abrir mão do ethos da profissão para
se adequar às novas categorias criadas pelos empresários. A propósito, Sylvia
Moretzsohn observa que profissionalismo se tornou “uma palavra de ordem do
empresariado”; ele estaria sendo utilizado para encobrir “as relações de poder
e a manipulação sutil” do patrão sobre os jornalistas. (Moretzsohn, 2002). Para
ela, “publinotícia” ou “publijornalismo”, este “jornalismo” que não influi sobre
a realidade é um absurdo: “a não ser que considerássemos a realidade como um
dado, e não uma construção social”. (idem).
No caso da Revista Recreio, é evidente que há uma tentativa de transformar
em notícia o que é propaganda (“publijornalismo”). Consideramos que fazer
isto não é ético - o “publijornalismo” é uma camuflagem da propaganda como
jornalismo.

3. Metodologia
A revista Recreio é uma das publicações semanais da Editora Abril. Destinada
ao público infantil e infanto-juvenil, é vendida nas bancas às quintas-feiras. Ela
costuma vir acompanhada de “brindes”. A maior parte das revistas pesquisadas
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possuía 44 páginas (incluindo capa e quarta capa) na época dessa pesquisa2; a
diretora de redação é a jornalista Fernanda Santos.
Este estudo objetiva avaliar se a revista Recreio disponibiliza em suas
páginas a propaganda como se fosse jornalismo. Essa propaganda estaria focada
em filmes infantis e infanto-juvenis.
Foram selecionadas quatorze edições da revista Recreio no período de 2008
a 2012. A quantidade é uma amostra do período, escolhendo-se aquelas que
traziam nas capas chamadas para filmes; destas apenas uma revista é exceção - a
matéria de capa não trata de filme.
Eis as revistas selecionadas (ano, número da edição e dia/mês):
Ano 2012: nº 637, 24/05; nº 638, 31/05; nº 639, 07/06; nº 641, 21/06.
Ano 2011: nº 572, 24/02.
Ano 2010: nº 562, 16/02.
Ano 2009: nº 461, 08/01; nº 492, 13/08; nº 493, 20/08; nº 505,12/11; nº 512,
28/12; nº 513, 30/02.
Ano 2008: nº 410, 17/01/08; nº 459, 25/12/08.

4. Análise com foco em propaganda
Feita esta seleção, partiu-se para uma análise de capa e conteúdo, identificando,
uma a uma, o que podia se configurar como propaganda3. Eis os resultados
obtidos:
Recreio nº 641 – 21/06/2012. Capa - propaganda do filme A era do gelo 4
(p. 8 a 13) – Figura 1. A propaganda do filme ocupa inteiramente a capa; o texto,
nas páginas internas, ocupa 6 páginas. É a primeira vez em que a revista tem 36
2) A partir do número 641 (junho/2012) o número de páginas foi reduzido para 36, mantendo-se
como padrão até hoje. Houve uma redução no volume da revista, mas o preço de capa foi mantido.
Consideramos que isto é uma atitude comercial antiética da Editora Abril.
3) O ideal seria apresentar todas as capas e ilustrações com as propagandas citadas. No entanto,
se isto fosse feito o artigo ocuparia pelo menos 30 páginas, o que vai além dos limites impostos
para sua admissão. Razão porque selecionamos apenas quatro figuras; aquelas que nos pareceram
mais exemplares.
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páginas – as demais seguem o padrão de 44 páginas (não há esclarecimentos dos
editores sobre o porquê da redução do número de páginas). Em contrapartida,
há bem mais propaganda deste filme e produtos associados a ele – a edição
é um marketing do filme A era do gelo 4. Além das seis páginas de texto, na
página 13 tem chamada para “mais imagens e trailer do filme”; na página 17,
uma propaganda do suco sem lactose ADES em parceria com o filme A era do
gelo 4, devidamente camuflada como “jogo de 7 erros” (Figura 2); nos rodapés
das páginas 20 e 21, camuflado como jogo de montar, mais propaganda do suco
ADES usando personagens do filme A era do gelo 4.

Figura 1: Capa da Recreio nº 641
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Figura 2: propaganda mascarada como “jogo dos sete erros” (p.17)

Recreio nº 639 – 07/06/2012. Não havia filmes estreando esta semana4,
então a capa abordou um “tema genérico”: “Segredos do Egito”. Há propaganda
do suco ADES (sem lactose), camuflada como “jogo de memória” na página 7.
Na página 14, há propaganda de novas atrações no Canal Gloob, sem informar
ao leitor que se trata de publicidade.
Recreio nº 638 - 31/05/2012. Capa - propaganda do filme Madagáscar 3 (p.
8 a 13) – Figura 3. A “reportagem” faz uma “visita aos estúdios de produção do
filme”. Quem bancou? A revista não diz. Na página 8 chamada para trailer do
filme Madagascar 3.

4) No caso, filmes que receberam grandes investimentos de marketing. Muitos transitam pelas
telas sem grande repercussão. A Recreio atua somente no filão das grandes produções infantojuvenis.
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Figura 3: Capa da Recreio nº 638

Recreio nº 637 - 24/05/2012. Capa - propaganda do filme Homens de
preto 3 (p. 8 a 13). Na página 9 chamada para o trailer do filme. Na página 10,
apresentação dos personagens (uma prática editorial comum ao lidar com os
lançamentos) – Figura 4. Na pagina 7 uma “brincadeirinha infantil”: uma página
para colorir; na verdade, parceria da ADES com a produção do filme Era do gelo
4. A revista não informa que é propaganda.
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Figura 4: Apresentação dos personagens do filme (Recreio nº 638, p. 10)

Recreio nº 572 - 24/02/2011. Capa - propaganda do filme Gnomeu e Julieta
(p. 8 a 11). Na página 25 propaganda do filme-documentário sobre Justin Biber.
Recreio nº 562 – 16/02/2010. Capa - propaganda do filme Tron: o legado
(p. 8 a 11). Na página 25, propaganda de um novo desenho da Disney Chanel.
Recreio nº 513 – 30/02/200. Capa - propaganda do filme Alvin e os esquilos
2 (p. 8 a 11).
Recreio nº 512 – 28/12/2009. Capa - propaganda de vários filmes;
lançamentos para 2010 (p. 8 a 11). Na página 9, descrição dos personagens dos
filmes anunciados.
Recreio nº 505 – 12/11/2009. Capa - propaganda do novo filme da série
Harry Potter, As relíquias da morte (p. 8 a 13). São seis páginas tratando de
jogos, descrições dos personagens; notas sobre as filmagens e atores. Na página
15, uma brincadeirinha para as crianças que é propaganda de refrigerante.
Recreio nº 493 – 20/08/2009. Capa - propaganda do filme A pedra mágica
(p. 8 a 11). Na pagina 21 propaganda do filme Era do gelo 3.
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Recreio nº 492 – 13/08/2009. Capa - propaganda do filme Força G (p. 8 a
12). Nas páginas 26 e 27 propaganda do filme As relíquias da morte (da série
Harry Potter) camuflada como “quis” (jogo de perguntas e respostas)
Recreio nº 461 – 08/01/2009. Capa - propaganda do filme O corajoso ratinho
Despereaux (p. 8 a 11). Na página 9, um box no centro da página anuncia que “o
filme O corajoso ratinho Despereaux estreia nos cinemas no dia 16 de janeiro”.
Na página 15, propaganda do game/filme High School Music (HSM).
Recreio nº 459 – 25/12/2008. Capa - propaganda do filme Coração de tinta
(p. 8 a 11). Na página 10, um marketing recorrente: apresentação dos personagens
do filme. Na página 2, propaganda de caixinhas com “néctar de fruta” da marca
“Fruthos”.
Recreio nº 410 – 17/01/2008. Capa - propaganda do filme Os seis signos da
luz (p. 8 a 11). Na página 15, propaganda de game mascarada como matéria. O
texto diz: “Mostre seu poder na aventura Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2”.

5. Análise de conteúdo jornalístico
Para averiguar se estávamos diante de jornalismo fizemos uma análise de
narrativa (texto, conteúdo), focando as manchetes e textos. A questão é: como a
revista escreve sobre o lançamento de filmes?
Observado que as matérias de capas de 13 das 14 publicações (de 2008 a
2012) selecionadas tratam de filmes que estréiam, foi feita uma amostragem
deste grupo, quando se selecionaram nove5 revistas com nove “reportagens”.

A primeira constatação é de que a Recreio faz uso de uma fórmula
redacional! Repete-se um padrão de “reportagem” com os seguintes
elementos: manchete, parágrafo introdutório e texto; box com resumo da
história; chamada para trailer do filme.

5) O nove foi escolhido por se tratar de um bom quantitativo diante do número de revistas
selecionadas (14). Por outro lado, a análise mostra que a publicação adota um modelo de texto que
se repete em todas as revistas selecionadas.
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Eis como a Recreio tratou de nove filmes: as manchetes (sublinhadas) e
trechos pinçados da “matéria”:
1. A era do gelo 4: A terra está em perigo e a culpa é do Scrat!: “o
esquilo mais louco do cinema continua arrumando confusão. Em A era do
gelo 4, novo filme da série, ele vai provocar a separação da Terra em vários
continentes”. (p. 8).
2. Madagascar 3: Eles voltaram e vão aprontar. Descobrimos coisas
bacanas desta comédia animada maluca” (nº 638, pg. 9).
3. Homens de preto 3. Eles continuam entre nós. “O divertido agente Jay
(Will Smith) está sempre tentando salvar o mundo e evitar que o parceiro
entre em enrascadas” (nº 637, p. 10).
4. Alvin e os esquilos 2. Turma afinada. “Prepare os ouvidos: Simon,
Alvin e Theodore estão de volta! O filme Alvin e os esquilos 2 tem um toque
feminino, com a chegada das Esquiletes, garotas que desafiam os irmãos
numa competição” (nº 513 , p. 8).
5. Gnomeu e Julieta. Confusão no jardim. Parece maluquice, mas no filme
Gnomeu e Julieta, esses enfeites (gnomos de jardim) que parecem quietos e
comportados são bem agitados, levam uma vida secreta e cheia de conflitos,
sem que os humanos percebam”. (nº 572, p. 8)
6. Justin Biber – never say never. Febre na tela. “O documentário mostra
Justin nos bastidores dos shows, tocando, conversando com a sua equipe…
Mas também apresenta o garoto simples que é brincalhão e tem manias
bizarras – ele adora comer pizza de abacaxi (eca!)”. (nº 572, p. 24).
7. A pedra mágica. Amuleto encantado. “O que você pediria se pudesse
realizar qualquer desejo? Iria querer voar? Ganhar poderes mágicos?
Transformar seu irmão numa criatura bizarra? É impossível não ter ideias
assim ao assistir ao filme A pedra mágica, que conta a história de um
poderoso amuleto vindo do espaço”. (nº 493, p. 8).
8. Tron: o legado. Perigo cibernético. “Quando joga seu videogame, você
talvez se imagine viajando por mundos virtuais. Mas pense em como seria
ficar preso em um mundo digital... É isso o que acontece na aventura de
ficção científica Tron: o legado. [...]. Se você ficou curioso, vale acompanhar
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essa história nas telas e curtir os efeitos especiais para conhecer um mundo
totalmente diferente do nosso”. (nº 562, p. 8)
9. Coração de tinta. Páginas encantadas. “Um livro especial faz a gente
ter a impressão de participar da história e viver as aventuras junto com os
personagens. No filme Coração de tinta acontece algo parecido, só que são
os heróis e vilões dos contos que conseguem viajar das paginas dos livros
para a realidade”. (nº 459, p. 8).

5. O marketing
Há uma estratégia de marketing direcionada para as crianças. A intenção é
promover uma empatia entre o leitor/mirim e o filme que vai entrar em cartaz.

V.1- Nas capas
Do ponto de vista econômico e simbólico a capa é o espaço mais caro da revista.
Ela é uma exibição do seu conteúdo (neste ponto é a embalagem); é um resumo
da revista (o que está apresentando); é o aparato semiótico que mais acumula
poder de sedução – ela é jornalismo e propaganda de si mesma. E o que dizem
as capas das revistas selecionadas?
• A matéria de capa (que começa na página 8) é sobre o filme que irá entrar
em cartaz, o que sugere um oportunismo mercadológico. A revista chega às
bancas na quinta-feira e, geralmente, faz a chamada para filmes que serão
lançados na sexta-feira6.
• As manchetes tratam dos filmes fazendo uso de expressões com poderes
de sedução sobre o leitor. Caso de “jovem”, “guerreiro”, “história”, mágica”,
“espiões”, “herói”, “aventura”... Não por acaso, as mesmas expressões são
usadas nas páginas internas das revistas.

6) Excepcionalmente, a Recreio antecipa alguns lançamentos.
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V.2 - Nas páginas internas
• Os textos elogiam os filmes, destacam a “magia” da história, a alegria, a
tecnologia e os efeitos especiais.
• Todos os textos que tratam de lançamentos de filmes ocupam as páginas
de 8 a 11. Excepcionalmente avançam até as seguintes.
• O texto não analisa criticamente o filme, e tampouco apresenta uma visão
imparcial sobre ele - o que caberia ao jornalismo. O texto é extremamente
simpático ao filme e sedutor para as crianças.
• A história do filme é apresentada como uma deliciosa “aventura”, ou uma
aventura “maluca”. A retórica apela para expressões simbólicas caras para
as crianças e adolescentes, como é o caso de “aventura”, “coisas bacanas”,
“maluca”, “bizarras”, “divertido”, “maluquice”, “seres fantásticos”.
• Os principais personagens são apresentados na matéria com o objetivo
de criar empatia com o leitor, instigando-o a assistir o filme.
• Todos os textos tratando de filmes fazem resumos da história. A função
do resumo é marketing: seduzir o leitor para que assista ao filme.
• Em todas as matérias, a revista disponibiliza o endereço do site para que
o leitor assista ao trailer do filme.
• A Recreio faz uso de outros expedientes de marketing: as “matérias”
apresentam os principais personagens da história; atores humanos são
entrevistados; joguinhos com temática no filme são disponibilizados.
• A Recreio faz uso de meios sutis de propaganda. Na revista nº 513, as
três “Esquilites” (Brittany, Eleanor e Jeannette), personagens-esquilos do
filme “Alvin e os esquilos 2”, dão uma “entrevista” (p. 15). As perguntas
e respostas dão a entender que se tratam de celebridades; elas “falam”
como se fossem garotas reais. As perguntas e respostas são similares às das
celebridades entrevistadas em “revistas de fofoca”. Eis um trecho:
“[Recreio]: O que fazem quando não estão cantando ou na escola?
Brittany: Ouço muitas músicas para ter ideias para novas canções e leio
revistas de moda. Também gosto de criar coreografias na frente do espelho.
(RECREIO nº 513 pág. 15)”.
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De modo similar, para divulgar o filme A era do gelo 4, a Recreio nº 641
“entrevista” dois personagens muito queridos pelas crianças: o esquilo Scrat e a
preguiça Sid.

Conclusões
Nossa pesquisa mostra que a revista Recreio faz propaganda de filmes, jogos
e brincadeiras como se fosse matéria jornalística. Intencionalmente faz-se
a camuflagem dos dois campos para seduzir o leitor. O Código de ética dos
jornalistas, o Código de ética dos publicitários e o Código de Defesa do Consumidor
condenam isto. Pratica-se aquilo que se denomina “publijornalismo”, uma farsa
do jornalismo. No caso, as crianças e os adolescentes são os mais atingidos,
enganados para que consumam a propaganda como se jornalismo fosse. A
Recreio se aproveita da incapacidade infantil de discernimento para levá-las ao
consumo, o que é antiético do ponto de vista do jornalismo e da publicidade, e
um crime perante a lei.
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II - Discurso e Educação

A Inserção da Sociolinguística na
Agenda dos Estudos Discursivos
Cibele Brandão

Resumo: Este ensaio nos convida a refletir sobre o estado da sociolinguística e as
vantagens de apropriação das teorias sociais modernas por essa área. Tratar de uma
ligação entre a sociolinguística e os estudos discursivos críticos nos leva a pensar sobre
a questão teoria e prática. A relevância da discussão reside na contribuição das teorias
sociais críticas para um quadro de mudança nos estudos sociolinguísticos, que passariam
a ter um caráter mais aplicado, direcionados a transformações socioculturais em situação
de desigualdade. A proposta de defesa de utilização de teorias sociais críticas pela
sociolinguística não postula relação de subordinação desta sob aquela, mas ressalta que
pesquisas transdisciplinares podem ampliar o foco da nossa compreensão sobre práticas
sociolinguísticas. Assim, a investigação crítica do significado social dessas práticas
possibilita a análise dos contextos sociopolíticos e culturais em que estão inseridas.
O diálogo da sociolinguística com as teorias sociais permite então sua inserção numa
agenda de pesquisa multidisciplinar para tratar de questões relevantes como identidades
sociais, relações sociais assimétricas, conflitos socioculturais e preconceitos linguísticos
e sociais, entre outros.
Palavras-chave: sociolinguística, teorias sociais, estudos discursivos críticos.

Introdução
Desde a sua origem, a sociolinguística tem propensão para estabelecer
interface com áreas diversas, mais obviamente, com a sociologia, mas
também com a psicologia social, com a antropologia, com a filosofia da
linguagem e, mais recentemente, com os estudos culturais. Os estudos
sociolinguísticos na contemporaneidade revelam a diversidade inerente às
suas origens, contemplando linhas de pesquisa que se propõem a análises
tanto qualitativas quanto quantitativas, envolvendo questões sobre naturalismo
versus experimentalismo, perspectivas macro e micro, orientação crítica versus
[Práticas Socioculturais e Discurso:
Debates transdisciplinares em novas reflexões, pp. 63 - 74]

64

Cibele Brandão

descritiva. Para avaliar o potencial das alternativas atualmente disponíveis,
algumas indagações nos inquietam e vêm à tona como forma de reconsiderar
o papel da sociolinguística na conjuntura atual: (a) Como a sociedade deve
ser compreendida e teorizada? (b) Quais são as alternativas e suas respectivas
implicações teóricas e metodológicas? (c) Que contribuições a sociolinguística
pode dar para a compreensão das práticas sociais? (d) A sociolinguística produz
teoria? (e) De que maneira a sociolinguística se relaciona com os estudos do
discurso? A reflexão sobre o estado da arte da sociolinguística neste artigo tratará
inicialmente da forma como essa disciplina tem dialogado com as teorias sociais
e da necessidade de estreitar esses laços. Em seguida, apresentaremos um cotejo
entre duas tradições de análise sociolinguística e, na sequência, focalizaremos
implicações metodológicas na análise da interação dos processos sociais com
as práticas linguísticas. Por último, argumentaremos em defesa de uma parceria
mais produtiva entre a sociolinguística e os estudos discursivos críticos.

2. Sociolinguística e teorias sociais
Os teóricos sociais e os sociolinguistas partilham o domínio da vida social como
seus objetos de estudo, porém trilham caminhos distintos ao estudar os fatos
sociais.
As teorias sociais abrangem amplo e eclético quadro de temas e questões que
impossibilitam seu enquadramento em uma disciplina específica. Disso decorre
que o que podemos é somente situar tais estudos na esfera das ciências sociais
e humanas. Entre outras preocupações, os teóricos sociais se dedicam hoje à
interpretação do significado das ações humanas na vida social, o que inclui o
estudo de questões relacionadas com os produtos culturais decorrentes dessas
ações.
No amplo espectro de perspectivas teóricas surgidas ou revitalizadas no
quadro das teorias sociais, a sociolinguística encontrou espaço para desenvolver
seu interesse em revelar a diversidade inerente às práticas sociais mediadas
pela linguagem. Nesse empreendimento, podemos destacar a incorporação do
interacionismo simbólico de Blumer e da psicologia social de Mead, que enfatizam
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a construção do significado por meio de processos interacionais contextualmente
situados. Na mesma linha, incluem-se as abordagens fenomenológicas e
etnometodológicas com interesse nas rotinas que organizam as interações. Tais
abordagens fundamentaram os estudos da análise da conversação, ressaltando
o papel da agência dos sujeitos, construída e partilhada entre os participantes
durante a prática discursiva. De modo similar ao projeto do interacionismo
simbólico, as tradições dos estudos conversacionais põem em evidência a
perspectiva da ação social no uso da linguagem, mas com maior engajamento na
defesa do construcionismo social para explicar como funcionam os enunciados.
A sociolinguística, notadamente no campo educacional e no de estudos sobre
identidades, tem agregado também contribuições da teoria social de Bourdieu
relativamente às trocas linguísticas, à concepção de habitus e ao poder cultural e
simbólico das variedades linguísticas. No âmbito da sociolinguística educacional,
uma conexão pode igualmente ser feita com a noção de discurso de Foucault,
cujo poder simbólico pode se transformar em instrumento de legitimação
e dominação em contextos institucionais e profissionais. Acrescentem-se a
essas contribuições, o dialogismo de Bakhtin, os estudos sobre identidades na
representação do self , os conceitos de enquadramento, alinhamento e a noção
de face em Goffman e sobre o impacto da globalização e da modernidade na
construção de identidades sociais em GGiddens, entre tantos outros que os
sociolinguistas procuram integrar, evitando a filiação dogmática com um tipo
exclusivo de teoria social.
Assim, a apropriação dos estudos discursivos pela sociolinguística
redirecionou o foco de quadro teórico centrado na estabilidade da estrutura
para quadro discursivo dinâmico, em consonância com o atual mundo em que
vivemos, constituído dialogicamente e partilhado de modo fragmentado com
regras emergentes de uma série de práticas sociais e culturais.
Historicamente, o variacionismo de Labov se situa em um tipo de teoria
social considerado de nível macro, que trata da correlação entre estruturas
sociais fixas e padrões de diferenciação sociolinguística em comunidades de fala
específicas. A discussão em torno da polaridade dos dois tipos de orientação
teórica nos estudos sociolinguísticos será feita na próxima seção.
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3. Variacionismo e interacionismo: uma perspectiva
comparativa de análise macro da estrutura social e
análise micro da prática social
A sociolinguística costuma ser apresentada na literatura pertinente como sendo
o domínio de estudos linguísticos que investiga os significados sociais presentes
em fenômenos de variação linguística. Os estudos fundacionais dessa disciplina
geralmente tratam dos significados sociais em perspectiva, de forte tradição,
conhecida como variacionista, isto é, correlacionando-os a grupos ou categorias
sociais preestabelecidos. Essa perspectiva prioriza a organização social em
nível macro, com grande interesse no processo de mudanças sociais, buscando
estabelecer generalizações de padrões sociolinguísticos com base em grupos e
instituições sociais.
No nível micro, enquadram-se os estudos sociolinguísticos que se alinham
com outro tipo de teoria social, a da ação social situada e das práticas, o que
significa considerar na análise questões como que interação focalizar, porque
e como, levando em consideração as circunstâncias em cujo contexto se dá a
interação. Nessa vertente, se situam majoritariamente as linhas discursivas e
interacionais.
No interacionismo, o que é posto em evidência é a dimensão dialógica da
linguagem. Os interagentes são vistos não como meros usuários de uma língua
preexistente, mas constituída socialmente por meio de práticas discursivas.
A interação é o espaço onde os sujeitos se constroem e produzem textos
significativos, elaborados em processo de negociação e partilha de sentido.
Os estudos de variação linguística relacionados a situações de uso,
na perspectiva interacional, são relativamente recentes, e não constantes,
se comparados aos estudos tradicionais de variação. Só ocasionalmente a
sociolinguística tem definido seu interesse na análise de variedades linguísticas
em articulação com objetivos interacionais, com práticas e ações em contextos
sociais e culturais, conforme formulado nos trabalhos de Gumperz (1982a e b),
por exemplo.
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Entender os fenômenos de variação como práticas discursivas que emergem
dos processos interacionais, em função da dinamicidade desses, significa situar
essas práticas em lugar e tempo específicos, em usos concretos.
A respeito de análises de conversas com foco na linguagem em uso na
perspectiva interacional, refletem Duranti e Goodwin (1992:1):
Quando nós olhamos para o trabalho feito nos últimos vinte anos sobre a
relação contexto e linguagem (...) nós podemos perceber uma tendência crescente
para análises de conversas contextualmente situadas, com base em perspectiva
mais interativa. (tradução própria)
Este comentário é indicativo da importância teórica do contexto em estudos
sociolinguísticos e da contínua concepção de que tais estudos devem focalizar a
organização social de significados por meio de discursos interativos.
A linguagem institucional, utilizada em atividades de trabalho e em contextos
de organizações sociais, pode ser definida além dos campos linguísticos
tradicionais, em termos do léxico e das representações de mundo em que ela está
inserida e nas quais ela se insere.
As representações sociais são relativamente estáveis se comparadas com o
discurso contextualmente situado, mas elas também constituem possibilidades
para evocar tipos particulares de discursos, ações e atitudes. Embora
relativamente estáveis nos eventos comunicativos, elas não são estáticas, pois
se constroem sociointerativamente e assim se distribuem e circulam no mundo
real, estando ainda sujeitas a vários tipos de práticas recontextualizadoras em
diferentes contextos.
Evidências quantitativas podem fornecer generalizações sobre o que a maioria
das pessoas faz a respeito de determinado fenômeno de variação, indicando
padrões de regularidade e frequência de uso de certos traços linguísticos, porém
para compreender porque determinado falante diz algo de determinada maneira
em certa ocasião, pergunta chave na investigação sociolinguística, porém a
abordagem interacional parece responder com mais propriedade a indagação
porque fornece explicações sobre o modo como os agentes sociais atuam, ou
seja, sobre os processos nos quais o domínio da variação se insere: i) intrapessoal,
relacionado a fatores situacionais, como audiência, tópico, grau de envolvimento
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e atenção; ii) interpessoal, composto de categorias como classe, rede, idade e
outros parâmetros sociais inerentes ao falante.
Assim, enquanto a abordagem variacionista ou quantitativa privilegia na
análise o processo interpessoal, correlacionando fatores sociais e linguísticos,
a abordagem interacional procura integrar os dois processos em seus
procedimentos de análise, posto que todas as categorias, tanto as situacionais
quanto as chamadas sociais são relevantes para a interpretação das ações dos
participantes no contexto da interação.

4. Algumas reflexões metodológicas sobre a prática
sociolinguística
Com o avanço dos meios de comunicação, tais como satélite, internet, telefone
móvel e outros, o uso da linguagem tem se sofisticado a tal ponto na vida
contemporânea, que um estudo que se propõe a oferecer somente quadro
descritivo de gramática e pronúncia, tomando como base unidades de análise
estreitas, não satisfaz mais nossa curiosidade sobre o funcionamento da
linguagem. Consequentemente, estudos dessa natureza não são suficientes para
explicar fenômenos linguísticos na conjuntura que Giddens (2002) tem chamado
de modernidade tardia, uma forma social pós-tradicional ou pós-moderna na
qual os agentes têm de gerenciar seus próprios estilos de vida e identidades.
Do ponto de vista sociolinguístico, as línguas não podem ser definidas
exclusivamente, ou predominantemente, em termos estruturais ou gramaticais.
A transferência de foco dos estudos tradicionais de variação, com base em
leituras estatísticas, para a abordagem discursiva, de base qualitativa, permite
o diálogo da sociolinguística com literaturas interdisciplinares, que tratam,
por exemplo, de temas como identidades sociais, relações de poder, conflitos
sociais e culturais, processos ideológicos, contribuindo para o enriquecimento
das análises que investigam o significado social da variação. Sociolinguistas,
antropólogos e linguistas utilizam a expressão significado social para referiremse ao poder da linguagem de evocar realidade além do conteúdo literal do que é
efetivamente comunicado.
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Pensar sobre metodologia de estudo para a investigação de práticas
sociolinguísticas requer a consideração de questões que vão muito além da mera
coleta e interpretação de dados empíricos. Restringir a metodologia a certos
tipos de dados e a determinados tipos de análise significa assumir uma atitude
teórica específica, daí porque defendemos que teoria e prática não devem ser
desvinculadas ou serem compreendidas como domínios de ordem distinta.
Qualquer que seja o formato da pesquisa sociolinguística, ela sempre
envolve interpretação de dados. Porém, os métodos escolhidos para a realização
dessa atividade implicam a adoção de determinada postura do pesquisador não
só em relação ao objeto pesquisado, mas principalmente na relação com os
participantes da pesquisa.
Nas investigações sociolinguísticas qualitativas, o compromisso ético
com a comunidade pesquisada faz com que o pesquisador reconheça seus
integrantes não como meros informantes cuja vida ou modo de vida deve ser
investigado por alguém que detém o conhecimento, mas como colaboradores,
com participação efetiva no estudo. Convém lembrar que, nessa perspectiva,
devem ser consideradas na prática investigada as agendas de interesses dos
colaboradores participantes.
Adotar o ponto de vista qualitativo requer ainda do sociolinguista uma noção
de metodologia que vai além da coleta de dados. Há questões epistemológicas
e ontológicas mais amplas em jogo, envolvendo a postura do pesquisador
frente ao objeto pesquisado. Uma posição científica tradicional reduz a
complexidade da ação social a uma situação comportamental condicionada a
variáveis mensuráveis por procedimentos estatísticos. Por esse ponto de vista, o
pesquisador deve se manter distante do objeto de estudo, da forma mais neutra
possível, na presunção da possibilidade de uma prática científica asséptica, na
qual o objeto de pesquisa não seria contaminado ou afetado por interferências
subjetivas de quem o investiga.
Diferentemente, na prática das análises microssociais o engajamento
do pesquisador no campo de pesquisa, bem como sua aproximação com os
sujeitos da pesquisa, é incentivado para permitir a empatia necessária para
melhor compreensão das ações sociais no contexto pesquisado. Um objetivo
importante nesse tipo de pesquisa é considerar o ponto de vista dos pesquisados
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na análise, o que significa adotar uma postura êmica no tratamento dos dados
para compreender as interpretações que os próprios atores sociais dão sobre a
situação ou sobre suas ações. Essa posição contrasta com a postura ética, comum
nas macroanálises em que o ponto de vista do pesquisador é o que prevalece.
Equilibrando-se entre uma visão de ciência objetiva, com metodologia de
análise de fatos ou fenômenos sociais baseada nas ciências naturais e uma visão
interpretativa e hermenêutica, em que valores e intenções constituem atributos
significativos na análise da ação social, a sociolinguística encontra dificuldade
para a construção de uma teoria própria. A convivência com essa dupla orientação
metodológica tem levado a sociolinguística para o centro dos debates sobre
ciências sociais e ciências naturais. De modo particular, para a reflexão se as
ciências sociais devem seguir, em seus processos de análise, os princípios das
ciências naturais a fim de se legitimarem na comunidade científica.
A dificuldade para os sociolinguistas no tratamento dessa questão é exacerbada
pela posição assumida por alguns linguistas quanto à consideração do que é
ciência e, consequentemente, sobre que quadros analíticos são considerados
apropriados para serem aplicados aos dados de análise. Como consequência,
uma polarização entre paradigmas parece impedir o avanço de uma construção
teórica sociolinguística mais articulada. Não obstante os problemas enfrentados
para uma consolidação teórica, e a despeito das críticas que são direcionadas à
disciplina como sendo ateórica, nela reconhecemos importantes contribuições
de estudos que invalidam tais críticas: a teoria da mudança linguística (Labov,
1994); a competência comunicativa, os parâmetros de interação humana e os
meios de fala (Hymes, 1972 e 1974); as redes sociais (Milroy,1987); a noção
dos contínuos no português brasileiro (Bortoni-Ricardo, 2005); as inferências
na comunicação intercultural (Gumperz, 1982); a diferenciação sociolinguística
em comunidades de fala (Labov, 1972), entre muitos outros estudos realizados.
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5. A companhia da teoria social crítica em estudos
sociolinguísticos
No quadro da teoria social crítica incluímos todas as vertentes discursivas
críticas, com foco em práticas sociais, investigando como a linguagem constrói
e é construída nas diversas variedades de relacionamentos sociais. Tais estudos
têm muito a contribuir para as pesquisas sociolinguísticas, pois, por meio deles,
os pesquisadores são convidados a olhar, de forma crítica, o objeto de análise,
adotando posturas menos dogmáticas, uma vez que possibilitam a leitura da
complexidade das múltiplas posições e construções do sujeito: os silêncios, as
contradições e contestações conversacionais e textuais, incluindo aí a possível
pluralidade de significados contidos em qualquer situação comunicativa.
A apropriação das lentes discursivo-críticas para interpretar as práticas
sociolinguísticas nos dá a possibilidade de compreender como o significado é
constituído na linguagem, ao invés de ser nela refletido, inserindo, dessa forma,
os estudos e pesquisas sociolinguísticas nos domínios cultural e político.
Questões de autoridade, de relações de poder, de construção discursiva e
controle do conhecimento se tornaram, por exemplo, campos legítimos de
investigação em pesquisas sociolinguísticas educacionais. Essa ampliação
de foco tem tido papel relevante para questionar o que é dado como tácito:
os essencialismos e as naturalizações que estão profundamente enraizados
em teorias e práticas educacionais, e por que não dizer em práticas de outras
naturezas também, como na própria conversação do dia a dia.
A perspectiva discursivo-crítica possui caráter emancipador porque, ao lidar
com a análise e a crítica de problemas sociais revelados no discurso, comprometese com um processo de mudança social por meio da linguagem, tendo em vista
que as ações verbais são compreendidas como mediadoras e constitutivas da
vida social, e por ela são constituídas. Nessa relação são construídos valores,
conceitos, teorias e significações que podem perpetuar desigualdades sociais.
Num mundo em que a diversidade cultural e a linguística se tornam cada
vez mais acentuadas, novos discursos se colocam nas agendas de discussão
acadêmica, levando a sociolinguística a estreitar seus laços com os estudos do
discurso e de teorias sociais correntes, especialmente os de linha crítica, que
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podem orientar as análises sociolinguísticas e suas descobertas, favorecendo o
estabelecimento de relações analíticas nos relacionamentos pessoais e de grupos
em quadros, por exemplo, de poder e status; distância e solidariedade/ deferência/
intimidade; simetria/assimetria.

Conclusão
Ao abrir um canal de diálogo com outras disciplinas, expandindo seus métodos
de análise, a sociolinguística não só tem a ganhar, mas também a contribuir
com suas pesquisas para o debate interdisciplinar sobre linguagem, poder e
desigualdades sociais. Dedicando mais atenção aos estudos do discurso e às
teorias sociais modernas, a sociolinguística estaria mais próxima da construção
de um modelo teórico no qual suas descobertas e explicações seriam mais
orientadas para os conflitos sociais e para a discriminação.
O futuro da sociolinguística é uma interdisciplinaridade mais genuína, pois
seus laços com a teoria social tendem a se estreitar em função da necessidade
de incorporar em seus estudos temas sociais oriundos das teorias críticas e pósmodernas, por exemplo, de múltiplas identidades e de agência do sujeito na
globalização. Assim, as teorias críticas são úteis para dar suporte às análises
sociolinguísticas, levando-nos a refletir sobre nosso papel como pesquisadores,
comprometidos com políticas de justiça social.
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Resumo: Este texto investiga, sob a luz da ADC, sete subprojetos na área de Le-

tras-Inglês, de cinco IES, contemplados por Editais do Pibid entre 2009 e 2012.
O objetivo é explorar princípios de recontextualização ligados a atores sociais,
seus papéis e (dis)posicionamentos nestas práticas específicas de formação de
professores/as. A análise, feita por meio da teoria da representação de atores sociais (van Leeuwen, 2008), revela (i) posições flutuantes; (ii) maior flutuação nas
posições dos/as alunos/as das licenciaturas; (iii) rejeições/apagamentos de (dis)
posicionamentos de professores/as do ensino superior presentes nos documentos
do MEC. As implicações tratam dos modos como diferentes (dis)posicionamentos se ligam a relações institucionalizadas de poder.

Palavras-chave: Análise de discurso crítica; sistema posição-prática; formação de professores/as; disposicionamentos; posições flutuantes; Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (Pibid).

Abstract: This article investigates, based on CDA, seven projects in the ELT field, sponsored by Pibid governmental announcements between 2009 – 2012, from five graduate
courses in Brazil. It aims at exploring principles of recontextualization of social actors,
their roles and (dis)positionings within these specific teacher education practices. The
analysis supported by the theory of social actors representation (van Leeuwen, 2008)
indicates (i) fluctuant positionings; (ii) higher fluctuations within graduate students positionings; (iii) rejections/deletions of higher education teacher (dis)positionings. Implications deal with the different ways (dis)positions relate to intitutionalized power relations.
Keywords: Critical discourse dnalysis; position-practice system, teacher education, dispositionings; fluctuant positionings; Institutional Bursary Program for the Initiation to
Teaching (Pibid).
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Introdução
A Análise de Discurso Crítica (ADC) investiga linguagem como parte de toda
prática social e, assim sendo, como instrumento de poder que tanto busca
hegemonia pelo consenso, disseminando ideologias a fim de estabelecer e
sustentar relações de dominação, quanto favorece a mudança social, disseminando
sentidos contra ideológicos.
Epistemologicamente, a ADC propõe um quadro de referência para
pesquisas, formulado em cinco estágios que, embora essenciais, não são
necessariamente sequenciais: (a) percepção de uma problemática social com
aspectos semióticos; (b) identificação de obstáculos para que o problema seja
superado; (c) investigação das funções do problema na prática; (d) identificação
de possibilidades de superação dos obstáculos e (e) reflexão sobre a análise
(Chouliaraki; Fairclough, 1999; Fairclough, [2001] 2009).1
Com isso em mente, o propósito deste texto é investigar, sob a luz da ADC
e por meio da teoria da representação de atores sociais de van Leeuwen (2008),
subprojetos na área de Letras/Inglês de cinco IES, contemplados por Editais Pibid
entre 2009 e 2012. Partindo do pressuposto de que as brechas discursivas (ver
seção seguinte) manifestam-se na variabilidade de possibilidades representadas,
o objetivo é explorar princípios de recontextualização ligados a representações
de atores sociais, seus papéis e (dis)posicionamentos nessas práticas específicas
de formação de professores/as.
A fim de lograr esse objetivo, o texto se organiza em três seções. Na
primeira, sinalizamos o uso que fizemos do enquadre epistemológico para ADC;
na segunda, discutimos o enquadre teórico; na terceira, analisamos os dados. Ao
final, tecemos considerações sobre as implicações desse estudo.

1) Em Fairclough (2010), o autor apresenta algumas reformulações desse enquadre epistemológico.
Em primeiro lugar, relexicaliza “problema social” como “erro social” ou “desvio social” (“social
wrong”). Segundo Fairclough, essa mudança terminológica fortaleceria o foco no problema social
investigado como processo social, decorrente de ação humana, e não como fenômeno. Em segundo
lugar, reconhece que a reflexão sobre as análises não deve ser compreendida como uma etapa no
arcabouço, mas como um eixo transversal para todo o empreendimento de investigação.
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1. O enquadre epistemológico básico no estudo
empreendido
Nos estudos que realizamos no Projeto [nome do projeto suprimido], no qual
este texto se insere, a problemática social que está no centro das investigações
é a educação em contextos de políticas neoliberais, e o objeto das pesquisas
encontra-se nas estratégias e políticas nacionais para adaptação de práticas
educacionais locais ao mercado globalizado e suas implicações para formação
de professores e professoras. De modo específico, temos focado sobre aspectos
discursivos que permitem explorar tanto práticas de naturalização, distorção
e supressão de diferenças quanto de abertura para o dissenso. É nessa tensão
que se situam as relações entre estrutura social e eventos situados, mediada
por práticas sociodiscursivas, por nós analisadas com base no sistema posiçãoprática (Bhaskar, 1998) como evidência epistemológica para a investigação de
relações entre agência e estruturas sociais (Mateus; Resende, no prelo).
Um primeiro passo na identificação dos elementos que operam para a
naturalização da problemática social em foco é a analise da conjuntura, que
“representa um caminho próprio na rede de práticas sociais que constitui
a estrutura social” (Chouliaraki; Fairclough, 1999: 60).2 Nesta pesquisa, a
conjuntura foi inicialmente analisada a partir de um conjunto de iniciativas no
campo da formação de professores/as implementadas pelo Governo Federal,
com base nos modelos de expansão e universalização do ensino superior,
iniciados na década de 1990, a partir da Conferência Mundial de Educação para
Todos, orientada pelos pressupostos estabelecidos na Declaração Mundial sobre
Educação para Todos e no Referencial de Ação para Suprir as Necessidades
de Educação Básica (Unesco, 1990).3 Subordinadas às recomendações de
órgãos multilaterais4, o conjunto destas políticas configura-se, por um lado, pela
2) Such a conjuncture represents a particular path through the network of social practices which
constitutes the social structure.
3) Para uma análise e discussão mais longa sobre as transformações na formação de professores/
as entre 1960 e 2005, consultar Mateus (2005: 99-147).
4) A Comissão Inter-Agência constituída para organizar a Conferência Mundial foi composta
por representantes da Fundação das Nações Unidas para Crianças – UNICEF, do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas – UNDP, da Organização Cultural, Científica e Educacional
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flexibilização e pelo aligeiramento nos programas de formação e, por outro,
pela necessidade de atender à crescente demanda por professores/as com
curso superior, a custos reduzidos (Freitas, 2007).
Com base em uma análise crítico-discursiva de documentos oficias que
tratam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)5,
mais detalhadamente discutida em Mateus (no prelo), foram identificados
alguns obstáculos que dificultam ou impedem a abordagem da problemática
da adaptação de práticas educacionais locais ao mercado globalizado, em seu
aspecto hegemônico: (a) o pagamento do dissenso por meio de estratégias
discursivas que posicionam as Instituições de Ensino Superior (IES) como
coautoras das políticas públicas; (b) o consenso em torno do conceito de
parceria universidade-escola como solução para os problemas no campo da
formação de professores/as; (c) a mercantilização das IES deslocadas do
lugar de esferas públicas – em que questões sociais e políticas podem ser livre e
abertamente discutidas fora da estrutura do Estado – para o lugar de prestadoras
de serviço, confinadas aos interesses do Estado e da economia e incapacitadas
para o diálogo e para alianças com outros grupos e movimentos; (d) a aceitação
da reestruturação do caráter do trabalho docente e dos mecanismos de governança
projetados nos documentos oficias publicados pelo Governo.
O terceiro estágio do enquadre epistemológico trata das funções da
problemática na prática, ou seja, “se move da explanação sobre o que há na
prática que leva ao problema para uma avaliação da prática em termos de
seus resultados problemáticos” (Chouliaraki; Fairclough, 1999: 65).6 Assim,
retomando a análise da conjuntura apresentada por (AUTORA), pode-se dizer
que a supressão da diferença nos textos oficiais do governo federal opera a

das Nações Unidas – UNESCO, e do Banco Mundial.
5) A escolha pela análise do Pibid deve-se ao fato de este Programa de iniciação à docência
figurar como peça-chave no plano de governo que busca operacionalizar uma política neoliberal de
Estado. O Pibid encontra-se no conjunto das medidas que compõem o Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), lançado em 24 de abril de 2007 e “caracterizado pelo governo Lula da Silva
como o componente educacional do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC” (Cadernos
Andes, 2007: 31).
6) ... the shift from explanation of what it is about a practice that leads to a problem, to evaluation
of the practice in terms of its problematic results.
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favor da naturalização das IES como prestadoras de serviço, da sociedade
globalizada e da economia neoliberal como inevitáveis e da impossibilidade de
transformação das relações entre Estado e educação, tornando desejável, para
alguns, a regulação do trabalho docente por mecanismos rígidos de controle de
desempenho.
No entanto, dissemos no início deste texto que as relações sociais se dão em
práticas que são tanto hegemônicas, isto é, pautadas na busca do consenso e no
fortalecimento de ideologias, quanto polissêmicas e, portanto, abertas ao conflito,
ao dissenso, à diferença. Isso porque, “todos os discursos recontextualizam
as práticas sociais [de modo a] seletivamente apropriarem-se, realocarem,
realçarem e relacionarem-se a outros discursos para constituir sua própria ordem
e ordenamentos” (van Leeuwen, 2008: vii).7 Assim, as recontextualizações de
textos oficiais e de (dis)posicionamentos de atores sociais criam formas próprias
para se entender os modos como o potencial destas mudanças articulatórias se
incopora às práticas, cuja estabilidade é sempre relativa.
A identificação de possibilidades de superação, apontada como um dos
elementos do enquadre epistemológico proposto nessa versão de ADC, faz-se
pela análise do que chamamos brechas discursivas que operam para a resistência,
a contestação e a crítica, seja em grupos sociais ou movimentos politicamente
organizados, seja no curso de ações individuais cotidianas. Chouliaraki e
Fairclough (1999: 65) argumentam que:
o foco aqui não é tanto sobre estruturas reproduzidas, mas sobre diversidade
de conjunturas, sobre o espectro do que as pessoas podem fazer em dadas
condições sociais. Este foco ainda remete às estruturas, mas a um aspecto
das estruturas que não se torna proeminente numa análise relacional –
[mas focaliza] suas incompletudes, suas contraditoriedades, suas lacunas,

7) ... all discourses recontextualize social practices [...] which selectively appropriate, relocate,
refocus and relate to other discourses to constitute its own order and orderings.
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isto é, as propriedades que mantêm os sistemas abertos e os torna suscetível
à ação transformativa.8

Essa diversidade de possibilidades de representação e suas contradições
internas serão objeto de nossa análise. Antes, na próxima seção, discutimos o
referencial teórico que adotamos no estudo.

2. Discurso como recontextualização de práticas
sociais
Neste texto, concentramo-nos no conceito de recontextualização discutido por
van Leeuwen (2008) para analisar a representação de atores sociais nos textos de
sete subprojetos de Letras-Inglês, desenvolvidos em cinco IES, em resposta aos
Editais Pibid publicados pelo MEC/Capes entre 2009 e 2012. Para tanto, tomamos
o sistema posição-prática (Bhaskar, 1998) como categoria epistemológica que
permite compreender e explicar momentos de práticas posicionadas em suas
relações de causalidade na reprodução e transformação da sociedade (Mateus;
Resende, no prelo). Conforme argumentamos,
o estudo do sistema posição-prática em um contexto particular é o estudo dos
modos como historicamente vão sendo reproduzidas e transformadas as (dis)
posições dos atores sociais em contextos hierarquicamente já existentes, em que
os potenciais para agir estão, do mesmo modo, previamente distribuídos entre os
sujeitos, instituições e grupos. (...) A natureza epistemológica desse princípio (...)
sustenta-se porque a abordagem desse sistema, em casos particulares situados
em práticas específicas, permite conhecer os constrangimentos e possibilidades
previstos em uma determinada posição objetiva e analisar, em eventos situados,
as tensões resultantes da criação de novas posições ou da ocupação subjetiva

8) The focus here is not so much reproduced structures but diversity of conjunctures, the range
of what people can do in given structural conditions. This focus does still lead back to structures,
but to an aspect of structures which does not get foregrounded in a relational analysis – their
incompleteness, their constradictorie, their gaps, i.e., the properties which keep systems open and
make them amenable to transformative action.
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de posições preexistentes por grupos ou indivíduos historicamente localizados.
(Mateus; Resende, no prelo)
Os modos pelos quais atores sociais são representados em práticas específicas
recontextualizadas dão pistas de (dis)posicionamentos tanto em relação a eles
quanto às suas ações. As representações podem incluir ou excluir atores sociais,
realocar papéis ou reorganizar as relações sociais entre participantes, provocar
apagamento ou enaltecimento de sua agência, presumir julgamentos sobre suas
identidades, classes ou funções. Os processos de (re)nomeação podem configurar
reificação e constituir uma das formas mais significativas para “projetar nossos
sentidos no mundo e então percebê-los como existindo no mundo, como tendo
uma realidade própria” (Wenger, 1998: 58).9 Retornaremos a isso na seção de
análise.
Recontextualizações permitem, por sua vez, que as práticas sociais passem
por filtros de outras práticas nas quais são inseridas; operam, assim, uma relação
recursiva que distancia os/as participantes do ponto de partida da corrente de
recontextualizações. Tomando os subprojetos do Pibid como exemplo, pode-se
dizer que a prática de escrever uma proposta para os Editais publicados pelo
MEC/Capes encontra-se no conjunto das práticas sociais próprias de professores/
as da educação superior, que requer estratégias específicas, mesmo para aqueles/
as mais experientes ou que já escreveram outros subprojetos. Ainda assim, é
uma prática influenciada por potenciais prévios que dispõem sobre como fazer
os subprojetos – presentes nas próprias normativas editalizadas, no formulário
da proposta e nas exigências do gênero ‘projeto’ –, bem como sobre o que
contemplar nas proposições – nesse caso, tanto presentes nos textos das políticas
públicas quanto em livros, artigos acadêmicos, conversas com colegas, valores
e pressupostos que orientam o/a(s) proponente(s). A submissão de subprojetos,
por sua vez, se bem sucedida, engendra outras práticas, de seleção posterior
dos/as participantes para atuar nos subprojetos, nesse caso, estudantes do
curso de Letras-Inglês e professores/as da educação básica. Nesse processo, os
subprojetos são novamente recontextualizados a partir daquilo que é relevante e

9) We project our meanings into the world and then we perceive them as existing in the world, as
having a reality of their own.
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significativo para a seleção e informa tanto as decisões daquele/a que seleciona
quanto de quem é selecionado/a.
Os textos dos subprojetos poderão, assim, influenciar a prática escolar,
em contextos de turmas da educação básica, e uma nova recontextualização
será realizada quando aquilo que se colocava como “o que deve acontecer”
torna-se “o que se pode fazer”. Isso porque, nesta nova prática, diferentes
concepções pedagógicas, por exemplo, precisam ser negociadas em função
de novas relações criadas entre professores/as da universidade, historicamente
representados/as como “experts”, e professores/as da escola. Há também
inúmeras recontextualizações dos subprojetos em relatos de experiência e de
pesquisa, inseridos na prática social da disseminação de resultados. E assim,
sucessivamente, numa rede de recontextualizações recursivas que quanto mais
se aproximam do fazer na sala de aula, seja na universidade ou na escola, mas
se distanciam de seu ponto de partida; neste caso, dos documentos oficiais e
das normativas legalistas. Nisso reside o potencial transformador das ações
instanciadas.
Para compreensão dessa cadeia de práticas recontextualizadas faz-se
necessária uma abordagem multimetodológica, com foco sobre dados coletados
(como os textos com que lidamos aqui), mas também com dados gerados
por meio de etnografia (o que possibilita conhecer o que é feito do potencial
anunciado nos projetos). Neste texto, no entanto, tratamos de um elo somente,
isto é, da inserção de prática regulatórias do Pibid em práticas recontextualizadas
de formação de professores/as de inglês em IES.
De acordo com van Leeuwen (2008), as transformações que acontecem nas
práticas recontextualizadas envolvem (a) exclusões/inclusões de elementos da
prática social; (b) reordenamento de elementos da prática social; (c) substituições
de elementos da prática real por elementos semióticos. Em todos os casos,
recontextualizações representam modos particulares de representação de dadas
realidades, ajustadas a interesses a condições sociais.
O trabalho indutivo de análise que realizamos nos permitiu, por um lado,
delimitar a presente discussão com base no que se mostrou relevante aos propósitos
do estudo e, por outro, concentrar nosso olhar sobre a estratégia de substituição
em que as formas de representação de atores sociais se fazem por processos
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de personalização ou impersonalização. No caso da personalização, atores
sociais tanto podem ser representados como classes ou grupos (generalização/
coletivização) ou como indivíduos identificáveis (especificação/ determinação).
Quando generalizados, podem indicar terem sido “simbolicamente removidos
do mundo da experiência imediata dos/as leitores/as, tratados como ‘outros’
distantes ao invés de pessoas com as quais ‘nós’ temos de lidar em nosso
cotidiano” (van Leeuwen, 2008: 36).10 A especificação, por sua vez, pode
representar os atores sociais em referência àquilo que são (identificação) ou
àquilo que fazem (funcionalização).
A impersonalização, por fim, se faz quando atores sociais são representados,
“por exemplo, por substantivos abstratos ou por substantivos próprios cujos
significados não incluem o aspecto semântico ‘humano’” (van Leeuwen, 2008:
46).11 Entre os tipos de impersonalização está a objetivação, quando um ator
social é representado por referência ao lugar ou a algo ligado a sua pessoa
ou à ação na qual está engajado. Uma vez que a objetivação se mostrou uma
imposição do gênero, presente nos subprojetos (por exemplo, em instâncias como
‘este projeto apresenta’), o foco de nossa análise voltou-se para a nomeação
por funcionalização. Isso porque consideramos, indutivamente, que analisar
a objetivação nesses dados seria sobreanalisá-los: já que o potencial genérico
indica, de antemão, a presença desse tipo de representação, ela se torna pouco
significativa para a análise.
Neste estudo, ao contrário do proposto por van Leeuwen (2008), estabelecemos
a funcionalização como uma categoria de análise que tanto representa atores
por especificação/determinação quanto por generalização/ coletivização. É
uma categoria, portanto, mais abrangente e que ocupa, no nosso estudo, uma
posição central. Isso porque predominam nos dados as representações de atores
funcionalizados em relação aos seus papéis nos subprojetos, no quadro da
educação. Quando generalizados, são, por exemplo, “professores”, e quando
especificados o são também por sua função como “professora coordenadora”,
10) Symbolically removed from the readers’ world os immediate experience, treated as distant
‘others’ rather than as people with whom ‘we’ have to deal in our everyday lives.
11) But social actors can also be impersonalized, represented by other means, for instance, by
abstract nouns or by concrete nouns whose meanings do not include the semantic feature ‘human’.
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“alunos bolsistas” ou “professora supervisora”. O quadro seguinte ilustra essa
reconfiguração que operamos nas categorias:
Personalização

Impersonalização

Funcionalização
Generalização /
Coletivização

Especificação /
Determinação

Objetivação

Atores sociais
representados como
classes ou grupos

Atores sociais
representados como
indivíduos identificáveis

Atores sociais
representados por
referência ao lugar ou a
algo ligado a sua pessoa
ou à ação na qual estão
engajados

Os sentidos das práticas
de colaboração entre
professores têm sido
aprofundados. (IES 5)

Reuniões da professora
coordenadora com
alunos bolsistas e a
professora supervisora
da escola. (IES 3A)

Este projeto vem preencher
uma necessidade da área
de Linguística Aplicada
(IES 2)

Quadro 1: Ilustração das categorias de análise

Na próxima seção, essas categorias analíticas serão aplicadas aos dados.

3. Na prática: diversidade de recontextualizações nos
dados
Este estudo analisa sete subprojetos na área de Letras-Inglês de cinco IES,
contemplados por Editais Pibid MEC/Capes entre 2009 e 2012. Os subprojetos
são aqui entendidos como formas de ação específicas dentro de um dado
quadro de normativas e como formas de representação de práticas e posições
sociais. Como formas de ação, os subprojetos, tanto quanto as políticas públicas
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a que respondem, informam, definem e projetam práticas de socialização em
consonância que é permitido e proibido pelas regras estabelecidas. Como formas
de representação, avaliam, justificam e posicionam práticas e atores sociais
de modos específicos, com base em valores e crenças legitimados por grupos
específicos.
Para este estudo dos (dis)posicionamentos recontextualizados nos
subprojetos, iniciamos pela leitura integral do Edital Capes/DEB 02/2009, de
25 de setembro de 2009, por ser o primeiro edital de chamamento de todas as
licenciaturas e níveis educacionais. Em seguida, procedemos à leitura integral
dos subprojetos, encaminhados por professoras de cinco IES, sendo quatro da
região sul e uma da região nordeste, como mostra o quadro seguinte:
IES

ESTADO

SUBPROJETO

EDITAL

1

PR

1

Capes 01/2011

2

PR

2

Capes 11/2012

3

SC

3_A

Capes/DEB 02/2009

3_B

Capes 11/2012

4_A

Capes/DEB 02/2009

4_B

Capes 01/2011

5

01/2011 CAPES

4

5

PR

BA

Quadro 2: Subprojetos analisados

Outras IES foram convidadas a colaborar com o estudo, mas essas foram as que
disponibilizaram seus subprojetos para análise. Também nos ativemos somente
ao primeiro edital de 2009 porque, embora existam algumas modificações nos
textos dos outros dois subsequentes, elas não são significativas para o escopo do
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nosso estudo, embora constituam uma fonte importante de dados para análises
futuras.
Essa leitura inicial buscou por representações por exclusão, reordenamento
e substituição, com base no enquadre proposto por van Leeween (2008), e, em
função daquilo que se revelou mais significativo nos dados, reformulamos nosso
olhar, focalizando as inclusões por funcionalização. A análise desses processos
de (re)nomeação nos permitiu definir a categoria de posições flutuantes e
investigar a produção discursiva de reificações nos textos.
Dentre os principais atores sociais identificados nos textos analisados,
concentramo-nos naqueles que, para fins desse estudo, chamamos de (a) alunos/
as de licenciatura; (b) professores/as da educação básica; (c) professores/as
do ensino superior.12 Isso porque, como argumenta van Leeuwen (2008: 31),
para discutir padrões de inclusão/exclusão nos textos “é necessário trazer as
várias formas pelas quais cada categoria de ator social é representada sob um
denominador comum”.13 Não se deve supor, no entanto, como o próprio autor
afirma, que isso constitui um modo mais transparente para se referir a eles, mas
somente que serve como uma âncora a partir da qual se pode realizar a análise.
O Quadro 3 (a seguir) sintetiza as densidades representacionais para os três
grupos de atores sociais, conforme presentes no Edital e no conjunto dos sete
subprojetos. Os números não dizem respeito à frequência das ocorrências, mas
aos modos de recontextualização desses atores e, por extensão, às projeções
discursivas de seus papéis sociais nas práticas que investigamos.
Vejamos o quadro que organiza nossos dados:

12) Alunos da educação básica, gestores e comunidade escolar figuram entre os atores sociais,
mas não constituem o foco de nossa análise, nesse momento.
13) ... it is necessary to bring the various ways in which each category of social actor is
represented under a common denominator.

Subprojetos

ALUNO/A
DE LICENCIATURA

Estudantes
a) das licenciaturas
Licenciando (s)
Graduandos
Aluno(s)
de curso(s) de licenciatura
bolsista(s)
Bolsistas de ID
Futuros professores
Professores licenciandos
Profissionais do magistério (em formação
inicial)
Professores para EB
Docentes

Estudantes
Licenciando(s)
bolsista(s)
Discentes
bolsista(s)
Educandos
Acadêmicos
Aluno(s)
de letras
bolsista(s)
Estagiário
Bolsista
Bolsistas de ID
Aluno-professor
Futuro(s) professor(es)
Professores
Licenciandos
Professores em formação inicial
Professores em formação
Professores aprendizes
Professores novatos
Novos docentes
Novos profissionais
Jovens profissionais

Professores
Profissionais do magistério (em formação
continuada)
Professores-supervisores
Bolsista de supervisão
Bolsistas
Supervisor(es)
Co-formador

Professor(es)
no efetivo exercício
em serviço
experientes
formado
em formação continuada
de escolas públicas
colaborador(es)
Professor-pesquisador
Professores-supervisores
Supervisor(es)
Co-formador
Professores formadores

Docentes
Professor coordenador de área
Coordenadores de área
Bolsista coordenador de área
Bolsistas

Formadores
Professores formadores
Professores das IES
Educadores universitários
Pesquisadores
Professores colaboradores
Professor coordenador
Coordenadores de área

PROFESSOR/A DA
ED. SUPERIOR

Edital Capes/DEB 02/2009

PROFESSOR/A
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Há três aspectos essenciais que escolhemos discutir: o primeiro diz
respeito ao que denominamos posições flutuantes; o segundo, ao modo como
as recontextualizações se revelam num continuum de posições preexistentes e
historicamente consolidadas para posições novas, passando por posições híbridas
ou intermediárias; o terceiro refere-se especificamente às recontextualizações de
professores/as, quando comparados o Edital e os subprojetos.
Por posições flutuantes entendemos aquelas densamente recontextualizadas
por diversas classificações, que posicionam atores sociais de modo inconstante,
ora com significados próximos àqueles consolidados, ora com significados
distintos. Nossa análise indica que posições flutuantes operam, nesse caso,
para a indeterminação dos papéis sociais e indicam dinâmicas de poder
não consolidadas. Assim, quanto maior a flutuação, ou seja, quanto maior a
diversidade na representação por substituição, menor a consolidação do poder
daquele grupo na prática recontextualizada.
Nota-se, no Quadro 3, que todas as posições apresentam graus de flutuação.
Alunos/as e professores/as são diversamente recontextualizados e densamente
representados tanto no Edital quanto nos subprojetos. Mesmo assim, é possível
analisar a dinâmica de poderes tomando por base as posições mais flutuantes – no
caso, a de alunos/as das licenciaturas, que aparecem nos dados funcionalizados
de 23 diferentes formas (sem considerar os pós-modificadores nas letras (a) e
(b)) – e aquelas menos flutuantes – a de professores/as da educação superior,
nomeados de 11 diferentes formas.
Não somente o grupo composto por alunos/as é mais diversamente
representado e classificado, como aparece mais representado em novas posições
que professores/as da educação superior. Assim, alunos/as são categorizados/
as como ‘professores novatos’, ‘novos docentes’, ‘novos profissionais’, ‘jovens
profissionais’, ‘docentes’, enquanto professores/as do ensino superior são
texturizados/as nas novas posições de ‘coordenadores’ ou ‘bolsistas’ somente.
Além disso, há uma série de posicionamentos híbridos ou intermediários para os/
as alunos/as, como ‘aluno-professor’, ‘futuro professor’, ‘professor licenciando’,
‘professor em formação inicial’, ‘professor aprendiz’. Para professores/
as da educação superior, as posições intermediárias são as de ‘professores
colaboradores’ e ‘professor coordenador’.
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Se a hiper-classificação de alunos/as expressa, por um lado, as tensões
próprias de quem transita entre dois mundos – o da universidade, como aluno/a,
e o da escola, como “quase-professor/a”, por outro, indica ser a posição em que
os papéis estão menos consolidados e, portanto, aquela em que as dinâmicas das
relações de poder têm maior peso. A inconstância desses (dis)posicionamentos
flutuantes opera para processos de (des)identificações com a prática. Isso pode
justificar a necessidade de que alguns/mas desses/as alunos/as se autodenominem
‘Pibidianos’ ou ‘Pibideiros’ – uma recontextualização que, por vezes, se estende
a professores/as da educação básica e superior a fim de caracterizar a identidade
da ‘comunidade Pibid’ (Santos et al, 2010).
Por fim, a análise das classificações de professores/as da educação superior
comparativamente nos textos do Edital e dos subprojetos mostra que as posições
novas e não consolidadas de ‘professor coordenador’, ‘coordenador de área’
e ‘bolsista’ estão presentes predominantemente no Edital, mas são mitigadas
nos subprojetos. No entanto, quando analisadas as posições preexistentes e
historicamente consolidadas, nota-se um movimento inverso: no Edital, há um
apagamento das posições de ‘formador’, ‘professores formadores’, ‘professores
das IES’, ‘educadores universitários’ e ‘pesquisadores’.
A crítica explanatória desses movimentos passa pelo exame dos modos como
o Pibid surgiu, em cenário nacional, com o propósito de “alterar o quadro atual
da formação de professores estabelecendo a relação permanente entre educação
superior e educação básica” (BRASIL, 2008, p. 16). Constrói-se, portanto, com
base em pressupostos de que há um quadro atual na formação de professores/as
que deve ser alterado, indicando que aquilo que existe não corresponde ao que
se deseja, e que a alteração do quadro deveria acontecer por meio da relação
permanente entre universidades e escolas.
Com base em uma macroestrutura textual do tipo problema-solução – em
que o problema está na qualidade da formação inicial de professores e na
baixa qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura, e a solução
está na integração entre educação superior e educação básica –, no Edital, os
apagamentos dos papéis consolidados para professores/as da educação superior e
seus (dis)posicionamentos para o lugar de ‘coordenadores de área’ operam para
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a rearticulação de práticas sob novas formas.14 Isso é o que impõe deslocamentos
de professores/as da educação básica para as posições de ‘supervisores’ e ‘coformadores’.
De outro lado, em tempos em que as IES são criticadas por se colocarem como
prestadoras de serviço, segundo os interesses de políticas neoliberais (Fairclough,
2003), o apagamento nos subprojetos das novas posições de ‘coordenadores
de área’ e ‘bolsistas’, criadas pelo Edital, parece significativo. Subvertendo a
macroestrutura ‘problema-solução’ realizada no Edital, é interessante notar que,
embora os subprojetos também recorram à relação problema-solução como
estrutura básica dos textos, nos subprojetos o problema reside sobre a prática
de professores/as da educação básica, e a solução na expertise de professores/as
da educação superior – exatamente a relação contrária do expresso no Edital a
que respondem. Isso se liga ao foco, nos subprojetos, sobre as funcionalizações
que representam professores/as da educação básica marcadamente como quem
ensina, no contexto da escola pública de educação básica, como vimos no
Quadro 3.
Dissemos, na primeira seção deste capítulo, que reificações caracterizam-se
pela projeção de sentidos e de representações de práticas e atores sociais por
meio da reprodução de sentidos que congelam e ‘coisificam’ as experiências
(Tusting, 2005). Ao tratar das relações entre linguagem e poder em comunidades
de prática, conforme teorizadas por Wenger (1998), Tusting (2005:39) afirma
que “mesmo onde reificações são impostas de cima, elas ‘devem ser reapropriadas nos processos locais a fim de se tornarem significativas’”.15 Isso nos
permite supor que, no processo de recontextualização do Edital em subprojetos,
os apagamentos dos papéis de ‘coordenadores’ e de ‘bolsistas’ indicam que
esses (dis)posicionamentos, não reificados nos textos, não são reconhecidos pela
comunidade de professores/as da educação superior. Essa atitude, entretanto,
não deixa de reificar relações de poder já postas na relação entre universidade e
escola. Assim, temos, no embate entre Edital e subprojetos, tanto em termos de
14) Trechos em itálico retirados do Art. 3o do Decreto no 7.219, de 24 de junho de 2010 que
dispõe sobre o Pibid e seus objetivos
15) Even where reifications are imposed from above, they “must be re-appropriated into a local
process in order to become meaningful”(Wenger 1998:60).
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suas macroestruturas problema-solução, inversamente dadas, quanto em termos
dos (dis)posicionamentos que apresentam, uma reação que indica pouca abertura
para a diferença, ou baixa inclinação para uma mudança que poderia alterar o
equilíbrio de forças entre universidade e escola.

Considerações finais
Este trabalho explorou princípios de recontextualização ligados a atores sociais,
seus papéis e (dis)posicionamentos em práticas específicas de formação de
professores/as, instanciadas nos subprojetos Letras-Inglês de cinco IES.
Com base no arcabouço das representações de atores sociais, discutimos
o conceito de posições flutuantes, evidenciamos maior flutuação nas posições
dos/as alunos/as de licenciatura e relacionamos rejeições/ apagamentos de (dis)
posicionamentos de professores/as da universidade a redes de práticas sociais
próprias de contextos neoliberais. As implicações tratam dos modos como
diferentes (dis)posicionamentos se ligam a relações institucionalizadas de poder.
Primeiramente, no campo da prática educacional e, mais especificamente, da
formação de professores/as, podemos dizer, também com base no conjunto mais
amplo dos estudos que temos realizado, que há posições flutuantes que operam para
transformação-permanência das relações de poder nas práticas contextualizadas.
Ou seja, as relações de poder são, de alguma forma, discursivamente deslocadas.
Isso tanto pode possibilitar abertura pra diferença quanto pode marcar a
permanência, em que pese a contradição da adesão a um projeto que se pretende
transformador. De que modos essa posições são subjetivamente preenchidas?
Somente estudos de outra natureza, como a etnográfica, podem responder a isso.
Além disso, há implicações que decorrem dos (dis)posicionamentos
discursivamente projetados nos textos, especialmente no texto do MEC, tanto
para professores/as da educação básica quanto da educação superior. Os/
As primeiros/as, como ‘supervisores’, ‘co-formadores’ e ‘bolsistas’, e os/as
segundos/as como ‘coordenadores’ e ‘bolsistas’. Há, de outro lado, rejeições
e até mesmo apagamentos de alguns desses papéis nos subprojetos. Se esses
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modos de representação servem para mascarar relações de poder nas práticas ,
também somente estudos etnográficos podem dar a conhecer.
Nessa perspectiva, consideramos essa uma sociedade em que escolarização e
formação de professores/as se fazem no interior de práticas sociais racionalizadas,
em que vigoram mecanismos de procedimentalização e de regulamentação
voltados a alcançar os objetivos das ações da forma mais eficiente e econômica
possível (van Leeuwen, 2008). Assim, mais do que representações, são as práticas
consensuais que ligam as pessoas e os grupos. Isso serve para compreender
que, apesar da densidade de nomeações e de posicionamentos flutuantes
recontextualizados nos textos analisados, é preciso aderência às regras para que
haja suporte às práticas de implementação das propostas.
Isso para dizer que ainda há vários aspectos para serem compreendidos e
criticamente explicados e um campo vasto de estudos para pesquisadores/as
críticos/as engajados em questões educacionais, especialmente aquelas ligadas à
formação de professores/as.
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Discursos-de-Letramento:
Aplicações da análise de discurso
crítica e dos novos estudos do
letramento para a educação
Guilherme Veiga Rios

Resumo:Apresentamos neste trabalho o conceito de discursos-de-letramento e sugestões
de como o método crítico-explanatório da Análise de Discurso Crítica, conforme
Chouliaraki e Fairclough (1999), pode servir a aplicações na área da Educação, de
uma maneira mais teoricamente orientada, por um lado, e de outra mais orientada para
intervenções pedagógicas em processo de ensino-aprendizagem. Ilustramos essas duas
maneiras com exemplos de nosso trabalho – Representações do letramento em contextos
locais – em que o método é utilizado para realizar uma reflexão crítica acerca de discursos
dominantes do letramento que ainda predominam na escola em relação à aprendizagem
e ao trabalho pedagógico com a leitura e a escrita. O outro exemplo refere-se ao nosso
trabalho de formação continuada com professores/as regentes, em diversas modalidades,
níveis e etapas de ensino, por meio de cursos de extensão universitária, orientados por
uma práxis educativa na qual o método Crítico-explanatório da ADC é combinado com
a metodologia pedagógica da Situação-Problema-Desafio (Reis, 2011), para a condução
de projetos e atividades pedagógicos que trilhem por objetivos reflexivos, críticos e
emancipatórios no exercício da cidadania.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Método; Análise de Discurso Crítica; Educação.
Abstract: We present in this paper the concept of literacy discourses and suggestions
of how the critical explanatory method of Critical Discourse Analysis as in Chouliaraki
and Fairclough (1999), can serve to applications in the area of education, of a more
theoretically oriented, on the one hand, and another more directed towards pedagogical
interventions in teaching-learning process. We illustrate these two ways with examples
of our work – representations of literacy in local contexts – in which the method is
used to perform a critical reflection about the dominant discourses of literacy that still
predominate in the school in relation to learning and pedagogical work with reading
and writing. Another example refers to our work of continuing education with teachers
[Práticas Socioculturais e Discurso:
Debates transdisciplinares em novas reflexões, pp. 95 - 118]
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in different modalities, regency levels and stages of education, through the University
extension courses, guided by an educational praxis in which the critical explanatory
method of CDA is combined with the pedagogical methodology of the ChallengeProblem-Situation (Reis, 2011), for driving projects and pedagogical activities which
adopt reflexive, critical and emancipatory objectives in the exercise of citizenship.
Keywords: Interdisciplinarity; Method; Critical Discourse Analysis; Education.

Introdução
Neste trabalho, apresento o conceito de ‘discursos-de-letramento’ que venho
explorando desde o início dos anos 2000 (RIOS, 2003; 2009; 2010b) e busco
demonstrar sua aplicabilidade de duas maneiras em pesquisas sobre a linguagem
na prática social que utilizam o método crítico-explanatório da Análise de
Discurso Crítica (CHOULIARAKI E FAIRCLOUGH, 1999), para a área da
Educação. Uma dessas maneiras é mais teoricamente orientada e a outra orientada
para intervenções pedagógicas em processo de ensino-aprendizagem. Ilustramos
essas duas maneiras com exemplos de nosso trabalho – Representações do
letramento em contextos locais – em que o método é utilizado para realizar
uma reflexão crítica acerca de discursos dominantes do letramento que, de
fato, ainda dominam como a escola pensa e faz em relação à aprendizagem e
ao trabalho pedagógico com a leitura e a escrita. O outro exemplo refere-se ao
nosso trabalho de formação continuada com professores/as regentes, em diversas
modalidades, níveis e etapas de ensino (nomenclatura conforme a LDB), por
meio de cursos de extensão universitária, orientados por uma práxis educativa
na qual o método Crítico-explanatório da ADC é combinado com a metodologia
pedagógica da Situação-Problema-Desafio (Reis, 2011), para a condução de
projetos e atividades pedagógicos que trilhem por objetivos reflexivos, críticos e
emancipatórios no exercício da cidadania.
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Discursos-de-letramento e o quadro crítico
explanatório da ADC
Discursos-de-letramento é um termo composto que se propõe com a finalidade
de integrar os estudos do letramento e do discurso, especificamente em referência
aos quadros teóricos da Análise de Discurso Crítica (ADC) e da Teoria Social
do Letramento (TSL). Ontologicamente, discurso e letramento, em parte, fazem
referência ao uso de linguagem; o denominador comum é o uso da linguagem
escrita.
Dentro do quadro teórico da ADC discurso é compreendido como uso de
linguagem tanto como parte de determinada atividade como representação
reflexiva sobre essa atividade na prática social ou representação da realidade.
Nos Novos Estudos do Letramento, dos quais a TSL é uma vertente, a
escrita, e sua relação com outros modos comunicativos, é o objeto de estudo via
categorias tais como valores, poder, redes, domínios etc.
Assim, o termo ‘discurso-de-letramento’ refere-se a uma proposta: a) de
investigar a escrita (e sua relação com outros modos semióticos) no uso situado,
e as representações sobre a escrita situada em determinada atividade ou sobre
a escrita em geral; b) de investigar a escrita (e sua relação com outros modos
semióticos) como parte de determinada atividade ou como representação da
atividade em redes de práticas sociais (política, economia, mídia, educação etc).
Em suma, por discurso-de-letramento propõe-se investigar a escrita como
fim e meio. Como fim, busca-se conhecer a natureza sociocultural da escrita
por meio da pesquisa sobre seus usos situados e sobre suas representações
discursivas. Como meio, busca-se conhecer os processos pelos quais a escrita
contribui para a constituição da prática social e a construção discursiva de
aspectos e objetos da realidade.
Na ADC o discurso é um momento da prática social e é constituído pelas
‘articulações mutantes’ de discursos, gêneros e estilos em textos específicos
(intertextualidade). Tais articulações se relacionam a configurações relativamente
permanentes em ‘campos sociais’(Bourdieu, 1990; Bersntein, 1990) tais como a
política, economia, educação etc. Tal articulação é conhecida na Teoria Social do
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Discurso como a ordem discursiva de uma determinada configuração de campos
sociais.
Dentro do que se concebe por discurso-de-letramento:
• a escrita é parte de atividades materiais, tipos de relações sociais e
identidades, crenças e valores específicos num dado contexto local, assim
como contém características desses diferentes elementos;
• a escrita é focalizada como gênero, discurso e estilo, e detém-se nas
categorias de intertextualidade e ordem discursiva.
No desenvolvimento teórico por que a Análise de Discurso Crítica tem
passado, um importante aporte teórico que pode contribuir para o trabalho crítico
com a linguagem em sala de aula é o quadro referencial crítico-explanatório de
Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 60), o qual adaptamos para orientar projetos
interventivos dos(as) professores(as) durante o curso de extensão. Esse quadro
referencial é inspirado nos objetos transitivos da ciência social crítica, da corrente
sócio-científico-filosófica do Realismo Crítico (Bhaskhar, 1986; Collier, 1994;
Chouliaraki e Fairclough, 1999)1. O objeto transitivo refere-se à possibilidade de
a teoria crítica, em um engajamento dialético na prática social, transformar teorias
incipientes em teorias científicas. Chouliaraki e Fairclough utilizam-se desse
argumento para sustentar a possibilidade de transformação das representações
que mantêm relações de dominação na intervenção com participantes engajados
em pesquisa social crítica. Assim, de modo sintético, o quadro de Chouliaraki
& Fairclough inicia-se com um problema relacionado ao discurso; segue daí
uma consideração dos obstáculos à superação desse problema e da função da
prática e da estrutura social em sua reprodução; o passo seguinte é a proposição
de possíveis caminhos para o enfrentamento dos obstáculos e, finalmente, fazse uma reflexão voltada para a posição do analista, em que fica tematizado seu
investimento ideológico e aquele dos participantes envolvidos com o problema.

1) Recomendamos também a leitura de Resende (2009, pp. 72-78).
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1. Problema (atividade, reflexividade).
2. Obstáculos a seu enfrentamento:
a. análise da conjuntura;
b. análise da prática em relação ao seu momento de discurso:
i. É uma prática relevante?
ii. Qual é a relação do discurso com os outros momentos?
- discurso como parte da atividade
- discurso e reflexividade;
c. análise do discurso:
i. análise estrutural: a ordem do discurso
ii. Análise interacional
- análise interdiscursiva
- análise linguística e semiótica.
3. Função do problema na prática.
4. Possíveis caminhos para superação dos obstáculos.
5. Reflexão sobre a análise.
Quadro 1. Quadro referencial crítico-explanatório

Nas seções seguintes, apresento dois exemplos de como tenho aplicado o
conceito de discursos-de-letramento e o quadro referencial crítico-explanatório
em trabalhos anteriores (RIOS, 2003; 2009). O primeiro refere-se a representações
dominantes sobre a leitura e a escrita (discursos dominantes do letramento), e o
segundo a situações-problema do cotidiano escolar ou da comunidade de entorno
à escola, que configuram desafios para a superação dos atores sociais envolvidos
com essas representações/situações.

Representações do letramento dominantes
A pesquisa realizada sobre os discursos-de-letramento em duas localidades
urbanas socioeconomicamente diferenciadas recobriu uma etnografia de
letramentos ocorrentes nessas localidades2 e uma explanação crítica sobre as
representações discursivas de letramento dos participantes nesses contextos. Para

2) Cf. Rios (2012).
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esta explanação crítica adaptamos o quadro crítico explanatório de Chouliaraki e
Fairclough (1999) (ver quadro 1 acima) que se inicia com um problema no qual
há uma dimensão discursiva. A questão relacionada ao discurso trata de conceitos
de letramento que enfatizam, de modo unilateral e direto, a escrita como tendo
efeitos para o desenvolvimento dos processos cognitivos nos indivíduos e para o
progresso socioeconômico em diferentes países e contextos socioculturais. Nessa
linha, começo a problematizar esses conceitos de letramento como fator direto
para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e para o desenvolvimento
socioeconômico, reunindo-os sob a rubrica de alguns discursos que resumem
as ideologias dispersas nos dados da pesquisa (tais discursos são tratados em
cada uma das subseções abaixo). Esses discursos, que considero dominantes, são
legitimados na prática e na estrutura social. Como contraponto a esses discursos,
e um início de enfrentamento do problema, mostro, na análise, como algumas
representações se afirmam para contestar esses discursos do letramento, as quais
denomino “relativização de discursos dominantes”. No cômputo geral, há uma
tendência esmagadora para a visão autônoma do letramento3 e seus efeitos, mas
também há uma indicação de luta e contestação sobre tal visão, o que parece
sinalizar para mudanças nas maneiras como as pessoas concebem o letramento
em geral.
Conhecimento através do letramento prevenindo e solucionando problemas

O discurso do ‘conhecimento através do letramento prevenindo e
solucionando problemas’ trata-se de uma síntese discursiva com base no que os/
as participantes responderam sobre o significado do letramento para suas vidas.
Basicamente, por esse discurso entende-se que:
• O letramento é o meio ‘apropriado’ para transmitir o conhecimento
cultural;

3) O modelo autônomo de letramento é a concepção do letramento “como independente de
contexto social, uma variável autônoma cujas consequências para a sociedade e a cognição podem
ser derivadas de seu caráter intrínseco” (Street, 1993: 5)
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• O conhecimento é geralmente transmitido através do letramento e
contribui para a necessidade ontológica, individual e social, de compreensão
mútua, que inclui a prevenção e a solução de situações problemáticas.
Exemplificamos tal discurso com o seguinte excerto:
G: E que tipo de leitura você recomendaria?
Claudia: Ah, eu acho interessante é questão da, inclusive a gente tá
trabalhando muito a questão da mensagem, até às vezes a gente tá lendo,
recebe texto, então você procura, tem textos interessantes com uma moral
no fim, então geralmente esses a gente até passa “ó eu li esse aqui”, esses
dias a gente tava vendo a questão do Pai Nosso, a oracão, o Pai Nosso ele
é o diálogo de Deus com o cristão, então a gente passou, uma colega trouxe
eu passei para os meninos, a gente vai assim acho que a leitura é menos
violenta, por exemplo, a questão da mensagem, a questão de romance,
tem vários livros de literatura juvenil superinteressante que dá para serem
passadas.

O excerto acima refere-se ao tema ‘Valores’. Ao examinar a combinação
entre um processo mental4 na estrutura da oração “eu acho interessante” (linha
1) com o processo material em “a gente tá trabalhando muito a questão da
mensagem” (linhas 1 e 2), é possível ver que a representação de um momento
reflexivo precede a de um momento de atividade. Este momento reflexivo inclui
uma avaliação positiva da atividade com o qualificador “interessante”, deixando
implícita a ideia de que o uso de alfabetização pode contribuir para a formação
da subjetividade de forma a preservar princípios morais e religiosos, como é
reiterado ainda em “... tem textos interessantes com uma moral no final... a
oração, o Pai Nosso é o diálogo de Deus com o cristão” (linhas 2 a 5). Mais
uma vez, fica implícito que as mensagens e a literatura juvenil recomendada são
estimuladas, na expectativa de conduzir as crianças à “boa conduta” e eliminar a
4) Utilizamos a categoria de transitividade da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday
(1994) para analisar algumas das representações discursivas sobre o letramento realizadas pelos/
as participantes.
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possibilidade de elas se envolverem em delinquência, como se pode depreender
do uso do vocábulo “violenta” (linha7).
Vínculo entre a educação cultural de elite e o letramento
Por esse discurso, entende-se que:
• A aprendizagem do letramento é preferencialmente uma ocupação das
escolas;
• É a noção de cultura no sentido de cultura social de prestígio e algumas
de suas manifestações, tais como o patrimônio literário, que é geralmente
empregada como um atributo principal de uma pessoa alfabetizada;
• Esse patrimônio cultural é tomado a priori com o intuito de promover
o desenvolvimento do indivíduo, e por isso, a cultura social de prestígio
precisa ser perpetuada pela escola.
Exemplificamos o discurso do vínculo entre a educação cultural de elite e o
letramento com o seguinte excerto:
G: O senhor já escreveu alguma coisa?
Roberto: Não, assim, de literatura não. Escrevia trabalhos, né?, trabalhos
de/escrevia meus relatórios quando eu trabalhava, essas coisas, não tem
nenhuma peça literária não, e nem poesia também.

Neste excerto, é significativo o que o participante pressupõe através da pista
“escreveu” na pergunta: o objeto desse verbo - “de literatura” - é um pressuposto
dado como se fosse um conhecimento compartilhado no contexto social onde
vivem participante e pesquisador. Ele primeiro precisa negar que não realiza o
que é um pressuposto comum da cultura – a escrita é sobretudo peças literárias
– para responder que a sua própria escrita eram seus relatórios do trabalho. Esse
pressuposto cultural indica o forte vínculo que as pessoas fazem entre letramento
e a cultura de elite, aprendida na escola.
Modo escrito superior a outros modos comunicativos
Esse discurso põe em relevo a mediação da escrita em sistemas e subsistemas
sociais, que é secular, ou seja, desde muito tempo a escrita foi adotada como o
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meio autêntico para a coordenação das ações na organização do estado. Tal uso
da escrita tem favorecido sua representação como um modo superior a outros.
Exemplificamos com o excerto abaixo:
G: Essa próxima pergunta aqui ela parece meio repetitiva: o senhor
precisava ler e escrever no trabalho?
Roberto: Olha, eu precisava ler tudo o que entrava na delegacia, tudo que
se, na no meu oficio ... tudo que chegava tinha que chegar por escrito, quer
dizer, quando a pessoa chegava, descrevia, o escrivão escrevia e a gente
tinha que ler, prá tomá uma decisão, de modo que não existe no dia-a-dia
de uma delegacia, exceto no plantão, não se faz nada provocado por via
oral, tudo tem que estar no papel, né?

Roberto discorre sobre a quantidade de leitura que ele era obrigado a fazer
como delegado de polícia. O quantificador “tudo” / “tudo” mostra a extensão
com que a escrita mediava seu trabalho. Ele descreve, no pretérito, a cadeia de
eventos de letramento no dia-a-dia do trabalho de uma delegacia de polícia: o
relato oral do cidadão, a transcrição do escrivão e a leitura por ele para chegar
a uma decisão. E sua conclusão no tempo presente “não se faz nada provocado
por via oral, tudo tem estar sem papel” é uma indicação em seu discurso da
naturalização da linguagem escrita como “o meio legítimo” na atividade
burocrática.
Na próxima seção, trato da representação do letramento que se contrapõe a
esses discursos supra-apresentados e que busca relativizar seu valor de verdade.

Relativização dos discursos dominantes
A relativização dos discursos dominantes ocorre por meio da contestação do
senso comum sobre materiais escritos privilegiados (livros-textos acadêmicos,
livro religioso) como contendo conhecimento que é transferido para os mundos
da vida de uma maneira transparente, intata e direta, ou seja:
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• Relativização do “potencial de autonomia” da palavra escrita, pondo
o conhecimento construído da experiência de vida em uma posição mais
simétrica em relação ao conhecimento especializado;
• Desconstrução de pressupostos sobre a escrita acadêmica publicada
como objetos de autoridade;
• Existência de uma relação de debate entre o leitor e o que está escrito, na
leitura diária, onde os sentidos são transformados pelo leitor.
Essas representações são discutidas a partir dos relatos de Elisa e Ernesto:
G: Você acha que as coisas que você lê é verdade?
E: Ah, nem todos.
G: O que por exemplo?
E: Hoje mesmo eu li/eu peguei/eu sou bastante curioso, qualquer coisa
assim eu vou pegando, [tem] um livro que tava com um texto assim... quer
ver uma coisa? deixa eu ver se eu pego um livro aqui, eu sei que é mentira,
mas eu gosto de ler para mim ver o assunto dela, que ainda tem assunto, por
exemplo, olha “O Senhor Jesus Cristo veio, satisfez todas as condições da
lei de Deus”, isso aqui é verdade (risos), mas tipo assim ele usa esse texto
para dizer que hoje a lei de Deus não está mais em vigor, então eu já sei que
não é verdade, aí tudo que interessa e [é] curiosidade eu gosto de ler, mas eu
sei que nem tudo é verdade.

Ernesto fornece um bom exemplo de contestação do que está escrito em
textos impressos, o que aponta para a questão da autoridade da escrita, as
reivindicações de verdade para os materiais impressos5. Ernesto pegou um
livro sobre religião, que é um assunto especial para ele como um membro da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, e discutiu parte de seu texto para mim, ao
responder a uma pergunta sobre a verdade dos materiais de leitura. Ele avaliou a
passagem que leu como verdade, mas apontou para sua dimensão ilocucionária,
questionando a autoridade religiosa do autor ao usar o texto para significar a

5) Essa visão foi expressa pela maioria dos participantes da pesquisa (ver Rios, 2009).
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perda de eficácia da lei divina. É interessante notar que essa contestação também
traz à tona a existência de discursos diferentes em uma instituição particular da
religião.

Cursos de Extensão Universitária
O outro exemplo do uso da ADC para a Educação trata dos cursos de extensão
que venho ministrando há três anos, e na última edição houve a participação
de uma equipe pedagógica6. O curso tem o caráter de formação continuada e
é preferencialmente dirigido a professores/as regentes, abrindo-se também
para estudantes de licenciatura em fim de curso e de pós-graduação. Teve as
seguintes designações desde sua primeira edição: 1) 2010: Letramento e ensino
de leitura e produção de textos; 2) 2011: Letramento, discurso e ensino; e 3)
2012: Letramento, discurso e ensino, esta última edição em modalidade de
Educação a Distância (EaD). A figura 1 mostra a página inicial do curso no
Ambiente Aprender da Universidade de Brasília.

6) A equipe foi constituída pelos/as professores/as Christine Carvalho, Ribamar Júnior, Denise
Sato, Marli Lins e Sinara Bertholdo.
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Figura 1. Página do curso de extensão Letramento, discurso e ensino (2012).

Neste curso, realizamos uma aplicação da abordagem crítico-discursiva da
linguagem e do letramento, especificamente com base em uma adaptação do
quadro crítico-explanatório de Chouliaraki e Fairclough (1999), nos ambientes
de trabalho escolar dos/as participantes. Basicamente, sugerimos um roteiro de
planejamento de projeto pedagógico (ver quadro 2 abaixo).
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Descreva uma situação problemática vivida no momento na comunidade em
que você leciona;
2) Aponte os usos de leitura e escrita demandados nessa situação às pessoas que a
vivenciam;
3) Como você pode trazer essa situação para a sala de aula?
3.1) Que pontos dos conteúdos relacionados à leitura e escrita podem ser
trabalhados?
3.2) Que atividades pedagógicas podem ser realizadas?
3.3) De que maneira a concepção do letramento como processo pode
orientar a condução dessas atividades pedagógicas em 3.2?
4) Com base nas informações descritas nos itens anteriores, proponha um plano de
atividades pedagógicas para determinado período de aulas.
Quadro 2. Roteiro de planejamento de projeto pedagógico

Cabe antes aqui uma situação ao (à) leitor(a) do que nos tem motivado esse
trabalho. Desde nossa intervenção em um projeto de alfabetização de jovens
e adultos na cidade do Paranoá-DF7 (periferia de Brasília) vimos trabalhando
a possibilidade de implementação da teoria de Consciência Linguística Crítica
(Clark et al, 1990, 1991; Fairclough, 1992; Clark e Ivanic, 1999). Em síntese,
essa teoria trata das relações de poder no uso concreto da linguagem, como esta
constrói posicionamentos de subordinação e de crítica a relações de dominação,
os quais por sua vez contribuem para a construção de identidades fortalecedoras
e enfraquecedoras dos/as participantes nas interações (ver também Rios, 2010a).
Em decorrência da intervenção pedagógica por meio da Consciência Linguística
Crítica, alguns objetivos críticos e emancipatórios do trabalho pedagógico são
ressaltados, como por exemplo, reconhecer como as pessoas que detêm o poder
selecionam a linguagem que é usada para descrever as pessoas, coisas e eventos;
compreender como muitos tipos de linguagem, especialmente a linguagem
escrita, foram moldados por grupos sociais de maior prestígio e parecem excluir
os outros tipos (Janks e Ivanic, 1992; Rios, 2010). A teoria de Consciência
Linguística Crítica é uma aplicação à educação da Teoria Social do Discurso, na
Análise de Discurso Crítico e nos estudos críticos de linguagem.

7) Cf. Rios (2010a).
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O curso se constitui de uma parte teórica e uma parte prática, em que os/
as participantes desenvolvem um projeto de intervenção pedagógica, para os/as
que estão em sala de aula, ou um miniprojeto de pesquisa para aqueles/as que
não estão. A parte teórica recobre as diferentes acepções do termo letramento, a
abordagem integradora entre a Análise de Discurso Crítica e os Novos Estudos
do Letramento, a Consciência Linguística Crítica, o letramento como processo
social e a escolarização e as novas possibilidades de trabalho escolar com os
novos aportes teóricos sobre o letramento. Na parte de intervenção por meio de
projetos pedagógicos, estimulamos os/as participantes a combinar o roteiro de
planejamento pedagógico com o princípio metodológico da “situação-problemadesafio”, que se entende pelo enfrentamento da necessidade de existência e
sobrevivência como base da constituição humana de sujeitos em processo
de aprendizagem8 (Reis e Rios, manuscrito). Assim, colocamos o roteiro que
sugerimos ao/à participante (Quadro 2), juntamente com a leitura do texto
“Alfabetização de Jovens e Adultos como Situação-Problema” (Reis, 2003).
	Desde a primeira edição do curso, as temáticas trabalhadas pelos/
as participantes em seus ambientes escolares têm sido bastante variadas. Há
trabalhos sobre o desenvolvimento da socialização de uma criança autista, as
normas de uso de celulares na escola, o estágio de estudantes universitários
como espaço formativo, a autoconsciência dos letramentos por participantes de
um curso de pós-graduação em Língua Portuguesa, uso de letramentos digitais
por transeuntes na rodoviária de Brasília, enfim uma série de trabalhos que
envolvem a questão do letramento como processo social e como discurso, alguns
dos quais têm sido aprofundados em pesquisas de mestrado junto ao Programa
de Pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília.

8) No texto, tratamos especificamente do processo de alfabetização de jovens e adultos, mas aqui
generalizo para processos de aprendizagem relevantes à sobrevivência e existência, com todas
as demandas que os sujeitos individual e coletivamente se impõem para sobreviver e existir em
plenitude.
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Considerações finais
A utilização das teorias da Análise de Discurso Crítica e dos Novos Estudos do
Letramento para a abordagem de questões reflexivas e agentivas no contexto
da Educação tem revelado um campo amplo e aberto para novos trabalhos
e pesquisas em nível de pós-graduação. A postura inicial de pesquisa nessas
questões converge para a transdisciplinaridade, ou seja, a aplicação de conceitos
de um campo de estudos ou de uma teoria para outro campo ou outra teoria (cf.
Chouliaraki e Fairclough, 1999). A principal lição que nos fica dessa empreitada
é a indissociabilidade entre teoria e prática, ação e reflexão, ou representação
e atividade em práticas sociais. A explanação crítica dos discursos dominantes
do letramento tratada acima não pode ter existência se não ocorrer com base na
empiria, nos usos e atividades concretas que as pessoas fazem de letramento,
entendido este numa visão ampla sobre modos semióticos passíveis de alguma
leitura. E os projetos de intervenção pedagógica dos/as participantes das edições
do curso de extensão “Letramento, discurso e ensino” não se mostrariam
coerentes com os novos aportes teóricos sobre o letramento e o discurso sem
um aprofundamento reflexivo nas leituras dos textos que são atribuídas aos/
às participantes. Finalizamos com Paulo Freire (1987) para quem a práxis
educativa é ação e reflexão em uma articulação una. Qualquer privilegiamento
de uma em detrimento da outra, torna a prática educativa ou um mero narratório
verborrágico ou um ativismo desprovido de um norte, que se torna presa fácil
das políticas de plantão.

Referências
BARTON, D. & HAMILTON, M. Local literacies. London: Routledge, 1998.
BARTON, D & HAMILTON, M. Literacy practices. In: BARTON, D.,
HAMILTON,M. & IVANIC, R. (eds.) Situated Literacies. London:
Routledge, 2000, p. 7-15.

110

Guilherme Veiga Rios

BERNSTEIN, B. The structuring of pedagogic discourse: class, codes and
control, vol. IV. London: Routledge, 1990.
BHASKAR, R. Scientific realism and human emancipation. London: Verso,
1986.
BOURDIEU, P. In other words: essays toward a reflexive sociology.
Cambridge. Polity Press, 1990.
CHOULIARAKI, L. & FAIRCLOUGH, N. Discourse in Late Modernity:
Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1999.
CLARK, R. et al. Critical language awareness Part I: A critical review of three
current approaches to language awareness. Language and education, v. 4,
n. 4, p. 249-260, 1990.
. Critical language awareness Part II: Towards critical alternatives.
Language and education 5 (1), p. 41-54, 1991.
CLARK, R. & IVANIC, R. (eds.) Special edition on critical language
awareness. Language Awareness, v. 8, n. 2, 1999.
COLLIER, A. Critical realism. London: Verso, 1994.
FAIRCLOUGH, N. (ed.) Critical language awareness. London and New
York: Longman, 1992.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
HALLIDAY, M. A. K. Introduction to functional grammar. 2. ed. London/
Edward Arnold, 1994.

Discursos-de-letramento: Aplicações da análise de discurso crítica e dos novos estudos...

111

JANKS, H. & IVANIC, R. Critical language awareness and emancipatory
discourse. In: FAIRCLOUGH, N. (ed.) Critical language awareness.
London and New York: Longman, 1992, p. 305-331.
REIS, R. H. Alfabetização a partir de situações-problema: depoimento. In:
FARIA, D. S. (org.) Alfabetização: práticas e reflexões; subsídios para o
alfabetizador. Brasília: Editora da UnB, 2003, p. 41-48.
. A constituição do ser humano: amor, poder e saber na
alfabetização de
jovens e adultos. Campinas: Cortez/Autores Associados, 2011.
REIS, R. e RIOS,G. Linguagem e desenvolvimento humano na alfabetização
popular de jovens e adultos, Universidade de Brasília, manuscrito.
RESENDE, V. Análise de discurso crítica e realismo crítico: implicações
interdisciplinares. Pontes: Campinas, 2009.
RIOS, G. Consciência Lingüística Crítica na interação em sala de aula
de jovens e adultos alfabetizandos. Dissertação de mestrado inédita,
Departamento de Lingüística, línguas clássicas e vernácula, Universidade
de Brasília, 1998.
. Literacy discourse in two socioeconomically differentiated
neighbourhoods in Brazil: a study in situated literacies and critical
discourse analysis. Tese de doutorado inédita, Departamento de Linguística
e Língua Inglesa Moderna, Universidade de Lancaster, 2003.
. Literacy discourses: a sociocultural critique in Brazilian
communities. Saarbrücken: Verlag Dr Müller, 2009.

112

Guilherme Veiga Rios

. Linguagem e alfabetização de adultos: uma perspectiva críticoideológica. Covilhã: Biblioteca Online de Ciências da Comunicação,
2010a.
. Letramento, discurso e gramática funcional. Cadernos de
Linguagem e Sociedade, v. 11, n. 2, p. 167-183, 2010b.
. Usos e valores da leitura e da escrita em duas localidades
urbanas socioeconomicamente diferenciadas. In: MAGALHÃES, I (org.).
Discursos e práticas de letramento: pesquisa etngráfica e formação de
professores. Campinas: Mercado de Letras, 2012.
STREET, B. (ed.) Cross cultural approaches to literacy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993.

Discursos-de-letramento: Aplicações da análise de discurso crítica e dos novos estudos...

113

114

Guilherme Veiga Rios

Discursos-de-letramento: Aplicações da análise de discurso crítica e dos novos estudos...

115

116

Guilherme Veiga Rios

Discursos-de-letramento: Aplicações da análise de discurso crítica e dos novos estudos...

117

As Relações de Dominação
Ideológica no Discurso de
Estudantes de Licenciatura
Mara Lúcia Castilho1

Resumo: Este trabalho é o resultado parcial de minha pesquisa de doutoramento, que
investiga as práticas discursivas de estudantes de licenciatura e a construção de suas
identidades. O escopo teórico e metodológico fundamenta-se na ADC. Os processos
de dominação ideológica são fundamentados em Thompson (2007). Apresento parte
das análises que revelam processos de dominação ideológica por narrativização e por
naturalização. Essa identificação foi realizada por meio do sistema de avaliatividade
proposto por Martin e White (2005). A análise revelou marcas do discurso de inferioridade
relacionada à região Nordeste. Essa desigualdade social, encontrada no discurso dos
estudantes parece legitimar sua condição de fracasso e revela as relações de dominação
comumente encontradas no discurso da mídia.
Palavras-chave: ADC, discurso, dominação ideológica, avaliatividade

Abstract: This work is a partial result of my doctoral research paper, which investigates
the discursive practices of undergraduate students, and the construction of their identities.
The theoretical and methodological scope relies on ADC. The processes of ideological
domination are based on Thompson (2007). I present part of the analyses that reveal
procedures of ideological domination by narrativization and by naturalization. This
identification was performed through the appraisal system, proposed by Martin & White
(2005). The analysis revealed speech marks of inferiority related to Northeast reagion.
This social inequity found in speech of students seems to legitimate their status as failure
and shows (brings up) the domination commonly found in media discourse.
Keywords: CDA, discourse, ideological domination, appraisal system

1) Graduada em Letras pelo UniCEUB, mestre em Educação pela UCB e doutoranda do Programa
de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. Professora do Centro Universitário
de Brasília.

[Práticas Socioculturais e Discurso:
Debates transdisciplinares em novas reflexões, pp. 119 - 138]
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Introdução
No presente artigo, proponho-me a apresentar um recorte dos resultados parciais
de minha pesquisa de doutoramento, de caráter teórico-metodológico voltado
para a Análise de Discurso Crítica (ADC), seguindo Chouliaraki e Fairclough
(1999) e Fairclough ([1992] 2008; 2003), com o objetivo de mostrar os processos
de dominação ideológica por narrativização e por naturalização presentes no
discurso de estudantes de licenciatura. O objetivo da tese é investigar o discurso
das narrativas de estudantes de graduação de licenciatura em História, Letras e
Biologia de uma instituição de educação superior do DF, a fim de compreender
a relação existente entre suas práticas sociais de leitura e escrita, antes e depois
do ingresso desses estudantes na graduação, e a construção de suas identidades.
Apresento parte dos resultados da análise do significado identificacional,
proposto por Fairclough (2003), presente nos textos produzidos na entrevista
semiestruturada com doze estudantes de licenciatura. Adoto o esboço teóricometodológico da ADC, uma vez que ela tem o objetivo de tornar as posições
ideológicas incrustadas no uso da linguagem e as relações de poder subjacentes
a ela são, geralmente, obscuras para as pessoas, mais visíveis. A ADC tem o
objetivo de esclarecer de que maneira a linguagem funciona em suas diversas
formas de realização, na constituição e na transmissão do conhecimento, na
organização das instituições sociais, e no exercício do poder e da dominação
(Wodak, 2003).
Nessa teoria, discurso é considerado uma prática de significação de mundo,
uma maneira de agir, e linguagem é compreendida como sendo dialeticamente
interconectada a outros elementos da vida social (Fairclough, 2003). O uso
da linguagem (discurso) é considerado por Fairclough (2003) como forma
de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de
variáveis situacionais, uma vez que ela se constitui por sujeitos e relações sociais
(Fairclough, [1992] 2008). Nesse sentido, as análises levaram em consideração
a forma de as variedades discursivas se realizarem nas práticas sociais por meio
do significado identificacional, conforme propõe Fairclough (2003). Nesta
comunicação, apresento parte das análises que revelam processos de dominação
ideológica por narrativização e por naturalização (Thompson, [1990] 2007) no
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discurso. A identificação desses processos de dominação ideológica foi realizada
por meio da análise das vozes (heteroglossia (Bakhtin, 2003)) encontradas
no discurso dos estudantes colaboradores da pesquisa, conforme sistema de
avaliatividade proposto por Martin e White (2005).

A ADC e as estratégias de operação ideológica no
discurso
A ADC é uma abordagem teórico-metodológica de estudo da linguagem na
sociedade. Essa teoria analisa as instâncias reais de interação social e se distingue
de outras abordagens por estabelecer: (a) a relação entre linguagem e sociedade,
e (b) a relação entre a análise e as práticas analisadas (Fairclough e Wodak,
1997).
Entre as diversas abordagens utilizadas pelos especialistas da área está a
teoria social do discurso, desenvolvida por Norman Fairclough, para quem a
maneira como a pessoa fala ou escreve revela quem ela é, ou seja, a linguagem
utilizada pelas pessoas em determinado contexto de cultura e contexto social
pode revelar as identidades dos indivíduos. Nesse sentido, Fairclough (2003)
entende que as análises textuais devem se preocupar em identificar traços
linguísticos que permitam perceber os estilos ou o modo como o enunciador
identifica a si mesmo e a outras pessoas. Esse entendimento está relacionado
ao fato de o discurso ser socialmente influenciado e erigir efeitos ideológicos
de forma a produzir e reproduzir relações de poder por meio da forma como
as pessoas representam discursivamente coisas e posições sociais (Fairclough e
Wodak (1997), Fairclough, [1992] 2008).
A ADC entende discurso – a linguagem oral e escrita em uso – como
prática social (Fairclough e Wodak (1997). Descrever o discurso como prática
social implica uma relação dialógica entre o discurso de um evento discursivo
específico e a(s) situação(ões), a(s) instituição(ões) e a(s) estruturas social(is)
em que o evento está inserido. Como o discurso é socialmente influenciado,
ele erige questões relacionadas ao poder. Práticas sociais podem ter efeitos
ideológicos de forma a produzir e reproduzir relações de poder desiguais
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entre classes sociais majoritárias e minoritárias por meio da forma como essas
representam discursivamente coisas e posições sociais (Fairclough e Wodak
(1997); Fairclough, [1992] 2008; Fairclough, 2003; Chouliaraki e Fairclough,
1999).
A noção de discurso como ideologia foi influenciada pelos estudos de Bakhtin
([1929] 2010), cuja teoria linguística aborda a linguagem como ideologia. Para
esse filósofo da linguagem, a palavra é produto da interação do locutor e do
ouvinte, ela é a expressão de um em relação ao outro. Essa visão dialógica da
linguagem influenciou os estudos da ADC, que compreende que os textos (oral
ou escrito) são dialógicos, isto é, respondem a discursos anteriores e antecipam
discursos posteriores. Essa interação é polifônica, uma vez que estabelece
relações entre as diferentes vozes da cadeia de interação verbal.
Na perspectiva dialética da linguagem (Bakhtin, 2003), interação discursiva
é entendida como um processo da prática social - ativo, reflexivo, interpretativo,
e colaborativo - de interpretação do mundo e, simultaneamente, de negociação
das relações sociais com outros e com a própria identidade do indivíduo
(Chouliaraki e Fairclough, 1999).
Para Fairclough (2008), a interação discursiva constituem a (re)construção e
a transformação das relações de poder, realizadas nas práticas sociais - processos
de produção, distribuição e consumo textual -, sendo a natureza desses processos
variável nos diferentes tipos de discurso, de acordo com fatores sociais. Para
esse autor, as práticas discursivas contribuem para reproduzir a sociedade como
ela é (identidades sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença),
mas também contribuem para sua transformação (Fairclough, 2008).
Para esse autor, as instâncias de uso da linguagem, em textos escritos ou
orais, são realizadas (em suas diversas modalidades) pelas ordens de discurso2,
2) Para Foucault (2002), as ordens de discurso são o conjunto de formações discursivas
pertencentes a determinada instituição ou sociedade. Um dos principais problemas identificados
por Fairclough ([1992] 2008) sobre a proposta de formação discursiva de Foucault – regras de
formação discursiva encontradas em um conjunto de enunciados pertencentes à determinada
prática social (FOUCAULT, 2002) – é que ela atribui papel pré-determinado para o discurso dos
sujeitos sociais, ou seja, as pessoas entram na prática e na interação social com identidades sociais
que são pré-formadas. Para Fairclough ([1992] 2008, p. 70) o discurso é uma prática dialética, que
considera que “os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, mas também capazes
de remodelar e reestruturar essas práticas”.
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compreendidas como a combinação de gênero, discurso e estilo, que constituem
os aspectos discursivos das redes de práticas sociais. As ordens de discurso
podem revelar três diferentes processos: o de identificação (estilos), o de
representação (discurso) e o de ação (gênero) (Fairclough, 2003).
Os modos de representar os aspectos do mundo, seus processos e estruturas,
as crenças, percepções e conhecimento, e as relações com as pessoas são formas
de agir e de estabelecer relações de poder na sociedade. Como o discurso
é um elemento das práticas sociais, ele está imbricado nas relações sociais e
nos processos que sistematicamente determinam suas variações, incluindo as
formas linguísticas que aparecem nos textos e, por isso, ele é considerado forma
concreta de ideologia (Fairclough, 2010). A ADC propõe uma análise crítica da
noção de poder relacionado à ideologia (Thompson, [1990] 2007) e de poder
como hegemonia (Gramsci, 1971), contrastando com as visões descritivas de
ideologia, que não atribuem à ideologia essa relação de poder e dominação nas
práticas sociais.
Para compreender a noção de poder nas práticas sociais, Thompson ([1990]
2007) agrupou os conceitos de ideologia em duas categorias gerais, as concepções
neutras de ideologia e as concepções críticas de ideologia. As primeiras retiram
qualquer sentido negativo do termo ideologia, que não implica, necessariamente,
fenômenos enganadores e ilusórios, ou ligados a interesses de algum grupo
em particular. Nessa perspectiva, a ideologia pode ser utilizada por grupos
dominantes ou por dominados como tentativa de manutenção ou de subversão
da ordem social. As concepções críticas de ideologia são as que a veem com um
sentido negativo e a consideram como fenômenos enganadores e ilusórios.
Essa concepção crítica, proposta por Thompson ([1990] 2007), norteia
a análise das formas simbólicas de ideologia inseridas nos contextos sociais
- aquelas que servem ao consenso-, à universalização e à naturalização de
interesses mantidos e sustentados nas relações de dominação e poder. Para esse
autor, as formas simbólicas são o amplo espectro de ações, falas, imagens e textos
produzidos pelos sujeitos e reconhecidos por eles e pelos demais como construto
significativo. Há vários modos de operação de as formas simbólicas ideológicas
servirem para o estabelecimento e a sustentação de relações de dominação, que
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são: a legitimação, a dissimulação, a unificação, a fragmentação e a reificação
(Thompson, [1990] 2007).
Não cabe neste artigo discorrer sobre todas as formas simbólicas de
operação da ideologia propostas por esse autor, mas esclarecer os modos de
operação identificados no discurso dos jovens que colaboraram com a presente
pesquisa: a legitimação por narrativização e a reificação por naturalização.
As estratégias de legitimação são relações de dominação que podem ser
estabelecidas e sustentadas pelo fato de serem representadas como legítimas.
Uma dessas estratégias é a narrativização, percebida pelas histórias contadas do
passado e que tratam o presente como parte de uma tradição eterna e aceitável.
Já a reificação são estratégias caracterizadas pelas relações de dominação
criadas e sustentadas quando uma situação transitória é apresentada como se
fosse permanente, natural, atemporal. Uma dessas estratégias é a naturalização,
representada pelo apagamento da história dos fenômenos e a criação social e
histórica como natural.
Para realizar a análise das formas simbólicas de ideologia presentes no
discurso dos estudantes colaboradores da pesquisa, recorri à Linguística
Sistêmico-Funcional e à teoria da avaliatividade de Martin e White (2005), a
serem apresentadas na seção seguinte.

A linguagem, a ADC e o sistema de avaliatividade
Na LSF, a linguagem é um sistema de significados constituído por uma diversidade
de opções oferecida ao usuário da língua, que quando selecionadas pelos
indivíduos em suas interações diárias, constroem significados (Halliday, 1984).
Esse sistema linguístico aberto é composto por estratos internos (semântico,
lexicogramatical, fonológico, fonético), e externos (o contexto de situação e
o contexto de cultura). Quando um componente linguístico é selecionado do
sistema e realizado pelo usuário da língua, em um determinado contexto, ele
exerce uma função na interação social, daí a noção de funcionalidade nos usos
sociais da língua.
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A ideia de interação na linguagem é proveniente de Bakhtin ([1929] 2010),
para quem um sistema de normas imutáveis não pode ser efetivo para representar
as normas sociais, uma vez que essas estão relacionadas à consciência subjetiva
dos indivíduos que participam da coletividade regida pelas normas sociais.
A língua em uso serve ao propósito de expressar as experiências humanas,
de representar as relações sociais estabelecidas entre as pessoas. Por essa razão,
Halliday e Matthiessen (2004) entendem que a linguagem se realiza por meio
de três macrofunções: uma ligada à representação do mundo (metafunção
experiencial); outra ligada ao relacionamento entre as pessoas (metafunção
interpessoal); e outra relacionada ao status da sentença no texto (metafunção
textual).
A partir da teoria das macrofuncões da linguagem acima, Fairclough (2003)
propõe uma articulação entre elas e os conceitos de gênero, discurso e estilo
(ordem de discurso). Sugere, no lugar das funções da linguagem, três tipos de
significado para o texto: o acional (modo de agir), o representacional (modo
de representar) e o identificacional (modo de ser). Para Fairclough (2003), as
práticas sociais são realizadas por meio de gêneros (significados em ação),
revelados por discursos (significados em representações), inculcados em estilos
(significados em identidades) e, por isso, esses três significados devem ser
levados em consideração na análise das práticas sociais. Para efeitos didáticos
eles são separados, mas como se constituem dialeticamente, não são realizados
separadamente nas práticas sociais.
Neste trabalho, enfocarei o significado identificacional do discurso,
relacionado aos aspectos discursivos do modo de falar das pessoas, que
revelam seu modo de ser, suas identidades, sem deixar de considerar os demais
significados, os quais aparecem, vez por outra, nas análises.
A análise dos significados propostos por Fairclough (2003) foi realizada por
meio do sistema de avaliatividade3, proposto por Martin e White (2005). Esse
sistema está inserido na estrutura teórica da Linguística Sistêmico-Funcional

3) Optei por utilizar o termo avaliatividade em conformidade com Vian Jr (2009), para
quem a diferença entre a relação do sistema linguístico e o contexto de cultura, e entre o texto
e o contexto de situação é que permite esclarecer sua opção por traduzir os termos em inglês
(appraisal/evaluation) em avaliatividade, que está no nível do sistema, e avaliação, que está no
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de Halliday (1984) e Halliday e Matthiessen (2004), e se propõe a esclarecer
a seleção léxico-gramatical realizada pelos usuários da língua em diferentes
contextos situacionais.
Para identificar os significados interpessoais das ações do cotidiano e
categorizar os recursos léxico-gramaticais utilizados no discurso, Martin e
White (2005) organizaram o sistema de avaliatividade e dividiu-o em três
grandes subsistemas: atitude (Attitude), gradação (Graduation) e engajamento
(Engagement), que, por sua vez, se organizam em outras categorias.
Neste trabalho, enfocarei o subsistema engajamento por ter sido o mais
presente nas análises do significado interpessoal do discurso. Esse subsistema,
segundo Martin e White (2005), está relacionado com a maneira como utilizamos
recursos como projeção, modalização, polarização e demais recursos semânticos
utilizados pelos usuários da língua para se posicionar (engajar), isto é, concordar,
discordar e argumentar sobre propostas e proposições. O engajamento
vincula-se à noção bakhtiniana de intertextualidade ou heteroglossia, ou seja,
à multiplicidade de vozes presentes em um texto, mesmo que ela não seja
manifestada explicitamente (Fairclough, 2008).
No subsistema engajamento, encontramos as categorias monoglossia
e heteroglossia, que podem ocorrer de maneira expandida ou reduzida. De
maneira geral, as enunciações podem ser sistematizadas de acordo com essas
duas grandes categorias, heteroglossia e monoglossia. Esta última é atribuída ao
enunciado que não faz nenhuma referência a outras vozes ou ponto de vista no
discurso. A heteroglossia, por sua vez, permite a realização de duas possibilidades
dialógicas, a contração e a expansão (Martin e White, 2005), conforme mostra
a figura abaixo.

nível do texto. O embasamento para a opção do pesquisador da Universidade do Rio Grande do
Norte é proveniente da linguística sistêmico-funcional, para a qual a linguagem é vista sob duas
perspectivas: como sistema e como texto.

As Relações de Dominação Ideológico no Discurso de Estudantes de Licenciatura

127

Figura 1: Subsistema de engajamento expandido
Fonte: Martin e White, 2005, p. 134.

Segundo Martin e White (2005), fundamentados na noção bakhtiniana de
que os enunciados são dialógicos, essa perspectiva dialógica leva-nos a perceber
a forma como o falante/escritor se contrapõe ou endossa as vozes e os pontos
de vista presentes no enunciado, isto é, de que maneira ele dialoga, se alinha
em relação às vozes presentes no discurso. Se o alinhamento do falante/escritor
em relação às vozes é positivo, temos a expansão dialógica. Caso haja alguma
restrição ou crítica em relação às vozes, temos a contração dialógica.
Martin e White (2005) apresentam a seguinte taxonomia para o subsistema
engajamento, na categoria heteroglossia:
a. Discordância – são recursos linguísticos por meio dos quais um
enunciado realizado anteriormente é rejeitado pelo interlocutor ou refutado
como algo retoricamente irrelevante, equivocado, etc. A discordância pode
ser identificada por meio da negação ou contra argumentação.
b. Proclamação - refere-se às formulações que podem ser interpretadas
como defesa ou argumentação antecipada, como forma de inibir, combater,
suprimir, descartar, eliminar posicionamentos retóricos futuros. Esses
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recursos têm a intenção de contradizer ou desafiar a posição do locutor. Há
três maneiras de identificar a proclamação no discurso: pela concordância,
pelo pronunciamento e pelo endosso.
c. Entretenimento - refere-se aos recursos usados para indicar o grau
de probabilidade, ou posicionar uma proposição, ou proposta, como uma
entre outras posições possíveis em um determinado ponto da escala de
probabilidade.
d. Atribuição - são alternativas dialógicas que inserem uma voz externa
no texto com o objetivo de compor e reforçar a argumentação. Podemos
identificar a atribuição por meio do conhecimento e do distanciamento.
A discordância e a proclamação são formas contraídas de dialogismo,
e o entretenimento e a atribuição são formas expandidas de dialogismo. Para
compreendermos a realização do subsistema engajamento no discurso, na seção
seguinte, apresentarei algumas análises do corpus da pesquisa.

As estratégias de operação ideológica no discurso dos
colaboradores da pesquisa
As análises apresentadas neste estudo são provenientes dos dados gerados em
minha pesquisa de doutoramento com doze alunos de licenciatura dos cursos de
Ciências Biológicas, de História e de Letras de uma instituição de ensino privada
do Distrito Federal. As estratégias de operação ideológica foram identificadas no
discurso dos estudantes colaboradores da pesquisa, gerado a partir de entrevistas
semiestruturadas e relatos sobre o percurso escolar antes e depois de os estudantes
ingressarem no curso de graduação.
A análise do significado identificacional do discurso dos estudantes revelou
que suas crenças são materializadas por meio da legitimação e da reificação
(Thompson ([1990] 2007)). Ao utilizar recursos linguísticos característicos do
subsistema engajamento, o enunciador recorre a outros textos de fontes externas
para confirmar e endossar seu ponto de vista, isto é, esse processo é realizado
pela contração dialógica (Martin e White, 2005). Para assumir posição de
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concordância ou discordância e posição contrária ao que está sendo afirmado, o
enunciador pode usar recursos heteroglóssicos de refutação ou ratificação. Este
último pode ser realizado por meio de intertextualidade, isto é, por endosso,
que, segundo Martin e White (2005), é quando o enunciador faz uso de textos
de fontes externas para validar suas proposições. Outra maneira de concordar
ou discordar é realizada pelo entretenimento4, isto é, quando o enunciador deixa
clara sua opinião a respeito de algum tema ou assunto por meio de recursos
linguísticos claramente subjetivos, como, por exemplo, ‘acredito que’, ‘acho
que’, ‘na minha opinião’.
A análise do discurso dos estudantes por meio dos recursos heteroglóssicos
da teoria da avaliatividade revelou marcas do senso comum encontradas na
cultura brasileira, principalmente as que se referem à vida dura que os habitantes
do Nordeste levam. Foi possível perceber, no discurso dos colaboradores da
pesquisa, a presença de discursos pré-estabelecidos a respeito das dificuldades
vivenciadas pelo povo nordestino. Há presença de heteroglossia para a
negociação dos valores que os alunos querem passar ao seu interlocutor. O
compromisso dialógico de negociação de sentido se dá por meio do uso de
elementos provenientes de outros textos, como se pode ver a seguir:
[...] eu costumo até brincar que de vez em quando eu falo pros meninos que
a minha vida é a vida daquele romance “Vidas Secas” (endosso) tirando
só a parte da seca que não era, tinha muita água, mas o resto... o resto
é aquilo lá, casinha, caminha dura, os meninos sem nome, quer dizer o
menino sem nome conseguiu chegar aqui [...]. (Let/T5)

Esses elementos situam-se no contexto de cultura com marcas de
brasilidade, conforme se pode identificar no trecho acima. Como podemos ver,
esse colaborador se utiliza da saga da família nordestina, relatada no romance
Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse recurso é caracterizado, segundo Martin

4) No original (MARTIN; WHITE, 2005, p. 104) intertain. Optei pela tradução de Vian Jr.
(2011), entrenimento, por entender que essa é uma estratégia de negociação em que o usuário da
língua tenta desviar a atenção do interlocutor para outro foco. Outras traduções são encontradas
para o termos, como, por exemplo, a de Souza (2011), ponderação.
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e White (2005), pelo endosso, e serve para expressar o quanto é batalhador e
vencedor, pois venceu todos os obstáculos para chegar onde chegou.
As dificuldades vivenciadas pelos habitantes do Nordeste e a falta de
recursos materiais e educacionais nessa região brasileira são temas encontrados
constantemente dos jornais de amplitude nacional e regional. A região do Nordeste,
muitas vezes, é utilizada como sinônimo de pobreza, mas, ao mesmo tempo
em que possui carga semântica negativa para as questões materiais e aquelas
relacionadas à infraestrutura, pode receber carga positiva, quando associada aos
cidadãos que conseguiram mudar seu destino. Percebemos, no exemplo (1), que
o endosso é realizado por meio da citação da saga da família do romance Vidas
Secas. O discurso desse colaborador revela as barreiras vivenciadas para chegar
a esse nível de ensino e destaca, principalmente, que é um vencedor mais que
todos os outros, pois seus obstáculos parecem ter sido bem maiores que os de
seus colegas de turma. A legitimação de seu pertencimento à educação superior
se faz pelo processo de narrativização (Thompson, [1990] 2007) de uma história
de vida sofrida, mas de sucesso. A referência à saga da família do personagem
Fabiano revela seu desejo de mostrar o quanto sua vida foi sacrificada, mas que
independentemente disso “o menino sem nome conseguiu chegar aqui [...]”(1).
Nos exemplos (2), (3) e (4), abaixo, o entretenimento (Martin e White, 2005)
é apresentado em negrito e o endosso, sublinhado:
1. [...] Minha mãe, eu não tenho certeza, mas eu acho (entretenimento)
que é ensino fundamental e meu pai, acho que ele fez até a quarta série
só, (entretenimento) foi muito básico, eles são do interior, (endosso) são do
Nordeste, (endosso) e eles tiveram pouquíssimas oportunidades. (Het/T4)
2. [...] nós vinhemos com esse intuito de estudar e alcançar o nível superior,
que pros termos do Nordeste, do interior, (endosso) é algo que pra gente era
muito importante,[...] E cheguei aqui com muita dificuldade, tô muito feliz,
pra mim era uma coisa assim, que era de fundamental importância. [...]
(Lip/T5)

As Relações de Dominação Ideológico no Discurso de Estudantes de Licenciatura

131

3. Meus pais não moram aqui, meus pais moram no Nordeste (endosso) e
só fizeram até a quarta série e recebi incentivo do meu pai (endosso). (Hax/
T5)
Nos exemplos acima, percebemos a presença do discurso próprio do contexto
cultural brasileiro no que se refere às condições de vida do povo nordestino e
de sua obstinação em mudar de vida. Essas marcas discursivas revelam que os
estudantes se utilizam também de outras referências para endossar seu discurso e
mostrar a baixa condição de vida que a família teve: “eles são do interior, são do
Nordeste, e eles tiveram pouquíssimas oportunidades” (2); “nós vinhemos com
esse intuito de estudar [...], que pros termos do nordeste, do interior, é algo que
pra gente era muito importante...” (3); “[..] moram no Nordeste e só fizeram até
a quarta série e recebi incentivo do meu pai” (4).
A narrativização, nesse caso, mostra, conforme Thompson ([1990] 2007),
um processo de dominação ideológica que envolve relações de dominação
estabelecidas e sustentadas pelo fato de serem representadas como legítimas. Na
mídia, vê-se que há no Brasil um discurso propagado pelo senso comum sobre
a inferioridade das regiões Norte e Nordeste e de seus habitantes em relação às
demais regiões de nosso país, principalmente em razão das estatísticas divulgadas
pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre o índice
de desenvolvimento humano das regiões brasileiras.5
A percepção de que eles têm poucas possibilidades de sucesso e de melhoria
social é reproduzida de maneira natural e verdadeira. Além disso, nos trechos
acima, há presença de verbos de significação plena, indicadores de opinião ou
crença (acho), como no exemplo (3), que pode indicar o comprometimento do
estudante com a verdade, isto é, servem para modalizar o comprometimento
com o conhecimento da verdade (modalidade epistêmica) sobre a formação
dos pais. Ao mesmo tempo, revela que, independentemente de saberem a exata
escolaridade dos pais, o que importa é a referência de que são do Nordeste,
5) É possível acessar os estudos sobre os indicadores sociais provenientes de pesquisas realizadas
por esses órgãos que apontam as desigualdades entre as regiões brasileiras no que se refere a
estudos, empregabilidade e condições sociais.
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e, portanto, que não tiveram muitas oportunidades de estudos. Esse discurso
mostra a naturalização de um processo de dominação ideológica, conforme se
pode observar nos exemplos (2), (3) e (4).
Notamos que, além da carga semântica negativa atribuída à condição de vida
do povo nordestino, comumente encontrada no discurso da mídia, também é
comum atribuir carga negativa à condição daqueles que recebem ensino básico
em instituições da rede pública. Nos exemplos a seguir, de (5) a (9), apresento
a análise do comprometimento dos estudantes com essa crença, que se realiza a
partir da heteroglossia da negação e da contra-argumentação, isto é, do recurso
léxico-semântico da discordância (Martin e White, 2005) sobre a afirmação
de que o estudo recebido na educação básica é bom. Esses trechos revelam as
crenças dos estudantes sobre o ensino brasileiro, conforme podemos ver abaixo:
1. [...]porque tudo que eu aprendi no ensino médio e no ensino
fundamental ainda não me preparou pra conseguir uma vaga numa
universidade pública, (negação) [...], que o nível do vestibular tá mais alto
do que o ensino médio ensina. (contra-argumentação) (Hax/T6)
2. [...] Por conta do ensino defaso que foi, né? O ensino que foi... Aqui em
Brasília mesmo. O ensino básico não dá nenhuma base pra você fazer um
vestibular, (negação) assim em relação a UnB, por exemplo. (Hip/T6)
3. [...] Mas a gente vê essa diferença de escola pública, toda a diferença,
infelizmente tem. (contra-argumentação) (Hov/T6)
4. [...] Sinceramente não, tanto é que eu nunca tentei uma prova da UnB
exatamente pela bagagem, (contra-argumentação) [...], então eu não me
sentia preparada pra fazer a prova. (negação) (Lip/T6)
5. [...] Nunca estudei em escola particular pra falar assim, comparar uma
com a outra, mas assim, pelo que eu tenho visto a escola pública no país é
precária e assim, na região Norte de onde eu vim. (contra-argumentação)
(Let/T12)
Esse recurso heteroglóssico é, possivelmente, proveniente do discurso
da mídia, que se fundamenta nos resultados das avaliações em larga escala
realizadas pelo governo e dos comentários dos especialistas que trabalham no
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Ministério da Educação (MEC). O discurso da mídia sugere que a qualidade
do ensino das escolas brasileiras não é boa, o que pode ser percebido pelas
notícias veiculadas sobre esses resultados e sobre a má qualidade da educação
básica da rede pública brasileira. Para ilustrar esse contexto da mídia, presente
no discurso dos estudantes, cito algumas manchetes de notícias dos jornais de
maior circulação no país6, como é o caso de O Globo e a Folha de São Paulo, que
divulgam constantemente textos que discorrem sobre os resultados dos exames
que medem a qualidade do ensino brasileiro. Algumas dessas notícias difundidas,
nos últimos anos, nesses jornais, trazem os seguintes títulos: Má qualidade do
ensino atrasa alunos brasileiros 7, Vizinhos de SP têm o pior ensino público 8,
Ensino público de qualidade: por Fernando Haddad e Mangabeira Unger.9 O
início do texto da primeira notícia é O brasileiro sabe que o aluno da escola
pública estará em desvantagem quando tiver de disputar um lugar no ensino
superior. Segundo esse texto, uma pesquisa do Ibope mostra que, na opinião dos
brasileiros, a má qualidade do ensino público da educação básica é o terceiro
maior problema da educação no Brasil.
A segunda notícia, da Folha de São Paulo, discorre sobre os resultados da
Prova Brasil, outro exame que avalia a qualidade do ensino brasileiro.
De acordo com o texto, a Folha de São Paulo tabulou os dados a partir
da Prova Brasil e percebeu que as cidades da Grande São Paulo - como
Ribeirão Pires, Jandira, Santana de Parnaíba e Francisco Morato apresentam médias inferiores à de municípios do interior do Nordeste. O
texto do jornal corrobora o discurso dos colaboradores da pesquisa quanto

6) As manchetes e as notícias não fazem parte do corpus da pesquisa, mas são citadas para ilustrar
que a crença de que o ensino público brasileiro é ruim é proveniente não só dos resultados das
avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, como também da mídia.
7) Noticia extraída no site do jornal O Globo, veiculada em 18/03/2009 no
endereço
:<http://g1.globo.com
/jornaldaglobo/0,,MUL1049128-16021,00MA+QUALIDADE+DO+ENSINO+ATRASA+OS+ ALUN OS +BRASILEIROS.html> . Acesso
em 27/12/2011.
8) Veiculado em 11/02/2007 Extraído do site http://www1.folha.uol.com.br /folha/educacao /
ult305u19363.shtml. Acesso em 27/12/2011
9) Veiculado em 18/02/2008 Extraído do site http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/
inde18022008.htm
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ao ensino brasileiro. O contexto de cultura mostra que o Nordeste é uma
região que tem muitas dificuldades econômicas e de infraestrutura e quando
há resultados que mostram que a situação de algum segmento é inferior à
realidade nordestina, significa que a situação é muito ruim. Mais uma vez,
o senso comum apresenta-se de maneira naturalizada (Thompson, [1990]
2007) no discurso dos colaboradores da pesquisa.

O terceiro texto, tem início com a seguinte frase: Melhorar a qualidade do
ensino público é hoje reconhecida prioridade da Nação. Esse entendimento está
presente no discurso dos estudantes, isto é, o recurso léxico-semântico utilizado
por eles é a contra-argumentação sobre a qualidade da educação básica oferecida
pelas escolas públicas brasileiras.
Esses fatos estão presentes no discurso dos colaboradores da pesquisa, que
reproduzem o discurso da desvantagem quando tiver que disputar um lugar no
ensino superior, como veiculado no jornal do Estado do Rio de Janeiro, de forma
naturalizada.
A categoria do subsistema engajamento da teoria da avaliatividade utilizada
para refutar a crença de que o ensino público oferecido pelas escolas da educação
básica é bom é a contração dialógica, a contraposição, realizada pela negação
(5), (6) e (8) e pela contra-argumentação (5), (7) e (9). Isso demonstra que a
posição dos estudantes em relação à qualidade do ensino público é negativa. O
uso do advérbio infelizmente (7) é utilizado como recurso gradativo do discurso
para acentuar negativamente a opinião do aluno sobre a qualidade do ensino da
escola pública.
Esses elementos discursivos revelam as crenças dos alunos sobre a educação
básica em nosso país e como a experiência deles reflete a realidade naturalizada na
sociedade brasileira sobre esse tópico. O discurso dos jornais parece naturalizado.
Essas marcas discursivas divulgadas pela mídia interferem na construção das
identidades dos estudantes e faz com que se sintam predestinados ao insucesso.
Esses dados corroboram o entendimento de que as identidades, de acordo com
Woodward ([2000] 2008), adquirem sentido por meio de marcas discursivas
que representam os sistemas simbólicos. Segundo essa autora, as identidades
dependem de algo fora delas para existir. Nesse caso, as marcas identitárias
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parecem ser construídas pela naturalização da dominação ideológica do fracasso
de ter sido formado pela rede pública de ensino e de pertencer às famílias que
não tiveram as mesmas condições que aquelas que construíram suas vidas nas
regiões Sudeste e Sul do Brasil. Como a identidade é construída pela diferença
tanto simbólica quanto social (Woodward, 2008; Hall, 2008), a naturalização
das marcas ideológicas divulgadas pela mídia e naturalizadas pelos brasileiros
tornam esses estudantes caracterizados por um estigma de incapacidade, porém
de constante busca por uma vida melhor.
As identidades reveladas por esse processo se voltam para indivíduos que
não tiveram oportunidades de estudo, entretanto, mostram-se esforçados e
merecedores de novas oportunidades para o futuro. Essa é uma maneira de agir
socialmente de forma a transformar suas identidades e sua realidade social.
Mais uma vez, percebe-se que os recursos discursivos presentes no discurso
dos estudantes mostram o processo de dominação ideológica legitimada e
reificada (Thompson, [1990] 2007) pelo discurso da mídia e recorrente na cultura
brasileira, de que o nordestino é inferior e de que a educação básica oferecida
pela rede pública de ensino não tem qualidade e não forma cidadãos capazes de
prosseguir seus estudos.

Considerações finais
A análise do discurso dos estudantes revela marcas ideológicas sobre as condições
sociais da cultura brasileira, principalmente aquelas que se referem às condições
de vida dos moradores da região Nordeste e revela, de certa forma, a crença de
falta de oportunidades que aqueles cidadãos, como justificativa de seu insucesso.
A negociação se dá por meio do uso de elementos provenientes de outros textos
presentes no discurso dos estudantes. Esses elementos situam-se no contexto
de cultura com marcas de brasilidade e, por esse motivo, podemos entender,
conforme Fairclough ([1992]2008), que todos os discursos são historicamente
situados e, por isso, devem ser compreendidos em seus contextos, sendo este
crucial para as análises, uma vez que incluem explicitamente componentes
sociais, psicológicos, políticos e ideológicos.
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Esses dados, ainda que em processo de apreciação, mostram que as crenças
dos estudantes podem ser identificadas por meio da análise do significado
identificacional do discurso e são reveladas por meio de estratégias de
legitimação e reificação, conforme Thompson ([1990] 2007). A partir disso, é
possível perceber que os processos ideológicos envolvem relações de dominação
estabelecidas e sustentadas por práticas discursivas que tendem a transformar as
condições sociais.
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