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Se na história da humanidade a revolta é contemporânea à
extorsão do sobretrabalho é porque a luta de
classes é o motor da história.
(PÊCHEUX, M. [1975] (1988), p. 302)
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APRESENTAÇÃO
Este livro está organizado em duas partes. A primeira delas é
dedicada especialmente aos estudos e pesquisas com base na Análise
do Discurso de Linha francesa, com filiação em Michel Pêcheux;
participam desta produção docentes e pesquisadores da UFRGS,
UFAL e UNICAMP. A segunda parte dedica-se, por sua vez, às pesquisas realizadas a partir da Análise Crítica do Discurso de Teun
A. van Dijk. Participam destes capítulos doutorandos, mestrandos e
bolsistas de iniciação científica, que estão iniciando seus estudos na
ACD. Estas pesquisas foram realizadas no Grupo de Pesquisa sobre
Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso – GPsT, do Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da
PUCRS. A seguir, passamos a caracterizar cada capítulo.
Magistralmente, iniciamos com O acontecimento discursivo
como gesto de interpretação na História, em que são apresentados
os conceitos fundadores da Análise de Discurso da linha francesa de
Michel Pêcheux. O percurso vai desde sua origem com o propósito
de romper com o “narcisismo universal do pensamento humano”,
em que a linguística se inseria na década de 1960, até a construção
de uma rede que entrelaça os seguintes conceitos: historicidade, formações sociais, interdiscurso, arquivo, língua, sentido, formações
discursivas, inconsciente, sujeito, formações ideológicas, formações
imaginárias, materialidade, ideologia, condições de produção. O
leitor irá ter um exemplo de análise a partir do enunciado “Repare
bem”, onde será explicitado o funcionamento dos sentidos contidos
na opacidade da forma material, que abriga historicidade, memória
e interpretação.
Tendo em vista que o discurso está presente na reprodução das
relações contraditórias que se estabelecem na sociedade, o capítulo
Teoria Materialista do Discurso e o Serviço Social tem por objetivo refletir sobre a contribuição da Análise de Discurso da linha francesa de Michel Pêcheux para a produção do conhecimento na área do
Serviço Social. Parte do pressuposto que o campo do Serviço Social
necessita de outras áreas para expandir as possibilidades de leitura
crítica da realidade, considerando que a formação social capitalista
-9-

é complexa, múltipla, está em constantes mudanças e, sendo assim,
para sua compreensão, são necessários diferentes aportes epistemológicos. É desenvolvido, neste capítulo, enquanto interseção entre a
teoria pecheutiana e o Serviço Social, a relação intrínseca entre as
categorias ontológicas do trabalho e do discurso. São apresentados
alguns conceitos básicos da Análise de Discurso e o estudo é finalizado exemplificando os sentidos produzidos sobre a pobreza dos
programas de transferência de renda da política pública brasileira.
O terceiro capítulo Contraidentificação do Sujeito/Trabalhador na Modernidade parte do entendimento de que em certas
sociedades, de determinadas épocas, a ideologia contribui para o
exercício do controle de um grupo sobre outro/s, de uma classe sobre
outra/s, e, em decorrência disso, dos homens em geral, por meio de
projetos societários que revolucionam a forma de existência desses
homens em sociedade. Remonta às bases filosóficas do discurso da
modernidade e põe em questão o processo de “contraidentificação”
do sujeito/trabalhador “objetificado”. Assim, intenta mostrar que o
sujeito apropriado pelo projeto civilizatório da modernidade está desamparado, em meio a um conflito de identidade gerado pelas inúmeras limitações da sociedade capitalista.
O Movimento dos Sentidos no Discurso: o Espaço do Político no Trabalho de Circulação de Informações, o quarto capítulo, tem como propósito refletir em torno do modo de formulação
de enunciados que se constituem em objetos de matéria jornalística
na imprensa televisiva, visando à circulação de informações sobre
acontecimentos cotidianos e à formação de opinião de telespectadores. Com base na seleção de um item lexical – política, que se reitera
em matérias jornalísticas, o texto busca investigar os modos através
dos quais este item lexical é discursivizado, repetido, descolando-se
de suas fontes etimológicas e científicas. Neste processo, “política”
produz determinados efeitos de sentido que tentam instaurar novos
“lugares de significação”, controlando, deste modo, o trabalho de
interpretação do telespectador intelectual e linguisticamente desaparelhado.
O quinto capítulo, Dos Aplausos à Luta de Classe: mistificação e exploração do trabalho em Discurso, decorre das reflexões realizadas a partir da crise sanitária da pandemia da COVID-19,
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que tem afetado de forma expressiva as condições de trabalho e a
saúde das trabalhadoras e trabalhadores da Enfermagem, que apresentam, no seu conjunto, altos índices de infectadas/os ou mortas/os
por COVID-19. Nesse contexto, algumas iniciativas internacionais
e nacionais buscaram valorizar as/os profissionais de Enfermagem
(a exemplo da campanha Nursing Now, de 2020, e da instituição do
“Ano da Enfermagem” ou das homenagens realizadas na forma de
aplausos coletivos convocados por meio das redes sociais e, ainda,
das matérias jornalísticas que enalteceram a figura das/dos enfermeiras/os). Nessas condições de produção, pela memória discursiva, são
retomados estereótipos do que é e do que significa a Enfermagem,
reforçando imagens cristalizadas que, supostamente, a cientificidade
e a profissionalização moderna da Enfermagem teriam conseguido
já superar. Neste artigo, analisam-se discursos que circularam socialmente, promovendo uma suposta valorização da Enfermagem.
A análise almeja mostrar como, na contradição dos sentidos produzidos sobre esta profissão, se reificam imagens relacionadas a um
ideário religioso (vocação, sacrifício, missão, entrega, heroísmo),
que apaga ou desloca a um plano de fundo pautas trabalhistas históricas para a categoria, como o piso salarial nacional e a redução
da jornada de trabalho para 30 horas semanais, e, principalmente, a
demanda por condições seguras de trabalho. A partir dos dispositivos
teórico-analíticos da Análise do Discurso (AD) inaugurada por Michel Pêcheux, considera-se o discurso como uma prática simbólica
que produz tanto sentidos para a profissão quanto identidades para
as/os profissionais que a exercem. As análises são realizadas sobre
recortes de reportagens jornalísticas e postagens em diversas redes
sociais, que circularam em ambiente digital no período de março de
2020 a julho de 2021.
O sexto capítulo, “Escola sem Partido”: formações imaginárias, discursivas e ideológicas, tem o objetivo de identificar
as formações imaginárias, discursivas e a formação ideológica que
funcionam no Anteprojeto de Lei Federal que intentou instituir o
Programa Escola sem Partido. Trata-se de um trabalho teórico-metodológico respaldado na caixa de conceitos da Análise de Discurso
fundada por Michel Pêcheux, que destaca as contribuições de Louis
Althusser para o desenvolvimento dessa teoria não subjetiva da sub-
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jetividade. A análise produzida se justifica pela discussão ainda importante, tanto na esfera educacional quanto na esfera política, sobre
concepções de escola, educação e docência, revelando uma disputa
tensa entre sentidos rivais por reconhecimento de compreensões que
ora associam a instituição escolar a um espaço de produção de conhecimento mobilizado por ações protagonistas da comunidade escolar, ora tentam usá-la como instrumento de censura e cerceamento
da diferença.
Para finalizar a primeira parte desta obra, o capítulo Crise
econômica e capitalismo sob o olhar da Teoria Materialista do
Discurso apresenta uma análise do discurso sobre a “crise econômica” no Brasil sob o olhar da Análise do Discurso (AD) na linha
de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Por ter caráter materialista, esta
perspectiva teórica nos faz conceber a necessária articulação entre
língua, história e ideologia na compreensão do discurso enquanto
prática política e objeto científico. Assim, o trajeto deste estudo faz,
primeiramente, um percurso pelos fundamentos do materialismo histórico; em seguida, apresenta parte dos resultados de uma pesquisa
(em desenvolvimento) sobre os sentidos de “crise econômica” que
circulam na sociedade brasileira. Como conclusão, ressalta-se a importância da AD como uma teoria de caráter científico, político e ético cujo objetivo é questionar as evidências de sentidos e de sujeitos
numa crítica radical ao sistema capitalista.
Para iniciar a segunda parte desta obra, Análise Crítica do
Discurso de van Dijk: caracterizando alguns conceitos tem o objetivo de apresentar alguns pressupostos que caracterizam a Análise Crítica do Discurso (ACD), a partir do linguista holandês Teun
Adrianus van Dijk. Parte de uma reflexão sobre a nomenclatura e
as influências teóricas de outros autores que influenciaram esta vertente. Posteriormente, são caracterizados os pressupostos teóricos e
os principais conceitos da ACD. Portanto, trata-se de um capítulo
teórico realizado a partir de uma revisão bibliográfica. Ao final, procura-se demonstrar que esta análise crítica pode contribuir para a
produção de conhecimento no Serviço Social.
Na sequência, o capítulo Dispositivo Teórico-Metodológico na Análise Crítica do Discurso: uma experiência em pesquisa
tem o objetivo de refletir sobre o dispositivo teórico-metodológico da
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Análise Crítica do Discurso (ACD). A concepção que norteia o estudo é a impossibilidade de dissociar a teoria da metodologia, portanto,
somente poderemos falar de aspectos metodológicos se estes forem
construídos a partir da teoria. Neste sentido, não existe um procedimento hegemônico que caracterize este binômio, mas é possível dar
alguns indícios desta relação, bem como socializar procedimentos
de pesquisas já realizadas. Trata-se de uma revisão bibliográfica em
que se apresenta uma proposta de sistematização da relação entre
conceitos teóricos, com características que podem ser observadas a
partir do material empírico de uma investigação qualitativa.
A Veiculação da Mídia sobre o Teletrabalho e suas (des)
regulamentações após a Reforma Trabalhista é o título do terceiro
capítulo da segunda parte deste livro. O texto objetiva demonstrar
as formas como são veiculados os direitos trabalhistas na relação
entre Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e,
além disso, as novas contratações de trabalho após a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. No que se refere à metodologia deste
capítulo, utilizou-se a análise documental, cujo corpus empírico foi
constituído de duas reportagens veiculadas na mídia impressa do G1
e do Correio Braziliense, durante o ano de 2020. A Análise Crítica
do Discurso auxiliou a compreender que a legislação existente sobre
o teletrabalho privilegia os interesses neoliberais e representa uma
forma de precarização das condições de trabalho.
O capítulo Análise Crítica do Discurso na Agenda Socioambiental: contribuições ao Serviço Social reflete sobre as questões
socioambientais, em especial, as mudanças climáticas, tendo como
referencial teórico a Análise Crítica de Discurso de van Dijk. O discurso político-ideológico pode ser utilizado para banalizar e/ou naturalizar a realidade socioambiental brasileira; como exemplo disso, é
trazido o discurso do presidente Jair Bolsonaro em sua participação
na Cúpula de Líderes sobre o Clima. Os resultados obtidos por meio
da análise demonstraram como o discurso público, na sua construção, pode manipular o/a leitor/a ou ouvinte a acreditar no cenário
defendido pelo interlocutor, neste caso, ocultando e mitigando ações
de degradação ambiental.
O Sindicalismo e a Reforma Trabalhista Brasileira, quinto capítulo da segunda parte, tem como marco o ano de 2017, quando
- 13 -

foi promulgada a Reforma Trabalhista. Esta reforma apresenta mudanças expressivas na Consolidação das Leis do Trabalho, dentre
elas as alterações legais que afetam diretamente o funcionamento
das organizações sindicais. Este capítulo tem como objetivo analisar o discurso político veiculado na mídia, identificando seu posicionamento ideológico perante os impactos da Reforma Trabalhista
no movimento sindical. Trata-se de um estudo qualitativo, de cunho
exploratório, que utiliza as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Neste capítulo, é apresentada a análise de uma reportagem
veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo em 2018, concluindo que o
discurso em questão contribui para legitimar a ideologia neoliberal
que subjaz a Reforma Trabalhista.
O sexto capítulo, Um tempo para chamar de “nosso”:
teletrabalho e a captura do tempo, versa sobre como o neoliberalismo e a sua racionalidade se conformaram historicamente como
política econômica, como ideologia e como sistema normativo,
capturando e incidindo sobre todas as esferas da vida social. Sob a
perspectiva da Análise Crítica do Discurso - ACD, proposta por van
Dijk, dá-se ênfase à maneira como essa racionalidade se reflete nos
processos de precarização e flexibilização do trabalho e dos direitos
do trabalho no Brasil, com a aprovação da Reforma Trabalhista em
2017. Assim, tem-se um olhar particularizado para a expansão da
modalidade de teletrabalho e o uso da ubiquidade, no contexto de
pandemia, que agudiza ainda mais a desestruturação do trabalho, que
fragmenta e captura o tempo da classe trabalhadora.
O último capítulo desta obra é Racismo no Brasil: contribuições a partir da produção teórica de van Dijk. Este trabalho
discorre sobre o racismo na sociedade brasileira, apontando dados
que demonstram as desigualdades sociais vivenciadas pela população negra no país. Busca-se evidenciar como as produções teóricas
de Teun A. van Dijk acerca do racismo e da Análise Crítica do Discurso podem contribuir e auxiliar na realização de análises sobre as
produções midiáticas no Brasil, a fim de identificar a reprodução e
perpetuação do racismo ao retratar (ou não) a população negra do
País, por meio dessas produções.
Desejamos que todos, todas e todes tenham uma ótima leitura e que se inspirem a se tornarem analistas do discurso, tendo como

- 14 -

teleologia a transformação/resistência da formação social capitalista.
As autoras(res) e organizadoras
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INTRODUÇÃO

A

proposta de organização do tema deste livro surge com
a finalidade de demonstrar a contribuição da Análise do Discurso
da linha francesa (AD) de Michel Pêcheux e da Análise Crítica do
Discurso (ACD) de Teun A. van Dijk, na produção do conhecimento
de diversas áreas. Apresenta um debate teórico-conceitual articulado
com diferentes objetos de análise. Portanto, não há uma segmentação
metodológica entre o dispositivo teórico do analítico para o desenvolvimento das pesquisas.
Talvez a primeira pergunta que o leitor se faça é: Análise de
Discurso ou Análise do Discurso? De uma forma geral, estamos considerando Análise de Discurso como um campo do saber em que se
fazem presentes distintas filiações teóricas, e, ao mesmo tempo, em
que se mantém uma base epistemológica que garante uma singularidade na diversidade. Isso possibilita que diferentes autores façam
parte de um mesmo conjunto heterogêneo nos estudos que caracterizam a Análise de Discurso. Grosso modo, ressaltamos quatro aspectos identitários das Análises de Discurso. Em primeiro lugar, todas
as vertentes da Análise de Discurso compartilham da concepção de
que essa é uma disciplina da e na prática social, pois, num direcionamento materialista, não basta contemplar o mundo, é necessário
intervir no mesmo enquanto práxis social, a partir das relações de
produção sócio-históricas. O segundo aspecto é que todas as linhas
de AD se originam de um posicionamento epistemológico crítico,
sejam elas derivadas do materialismo histórico ou de outras teorias
críticas, daí a importância de identificarmos a filiação aos autores. O
terceiro aspecto considera o funcionamento da ideologia nos discursos, não deixando de ressaltar que cada vertente trabalha com conceitos diferentes de ideologia. Por fim, o quarto aspecto diz respeito
ao fato de que todas as linhas têm como objeto teórico-analítico o
discurso. Embora a AD seja uma teoria muito utilizada na área da
Linguística, enquanto expressão da língua, a disciplina tem se tornado cada vez mais utilizada nas mais diversas áreas do saber. Ou seja,
o discurso não pode ser compreendido como subárea exclusiva da
Linguística, já que afeta diferentes áreas de conhecimento.
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Referimo-nos à Análise do Discurso quando especificamos
uma determinada vertente e, no caso desta obra, elegemos apenas
duas: a Análise do Discurso de Michel Pêcheux e a Análise Crítica
do Discurso de Teun A. van Dijk. Desde já, aos leitores iniciantes
e desavisados, destacamos que as duas linhas possuem diferenças
substanciais e, portanto, não devem ser confundidas. Para bem destacar estas diferenças é que demarcamos este livro em duas partes,
cada uma correspondendo a um tipo de análise.
A primeira parte é dedicada aos capítulos baseados na Análise do Discurso da linha francesa de Michel Pêcheux, filósofo francês que construiu sua teoria em oposição à perspectiva estruturalista
dos estudos da linguagem. Seus estudos tiveram a participação de
profissionais de diferentes áreas (Filosofia, Psicanálise, Ciências Sociais, História, Linguística), por acreditar que é na multiplicidade dos
saberes que se constroem novas possibilidades de compreensão da
realidade. Isso, no entanto, não significa que a AD se constitua como
uma disciplina interdisciplinar (LEANDRO-FERREIRA1, 2020, p.
25), mas, sim, transdisciplinar. Pêcheux foi aluno de Althusser e,
assim, a concepção de ideologia althusseriana tem forte influência na
AD. Sua teoria do discurso se estrutura no trinômio do materialismo
histórico, da psicanálise e da linguística. No final da década de 1960,
o livro Análise Automática do Discurso-AAD-69 (1969), demarca
a fase de produção teórica e intelectual de Pêcheux e seu grupo. A
AD entra no Brasil no final da década de 1970, a partir dos ensinamentos de Eni Orlandi. Em 1983, é lançado Linguagem e seu funcionamento, livro-fundador do surgimento da AD no Brasil. A partir
da institucionalização em vários grupos de pesquisa, espalhados por
diferentes cursos e programas de pós-graduação, a teoria ganha um
alcance invejável, constituindo hoje uma rede discursiva espalhada
por, praticamente, todo o território nacional e parte considerável da
América Latina.
A segunda parte deste livro está destinada à Análise Crítica do
Discurso a partir de Teun A. van Dijk. O autor considera essa teoria
como uma disciplina construída a partir de suas pesquisas, plurais ao
longo da extensa trajetória acadêmica; por isso, a ACD foi constituída sob a influência das mais diversas áreas. A presença do estrutura1 LEANDRO-FERREIRA, Maria Cristina (Org.). Glossário de termos do discurso. ed.
ampl. Campinas: Pontes Editores, 2020.
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lismo, por exemplo, foi marcante durante a formação de van Dijk em
Licenciatura em Língua e Literatura Francesas durante os anos 1960,
época em que predominavam os conhecimentos da Semiótica, com
destaque às teorias de Greimas. O rompimento com o estruturalismo
ocorreu ainda na década de 1960, quando o autor passou a estudar
Gramática Generativa, a partir das contribuições de Noam Chomsky.
Essa aproximação direcionou os estudos de van Dijk para a área da
Semântica, com destaque especial às produções de George Lakoff
e de James McCawley. Na década de 1970, seu interesse se volta
para a Gramática do Texto, estabelecendo parceria com vários autores. Na metade dessa mesma década, seus estudos são influenciados
pela Psicologia Cognitiva, pela Inteligência Artificial e pelo processamento do texto. Na década de 1980, van Dijk amplia seu escopo
para a Psicologia Social. Ainda entre as décadas de 1970 e 1980, é
notável a presença da microssociologia e da Psicologia Cognitiva
sobre notícias. A partir da década de 1990, van Dijk volta o olhar
para os estudos sobre racismo. Entre as décadas de 1980 e 1990, se
configuravam os Estudos Críticos do Discurso, ou Análise Crítica
do Discurso, em que são incorporados os estudos sobre ideologia,
política, linguagem e poder (este a partir de Norman Fairclough),
bem como é inegável a influência de outros autores (DIJK2, 2005, p.
263-266).
É possível afirmar que a AD proporciona a possibilidade de
compreensão do funcionamento discursivo, como forma de se opor a
qualquer regime de dominação decorrente da luta de classes, a qual é
constitutiva dos meios de produção capitalista. Esta perspectiva possui como base material a realidade social ou as múltiplas expressões
da questão social. Tal questão apresenta uma dupla compreensão. De
um lado, como fenômeno da superestrutura refratária das desigualdades sociais e econômicas, em decorrência do avanço do capitalismo, de outro, como uma dimensão de resistência em que é possível
criar mecanismos de luta para combater tal dominação.
Da mesma forma que os profissionais de diversas áreas, os
analistas de discurso têm o compromisso ético e político de expor os
sentidos possíveis dos discursos; de se opor aos discursos racistas,
preconceituosos, que refletem o abuso de poder por meio dos meios
2 DIJK, Teun A. van. Discurso, notícia e ideologia: estudos na Análise Crítica do Discurso. Porto: Campo das Letras, 2005.
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de comunicação, que são publicizados e veiculados na sociedade. O
gesto do analista é de resistência, de demonstrar os mecanismos discursivos que perpetuam as relações de dominação e que, geralmente,
não são percebidos. Este compromisso tem o intuito de contribuir
para que os sujeitos superem o senso-comum, da mera reprodução
das ideias que formam opiniões, contribuindo, desta forma, para demonstrar uma consciência crítica da realidade.
Romper com o senso-comum é o desafio das teorias do discurso, principalmente em relação ao discurso político e de domínio
público, que poderá ser um importante instrumento que auxilia a
identificar os mecanismos discursivos que encobrem relações de dominação e subordinação entre interesses antagônicos disputados na
sociedade.
Para finalizar esta introdução, não podemos deixar de
agradecer aos autores desta obra que, sob as condições de produção, afetados(as) pela crise sanitária da pandemia da Covid-19, foram incansáveis em sua dedicação e colaboração na elaboração dos
capítulos. Agradecemos, ainda, pela parceria entre todas as Universidades envolvidas e ao financiamento do Programa de Excelência
Acadêmica (PROEX) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), disponibilizado pelo Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS.
Destina-se aos pesquisadores e estudantes das mais diversas áreas e, assim, esperamos que se sintam instigados a conhecer e
aprofundar seus estudos na Análise de Discurso, contribuindo, desta
forma, com a produção do conhecimento nas suas áreas de atuação e
investigação.
As organizadoras
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PARTE I
ANÁLISE DO DISCURSO DA LINHA
FRANCESA DE MICHEL PÊCHEUX
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O ACONTECIMENTO DISCURSIVO
COMO GESTO DE INTERPRETAÇÃO
NA HISTÓRIA1
Maria Cristina Leandro Ferreira2

Análise do Discurso e seus conceitos fundadores
A Análise de Discurso (AD), tal como concebida por um
grupo de filósofos, psicanalistas, linguistas e historiadores, surge no
cenário francês dos anos 60 como uma ruptura com o “narcisismo
universal do pensamento humano”, o qual deixava literalmente foracluído da problemática psicossocial o tríplice registro da história, da
língua e do inconsciente. No espaço desse pensamento, o sujeito era,
como dizia Pêcheux3, um estrategista consciente, racional e lógico-operatório, cujos poderes se encontravam limitados, de um lado por
determinações de ordem biológica e, de outro, por determinações
sociológicas.
Na construção desse universo logicamente estabilizado, em
que se situava o contexto político e filosófico da época, a história entrava como resultante de uma série de situações de interações reais
ou simbólicas. E trazia consigo uma marca teleológica, progressista,
evolucionista. Apagava-se dela, portanto, qualquer vestígio de conflito incontornável, de contradição. Da língua, o que se esperava era que
refletisse uma parte dessas interações simbólicas, o que só se tornava
possível por sua natureza transparente e estável. Já o inconsciente era
considerado, ainda nas palavras de Pêcheux, como a não-consciência que se manifestava negativamente em algum setor da atividade
do sujeito, em decorrência das tais determinações biológicas e/ou
sociais. Este inconsciente nada tinha a ver com a noção freudiana
de saber inconsciente, que constitui o estranhamento familiar com
1 Versão apresentada no evento Linguagem e Interpretação: a institucionalização dos dizeres na história. Cáceres, UNEMAT, 2013.
2 Doutorado em Linguística na UNICAMP e Pós-Doutorado na Sorbonne-Paris 3; Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS.
3 Pêcheux, M. (1998). Sobre os contextos epistemológicos da análise do discurso. Cadernos de Tradução, 2 ed. Porto Alegre, Instituto de Letras/UFRGS, n. 1, 2. ed., p. 47-55,
nov./1998.
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o qual todo sujeito humano é confrontado. O inconsciente com que
vai trabalhar a Análise de Discurso é aquele resultante da “ferida”
que Freud infligiu aos ideais do senhor, mestre em sua morada.
Neste breve quadro introdutório encontramos traçado o percurso inicial da Análise de Discurso na França, onde despontam os
conceitos fundadores que deram dignidade, consistência e legitimidade à investigação discursiva liderada por Pêcheux desde os anos 60
até início dos 80. Depois disso, muita coisa mudou por lá, a começar pelo apagamento sistemático do nome e do legado pecheutiano,
como um fardo pesado e doloroso demais para ser suportado!
Por aqui, felizmente, a Análise do Discurso conhece nova
conjuntura e se estabelece com uma força e um vigor institucional
que surpreende e também assusta as outras áreas estabelecidas das
ciências humanas, a começar pela Linguística. Mas os embates constantes não desgastam o campo discursivo. Ao contrário, tornam-no
mais potente e aos analistas mais destemidos e confiantes em seu arsenal teórico-analítico.
Uma afinidade comum que perpassa os conceitos com que
trabalhamos é a da incompletude, noção por isso mesmo marcante
em todo o quadro teórico do discurso a afetar os principais conceitos
que o compõem. Se não houvesse a falta, se o sujeito fosse pleno, se a
língua fosse estável e fechada, se o discurso fosse homogêneo e completo, não haveria espaço por onde o sentido transbordar, deslizar,
desviar, ficar à deriva. Não haveria lugar para a irrupção de outros
novos sentidos, não haveria lugar, portanto, para acontecimentos
discursivos, sequer para gestos de interpretação.
Ao pensarmos em sentido no âmbito discursivo é preciso considerá-lo em sua relação com a historicidade. Em artigo anterior4, ao
referir-me a esse conceito, já salientava que o sentido tem seu processo de constituição como algo fundamentalmente histórico, vinculado a um trabalho da rede de memória; assim como ocorre com o
sujeito, o sentido nunca é individual, nem tampouco surge como já
produzido. A Análise do Discurso vai deter-se precisamente no processo de produção dos sentidos, através de procedimentos que desvendem a historicidade contida na linguagem em seus mecanismos
imaginários. Esta determinação histórica, tanto do sentido quanto
4 FERREIRA, Maria Cristina L. (2003). O caráter singular da língua na Análise do
Discurso.
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do sujeito, faz com que eles não sejam entendidos como naturais,
transparentes, mas sejam pensados em sua contradição e espessura.
O acontecimento discursivo como gesto de interpretação na
história pressupõe que seja acionada, já na largada, uma rede conceitual que vai operar de modo articulado para tentar construir as
condições necessárias que propiciem este evento do discurso. Desta
rede, fazem parte conceitos como estes aqui listados, que encontram
na metáfora visual da rede sua melhor expressão, ao permitir visualizar que os conceitos passam todos por determinados nós que se
articulam, se afetam, ainda que guardem suas especificidades.

O acontecimento do discurso no Brasil hoje
Ser analista de discurso no Brasil hoje significa, então, o empenho em demarcar os limites e as especificidades do quadro teórico,
não deixando banalizar o aparato conceptual construído, nem diluir
os procedimentos de análise sob a forma de modelos úteis de aplicação imediata. Significa manter presentes as ideias de ruptura e de
resistência, traços fundadores da teoria que estão na base de muitos
dos conceitos com os quais ela opera e que a faz enfrentar as evidências da significação. Antes de tudo, eu diria que pensar em acontecimento discursivo é pensar em rupturas e resistências, baluartes de
sustentação que dão densidade a essa noção no quadro da Análise do
Discurso.
Uma direção adequada para o projeto dos analistas de discurso é seguirmos o alerta de urgência disparado por Pêcheux (1981) e
quebrarmos os espelhos da cegueira quanto à História e da surdez
quanto à língua. E para levarmos a cabo esta tarefa só o faremos
situados no lugar do acontecimento discursivo, dando voz e vez a
Pêcheux ao afirmar que a Análise do Discurso está irremediavelmente presa entre o real da história e o real da língua. É por aí que
poderemos combater a cegueira e a surdez referidas, ao invés de cairmos “na tentação da pior das complacências narcísicas”(Pêcheux,
1981, p. 8).
Ao pensar a resistência que se dá no discurso, Pêcheux (1978,
p. 304) formula dois primados básicos, nas últimas linhas do Anexo
3 (início de uma retificação): (1) não há dominação sem resistên- 29 -

cia, primado prático da luta de classes, que significa que é preciso
“ousar se revoltar”; e (2) ninguém pode pensar do lugar de quem
quer que seja, primado prático do inconsciente, que significa que é
preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, é preciso “ousar
pensar por si mesmo” (p. 304). Percebe-se aqui que a resistência se
dá no interior mesmo da história (em seu motor - a luta de classes) e
no interior do sujeito (em seu motor - o inconsciente). E será, então,
pela falha constitutiva no interior da língua, da história e do sujeito e
da própria ideologia, que a resistência vai irromper, tornar-se visível,
fazer presença.
Desde seu início, a Análise do Discurso se caracterizou por
um viés de ruptura a toda uma conjuntura política e epistemológica e
pela necessidade de articulação a outras áreas das ciências humanas,
especialmente a linguística, materialismo histórico e psicanálise. A
Análise do Discurso não se via como uma disciplina autônoma nem,
tampouco, como disciplina auxiliar. O que ela visava e visa ainda é
tematizar o objeto discursivo como sendo um objeto-fronteira, que
trabalha nos limites das grandes divisões disciplinares, sendo constituído de uma materialidade linguística e de uma materialidade histórica, simultaneamente. A AD recorta, portanto, seu objeto teórico
(o discurso), distinguindo-se da linguística imanente, que se centra
na língua, nela e por ela mesma, e também das demais ciências humanas, que usam a língua como instrumento para a explicação de
textos.
Neste sentido, é importante reiterar que os conceitos que a
AD traz de outras áreas de saber, como a psicanálise, o marxismo,
a linguística e o materialismo histórico, ao se integrarem ao corpo
teórico do discurso deixam de ser aquelas noções com os sentidos
estritos originais e se ajustam à especificidade e à ordem própria da
rede discursiva.
A interface com o materialismo histórico tem lá sua trajetória
consolidada, já que a noção de história é daquelas noções fundadoras
que constituem o território discursivo. Afinal, a língua e a história
se inscrevem no processo de constituição dos sentidos. Nesta perspectiva, a exterioridade não tem a objetividade empírica daquilo que
está fora da linguagem, já que ela é constitutiva do próprio trabalho
dos sentidos atuando em determinados textos, enquanto discursos. A
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mediação entre linguagem e ideologia, eixo básico da AD, se dá sob
a perspectiva da materialidade significante e da concepção de formas
materiais, as quais em sua opacidade e espessura semântica recortam
fragmentos da exterioridade como constitutivos. Vem daí também a
influência da concepção de sujeito, que vai ganhar sua feição primordial, enquanto sujeito interpelado e movido pelo desejo, resultado
das determinações a que é submetido. É decisivo, portanto, o papel
das interfaces fundadoras que forjaram o quadro teórico-epistemológico da Análise do Discurso.
O quadro teórico-epistemológico da Análise do Discurso,
como se viu, é complexo e mantém uma relação tensa entre as noções que o integram. A cada atividade de análise se põe em questão
a natureza de certos conceitos e se redefinem seus limites. Isto não
impede que a Análise do Discurso se singularize enquanto forma de
conhecimento sobre a linguagem e se distinga das demais áreas por
seu aparato teórico, seu método de análise e sua práxis. Sendo assim,
ela vai construir seu objeto teórico e estabelecer seus procedimentos
analíticos na interface com as demais áreas vizinhas. A AD que nos
afeta leva em conta, particularmente, a resistência (e a revolta), tanto
no campo da língua quanto do sujeito.
Da resistência da língua ocupei-me lá no trabalho de minha
tese de Doutorado5, delimitando esta resistência nos limites da sintaxe e do discurso. Na análise de diferentes materialidades, envolvendo enunciados provenientes de brincadeiras de criança, chistes,
anúncios publicitários, percebi que os deslizamentos, as fissuras,
as falhas apontavam para índices de resistência, na margem entre a
dominação que se pretende fazer dela e a que ela – a lingua(gem) –
estabelece. Daí a irrupção do equívoco demarcando pontos de fuga
que representam modos de resistência que são próprios da ordem da
língua.
Assim como entendemos o equívoco como resistência da língua, podemos considerar o inconsciente como forma de resistência
do sujeito. A rigor, equívoco e inconsciente trabalham juntos apontando para os lugares da falha no seu corpo, já que ambos – língua e
sujeito – se constituem mutuamente.
A questão da resistência, tanto da língua quanto do sujeito, é
5 FERREIRA, Maria Cristina L. (2000). Da ambiguidade ao equívoco: a resistência da
língua nos limites da sintaxe e do discurso. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
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atravessada diretamente pelo caráter material que constitui os sentidos. Ao analista cabe, não somente admitir a resistência, mas operar
com conceitos de língua, de sujeito e de história que reconheçam,
nos fatos do discurso e nos gestos de resistência manifestados, o real
que é próprio a cada um dos conceitos concernidos pelo tripé da AD.
Françoise Gadet, por sua vez, em “La double faille”, refere-se
à falha do inconsciente e da história e diz que é no ponto de encontro
entre elas que abre-se o espaço da equivocidade. Na falha do sujeito
encontramos a brecha para pensar o real do sujeito (ou real do inconsciente, como preferiu Pêcheux) e, assim, articular os conceitos
situados nos vértices do tripé língua-história-sujeito. Se admitirmos
que o sujeito da AD é duplamente interpelado pela ideologia e pelo
inconsciente, teremos que admitir também que essa interpelação não
se dá a pleno, sem falhas.
É a torção da linguagem que produz o equívoco, é a torção
do sujeito que faz irromper o inconsciente e é a torção da memória
que faz com que ao ser acionada outros sentidos sejam esquecidos
para que outros sejam lembrados. Poderíamos estender essa série de
formulações com base na “torção” e dizer que o acontecimento discursivo também se manifesta, dessa forma, como a torção de um
fato da atualidade abrindo brecha para um espaço da memória. Nessa
tensão constante entre o fato da atualidade e o espaço da memória
vão surgindo as marcas de historicidade que atualizam e direcionam
os sentidos.
É precisamente isso que vamos tentar investigar ao propormos
a análise do enunciado “repare bem” como um gesto de interpretação
na história. Ao analisarmos este fragmento discursivo, estaremos
pondo em ação o batimento entre descrição e interpretação de que
nos falava Pêcheux e que configura o fundamento básico do procedimento analítico, tarefa essencial do analista de discurso.

O acontecimento em análise
A noção de acontecimento trazida por Pêcheux – fundador da
Análise do Discurso – aparece em um de seus últimos trabalhos “O
discurso: estrutura ou acontecimento”. Em suas reflexões, o autor
convoca os analistas do discurso a reverem seus objetos analíticos e
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a tomarem uma postura ética e responsável “[...] diante do estatuto das discursividades que trabalham um acontecimento, entrecruzando proposições da aparência logicamente estável, suscetíveis de
resposta unívoca [...] e formulações irremediavelmente equívocas”
(1990, p. 28). É neste sentido que, ao analisar o enunciado on a gagné, Pêcheux trabalha com o acontecimento no ponto de encontro entre uma atualidade e uma memória.
Vou propor aqui uma análise para pensarmos juntos como
um outro enunciado pode fazer trabalhar este estatuto de discursividades, mobilizando um gesto de interpretação ancorado na história.
E o enunciado proposto é o título de um documentário apresentado
recentemente no festival de cinema de Gramado, sendo ganhador do
Kikito de melhor longa-metragem brasileiro em 2013:

“Repare bem”: uma proposta de análise
Durante a ditadura militar no Brasil, Denise Crispim, filha de
pais militantes, envolve-se com o guerrilheiro Eduardo Leite, conhecido como Bacuri. A relação dá origem a uma gravidez, no mesmo
período em que o regime começa a perseguir a família de Denise.
Em pouco tempo, seu irmão é assassinado e sua mãe é presa. Quanto à Bacuri, ele é torturado durante mais de três meses (109 dias) e
depois assassinado. Com o nascimento da pequena Eduarda, Denise
consegue asilo político no Chile, onde encontra seus pais exilados.
Mas o golpe de Pinochet força mãe e filha a se dispersarem pelo
mundo. Mais de quarenta anos após os fatos, vividos entre a Holanda
e a Itália, as duas recebem anistia do governo brasileiro e decidem
contar a sua história.
Este é o tema do filme “Repare bem6, dirigido pela atriz, cantora e compositora Maria de Medeiros, que concorreu (e venceu)
no Festival de Cinema de Gramado, em 2013. A partir deste tema
discutido no documentário quero me deter e trazer aqui para pensarmos este batimento do discurso enquanto estrutura e acontecimento
presente no enunciado “repare bem”.
O primeiro passo da análise é verificarmos quais significações
aparecem atribuídas ao verbete “reparar” em nossos dicionários mais
6 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=-NOXy98mGTI>.
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usuais. Significados normalmente atribuídos a “reparar”: (1) consertar, restaurar: reparar uma máquina com defeito, (2) corrigir, retratar-se de: reparar uma ofensa; reparar os prejuízos, (3) notar, observar,
prestar atenção: reparar em alguém.
“Repare bem” - Que sentidos são esses que emergem desse
enunciado sugestivamente opaco e ambivalente? Em que condições
de produção esses sentidos vão irromper e marcar presença, demarcando um gesto de leitura? Aqui fica bem explicitada a relevância
da noção de materialidade histórica articulada à materialidade linguística. A rigor, nenhum dos significados apontados no dicionário a
propósito de “reparar” – consertar corrigir, observar – aponta para o
acontecimento que aqui se manifesta.
Para trabalhar esse enunciado e acessar suas tramas históricas,
políticas, ideológicas é preciso trazer à cena a noção de arquivo e
considerar o imenso material produzido e armazenado sobre a ditadura militar na história recente brasileira, trabalhando na tensão
entre a descrição e a interpretação na perspectiva discursiva que nos
propôs Pêcheux.
O enunciado “repare bem” faz movimentar o acontecimento naquilo que chega a nós na atualidade (a reparação da anistia,
a abertura dos arquivos da ditadura, a constituição da comissão da
verdade...) entrecruzado com o espaço de memória que o enunciado
aciona (exílio, prisões, assassinatos, torturas...). Este acontecimento
cinematográfico aparece como uma injunção do momento, um imperativo, uma obrigação do Estado, um dever de justiça, uma vitória
da cidadania e dos direitos humanos. O enunciado-título, contudo,
ao mesmo tempo evidente, é também opaco, ambivalente. Existe por
trás do verbo “reparar” um jogo oblíquo de formulações:
- O Estado brasileiro tem o dever de reconhecer as violações
de direito cometidas contra seus cidadãos.
- A sociedade brasileira precisa observar bem os fatos acontecidos no passado político.
- As sequelas da violência e das atrocidades nunca se apagam.
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Percebam que estas formulações não estão em relação parafrástica, ainda que relacionadas ao mesmo fato. Como disse Pêcheux “o
confronto discursivo prossegue através do acontecimento” (1990, p. 20).
A exemplo de “on a gagné”, o enunciado “repare bem” é profundamente opaco em sua materialidade léxico-sintática. O sujeito
aparece indefinido, indeterminado pela desinência verbal da terceira
pessoa. A quem se refere, a quem se dirige? Quem deve reparar? O
Estado, o governo, os militares, os políticos, a sociedade como um
todo? Ou o espectador designado como essa pessoa-destinatária do
verbo? Além disso, o verbo reparar em algum de seus sentidos requer complementos, deixa de ser intransitivo. O ato de reparar prevê
a explicitação do que deve ser reparado, do que não funciona, do
que foi um erro. Ao invés disso, se dá a elisão do complemento e o
acréscimo do modalizador “bem”, acentuando com ênfase o modo
da reparação, mas não seu objeto. Quem deve reparar o quê? A quem
interessa essa reparação?
Tal apagamento do sujeito e do complemento desestabiliza
a proposição e abre para uma série de desdobramentos semânticos
possíveis que não se resolvem na disjunção lógica, mas incidem na
ambivalência do isso e aquilo. Esta construção singular da materialidade discursiva do enunciado “repare bem” traz à tona a junção da
materialidade linguística e da materialidade histórica que simultaneamente constituem o discurso. E para que o acontecimento discursivo
possa ser compreendido como ponto de encontro de uma atualidade
e uma memória é preciso remetê-lo ao estatuto das discursividades
que trabalham este acontecimento, entrecruzando proposições estáveis, categóricas e proposições instáveis e diluídas. Daí a pertinência
em mencionar o acontecimento discursivo como gesto de interpretação na história e da história.

Considerações finais
Para que o acontecimento discursivo seja considerado no âmbito do quadro teórico-epistemológico é preciso colocá-lo em cotejo com a noção de acontecimento, tal como circula no campo das
teorias linguísticas, de Benveniste a Bakhtin, passando por Ducrot,
apenas para pontuar algumas referências de ponta. Não foi este o
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intuito do presente artigo, que buscou pontuar a especificidade do
acontecimento discursivo na sua implicação com o linguístico e o
histórico. Pêcheux já havia nos demonstrado isto de forma exemplar
com o enunciado “on a gagné”, e procuramos atualizar a análise com
outro enunciado muito significativo para a conjuntura político-histórica brasileira “repare bem”.
Fica aqui um último desejo: frente às injunções que a vida nos
apresenta sob a forma de fatos discursivos carregados de sentido, de
historicidade e de falha, fiquem vigilantes e reparem bem!
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TEORIA MATERIALISTA DO DISCURSO E O
SERVIÇO SOCIAL
Gleny Terezinha Duro Guimarães1
Thiana Orth2

Introdução
Compreender as transformações nas relações de trabalho é um
desafio presente no cotidiano profissional de assistentes sociais, uma
vez que se lida diretamente com as múltiplas expressões da questão
social, que tem se acirrado a partir do projeto neoliberal, sobretudo
a partir da década de 1990, no Brasil. Para a apreensão da realidade,
é necessário considerar as repercussões do mundo do trabalho e os
mecanismos econômicos e sociais da reprodução da formação social
capitalista. Destaca-se, nesse modo de produção, que a desigualdade
social é constitutiva das relações sociais e econômicas que atravessam todas as esferas da vida, numa relação imanente com o trabalho
e com o discurso.
Desta forma, neste capítulo, as categorias ontológicas trabalho e discurso estão sendo compreendidas de forma indissociável,
fundamentadas por uma reflexão crítica, a partir do materialismo
histórico. Ou seja, dialogando com a perspectiva marxista e com os
pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD) ou, como Michel
Pêcheux diria, dos “fundamentos de uma teoria materialista do discurso” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 143).
1 Pós-Doutorado (Universidade Católica de Lisboa), Doutorado (PUCSP); Docente na
Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Escola de Humanidades
da PUCRS; Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cotidiano, Trabalho e
Teorias do Discurso (GEPsT). Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Matemática - PPGEDUCEM/PUCRS.
2 Doutora em Serviço Social (PUCRS), Mestre em Comunicação Social (PUCRS) e jornalista formada pela UNISINOS. É pós-doutoranda do Programa de Pós Graduação em
Serviço Social e estudante de graduação em Serviço Social na Escola de Humanidades
da PUCRS
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Segundo Heller (1991), o trabalho é a categoria ontológica
que caracteriza o cotidiano e o não-cotidiano3 na constituição do ser
social. Acrescenta-se a esta mesma afirmação o discurso, ou seja, em
outras palavras, considera-se que ele seja, também, um aspecto ontológico de constituição do ser social, posto que as relações sociais e
econômicas se dão permeadas por ele. Podemos dizer que o discurso
é intrínseco ao cotidiano e ao não-cotidiano.
O Serviço Social, enquanto profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, atua “na tensão entre a produção da desigualdade e a produção da rebeldia e resistência dos trabalhadores” (IAMAMOTO, 2001, p. 69), mediada por processos discursivos. Urge,
portanto, a necessidade do aprofundamento do debate, considerando
que o campo de intervenção desta categoria profissional é constituído da relação material entre conhecimento e linguagem (FIGUEIREDO, 2009) e, aqui, especificamos o discurso.
Enfocando o eixo do materialismo histórico, se percebe que
este é o ponto de interseção entre o Serviço Social e a Análise do
Discurso francesa com filiação pecheutiana, cuja vertente deriva da
concepção marxista para analisar e compreender a materialidade
discursiva, constitutiva das relações sociais. Neste sentido, pode-se
dizer que trabalho e discurso são imanentes. Sendo o locus privilegiado do profissional do SS a categoria teórica trabalho, este não
se efetiva sem o discurso, sem mobilizar os sentidos vinculados às
suas condições de produção. Assim, podemos considerar que toda a
atividade de linguagem acompanha e projeta a atividade de trabalho,
sendo que ambas são consideradas uma “arena das lutas sociais, porque se forja na dialética entre o estabelecido e o vir a ser” (FIGARO,
2018, p. 125).
Compreende-se, também, que o campo do Serviço Social
comporta o profissional Assistente Social em sua base, e que estes,
enquanto trabalhadores, participam do processo de (re)produção do
capital; se encontram nitidamente interpelados pela formação ideológica neoliberal. Nesta direção, é necessário compreender os discursos a partir das condições de produção que dele decorrem, visibilizando a produção dos sentidos do discurso neoliberal, que está
3 O não-cotidiano, na perspectiva helleriana, diz respeito à esfera que supera o cotidiano
por meio de suas características fundantes, como economicismo, analogia, hierarquização
etc. Este conceito foi desenvolvido no texto “O não-cotidiano do cotidiano”, de Guimarães
(2002).
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presente no cotidiano das relações de trabalho, encobrindo relações
de dominação/subordinação e mantendo o metabolismo da sociedade a serviço da reprodução da desigualdade social.
Dessa forma, defende-se que a articulação entre a AD e o
campo do Serviço Social pode vir a contribuir para a complexificação das intervenções a serem realizadas pelo/a AS, posto que se trata
de uma área que se situa dentro das Ciências Sociais Aplicadas, o
que lhe confere um caráter profissional voltado para a operacionalização prática dos conhecimentos produzidos, ou seja, uma profissão
eminentemente interventiva (EIDELWEIN, 2009). E podemos dizer
que o discurso é transversal às competências profissionais relacionadas ao trinômio ético-político, teórico-metodológico, técnico-operativo, pois em todas as dimensões existe a materialidade do discurso
em movimento.
A partir de revisão bibliográfica, e tendo como base a teoria
materialista do discurso, este capítulo está estruturado em mais três
seções: no momento posterior a esta introdução, procura-se refletir
sobre a interseção entre trabalho e discurso, dada pelo materialismo
histórico e situada a partir da formação social capitalista. No item
subsequente, apresentam-se alguns conceitos teóricos fundantes da
AD, tais como formação ideológica, formação discursiva e formação
imaginária. A partir daí, exemplificamos, mostrando alguns processos discursivos que evidenciam os sentidos da pobreza, através do
consenso em torno dos programas de transferência de renda como
base para a política social de combate à ela no país. Concluímos
defendendo a ideia de que os subsídios teóricos da teoria materialista
do discurso oferecem à área do Serviço Social aportes epistemológicos para trilhar caminhos possíveis de gestos de leitura e interpretação da realidade social.

Materialismo histórico, Discurso e Trabalho
A Análise de Discurso de Pêcheux, enquanto uma teoria materialista do discurso, está fundamentada pelo tripé epistemológico
do materialismo histórico, da Linguística e da Psicanálise, explicitados da seguinte forma:
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Ele reside, a nosso ver, na articulação de três regiões do conhecimento científico: 1. O materialismo histórico, como teoria das
formações sociais e de suas transformações, compreendida aí a
teoria das ideologias; 2. A linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo;
3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica
dos processos semânticos. Convém explicitar ainda que estas três
regiões são, de certo modo, atravessadas e articuladas por uma
teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica). (PÊCHEUX;
FUCHS, [1969] 1993, p. 163-162).

Do ponto de vista da Linguística, a AD surge em oposição
ao estruturalismo linguístico, ao Funcionalismo e “até mesmo ao gerativismo” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 23). Concepções estas que
eram dominantes e que concebiam a língua como neutra, transparente (isto é, de conceber um significado em si para as palavras) e
a-histórica. A AD coloca o discurso como objeto, compreendendo-o
a partir dos sentidos que são produzidos na relação com as condições
de produção, ideologia, formação social entre outros conceitos. Caracteriza-se, portanto, por um viés de ruptura a toda uma conjuntura
política e epistemológica que predominava na época e de língua enquanto sistema normativo e passível de controle. Com isso, um dos
objetivos da AD é, como traz Leandro-Ferreira (2012), “tematizar o
objeto discursivo como sendo um objeto-fronteira, que trabalha nos
limites das grandes divisões disciplinares, sendo constituído de uma
materialidade linguística e de uma materialidade histórica, simultaneamente” (LEANDRO-FERREIRA, 2012, p. 56).
Segundo Orlandi (2012), a AD se apresenta como uma forma de conhecimento que leva em conta o confronto e a contradição
entre teoria e prática; a autora compreende “mais precisamente do
contato do histórico com o linguístico, que constituiu a materialidade
específica do discurso” (ORLANDI, 2012, p. 19). Nessa direção, a
AD pressupõe o legado do materialismo histórico, em que, para se
compreender a realidade, é preciso concebê-la a partir da relação orgânica entre história e matéria. Em outras palavras: “na perspectiva
pecheutiana (seguindo a tradição marxista), a historicidade deriva da
junção epistemológica do materialismo e da história, resultando no
materialismo histórico” (GUIMARÃES, 2020, p. 136).
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Ao trazer os fundamentos históricos da teoria materialista do
discurso, é considerado o modo de produção capitalista a partir da
reprodução e transformação das relações de produção. Essa teoria
mobiliza as determinações estruturais, econômicas e históricas que
sustenta a formação de determinada sociedade (ORTH, 2015).
[...] a noção de modo de produção é direcionada para o estudo
das grandes transformações sociais [...] em nossa interpretação,
o adjetivo que qualifica esses modos de produção é o modo de
produção dominante na formação social em análise –, enquanto
que a de formação social se orienta para a análise histórica. (ESTEVES, 2014, p. 26, os destaques são do autor).

O materialismo histórico, do ponto de vista do pensamento
marxista, é entendido como o caminho para a compreensão das causas do desenvolvimento e das mudanças sociais a partir das produções coletivas, ou seja, das condições de produção que envolvem
as forças produtivas da sociedade. Nesta perspectiva, o desenvolvimento da História ocorre pelo confronto entre as diferentes classes sociais, decorrentes da “exploração do homem pelo homem”
(HARVEY, 2013, p. 134). Sendo que o materialismo histórico se
fundamenta nas forças produtivas, a partir da análise das estruturas e
superestruturas que constituem o modo de produção.
Destaca-se que a luta de classes é uma das características do
modo de produção capitalista, em que a concentração e a especulação do capital ocorre por intermédio do comando e do poder de uma
parcela da população em detrimento de outra, isto é, de “todas as
categorias de trabalhadores qualificados e não qualificados: ou seja,
obviamente a totalidade da força de trabalho da sociedade” (MÉSZÁROS, 2011, p. 69). Portanto, na perspectiva do materialismo histórico, a luta de classes é imanente.
O objeto de exploração que sustenta o capital é a venda da força de trabalho. O trabalho, na perspectiva marxista, é compreendido
como produto histórico intermediado pelo processo de produção na
constituição da vida social, econômica e política, sendo ele “fundamental na vida humana porque é condição para sua existência social”
(ANTUNES, 2004, p. 48). As relações de produção são indissociáveis da constituição de classes sociais antagônicas, onde uma domi- 41 -

na os meios de produção e a outra, enquanto classe trabalhadora, é
excluída da riqueza socialmente produzida.
A produção e a reprodução da riqueza material, inseparável da
criação e da recriação das formas sociais de que se reveste, é um
processo eminentemente social. É indissociável das relações sociais que na era do capital têm como agentes fundamentais os capitalistas e trabalhadores assalariados, considerados não apenas
individualmente, mas como representantes de classes antagônicas. O antagonismo de interesses que permeia tais relações, independentemente das relações ideológicas que se façam do mesmo,
é fato objetivo, dado pelo caráter cada vez mais social da produção contraposto à apropriação privada dos meios e dos produtos
do trabalhado alheio. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p. 65).

Para compreensão da realidade, é necessário perceber as repercussões do mundo do trabalho e os mecanismos de reprodução
da formação social capitalista, os quais se apresentam no cotidiano
social e são atravessados por disputas antagônicas: a luta de classes,
na qual a linguagem e o discurso se fazem presentes. Neste sentido,
Pêcheux (2012) afirma que a AD trabalha com a noção de materialidade discursiva enquanto nível de existência sócio-histórica, que
remete às condições de existência dos objetos, sejam eles científicos,
estéticos, ideológicos, a partir de uma conjuntura histórica dada.
Tendo em vista que a noção de Formação Social é trazida por
Pêcheux para a teoria do discurso por intermédio dos estudos de Althusser (da releitura que este, por sua vez, fez de Marx), ela (a AD)
filia-se, portanto, a uma posição materialista nos estudos do discurso
(ESTEVES, 2014). Na atualidade, as principais discursividades da
formação social capitalista trazem como fundamento as ideologias
neoliberais, em que se vivencia a sobreposição e o acirramento de
subjetividades individualistas e competitivas, em detrimento de subjetividades coletivas e solidárias. É claro que existem composições
subjetivas singulares e coletivas solidárias, mas “tais composições,
em que pese o fato de operarem como estratégias de enfrentamento e
resistência à lógica instituída, em sua maioria, acabam sendo capturadas por tal lógica na direção de estratégias adaptativas de sobrevivência” (EIDELWEIN, 2009, p. 35).
O projeto neoliberal está presente no cotidiano das relações
de trabalho e, muitas vezes, encobre relações de dominação e subor- 42 -

dinação, numa sociedade que favorece a manutenção da desigualdade social. Agnes Heller (1991) considera importante refletir sobre
o trabalho a partir do tipo de sociedade em que ele se desenvolve.
Uma sociedade baseada em relações de subordinação, dominação e
exploração implica (in)satisfação da classe trabalhadora e, por isso,
as necessidades radicais servem como moti para a resistência.
Segundo Heller (1991), seguindo a tradição marxista, o trabalho é a categoria central do cotidiano e todas as demais atividades se
organizam em torno dele. Neste sentido, pode-se dizer que o trabalho
é a base fundante do cotidiano e todas as demais atividades são decorrentes do tempo sobrante, não utilizado para o trabalho.
As relações de produção são indissociáveis da constituição de
classes sociais antagônicas e, paradoxalmente, não existe nenhuma
sociedade que não dependa do trabalho socialmente produzido, pois
este está na base, tanto objetiva quanto subjetiva, da sociedade e,
para Heller (1994), a produção sempre será “o reino da necessidade”
(HELLER, 1994, p. 80).
Neste sentido, podemos dizer que o trabalho e discurso, enquanto objetos sócio-históricos, se expressam na agudização das
expressões da questão social, característica da formação social capitalista. E por que articular estes dois objetos? Porque é no cotidiano
que as relações sociais são constituídas e que discursos produzem
sentidos, a partir da contradição inerente à luta de classes. O projeto
ético-político-profissional do Serviço Social faz a defesa intransigente de profissionais comprometidos em denunciar toda forma de
exploração humana e os processos que mantêm a estrutura da subordinação-desigualdade social.

Formações Ideológicas, Discursivas e Imaginárias
A partir da influência de Althusser, Pêcheux ([1975] 1988,
1997) cunha o conceito de ideologia e formação ideológica, estabelecendo uma relação entre discurso, sujeito e psicanálise. Henry
(1993), evidencia que a ideologia não existe senão por e para sujeitos, acrescentando que não existe prática, senão sob uma ideologia,
sendo que “é enquanto sujeito que qualquer pessoa é ‘interpelada’
a ocupar um lugar determinado no sistema de produção” (HENRY,
- 43 -

1993, p. 30). Em outras palavras, ao invés de entender o sujeito como
um “organismo humano individual”, ele é concebido como “um lugar determinado na estrutura social” (GADET; HAK, 1990, p. 188),
em que será sempre interpelado ideologicamente.
O sujeito para a AD é atravessado pela ideologia e, como demarca Pêcheux ([1975] 1988), a ideologia interpela os indivíduos em
sujeitos sem que eles se deem conta de tal assujeitamento. Há uma
interdependência da ideologia com a Psicanálise, em que o sujeito é
“duplamente afetado: em seu funcionamento psíquico, pelo inconsciente (por isso a psicanálise aparece na teoria), e em seu funcionamento social, pela ideologia” (INDURSKY, 2000, p. 71).
Na perspectiva de Pêcheux ([1975] 1997), as “condições
ideológicas da reprodução/transformação das relações de produção”
(PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 143) afetam diretamente a concepção
de ideologia, pois ela atravessa as relações de reprodução da luta de
classes, sob o efeito de interpelação do sujeito.
[...] Esta reprodução contínua das relações de classe é assegurada
materialmente pela existência de realidades complexas designadas por Althusser como ‘aparelhos ideológicos do Estado’, e que
se caracterizam pelo fato de colocarem em jogo práticas associadas a lugares ou a relações de lugares que remetem às relações
de classes, sem, no entanto, decalcá-las exatamente. Num dado
momento histórico, as relações de classe (a luta de classes) se
caracterizam pelo afrontamento, no interior mesmo destes aparelhos, de posições políticas e ideológicas que não constituem a
maneira de ser dos indivíduos, mas que se organizam em formações que mantêm entre si relações de antagonismo, aliança ou de
dominação. (FUCHS; PÊCHEUX, [1969] 1993, p. 166).

Com isso, podemos dizer que o assujeitamento é resultante da
interpelação ideológica, a partir dos Aparelhos Ideológicos do Estado, e, na perspectiva de Pêcheux ([1975] 1988), a relação entre sujeito, língua e história é constitutiva da materialidade discursiva. Destaca-se que a ideologia, pelo viés da teoria materialista do discurso,
não é ocultação da realidade nem um conjunto de representações, ela
funciona como prática significante, atuando como efeito da relação
necessária do sujeito com a língua e com a história.

- 44 -

Ideologia não se define como o conjunto de representações, nem
muito menos como ocultação de realidade. Ela é uma prática significativa; lendo necessidade da interpretação, não é consciente
– ela é efeito da relação do sujeito com a língua e com a história
em sua relação necessária, para que se signifique. (ORLANDI,
1998, p. 48).

Os processos discursivos vão se desenvolvendo por intermédio do sujeito, mas não têm nele sua origem, posto que, no âmbito
discursivo, o sujeito não é aquele considerado como “consciente,
senhor dos seus atos e com controle sobre a língua, [...] o sujeito
do discurso se estabelece através de um processo de constituição
mútua, constituindo-se no seio de acontecimentos histórico-sociais”
(FERREIRA, 2003, p. 192); por isso mesmo, o sujeito é interpelado
ideologicamente. Todo o processo discursivo se inscreve numa relação ideológica fundada pela contradição da luta de classes e pela
interpelação dos indivíduos em sujeitos, o que não se realiza de forma abstrata, mas, sim, através das Formações Ideológicas (FI). Este
conceito pode ser entendido como um “conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas que se relacionam mais ou menos diretamente a posições
de classes em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX; FUCHS,
[1969] 1993, p. 166).
Nessa direção, a produção de sentidos dos processos discursivos é heterogênea e diz respeito a uma defesa ideológica que se
insere a partir da assunção de uma determinada posição de classe
– ela perpassa o antagonismo das relações sociais e econômicas, caracterizando as formações ideológicas.
Em sua materialidade concreta, a instância ideológica existe sob
a forma de formações ideológicas (referidas aos aparelhos ideológicos de Estado), que, ao mesmo tempo, possuem um caráter
regional e comportam posições de classe: os objetos ideológicos
são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a maneira de se
servir deles – seu sentido, isto é, sua orientação, ou seja, os interesses de classe aos quais eles servem –, o que se pode comentar
dizendo que as ideologias práticas são práticas de classes (de luta
de classes) na ideologia. (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 146).

Diante do exposto, pode-se dizer que a desigualdade social
está correlacionada às relações de poder, que permeiam as relações
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sociais em todas as esferas da vida cotidiana, principalmente em relação ao trabalho. Estas relações se manifestam por meio das formações ideológicas.
A objetividade material da instância ideológica é caracterizada
pela estrutura de desigualdade-subordinação do todo complexo como o dominante das formas ideológicas de uma formação
social dada, estrutura que não é senão a da contradição reprodução/transformação que constitui a luta ideológica de classes.
(PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 147).

Com isso, pode-se dizer que a formação social contemporânea, caracterizada pelo modo de produção capitalista como dominante, comporta diferentes formações ideológicas, que adquirem
materialidade pela via do discursivo e que estarão vinculadas a determinadas Formações Discursivas (FD). Estas, disputam sentidos
e lutam por dominância nas formações sociais, sustentando e determinando “o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX; FUCHS, [1969]
1993, p. 166) ou o que pode e deve ser mantido e defendido no antagonismo da luta de classes.
Portanto, o conceito de Formação Discursiva se relaciona ao
de Formação Ideológica, o que implica dizer que suas relações são
indissociáveis, podendo uma FI corresponder a uma ou várias FDs,
“a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa
relação de lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de classes” (PÊCHEUX; FUCHS, [1969] 1993, p.
166-167).
Neste sentido, podemos compreender que a FD é um lugar de
disputa, considerando sua relação ideológica a partir da luta de classes, mas, ao mesmo tempo, é o lugar de reafirmar posições, uma vez
que compartilha dos mesmos sentidos discursivos. A interdependência entre FD e FI pode ser compreendida pelo “fato de que toda FD
dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao ‘todo complexo dominante’ das Formações Ideológicas” (GREGOLIN, 2003, p. 174). Assim, pode-se pensar que as FDs não são fechadas nem homogêneas, sendo justamente
a instabilidade e a heterogeneidades das mesmas que tornam mais
complexas ainda a tarefa do analista. As FDs evidenciam posições- 46 -

-sujeito, uma vez que o sujeito é pensado discursivamente como uma
posição entre outras, como um lugar que o sujeito ocupa para ser
sujeito do que diz.
As relações de força, por sua vez, estão articuladas a uma posição-sujeito, tendo em vista que seu dizer vai depender de onde está
situado, ou seja, “o que diz, o que anuncia, promete ou denuncia não
terá o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa” (PÊCHEUX,
[1969] 1993, p. 77). Ressalta-se que tanto as relações de sentido
como as relações de força estão relacionadas a uma FI e, por consequência, a uma FD, o que incide diretamente nas formas de dizer.
Com isso, no quadro teórico da AD, o conceito de antecipação se relaciona às posições-sujeito e, por consequência, às FDs.
Pêcheux ([1969] 1993) destaca que todo dizer implica uma antecipação de uma determinada interpretação: é uma antecipação imaginária
do sentido que o discurso irá produzir. Esta possibilidade de imaginar, de tentar antever o sentido que se deseja produzir, é o que caracteriza as Formações Imaginárias. É importante ressaltar que, além
de serem mecanismos produtores de imagens, resultam de processos
discursivos anteriores. Ou seja, a percepção das representações imaginárias das diferentes instâncias do processo discursivo “é sempre
atravessada pelo já ouvido e o já dito, através dos quais se constitui
a substância das formações imaginárias enunciadas” (PÊCHEUX,
[1969] 1993, p. 85).
Considerando as contradições das condições de produção
inerentes à formação social capitalista, se inserem processos de trabalho de Assistentes Sociais, que, no seu cotidiano, atuam diretamente no desenvolvimento, gestão e avaliação das Políticas Sociais.
Esta relação será esboçada no próximo item, ao discutirmos os sentidos do discurso sobre a pobreza e seu combate, sobretudo, no que
concerne à prevalência dos programas de transferência de renda

Política de transferência de renda e o discurso sobre a pobreza
Parte-se do pressuposto de que as políticas sociais brasileiras
são constituídas no interior da formação social capitalista, tendo na
formação ideológica neoliberal e em sua dinâmica de luta de classes
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suas principais características; estas, influenciam diretamente no desenvolvimento de programas sociais. Dentre eles, os da política de
transferência de renda.
Siqueira (2013) analisa o modo de produção capitalista no
Brasil, destacando que o caráter neocolonial/periférico do país exige
compreender o lugar que este ocupa no que concerne ao capitalismo
mundial e à sua relação estrutural de dependência. É nessa direção
que a autora sustenta que a análise do capitalismo no Brasil deve
ser feita levando em consideração a relação dependente entre a burguesia nacional e a burguesia dos países centrais, posto que o país
se inseriu no capitalismo por meio de um mecanismo que combinou
progresso (ao tentar se adaptar ao capitalismo dos países centrais) e
conservação (por manter importantes elementos da antiga formação
social e econômica).
Desta forma, ao mesmo tempo em que trazem uma disputa de
interesses e formações discursivas antagônicas, as políticas sociais
também se caracterizam pela subordinação aos interesses econômicos e políticos. Yazbek (2003) destaca que foi após 1964 (ano de início da ditadura militar) que uma matriz conservadora e oligárquica,
bem como suas formas de relações sociais atravessadas pelo favor e
compadrio, passou a se aprofundar e a fazer parte da constituição e
do desenvolvimento das políticas sociais brasileiras. Em contrapartida, é por intermédio delas, com todas as suas características contraditórias e complexas, “que direitos sociais se concretizam e necessidades humanas são atendidas na perspectiva da cidadania ampliada”
(PEREIRA, 2008, p. 165). Em outras palavras, as políticas sociais
também podem ser consideradas como espaços de resistência ou de
reprodução dos interesses do capital.
Ressalta-se que a atuação dos assistentes sociais é norteada
pelas condições de reprodução material da força de trabalho e pelo
processo de reprodução sociopolítica ou ideopolítica dos sujeitos
sociais. Pelas materialidades discursivas, o dissenso ou o consenso
na sociedade são socialmente reproduzidos – o papel das condições
ideológicas é determinante para a reprodução/transformação das relações de produção. Nessa direção, compreende-se que, ao realizar o
processo de trabalho profissional, as relações se constituem a partir
de uma contradição: atuam na reprodução de consensos na sociedade
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e, ao mesmo tempo, na possibilidade de transformação/resistência.
Destarte, o discurso atravessa toda a forma de comunicação a partir
de sentidos produzidos no binômio transformação/dominação (PÊCHEUX, 1997).
Com isso, cabe pensar sobre a noção de consenso e sobre o
que seria preciso para formá-lo, tendo em vista que, para Orlandi
(2012), é esta noção que vem sustentando todo um processo discursivo, quando se trata de políticas sociais41. Para a autora, as políticas
contemporâneas consideradas democráticas estão fundamentadas
numa lógica consensual, em que discursos como o da inovação, do
acesso, do empreendedorismo e da capacitação dos sujeitos produzem o consenso. Este, está atrelado à formação ideológica neoliberal,
que sustenta que o mercado (livre de interferências) seja o condutor
“natural” para que os indivíduos conquistem seu próprio bem-estar,
na medida de seus esforços e capacidades pessoais.
Simionatto e Costa (2014, p. 7), com base na categoria gramsciana de hegemonia, destacam como o consenso passivo pode ser
traduzido no que Gramsci chamava de “pequena política” e que leva
a grande maioria das pessoas (as massas) a aceitar a ordem presente
como algo natural. Para os autores, as repercussões das crises cíclicas do capitalismo, desde 1970, atingiram não só a esfera econômica,
mas também operaram como “peça ideológica fundamental” para a
legitimação de novas iniciativas por parte do Estado e sua centralidade no apoio à tendência expansiva do capital.
O empobrecimento brutal de extensas camadas da classe trabalhadora, derivado das medidas tomadas no contexto das crises, tornou necessário rever e ampliar as formas de intervenção do Estado
na questão social, ainda que mascaradas por uma retórica sobre a
liberdade individual, autonomia, responsabilidade pessoal. Em sintonia com os interesses burgueses, os organismos internacionais e os
Estado buscaram alternativas no âmbito das políticas sociais, preservando incólumes os princípios básicos do mercado. A reforma das
instituições, o aumento de redes de seguridade social, as metas de
superação da pobreza e os pactos anticorrupção foram algumas das
medidas elencadas no Pós-Consenso de Washington, assumidas nos
4 Orlandi (2010a) trabalha com o termo “políticas públicas urbanas” no livro em que discute a fabricação do consenso, já que o enquadramento dos fenômenos analisados pelos
autores se dá no espaço urbano.
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anos 90 pela maioria dos países, especialmente na América Latina.
(SIMIONATTO; COSTA, 2014, p. 4).
Por exemplo, é por meio da noção de consenso das/nas políticas sociais que se pode pensar como ocorreu a prevalência de
Programas de Transferência de Renda como forma de combater a
extrema pobreza no Brasil. É assim que os Programas de Transferência de Renda, bem como ações de microcrédito e outras voltadas
ao “empreendedorismo”, começaram a ser desenvolvidas em grande
escala, como forma de combate à situação de extrema pobreza vivenciada por uma expressiva parcela da população brasileira. Segundo
Simionatto e Costa (2014), a lógica privatizante está implícita nesta concepção de “seguridade social”, pois, apoiada na focalização
nos “mais pobres dentre os pobres”, as agendas do mercado seguem
atuando de forma preponderante, sugerindo a privatização de bens e
serviços e a supressão de direitos trabalhistas.
É em âmbito mundial, contudo, que – por meio de uma ampla
coalizão global das principais lideranças mundiais (G-8, G-20 e
agências da ONU – Organização das Nações Unidas etc.)52 – se arquiteta o convencimento acerca das “virtudes” dos Programas de
Transferência de Renda destinados às camadas mais pobres, reduzindo, assim, o Sistema de Proteção Social a uma perspectiva focalizada. É importante lembrar que esse consenso global e a materialização das premissas neoliberais no desenvolvimento das políticas
sociais não se deram apenas com o apoio do capital financeiro, mas,
sobretudo, através do “consenso ativo das principais organizações
do mundo do trabalho e do consenso passivo das massas trabalhadoras, por meio das políticas sociais compensatórias” (SIMIONATTO;
COSTA, 2014, p. 5).
Com isso, a formação ideológica que perpassa as políticas
sociais produz o sentido de que a pobreza é natural ao sistema vigente, sendo que este efeito de sentido não leva em consideração a
dinâmica de acumulação de riquezas. Há, assim, um silenciamento
discursivo da discussão da riqueza quando se fala em pobreza, por
exemplo, sendo que as políticas sociais desenvolvidas para seu com5 G8 é a sigla que denomina os oito países mais ricos e influentes do mundo. G20 é
um grupo constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19
países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia. Criado em
1999, o G20 é uma espécie de fórum de cooperação e consulta sobre assuntos financeiros
internacionais (SIMIONATTO e COSTA, 2014).
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bate contribuem para essa segregação, como se as duas situações não
estivessem intrinsecamente relacionadas. Em outras palavras, ao se
enfocar na transferência de renda como principal base das políticas
sociais, se deixa intocada toda uma lógica de acumulação, ocultando-se, assim, a própria existência da desigualdade social.
Dessa forma, consideramos as políticas sociais como discurso,
ou melhor, como efeitos de sentido, mobilizando, assim, um deslocamento da noção de política social – entendida, grosso modo,
como ações governamentais desenvolvidas para a garantia de direitos – passando a considerá-la, também, como discurso. Pensamos nesse deslocamento, tendo como base a noção de formação
social para a AD. [...] A ideia que subjaz esse deslocamento é que
as políticas sociais, ao serem tomadas enquanto discursos, que se
dão no interior da formação social capitalista, também acabam
por (re)produzir as formações ideológicas dominantes dessa
formação social, lembrando que as formações ideológicas são
sempre heterogêneas, podendo fazer emergir discursos de resistências e sentidos outros. Um dos efeitos desse deslocamento
seria o da compreensão de que as políticas sociais também estão
sob a dominação da ideologia (da classe dominante), produzindo consensos e estabilizando sentidos em torno, sobretudo, dos
princípios neoliberais. (ORTH, 2015, p. 63).

Por meio desse deslocamento, portanto, se pode pensar sobre os silenciamentos em torno das desigualdades sociais. Orlandi
(2010b) mobiliza o termo política do silêncio para designar o que seria o silenciamento. Tendo em vista sua dimensão política, o silêncio
é considerado, tanto parte da retórica da dominação (a da opressão)
quanto de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da resistência).
A relação dito/não-dito pode ser contextualizada sócio-historicamente, em particular em relação ao que chamamos o ‘poder- dizer’. Com efeito, a política do silêncio se define pelo fato de que ao
dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas
indesejáveis, em uma situação discursiva dada. [...] a política do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz. [...] se
diz ‘x’ para não (deixar) dizer ‘y’, este sendo o sentido a se descartar
do dito. É o não dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os
sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho
significativo de uma ‘outra’ formação discursiva, uma ‘outra’ região
de sentidos. (ORLANDI, 2010b, p. 73-74).
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Embora o aumento da desigualdade seja evidente, o que se
consolidou como consenso mundial no desenvolvimento das políticas sociais foi o discurso sobre a pobreza, sobretudo da pobreza
extrema, sendo que o combate à desigualdade aparece, em grande
medida, apenas como figura retórica no interior dessas políticas.
Nessa direção, Netto (2007) é taxativo: “o combate às desigualdades não faz parte do conjunto prático-ideológico do neoliberalismo”
(NETTO, 2007, p. 156).
Ao se considerar os sentidos discursivos em torno dos programas da política social para enfrentamento da pobreza, se pode
pensar, também, que o silenciamento em torno das desigualdades
produz como efeito a ilusão de que estas não fazem parte do combate à pobreza. Ou seja, se constrói a partir da formação imaginária
de que pobreza e desigualdade não estão relacionadas, sendo que
um dos não-ditos nessa dinâmica é que pobreza e desigualdade são
“constitutivos insuperáveis da ordem do capital – o que pode variar
são seus níveis e padrões, e esta variação não deve ser subestimada
quando estão em jogo questões que afetam a vida de bilhões de seres
humanos” (NETTO, 2007, p. 166).
Com isso, a formação ideológica neoliberal emerge como dominante, tendo no mercado e na perspectiva economicista seu alicerce, através de políticas sociais desenvolvidas, sobretudo, pelos
organismos multilaterais, os quais se tornaram protagonistas no que
concerne às orientações para a condução das mesmas ao redor do
mundo, ditando as regras do jogo a nível global. Sendo assim, os
efeitos de sentido sobre a pobreza compõem a reprodução da formação social capitalista e da desigualdade social.

Considerações Finais
Foi considerando as transformações/dominações políticas e
ideológicas, pelas quais a formação social capitalista contemporânea
vem passando, que se buscou abordar de que maneira a compreensão
da AD de Pêcheux, por parte do campo do Serviço Social, pode vir
a contribuir e subsidiar pesquisadores na produção do conhecimento
para a área. Nessa direção, Pêcheux ([1969] 1993) destaca que não
se pode analisar um discurso como um texto ou como uma sequência
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linguística fechada sobre si mesma, pois é fundamental reportá-lo ao
conjunto de discursos possíveis. Em outras palavras, é preciso situar
as condições de produção do discurso a partir do contexto sócio-histórico, ideológico e político, que faz parte das margens do dizer e
que determina o funcionamento do discurso (ORTH, 2015). Se um
discurso sempre é pronunciado a partir de condições de produção
dadas, vários sentidos são mobilizados para o interior do processo
discursivo. Nas palavras de Pêcheux ([1969] 1993), o discurso deve
ser “remetido às relações de sentido nas quais é produzido: assim,
tal discurso remete a tal outro, frente ao qual é uma resposta direta
ou indireta, ou do qual ele ‘orquestra’ os termos principais ou anula
argumentos” (PÊCHEUX, [1969] 1993, p. 77).
A teoria materialista do discurso, denominada e compreendida, aqui, como AD de Pêcheux, apresenta vários pontos de intersecção com o Serviço Social e, dentre eles, destacamos a base do materialismo histórico; o posicionamento crítico em relação à formação
social capitalista; a perspectiva analítica através da contradição; a
oposição a qualquer formação ideológica que defenda a dominação,
exploração, preconceito, racismo. A defesa em comum é por uma
sociedade igualitária, democrática e justa. Destaca-se que o Código
de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, de 1993, cita como um
dos princípios fundamentais a “opção por um projeto profissional
vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária,
sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero” (COLETÂNEA DE LEIS, 2009, p. 27).
Destaca-se, por fim, que a interlocução da AD com o marxismo resulta num profícuo debate em torno de conceitos-chave e gestos
analíticos, permitindo a redefinição e deslocamentos de noções que
tornam possível compreender o movimento histórico dos sujeitos e
da sociedade, bem como seus efeitos ideológicos nos processos de
significação. Destaca-se, aqui, o processo de trabalho dos assistentes
sociais e a produção do conhecimento do campo do Serviço Social.
Uma visão crítica sobre as transformações no mundo do trabalho é fundamental enquanto processo de resistência ao desenvolvimento desenfreado do capitalismo financeiro. Soma-se a isso a necessidade de demonstrar as contradições inerentes à luta ideológica
de classes como uma prática social, de modo que se possam criar
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formas de resistência. Aliás, este é o desafio, tanto do analista de
discurso como do assistente social, este último comprometido com o
projeto ético político profissional.
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CONTRAIDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO/
TRABALHADOR NA MODERNIDADE
1

Maria Virgínia Borges Amaral2

Introdução
Com a lente de analista do discurso, tenho tentado ultrapassar
as barreiras que dificultam o conhecimento devido aos efeitos ilusórios que a realidade produz. Em um desses momentos de reflexão,
encontrei este poema de Vinícius de Moraes, O mosquito (1962),
desnudando a realidade ou elevando-a para além do que pode a consciência, mas dando-lhe sentido: Parece mentira/ De tão esquisito/
Mas sobre o papel /O feio mosquito/ Fez sombra de lira! Parece que,
enquanto o objeto dos meus estudos for “o discurso” nessa sociedade capitalista, não poderei ignorar a atualidade do poeta. É próprio
desta sociedade produzir “efeitos de lira” com objetivos de controle
e manutenção do seu status quo a partir de efeitos metafóricos que,
pela própria contradição, aproximam e distanciam os homens da real
condição da sua existência. Algo de aparência feia e quase inofensiva sobre um papel (o mosquito) registra propostas sociais, políticas
e econômicas que produzem a ilusão de grandeza, assim refletindo
uma imagem exuberante, cheia de cores e efeitos fascinantes (a lira).
Um mosquito entre a luz e o papel faz sombra de lira3. É esse o fenômeno “esquisito” que confunde os homens.
1 Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq pelo apoio às pesquisas desta autora.
2 Doutora em Linguística/Análise do Discurso; Graduada em Serviço Social; Professora
Titular da Universidade Federal de Alagoas.
3 Aqui se pode conceber uma analogia da lira com a ideologia burguesa, bem apropriada
à sociedade patriarcal, instituída sob o poder do macho. Senão, vejamos: lira “é o nome
popular de uma ave da ordem dos Passeriformes, família dos Menurídeos. [...] só os machos têm as penas da cauda em forma de lira, enquanto as fêmeas são menores e não
possuem plumas na cauda. Voam muito pouco e escavam o solo em busca de vermes e
insetos de que se alimentam. São peritas na arte de imitar e fazem isto melhor do que os
papagaios, pois imitam, além da voz humana, outros sons como latidos e até o ranger de
uma porta. São aves endêmicas da Austrália (parte oriental) e habitam zonas arbustivas e
de florestas. O macho acasala-se com várias fêmeas e não participa dos cuidados com os
filhotes”. Menura Novaehollandiae, <http://www.dicionarioinformal.com.br/ave-lira>. (os
grifos são nossos).
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É por meio desse “fenômeno esquisito”, de um jogo ideológico produzindo efeito de “verdade” e de “realidade”, que os homens são controlados. Com a ideologia, controla-se os homens na
sua individualidade, nos grupos, ou se põe em confronto as classes, o
que é também uma forma de “controle” disfarçada pelo discurso do
confronto ideológico. Mas, como reconhece Henry (1992, p. 126),
ao refletir sobre a teoria do “buquê invertido” a partir da concepção leninista, a verdade não é abstrata, é concreta, está alicerçada na
própria estrutura da sociedade. Como, então, tratar a questão da realidade que aparece/desaparece para os homens diante de um movimento contingencial de verdade, objetividade imposta pelas relações
sociais e de produção/reprodução desta sociedade capitalista?
É interessante observar esta sociedade como resultado de
grandes projetos civilizatórios, que levaram o homem a mudanças
de posição no mundo da sua existência real, e a ideologia, por meio
do discurso, operando e afetando a vida dos homens. Nesse ínterim,
a ideologia foi ressignificando a designação histórica de “homem”;
foi identificando-lhe o caráter de “indivíduo”, cultuado pelos ideais
liberais; “interpelando-o” como “sujeito”4 – instituído como “sujeito de direito”, “aquele que entra em relação contratual com outros
sujeitos de direito, seus iguais” (PECHÊUX, 1997, p. 154), – pelo
projeto civilizatório da modernidade para estabelecer-lhe um estatuto de “sujeito livre”. E, daí em diante, aprisionou-o nessa condição
de “ser sujeito”.
Neste texto, procuraremos focalizar o sujeito na sociedade
moderna, identificando a posição de trabalhador que lhe foi atribuída
ao ser interpelado pela ideologia que predomina nesse projeto civilizatório de sociedade, a formação ideológica do capital5. Propomos
discorrer sobre o movimento que conduziu a captura do sujeito na
modernidade e produziu dois efeitos simultâneos e indissociáveis:
4 Compreende-se, assim, a tese althusseriana de que “a ideologia interpela os indivíduos
como sujeitos” (ALTHUSSER, 1996, p. 131). Desenvolve uma teoria da ideologia em
geral (essa não teria história, cuja referência seria a história das sociedades de classe) e
uma teoria das ideologias particulares que, “seja qual for sua forma (religiosa, ética, jurídica, política), sempre expressam posições de classe” (p. 124). Neste sentido, diremos que
a história da ideologia é a história da luta de classes, portanto, é a história da sociedade
burguesa.
5 “Nas sociedades capitalistas, as experiências humanas são revestidas das evidências
construídas pela formação ideológica dominante, a que propaga ‘certezas’, aparentemente
incontestáveis, como as de liberdade e igualdade entre os homens. Só historicizando essas
‘certezas’ pode se contradizer a transparência das evidências” (AMARAL, 2016, p. 112).
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o convencimento e o desolamento. Se o sujeito é convencido de sua
“liberdade” para se reconhecer como “homem que trabalha” para um
projeto societário, crendo ser por ele beneficiado, também se desola
quando se vê abandonado pelo mesmo projeto ao qual foi submetido,
imposto por interesses que lhes são alheios.
Para alcançar ao que nos propomos, apresentaremos nossas
reflexões a partir de dois pontos que se encontrarão no caminho para,
intercruzando-se, apontarem a compreensão do funcionamento do
objeto que queremos compreender: o discurso do sujeito desolado
nesta “modernidade”. Inicialmente, trataremos do discurso produzido e representado pelo projeto civilizatório da sociedade moderna
e dos efeitos de sentido da “forma-sujeito” (PÊCHEUX, 1997) nele
representada. Na sequência, procuraremos demonstrar o efeito de desolamento do sujeito na atual fase da sociedade moderna, e, na linha
de pensadores que nos ajudam a analisar tal problemática, reconhecemos o sujeito em um desconforto tal que torna possível situá-lo
em um processo de “mal-estar” devido ao sofrimento social6 ao qual
está submetido.

Efeitos de discrepância no discurso eloquente do sujeito
desolado: “o que eu faço?”
A sociedade moderna tem uma marca de calamidades: desastres naturais, ataques de guerra, terrorismo e pandemias ocorrem em
larga escala e frequência. Mesmo que os desastres naturais sejam
reconhecidamente causados por desequilíbrios da natureza, sem a intervenção direta do homem, também é reconhecido que os seres humanos contribuem para o agravamento desse desequilíbrio quando
intervêm no meio ambiente, destruindo-o. A sociedade regida pelo
capital é extremamente problemática neste quesito, dado que, desde
que a natureza tenha sido convertida em capital, ela tem que se opor
6 O tema “sofrimento social” tem sido foco de debate em diversas áreas de conhecimento
(nas áreas da Saúde e das Humanidades em geral). Uma abordagem recente do sofrimento
social, segundo Bouyer (2015), “é então condizente com uma demanda urgente no campo da saúde coletiva, e pública, visto que ela vai focalizar os aspectos patológicos das
relações sociais no trabalho que engendram o sofrimento psíquico dos indivíduos e o seu
adoecimento, mas antes destes”. Aqui, a questão do sofrimento social é ampla e incorpora
o indivíduo nas relações de trabalho, ao que acrescentamos a relação e a determinação
da condição de sujeito capturado pela sociedade moderna, interpelado como trabalhador.
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às necessidades da vida – de todas as espécies, vegetal e animal,
incluindo o homem. É disso que trata Mészáros (1989, p. 29): “o
desenvolvimento dos meios de produção não está mais diretamente
ligado (e, com maior ou menor vigor, incitado) ao desenvolvimento
das necessidades humanas”. No afã de transformar a natureza para
responder às necessidades materiais dos homens, o projeto civilizatório de modernidade distorceu este objetivo racional e avançou
sobre a natureza para dela se apropriar e transformá-la em meios de
capital. Esta “metamorfose” que Mészáros chama de perversa condenou o homem à sua própria destruição.
Vê-se que, atualmente, essa condição da vida no mundo,
impetrada por um projeto societário fracassado, agravou-se com a
pandemia da COVID-19. Se o capitalismo já vinha em um processo
crescente da alienação dos meios de produção do trabalhador, agora as partes envolvidas no processo de produção foram sacolejadas.
Para o propósito deste artigo, retomo a manchete de uma matéria publicada no site G1 em 6 de maio de 2020, transcorridos três meses do
anúncio de que o Brasil admitia estar vivendo a pandemia do novo
Coronavírus (Sars-Cov-2),decretada pela Organização Mundial de
Saúde – OMS – em 11 de março de 2020. A manchete é a seguinte:
“Auxílio Emergencial: não consigo o benefício porque descobri que
sou considerado CLT, mas estou desempregado. O que eu faço?”.
Chama-nos atenção a expressão da eloquência do trabalhador em
desamparo. Mas, antes, a análise desse enunciado requer que o situemos nas condições objetivas da realidade em que é produzido.
No Brasil, desde o primeiro mês do referido ano, por meio do
Decreto n.º 10.2127 de 30 de janeiro de 2020, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, criou, por meio da Lei n.º 13.982, de 2020,
o Auxílio Emergencial destinado a pessoas com mais de 18 anos
que não tivessem carteira assinada ou que fossem autônomas, MEIs
(microempreendedores individuais), desempregadas e as que estivessem pagando de forma individual a Previdência8. O controle dos
prováveis beneficiados, pedintes de auxílio emergencial, é feito pelo
governo federal por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), mantido pela Dataprev - Empresa de Tecnologia e In7 A fonte dos documentos oficiais – leis, decretos e medidas provisórias – tratados neste
artigo é o Vade Mecum Previdenciário Covid-19 (2020).
8 Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/07/auxilio-emergencial-informal-autonomo-mei-caixa-pagamentos-calendario.htm>.
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formações da Previdência - do Ministério da Economia e alimentado
por informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS),
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta base de dados
do governo tem o controle dos trabalhadores empregados formalmente, com carteira assinada, conforme a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT9 –, além de abranger aqueles que deram baixa no
contrato de trabalho, passando para a categoria dos desempregados.
Assim, o governo reconhece e controla empregados e desempregados.
Como requerente do benefício, o indivíduo precisa provar que
está desempregado, apresentando os documentos requisitados no ato
do cadastro. Quando seu cadastro é analisado, poderá ter seu pedido
aprovado ou negado, a depender da identificação que receberá na
base de dados: empregado com carteira assinada enquadrado na CLT
ou desempregado. Mas a pessoa da qual trata a matéria, “sujeito da
enunciação”, não se reconhece no resultado da análise, à qual foi
submetida, não consegue o benefício porque, diz ela, “descobri que
sou considerado CLT, mas estou desempregado”. Nossa hipótese é
que, por não ser algo exclusivo que envolve apenas um indivíduo,
mas uma relação social objetiva própria desta sociedade capitalista,
esse acontecimento10 expressa um processo de contraidentificação,
conforme entende Pêcheux (1997), em que o sujeito da enunciação,
o falante, desconhece-se na formação discursiva11. Nesse caso, a formação discursiva do mercado12, que emprega e desemprega o trabalhador, evoca o sujeito da enunciação - o trabalhador - para assumir
a posição imposta pelo Sujeito universal, - na nossa compreensão o
próprio capitalismo -, pondo em dúvida aquilo que esse Sujeito lhe
9 A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi estabelecida pelo Decreto-Lei n.º
5.452, de 1º de maio de 1943. Foram realizadas modificações promovidas pela Reforma
Trabalhista de 2017 - Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017 e Medida Provisória n.º 808,
de 2017 (CLT, 2017).
10 No sentido atribuído no campo discursivo: “ponto de encontro de uma atualidade e uma
memória” (PÊCHEUX, 1990).
11 No sentido definido por Pêcheux (1997, p. 172), “como espaço de reformulação-paráfrase onde se constitui a ilusão necessária de uma intersubjetividade falante pela qual cada
um sabe de antemão o que o outro vai pensar e dizer [...], já que o discurso de cada um
reproduz o discurso do outro”.
12 Amaral (2016) empreende a noção de Formação Discursiva do Mercado, lugar discursivo que produz efeitos de mudanças nas relações de trabalho, onde a formação ideológica capitalista se concretiza.
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“dá a pensar”. Essa tomada de posição do sujeito/trabalhador revela
certa luta contra as evidências produzidas pela ideologia; “sou CLT”
implica “sou trabalhador empregado”, uma evidência ideológica que
surpreende o sujeito – “descobri que sou CLT” – e da qual precisa se
libertar para receber o auxílio emergencial porque está “desempregado”. Nessas condições, o sujeito toma consciência de uma identidade
da qual precisa se separar, dando-se conta do engodo que o envolve,
quase o levando a certo desespero.
Devemos considerar, pois, que há no enunciado uma discrepância, no sentido concebido por Pêcheux (1997)13, entre o que é
dito antes e o que está contido no questionamento “descobri que sou
considerado CLT [que é trabalhador empregado], mas estou desempregado. O que eu faço?”. Tal discrepância remete ao pré-construído, conforme descreve Pêcheux (1997, p. 171), “‘aquilo que todo
mundo sabe’, isto é, aos conteúdos de pensamento do ‘sujeito universal’ suporte da identificação e àquilo que todo mundo, em uma
‘situação’ dada, pode ser e entender, sob a forma das evidências do
‘contexto situacional’”.
Com isso, podemos dizer que o questionamento do sujeito da
enunciação – o falante que reclama o direito de ter o benefício emergencial – revela, na superfície do dito, uma necessidade de resposta
imediata, pragmática e técnica, ao tempo em que silencia no discurso
que representa – o dos trabalhadores desempregados – o drama da
existência do sujeito em um processo de desamparo, decorrente de
um projeto de sociedade descumpridor de suas promessas.

O sujeito desamparado na sociedade que o capturou
A contradição irremediável entre as necessidades históricas
do homem e as restrições impostas pela sociedade capitalista conduz a reflexões de dimensões diversas, mas não excludentes, que se
assentam na relação indissociável da objetividade com a subjetividade. Já compreendemos, desde que analisamos discursos do e sobre
o trabalho, numa perspectiva do materialismo histórico marxiano, e,
portanto, ontológica, que o trabalho é categoria determinante do ser
13 “Separação, distância ou discrepância na frase entre o que é pensado antes, em outro
lugar ou independentemente, e o que está contido na afirmação global da frase [...]” (PÊCHEUX, 1997, p. 99).
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social. Da sintaxe lukacsiana, depreende-se o trabalho como condição eterna da vida humana (LUKÁCS, 2013), por isso é a raiz do
processo de produção e reprodução da existência dos homens em
sociedade, um “acontecimento histórico”, cujo resultado independe
da vontade do indivíduo. Em 1890, Engels (s/d, p. 285) retrata essa
perspectiva de independência do acontecimento histórico quando escreve sobre as condições em que a história se faz.
História faz-se de tal modo que o resultado final decorre sempre dos conflitos que se estabelecem entre muitas vontades individuais, cada uma das quais é o resultado de uma multidão
de condições de existência particulares. E, pois, de um conjunto
inumerável de forças que se entrecruzam, de um grupo infinito de paralelogramos de forças que dão em consequência, surge
uma resultante – o acontecimento histórico – que, por sua vez,
pode ser encarado como produto de uma força única que, como
um todo, atua inconsciente e involuntariamente. Pois o que um
deseja tropeça com a resistência oposta por outro, e o resultado
de tudo isso é algo que ninguém desejava.

Assim, o processo civilizatório da sociabilidade humana transcorre num complexo sistema de relações de confronto de interesses,
cujo resultado não se poderia prever porque não depende do querer
dos homens, mas das “circunstâncias” com as quais se confrontam
na “história do mundo”.
É disso que Marx trata quando demonstra que “os homens
fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a
fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com
que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado”
(MARX, s/d, p. 203). Nessa linha do pensamento marxiano, entende-se que o indivíduo, ao ser afetado pelo “acontecimento histórico”,
está sendo afetado pela ideologia sem que tenha qualquer poder de
domínio sobre esse processo, e se “transfigurando” em sujeito. Nesse ínterim, a ideologia se realiza enquanto uma função social para
moldar o sujeito a um projeto societário, e essa “moldura”, traçada
por meio do discurso, é a forma concreta da operação ideológica na
sociedade.
Desse ponto, pode-se agora discorrer sobre a posição do sujeito no projeto societário da modernidade. Foi disso que tratou Freud
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em o “Mal-estar na Civilização” (1930), quando se ocupou de pensar
esse “projeto civilizatório”, demonstrando como o homem se esforça
para alcançar a felicidade e se afastar do sofrimento que lhe é imposto. O sujeito está em uma busca frequente e insistente de meios que
o libertem do projeto de uma sociedade que o aprisiona a valores e
princípios, creditando ao próprio sujeito a sua condição de “assujeitamento”14. Mas a mesma sociedade que aprisiona o sujeito e decreta
a culpabilidade da sua condição também o faz acreditar que sua libertação depende de suas ações individuais. Freud atenta para a não
existência de uma regra única para a libertação do sujeito; cada um
constrói seu próprio caminho de salvação. Estimulado por diferentes
fatores, inclusive o culto ao individualismo, o sujeito é impulsionado
a fazer suas escolhas. “É uma questão de quanta satisfação real ele
pode esperar obter do mundo externo, [...] de quanta força sente à
disposição para alterar o mundo, a fim de adaptá-lo ao seu desejo”
(FREUD, 2006, p. 91).
A pressão da sociedade sobre o indivíduo, responsabilizando-o pelas suas decisões e tomadas de posição, gerando alto grau de
sofrimento social e psíquico, levou Freud a identificar o fenômeno
do “desconforto do homem na civilização”15. À leitura da teoria freudiana, Rouanet (2003, p. 96) acrescenta que tal “desconforto sentido
pelo indivíduo” é “consequência dos sacrifícios pulsionais exigidos
pela vida social”. Nessa linha de pensamento, mal-estar é “frustação
e culpa” individual declaradas, mas transformadas em sentimentos
coletivos. Assim, conforme Rouanet, “o mal-estar é inerente a qualquer tipo de civilização, em qualquer estágio evolutivo”, o que o
leva a falar de mal-estar moderno ou mal-estar na modernidade, que
“se manifesta sob a forma de um grande ressentimento contra a civilização”. Tal ressentimento decorre da frustração dos homens em
relação à promessa da modernidade.
De qual promessa está-se falando? De uma libertação humana
que se daria por meio de valores e ideais propagados, fundamental14 Pêcheux (1997, p. 215) escreve que o sujeito realiza seu assujeitamento sob a forma de
“livre consentimento”, num processo de “superposição (um recobrimento) entre o sujeito
da enunciação e o sujeito universal”. Essa superposição caracteriza o discurso do “bom
sujeito”. O “mal sujeito” se volta contra o sujeito universal, por meio de discursos contestatórios.
15 Tema que poderia ter sido o título original sugerido à sua tradutora francesa no final de
1929, que resultou no Mal-Estar da Civilização, na tradução inglesa de 1930 (nota do
tradutor inglês, FREUD, 2006, p. 67).
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mente, em uma formação discursiva em que são produzidos discursos intrincados na formação ideológica do capital em confronto com
a formação ideológica do trabalho. Este jogo imbricado de discursos,
que sustenta o discurso da modernidade, é, de modo fundamental,
posto por, basicamente, três “tendências” filosóficas decorrentes
do projeto iluminista (ROUANET, 2003): o racionalismo, o individualismo e o universalismo. Em nossos dias, podemos observar um
processo de ressignificação discursiva dessas “tendências” ao continuarem alicerçando, de maneira muito emaranhada, o discurso da
sociedade moderna na atualidade. O que se vê no discurso da sociedade atual, em nossa percepção, é “a forma contemporânea assumida
pelo mal-estar da civilização”, como propõe Rouanet (2003, p. 96),
ao falar de mal-estar na modernidade.
Tomemos, então, as três tendências como discursos que se
ressignificam e se atualizam no processo de produção e reprodução
da vida moderna transformada, cotidianamente, pelo capitalismo.
No discurso do racionalismo, tem-se as críticas à religião, à
tradição, implicando a função da razão e da ciência na fundação e na
sustentação de uma ordem racional e científica; à ciência, compete
destronar o obscurantismo e transformar a natureza para responder
às necessidades materiais dos homens. Não seria demais dizer que,
na evolução do projeto civilizatório da modernidade, o mercado é
um dos mais significativos sistemas de racionalidade, se não o maior,
que serve e se consolida com a promessa de atender aos propósitos
do projeto moderno de intervir na natureza e colocá-la a serviço das
necessidades materiais dos homens. Além disso, a ideologia de mercado se encarrega de implantar um “sistema de referência comum”
para os indivíduos, instituindo uma forma de representação de liberdade configurada pelo direito à competitividade: todos livres e iguais
para concorrerem e se estabelecerem como sujeitos bem-sucedidos,
pessoal e profissionalmente. Contraria-se, assim, a promessa de
transformação da natureza por meio de uma ordem racional, movida
pelo conhecimento e pela razão. A liberdade prometida é reprimida
e, em seu lugar, emerge uma grande descrença com relação aos benefícios que a sociedade capitalista prometeu.
No discurso do individualismo, propaga-se um paradoxo: o
sujeito precisa ter a sua individualidade elevada ante um discurso
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de coletividade que enaltece a força de grupos, comunidades e territórios. Neste discurso, propaga-se o ensaio de uma sociedade em
que todos devem ser reconhecidos como pessoas livres e iguais; os
homens são sujeitos individuais de direitos, sob determinadas circunstâncias legais e institucionalizadas. O poder de tais circunstâncias para garantir o “direito” dos homens é proporcional à força e ao
querer dos indivíduos, pois cabe a eles a decisão do “seu destino”.
Tal preceito contraria as reais condições de existência dos homens
em sociedade. No discurso do individualismo, a nova posição ético-política do sujeito aparece como “descentrada, liberta do coletivo,
em que o homem vale por si mesmo e não pelo estatuto que a comunidade lhe outorga [...]. Emancipar implicava [implica] individualizar, desprender o homem das malhas do todo social” (ROUANET,
2003, p. 97). Vê-se, contudo, que a diversidade de efeitos produzidos
pelo ideal de liberdade tem levado muito mais a um engodo do que
à realização de um propósito de “emancipação do homem”, uma vez
que, como diz Marx (2010, p. 77), para isso precisaria ocorrer uma
“revolução social” que “dissolvesse a velha sociedade”.
O discurso do universalismo encarrega-se de dar o suporte
para a “extensão” e a “abrangência” do projeto civilizatório. Vislumbra-se um mundo sem fronteiras, onde os indivíduos podem se
reconhecer como cidadãos mundiais, indivíduos cosmopolitas. Está
na base do projeto concepções universalistas da natureza humana,
atribuindo identidade humana a todos, “independentemente de raça,
cor, religião, sexo, nação ou classe”. Combatendo os “preconceitos
provocadores de guerras e violência”, apregoando a dissolução dos
empecilhos, como o racismo e o nacionalismo, à integração dos homens, “removendo assim as causas dos conflitos entre os homens”.
Tudo que o discurso da modernidade veicula como valores e princípios que beneficiariam os homens em geral e em todas as partes do
mundo está em permanente confronto com uma prática de violência
de gêneros, de raça, de religião, de classes. Se o tal projeto civilizatório, que deu as coordenadas para a sociedade moderna, prometia
libertar a humanidade das amarras e da exploração que alicerçava o
capitalismo, então, parece estar fadado ao fracasso gerando no sujeito o que Rouanet (1993, p. 96) chamou de “ressentimento antimoderno”.
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Vê-se que o sujeito está no centro deste projeto civilizatório
da modernidade, ora conduzido pela crença na autonomia do pensamento, parametrado pela tendência de uma ordem racional, supondo-se sujeito livre para decidir sobre seu destino e acreditando-se
idêntico a todos por ser liberto de preconceitos. A subjetividade
é, certamente, o tema central da modernidade sob os princípios de
igualdade e liberdade que conduzem o homem à ideia de que foi
desprendido das culturas tradicionais. Nesse sentido, vale retomar o
célebre texto marxiano: “tudo o que era sólido e estável se dissolve
no ar, tudo o que era sagrado é profano e os homens são, enfim, obrigados a encarar, sem ilusões, a sua posição social e as suas relações
recíprocas”. (MARX, 1989, p. 8).

Sobre a objetificação do sujeito/trabalhador
Dizer que o homem da modernidade está fadado a ser “objeto” é acionar ideias que causam um enorme desconforto. Mas, para
Berman (1986, p. 103), essa revelação aciona uma das “imagens
mais poderosas da vida moderna”, constantes na obra marxiana. Diz
ele: “o capitalismo transformou as relações das pessoas entre si e
consigo mesmas”. Na linha do pensamento de Marx, Berman indica
que “a ‘burguesia’ é sujeito – por força de suas atividades econômicas responsáveis pelas grandes mudanças – e os homens e mulheres
modernos, de todas as classes, são objetos, já que todos se veem
transformados”. Pelo que sabemos em uma perspectiva discursiva, a
identificação da burguesia como sujeito a posiciona em um processo
ideológico de identificação como sujeito do seu discurso – o discurso
burguês tradutor e veiculador de um projeto civilizatório burguês,
esse que sustenta a sociedade capitalista da atualidade.
Da sintaxe marxiana, apreende-se a posição discursiva assumida pela burguesia (o burguês oprimido da Idade Média com seu
discurso de liberdade) ao ascender ao poder há séculos passados,
acarretando transformações radicais do antigo regime social, político
e econômico (o feudalismo). Marx escreve que “a própria burguesia
moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento de
uma série de profundas transformações no modo de produção e de
intercâmbio”. A ascensão da burguesia se dá por um processo polí- 69 -

tico e ideológico que, por um mecanismo de “sublimação”, transforma necessidades e valores venerados como dignos, mas tidos como
fragilidades humanas, sendo, por isso, inaceitáveis para o homem
moderno, em um simulacro de liberdade sustentada no princípio da
“produção” e do “consumo”. O “caráter destrutivo” da burguesia é
invertido em seu discurso de transformação e libertação. Mas as condições reais da existência do homem revelam que, onde o projeto
burguês se instalou, há extermínio, conforme nos diz Marx (1998,
p. 7-9):
A burguesia, onde conquistou o poder, destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Rasgou sem compunção todos
os diversos laços feudais que prendiam o homem aos seus “superiores naturais” e não deixou entre homem e homem outro
vínculo que não o do frio interesse e o do insensível “pagamento
em dinheiro” [salário]. [...] Fez da dignidade pessoal um simples
valor de troca e, no lugar de um sem-número de liberdades legítimas e duramente conquistadas, colocou a liberdade única, sem
escrúpulos, do comércio [do mercado]. [...] pela exploração do
mercado mundial, conferiu uma forma cosmopolita à produção
e ao consumo de todos os países. [...] E isso se refere, tanto à
produção material quanto à produção espiritual [consciência].

Assim, a burguesia se impôs com o projeto de uma “nova sociedade”, com seu discurso “eminentemente revolucionário”1, produzindo evidências de liberdade e igualdade. Trata o homem como
sujeito livre, mas tem ações efetivas que o aprisiona na condição de
objeto; ao atribuir-lhe valor de troca, transforma-o em mercadoria,
força de trabalho. A burguesia expropriou do homem o trabalho para
a reprodução da sua existência e deu-lhe o status de “trabalhador
assalariado”, “empregado”2, indivíduo que trabalha, um indivíduo
“dependente e impessoal” (MARX, 1998, p. 23). Para a sociedade
capitalista, representada fundamentalmente pelo discurso burguês,
ser impessoal é ter a personalidade silenciada; é ser prático, neutro,
1 “A burguesia desempenhou na história um papel eminentemente revolucionário”
(MARX, [1848], 1998, p. 7). A burguesia travou a sua luta com a sociedade feudal no
século XVIII, século das Luzes, berço do projeto civilizatório da modernidade. Daí o
caráter revolucionário que lhe é atribuído.
2 Em estudo anterior, tratamos sobre a condição de trabalhador expropriado do direito de
trabalhar por esta sociedade capitalista, gerando uma grande contradição, visto que o capitalismo só existe em relação e com o trabalho, embora seja o trabalho assalariado gerador
de mais valia (AMARAL, 2019).
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destituído da condição de pessoa. Dada à transformação do homem
em objeto na prática discursiva da burguesia na sociedade capitalista
moderna, pode-se perceber o processo de deslocamento do atributo social da personalidade, o atributo peculiar da condição humana,
a condição real de ser “pessoa”. Ao ser “despersonificado” da sua
condição social, o indivíduo identifica-se consigo mesmo, passa a se
perceber como sua própria referência – “eu sou eu”, justificado pela
“natureza humana”, independentemente da influência da sociedade.
Oldrini (2020, p. 80), ao tratar sobre o conceito de pessoa na
abordagem marxista, lembra que “a personalidade, com toda a sua
problemática, é uma categoria social”; a pessoa “é o resultado de
uma dialética social que atinge as bases reais da vida do indivíduo e
se relaciona com a estrutura econômica, as condições, as relações de
classe etc.”. Portanto, o homem não é indivíduo por natureza, mas
torna-se uma individualidade, uma personalidade. Conforme escreve
Oldrini (2020, p. 78-79), a individualidade não pode ser concebida
como dada a priori: “longe de preceder, faz parte da estrutura global
da realidade como uma derivação última de um longo e complicado
processo de mediação, como um resultado de transformações objetivas”.
Do que se disse até aqui, é possível entender por que o discurso da burguesia exibe, com uma particular evidência, a condição de
autonomia e independência do indivíduo “interpelado como sujeito”,
e destaca-lhe o atributo de “ser pessoa” concebido como natural, nascido como tal e com marcas de personalidade inatas. Deformações
e ilusões de autonomia, de liberdade de escolhas e de decisões, simulando evidências de dignificação do indivíduo pelo fato de ser
pessoa, controlam e sustentam o “sujeito não burguês” no lugar que
lhe foi designado neste projeto de sociedade moderna: ser objeto e,
por consequência, ser mercadoria, ser força de trabalho, ser empregado, ser trabalhador assalariado. Todas essas designações colocam
o sujeito na posição que lhe é concedida, simulando ser o lugar da
sua escolha. Aqui, é possível perceber a atuação de um discurso
de democracia apropriado pelo discurso burguês para fortalecer os
sentidos de “individualidade” e “pessoa”, “liberdade” e igualdade”,
modelados na formação discursiva do mercado. Mas tais conceitos
são “‘fetiche ideológico’, da ‘liberdade’, vendido como valor-chave,
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salvação e solução para todas as questões da vida”, conforme o alerta
lukacsiano lembrado por Oldrini (2020, p. 81).
Ademais, nessa perspectiva de análise, tem-se que esses princípios éticos e democráticos (individualidade, liberdade e igualdade), difundidos na sociedade capitalista, “longe de favorecerem a
democracia, apresentam-se como fetiches de um sistema de manipulação universal, ampliado até abarcar a esfera do consumo” (OLDRINI, 2020, p. 80-81). Assim, podemos entender porque o sujeito
na modernidade está condenado a ser objeto, sustentado na ilusão
de ser “sujeito de direito”. Ressalte-se que, na acepção marxiana,
as relações entre os homens na sociedade capitalista são marcadas
pelas relações entre “coisas”, “uma relação social definida, estabelecida entre os homens, [que] assume a forma fantasmagórica de uma
relação entre coisas” (MARX, 1988, p. 81), as quais podem ter como
referentes o capital e o trabalho. “O capital é relação entre coisas”.
É interessante observar que, ao ser transformado em força de trabalho, em coisas, em mercadorias, o homem arriscou-se a perder a sua
condição de “ser social”, uma exclusividade de sua espécie, único
ser existente que “produz e aprimora ele mesmo as condições de
sua interação com o seu meio ambiente”, conforme entende Lukács
(2013, p. 410).
Então, a sociedade moderna desloca o trabalho da “forma exclusivamente humana”, como diz Marx (1988, p. 202), “um processo
de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza”, para um processo de produção do
capital, “um processo que se desenvolve com os fatores do processo
de trabalho em que se transformou em dinheiro do capitalista. [...].
Assim, o trabalho antes independente cai, como processo produtivo,
sob a sujeição do capitalista” (MARX, 2004, p. 88). É deste modo
que o trabalho se transfigura: de uma ação primordialmente humana,
o seu sentido primeiro, para a uma ação do capital, o trabalho assalariado. Daí por diante, “o trabalhador trabalha sob o controle do
capitalista, a quem pertence o seu trabalho”. (MARX, 1988, p. 209).
Uma vez trabalhador assalariado, torna-se objeto de interesse do capitalista, que o mira com intensidade, velando as suas qualidades para que possa produzir mais “dinheiro”. Nesse ínterim, o
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trabalhador é enquadrado na categoria de “sujeito de direito”, a “forma-sujeito” histórica do indivíduo na sociedade capitalista. Pode-se
aqui perceber a “forma-sujeito” do discurso da burguesia produzindo o efeito de mascaramento do objeto, transfigurando-o em sujeito
“objetificado”, indivíduo transformado em mercadoria (força de trabalho), capturado no projeto civilizatório da modernidade para servir
ao capital. A esse sujeito não é dado conhecimento da sua condição,
mas dão-se efeitos, simulacros de realidade. Assim, como reconhece
Pêcheux (1993, p. 176-177), o efeito da forma-sujeito do discurso é
“mascarar o objeto” daquilo que ele chama de esquecimento 1 – marcado pela sua inacessibilidade ao sujeito, por ser de natureza inconsciente, afetado pela ideologia – e esquecimento 2 – caracterizado
pela possibilidade de o sujeito exercer certa ação consciente no “seu
discurso sobre si” (processos de enunciação).
Sintetizando nossa compreensão acerca desse processo de
ocultação da “causa do sujeito”, ao qual Pêcheux chamou de esquecimento, diremos que o esquecimento 1 remete à dependência do
sujeito à ação da ideologia sobre sua existência; o sujeito não se dá
conta de sua dependência da formação discursiva e ideológica que o
domina. O esquecimento 2 opera na ilusão de liberdade do sujeito no
processo de suas escolhas no sistema discursivo que julga representá-lo. Então, pode-se dizer que o sujeito trabalhador, revestido de sujeito de direito, é associado ao imaginário3 representado no discurso
que o faz acreditar ser agente da prática social na qual está inserido;
o faz sentir-se consciente do lugar que ocupa na produção do desenvolvimento capitalista, a qual o trabalho “pode ser sujeitado [...] ad
infinitum” (HALL, 2003, p. 172). Este é um ponto fundamental em
que o sentido de liberdade é acionado pelo discurso da democracia,
apropriado pelo da burguesia, a perdurar enquanto for este o modo
de produção da sociedade – o capitalismo.
Somos, então, levados a pensar que a identificação do indivíduo da sociedade capitalista como sujeito trabalhador fortalece o
exercício de controle de uma classe sobre a outra. E, assim, a burguesia avança com seu projeto civilizatório de modernidade por todo o
globo terrestre. Para “fixar-se em toda parte, estabelecer-se em toda
parte, criar vínculos em toda a parte” (MARX, p. 9) a burguesia pre3 Representado por uma “série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B
se atribuem cada um a si e ao outro” (PÊCHEUX, 1993, 82-83).
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cisa dominar o sujeito, assujeitá-lo às determinações do mercado em
todos os aspectos da sua existência, da vida material à “espiritual”, e
o mercado se encarrega de cumprir o papel que lhe cabe nesse jogo
ideológico de forças antagônicas. Cabe bem, nessa análise, a leitura
de Jameson (1996, p. 28) sobre a ideologia de mercado que controla
o mundo capitalista, projetando na atualidade a combinação de antigos ideais de liberdade e de igualdade: “o mercado é o Leviatã com
pele de cordeiro: sua função não é encorajar e perpetuar a liberdade
(e muito menos a liberdade em sua versão política), mas, sim, reprimi-la”.

Considerações finais
Nessas condições, diremos que, ao se apropriar do sujeito, a
sociedade capitalista o posiciona nas classes que a sustenta – burguesia e proletariado – e que sobrevivem em permanente processo
de ressignificação. Percebem-se, hoje, e de forma mais evidente, os
que detêm os meios de produção (capitalistas) e os que produzem
(trabalhadores). Todos são sujeitos – “opressores e oprimidos em
constante antagonismo entre si” (MARX, 1998, p. 4) –, capturados
pelo modo de produção capitalista. Nesse sentido, pode-se entender
quando Althusser (1996, p. 132) escreve que “ser sujeito” é uma
“evidência” elementar, porque não está posto em questão, não se põe
em dúvida o fato de que todos nós “somos sujeitos” e que isso não
parece ser um problema para a sociedade atual.
Entretanto, o sujeito da materialidade discursiva analisada no
início deste artigo não parece confortável com essa “evidência” e expressa a inquietação que o domina no lugar em que foi colocado e no
qual se contraidentifica: é sujeito trabalhador, mas precisa deixar de
sê-lo porque está desempregado e necessita do benefício destinado a
quem não está trabalhando. Logo, precisa se deslocar da condição de
homem que trabalha para homem que não trabalha. O drama se põe
no momento em que descobre o lugar de sujeito/trabalhador que lhe
foi atribuído pela formação discursiva do mercado – “descobri que
sou CLT” – e não se reconhece nesse lugar – “mas estou desempregado”. O processo de contraidentificação com o qual se envolve o
sujeito trabalhador leva-o a reclamar a nova identidade que não lhe
- 74 -

é dada: “o que eu faço?”. Esta é a pergunta de todos os trabalhadores que, capturados pelo sistema capitalista, são empurrados para o
exterior do sistema, por serem considerados mercadorias obsoletas,
“sujeitos objetificados” que perdem sua função, mas que continuam
presos às determinações do mercado.
Parece que o sujeito da sociedade moderna acumula todas as
formas que o homem assumiu na sua trajetória histórica, mas, sem
dúvida, predomina a forma “sujeito de direito”, como diz Pêcheux
(1997, p. 159) referindo-se à categoria sujeito a Lacan, que entende
ser o “assujeitamento” ao campo do “outro” a condição de ser sujeito. Supomos que salvar o sujeito dessa condição de assujeitamento
só seria viável em outro projeto civilizatório que não o da modernidade, cuja prática falseia a liberdade e agrava a sujeição dos homens
aos ideais do capitalismo. Não só o sujeito não foi salvo, como se
tornou um sujeito desamparado.
Na tensão entre ser sujeito e ser objeto, emerge um sujeito
acreditando-se capaz de “pôr-se em” e “propor” uma ordem racional
que o capacite para se opor à ordem determinada, fundamentalmente,
pela visão mítica da realidade, à qual está submetido. O plano seria
“resistir às pressões do hábito e do desejo para submeter-se somente
ao governo da razão” (TOURRAINE, 1994, p. 218). Mas esta é uma
face do projeto civilizatório da modernidade. O drama está justamente na outra face da modernidade, amedrontada pela possibilidade de
o “sujeito liberto” tentar ressignificar o “sujeito objetificado” que ela
criou. O que se vê deste conflito da modernidade contra ela mesma
é a perseguição do sujeito em nome de uma liberdade “imaginária”,
gerada e geradora de equívocos de resistência para alcançar o inalcançável – a liberdade da razão no mundo que a reprime com o “fetichismo de felicidade”.
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O MOVIMENTO DOS SENTIDOS NO
DISCURSO: o espaço do político no trabalho de
circulação de informações
Ana Zandwais1

Introdução
Esta investigação busca refletir em torno das relações entre
discurso, política e sentido, com vistas a observar como a imprensa
televisiva, através de seus comentaristas, a exemplo do que ocorre
com o canal Globonews, analisa os “desdobramentos” de determinados acontecimentos atuais como a falta de insumos para a produção
de vacinas no Brasil e os efeitos da prática de desmatamento crescente na floresta amazônica.
Para a realização deste estudo, nos ancoramos, sobretudo, em fundamentos da Análise do Discurso de linha francesa, em
fundamentos filosóficos de Hanna Arendt (2012) em torno de uma
concepção de política, bem como em fundamentos sociológicos de
Pierre Bourdieu (2000) acerca da questão da violência simbólica e
da condição de invisibilidade das formas de controle dos sentidos
na linguagem. Nosso objetivo consiste em questionar determinadas
condições em que são produzidas as práticas discursivas da imprensa
televisiva.

Relações de poder e a ordem simbólica: algumas considerações iniciais
Refletir sobre as relações de poder e correlações de força no
interior dos aparelhos ideológicos, sobretudo aqueles que estão a
serviço da formação de opinião, como os aparelhos de imprensa e
midiáticos, implica, necessariamente, termos de convocar algumas
1 Doutora em Linguística (PUCRS); Titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFRGS; Docente dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras da
UFRGS.
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questões centrais que estão implicadas neste trabalho: os domínios
do discurso, entremeados a questões de leitura e interpretação, e os
domínios das formas de circulação/recepção das matérias que se tornam objeto de comentários da imprensa/mídia.
Entendendo, assim, que o campo simbólico constitui-se em
um espaço privilegiado em que são travadas correlações de forças
entre os interesses das classes e instituições e onde se pode construir
os “ângulos” através dos quais determinados “consensos” sobre a
realidade tornam-se dominantes em detrimento de outros, consideramos que é preciso, tanto explorar determinados temas que ganham
notoriedade no discurso da imprensa, bem como os modos através
dos quais são formulados determinados enunciados que tornam-se
objetos de discursividades. E, sobretudo, configurar as formas através das quais os “jogos de poder” coincidem com as práticas discursivas.

Em torno da relação teoria versus análise
A fim de refletirmos em torno destas relações, tomaremos
como objeto de análise um dos itens lexicais mais mobilizados nos
jornais da Globonews2 desde o ano de 2019, após as eleições presidenciais em que o Poder de Estado passa a ser ocupado por forças conservadoras no país. Reportamo-nos ao item lexical política,
empregado sob aspectos diferentes, através das formas de sintagma
nominal, sintagma verbal3 ou adjetivo.
Este item lexical, embora utilizado de modo recorrente por
comentaristas da imprensa no cotidiano dos programas televisivos,
parece ter sentidos desconhecidos para muitos de seus usuários e
mesmo ter perdido os elos com suas raízes filosóficas, filológicas e
semânticas.
Podemos, deste modo, no contexto atual, assistir a programas
televisivos, como o Jornal das 20h ou das 22h da Globonews, por
2 Reportamo-nos às matérias que são objetos de notícias e comentários no canal 40 da
TV Globo.
3 É importante observar que o sintagma verbal politizar, em um contexto onde o político
remete ao lado negativo das ações humanas, tem se reiterado em diferentes narrativas da
imprensa e da mídia e configurado, segundo nossa ótica, um imaginário de política que não
condiz com as concepções da Filosofia Política, dentre as quais destacamos as apresentadas por Raymond Aron em “Introduction à laphilosophie politique” (1997).
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exemplo, e escutar enunciados que se reiteram em face da pandemia
do Coronavírus, tais como: a) “o deputado X politizou a questão da
importação de insumos para o combate do Coronavírus”; b) “a questão da fabricação de vacinas no Brasil já está sendo politizada”; c)
“Flavia Arruda, da Secretaria de Governo disse que “é preciso tratar
da CPI e não politizar4”, onde o sintagma verbal (politizar) e o atributo (politizada) funcionam semanticamente como uma espécie de
“acréscimo negativo” que se dá a um determinado tema que aparentemente seria neutro.
A partir dos exemplos acima, formularemos algumas questões, mas remetendo, inicialmente, a alguns pressupostos sobre a noção de formações imaginárias apresentados por Michel Pêcheux em
“Análise de conteúdo e teoria do discurso” (1990).
Segundo Pêcheux (1990), um discurso é sempre proferido a
partir de determinadas condições de produção que podem situar-nos
no interior das relações de forças existentes em um campo político
dado. Assim, para o autor um determinado discurso pode ser
tomado pelo sociólogo como uma parte de um mecanismo em
funcionamento, isto é, como pertencente a um sistema de normas nem puramente individuais nem globalmente universais,
mas que derivam da estrutura de uma ideologia política, correspondendo, pois, a um certo lugar no interior de uma formação
social dada. (PÊCHEUX, 1990, p. 76-77).

Em se tratando de um discurso produzido por um representante dos poderes legislativos (Câmara e Senado), por outro lado,
segundo Pêcheux (1990, p. 77), aquilo que o político “anuncia, promete ou denuncia, não tem o mesmo estatuto” conforme o lugar em
que este se reconhece no interior de uma formação social e, também,
a partir da forma como se inscreve e se reconhece no interior de um
aparelho político-partidário ao qual representa.
Desta forma, Pêcheux (1990) irá tratar as formações imaginárias que regulam o modo de produção do dizer, sua maior ou menor
transparência, sua forma mais direta, indireta, ambígua ou equívoca,
como um jogo onde o locutor/enunciador precisa ter a habilidade de
colocar-se no lugar do outro, de preceder o ouvinte/leitor em termos
4 Citação de matéria apresentada no Jornal Globonews em 20/04/2021 sobre a CPIs imputadas ao governo federal.
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de suas expectativas, de “prever, em tempo hábil, onde o ouvinte o
espera” (PÊCHEUX, 1990, p. 77).
Com base, então, na constatação de Pêcheux (1990, p. 77)
sobre o fato de que “a antecipação do que o outro vai pensar” é
constitutiva dos modos de produção do discurso, e que as formações
imaginárias consistem em dispositivos de que se serve o locutor,
podemos perguntar o que segue: no caso de matérias jornalísticas
produzidas pela imprensa televisiva, qual imaginário é construído
em torno do outro, ao qual é atribuída a ação de politizar determinado tema? O que se pode entender por política? Que tipos de relação
pode-se estabelecer entre discurso e política?
Comecemos situando a questão sob a ótica de Hanna Arendt
em “O que é política?” (2012), onde a autora inicia sua reflexão caracterizando a política por tratar “da convivência entre os diferentes”
(ARENDT, 2012, p. 21).
Para Arendt (2012), os homens precisam organizar-se politicamente em função de interesses comuns, essenciais, com vistas à
defesa de suas condições de vida, à administração do caos e à produção de consensos na pluralidade, reconhecendo a diversidade que os
articula. Deste modo, diferentemente do imaginário que se desfralda
através do proferimento de determinados enunciados por agentes de
imprensa televisiva, Arendt (2012, p. 27) observa que a política não
se faz com base em “interesses e ideologias mesquinhas” que subvertem a realidade ou visam à produção da violência e da destruição.
Pode-se constatar, a partir da concepção de política proposta
por Arendt (2012), que o proferimento de determinados enunciados,
que caracterizam como “agregada” a relação entre questões institucionais, sociais e políticas, vem colocar em evidência, sobretudo, o
preconceito que se tem contra a política, o caráter de negatividade
que a mesma tem assumido nos dias atuais em virtude de um conjunto de práticas corporativistas que têm sido transvestidas de políticas.
Assim, sob a perspectiva semântica, o efeito de sentido de se
proferir um enunciado como “politizar X”, onde X pode remeter a
temas diversos, tais como a defesa do meio ambiente, a segregação
racial no Brasil, as disputas sobre a eficácia de vacinas importadas
etc., acaba sendo o de “despossuir X de seus sentidos reais”, distorcer as “verdadeiras” representações do objeto sobre o qual se fala, de
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colocar questões de ordem social a serviço de interesses corporativistas ou duvidosos.
E o que é dito pelo locutor, sobretudo por entender-se que a
imprensa é formadora de opinião, faz emergir no “espírito dos interlocutores” o efeito de que, quando se politiza um determinado tema,
acaba-se criando as condições para esvaziar o dito, distorcê-lo, enfim, levá-lo para um campo de interesses que o desqualificam.
Sabemos, no entanto, que os preconceitos não “nascem por
geração espontânea”, eles remetem a histórias e, no caso, as histórias
que convergem para a produção de sentidos negativos, relacionados
à ordem do político, estão vinculadas aos imaginários construídos
em torno dos princípios éticos, com quais são realizadas as ações políticas de representação das forças sociais por aqueles que são eleitos
para representá-las ou por aqueles que são incumbidos de administrar os bens comuns e as instituições estatais, e que, sobretudo, deveriam defender a res publica ou os interesses públicos dos interesses
corporativistas.
A partir, então, da ilustração de alguns enunciados do telejornalismo, que comportam a inserção do ato de politizar no discurso
do outro como sendo negativo, como tem ocorrido com algumas performances apresentadas na TV Globo, pode-se dizer que a reiteração
constante de determinados sentidos atribuídos aos itens lexicais política, ao verbo politizar e aos atributos políticos conferidos a determinados temas, permite construir um falso imaginário de que política
é algo que se deve descartar, negar, enfim, “expatriar” do discurso.
No entanto, este tipo de prática não é neutra, pois é pelo viés
da repetibilidade nos discursos institucionais que espelham, de algum modo, a forma como determinadas palavras adquirem sentidos
nas práticas parlamentares, sociais e midiáticas, que pode-se afirmar,
com Pêcheux (1990), que o primado dos significantes sobre as significações que as palavras assumem não está na língua. Esta seria
apenas uma base material que possibilita que os sentidos sejam produzidos/reproduzidos pelo modo como permitem materializar determinados valores atribuídos às palavras nas contingências histórico-sociais em que circulam.
As implicações desta reflexão tornam-se, por outro lado, bastante relevantes para que se possa pensar sobre as relações entre as
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construções imaginárias e discursivas e seus efeitos para a sedimentação de determinadas ideologias.
A fim de melhor explicitar a problemática, à qual nos reportamos, ilustramos nossa reflexão com uma referência a Pêcheux em
“Ler o arquivo hoje” (1994, p. 60): “Não faltam boas almas se dando
como missão livrar o discurso de suas ambiguidades, por um tipo de
‘terapêutica da linguagem’ que fixaria, enfim, o sentido legítimo das
palavras, das expressões e dos enunciados”.
Com base nas considerações acima, podemos, então, observar que um dos efeitos mais notórios da formulação de enunciados,
em que o item lexical político “cola-se” à condição de negatividade,
consiste em fazer crer, sobretudo, às massas que não têm acesso aos
bens culturais, que o dizer precisa ter um “estatuto de neutralidade”,
ser apolítico, sem que fique entendido, conforme propõe Arendt em
“Crises da República” (2008), que a política constitui-se em uma
prática que institui a “ação sobre a ação”, e que toda ação somente se
explica pelo conjunto de interesses que a mobilizam.
Deste modo, pode-se dizer que os conjuntos de interesses, que
determinam a construção de um imaginário de negatividade à concepção de política, são oriundos de práticas que não são nem desinteressadas nem comprometidas com as bases etimológicas e filosóficas
do termo política.
Com base, portanto, nas reflexões de Arendt (2008), poderíamos também formular as questões seguintes: que interesses movem
as instituições midiáticas para produzirem um imaginário social de
que fazer política é algo negativo? Seriam as determinações conjunturais atuais do Poder de Estado que dividem as questões em “administrativas e políticas”? Seria o propósito de marcar a adesão às
posições dominantes dentro de esferas do Poder de Estado? Ou o
propósito de fazer circular a crença de que se pode legislar sem fazer
política, independentemente de um entendimento científico sobre os
desdobramentos do conceito de política?
É preciso também enfatizar, em relação às fontes que
caracterizam a condição do político, que desde Aristóteles em “A
Política” (2007), entendendo que o homem não é movido senão por
interesses e que estes se refletem em seu dizer, de modos distintos,
não há como dicotomizar as ordens do político e da discursividade,
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tornando, por um lado asséptico o que é dito e, por outro, politizando
o dizer. Ou seja, não há como dividir o político e o discursivo.
E, ainda conforme Aristóteles (2007), a inversão de sentidos
do que se possa entender por política, leva-nos a pensar sobre os
jogos de poder que movem as oligarquias, as forças conservadoras
que negam as relações entre política e discursividade, as práticas
conscientes de refração das relações entre os valores que as palavras
assumem dentro dos respectivos campos de conhecimento em que
são gestadas e o uso que se faz delas.
As massas, no entanto, na medida em que são desaparelhadas
à reflexão das relações entre o trabalho da ordem simbólica e seus
efeitos, a partir de construções discursivas que circulam em diferentes meios de comunicação, passam a acreditar que o protótipo
de “discurso correto” seria um discurso neutro, desprovido de qualquer interesse, esvaziado de toda e qualquer relação com questões de
ordem política. De modo que a reiteração de enunciados como “X
politizou Y” passa a produzir efeitos de descrédito sobre o conteúdo
do dito para o interlocutor/telespectador.
Enfim, este tipo de prática passa a adquirir uma eficácia que
se produz pela refração da etimologia das palavras e, sobretudo, das
próprias condições históricas capazes de explicar como é possível
tentar interditar, controlar gestos de interpretação do outro, notadamente quando este é cultural e linguisticamente desaparelhado. Práticas como a manipulação, a demagogia, a refração de determinados
sentidos, podem passar a ser, portanto, poderosas armas de condução
da opinião pública e de dominação do outro.
Mas se as palavras não são neutras, conforme propõe também
Valentin Volóchinov (VOLOŠINOV, 2010), é porque elas carregam
o estandarte das relações de poder, ou seja, das relações entre os
modos como os sujeitos simbolizam os objetos a que se referem e
os inscrevem, de modos contraditórios, em determinados contextos
histórico-sociais.
Na medida em que as palavras passam a circular, sendo repetidas, portanto, tendem a esvaziar os sentidos históricos que as
definem e através dos quais podem explicar as realidades a que
remetem, produzindo, assim, por exemplo, esquecimentos sobre o
conhecimento científico, sobre seus papéis na memória social e, no
limite, a alienação.
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Perde-se, assim, a possibilidade de recorrer a critérios não-arbitrários de leitura, de compreensão do que é dito, diante das correlações de força entre as classes, da compreensão das diferenças de
lugares ocupados pelos sujeitos que enunciam e, também, dos impasses a que os temas remetem frente à desigualdade de interesses
dos sujeitos.
Perde-se, sobretudo, a consciência das “prioridades” que convêm à res publica, enfim, conduz-se ao mal compreender a relevância da ordem do político e cria-se o mito de que “os lugares a partir
dos quais se fala estão vazios” quando estes lugares já estão postos.
Arendt (2012, p. 38) levanta a seguinte questão, frente à realidade a que fazemos referência: “a política tem algum sentido ainda?”
Parece-nos que a questão proposta por Arendt nos leva, também, a um desconhecimento do fato de que sendo a política constitutiva da ação, o homem, conforme já propunha Aristóteles (2007),
seria um ser essencialmente político. E, portanto, o exercício da política estaria imbricado em todas as suas ações.
Este exercício dialético, por outro lado, parece necessitar de
melhor compreensão, seja pela definição de Arendt (id., p. 40) de
política como “um meio para proteger o sustento da vida da sociedade e a produtividade do desenvolvimento social”, seja como prática
simbólica que coloca em jogo os interesses, o imaginário e os efeitos
de sentido do objeto discursivo, conforme propõe Pêcheux (1990).
A proposição de Arendt (2012), que vai ao encontro de questões propostas por Aristóteles (2007), por outro lado, vem desafiar
uma realidade que, segundo nossa ótica, não pode ser ignorada: a de
que o desprezo em relação à ordem da política traduz um outro desprezo na modernidade, ou seja, aquele subjacente à ética que permeia
as práticas políticas vigentes no contexto brasileiro.
Na medida em que o nosso objeto de investigação neste estudo gira em torno, sobretudo, do modo de funcionamento do discurso,
e na medida em que este se inscreve em uma dimensão histórico-simbólica, é preciso considerar que para poder refratar os efeitos
do que é dito descolamos as palavras de suas origens, descartamos
suas relações com um contexto dentro do qual as palavras operam e,
assim, podemos conferir eficácia a determinadas formas de “hermetismo” conferidas ao dizer. Este tipo de prática vem configurar uma
estratégia que precisa ser pensada, sobretudo, em termos éticos.

- 86 -

Enquanto cientista da linguagem, na contramão deste percurso, cabe ao analista de discurso estabelecer contrapontos entre
os objetos linguístico e discursivo, inscrevendo o funcionamento
do último em uma dimensão histórica, a fim de poder compreender
como se pode atestar os efeitos do trabalho dos sentidos em relação
às posições que os sujeitos assumem, tanto em face dos temas que
abordam, como em face dos acontecimentos a partir dos quais estes
são abordados.
Valentin Volóchinov (2017) dá ênfase à importância de se observar o modo como os temas operam nos discursos. Segundo o autor, “o tema do enunciado é tão concreto quanto o momento histórico
ao qual ele pertence” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 228).
Para Volóchinov (2017), não é observando um tema, de forma
isolada, que podemos compreender as razões de sua escolha, mas o
modo como este é explorado no discurso. Porque o modo de “explorar” um determinado tema, a seleção lexical que lhe dá a conhecer para o leitor/telespectador, já nos dá pistas sobre as posições do
enunciador/locutor.
Por exemplo, se o tema da medicação preventiva para a COVID-19 emerge no discurso da imprensa, este pode ser abordado
como uma prática inócua para o combate do vírus, tomando como
referência resultados de pesquisas desenvolvidas em universidades
europeias, ou ser tratado como uma alternativa possível e altamente
eficaz utilizada por médicos de instituições públicas e clínicas privadas, neste caso, dirigida para classes mais abastadas no país, com
vistas a oferecer proteção contra o vírus.
As formas contraditórias de explorar um mesmo tema não são
aleatórias, portanto, remetem às posições ideológicas dominantes no
interior das instituições acadêmicas, governamentais, médicas, que
podem ser adotadas, no caso da imprensa, pela “linha editorial” que
regula uma determinada instituição. E, portanto, o próprio recurso de
“modalização” de um tema já nos remete a um jogo de forças.
Se considerarmos, ainda, de acordo com Gerard Lebrun em
“O que é poder” (1984), que a política pressupõe a existência da
força, enquanto potência, e que esta última pode, sob este prisma,
ser configurada, por um lado como virtualidade e, por outro lado,
como concretude, na perspectiva da ação, de acordo com as concep-
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ções de potência e ato tomadas da filosofia aristotélica51, torna-se
fundamental dar destaque às formas de expressão da força, em suas
diferentes perspectivas, compreendidas neste domínio as relações de
força simbólica.
Acompanhando, portanto, as considerações de Lebrun (1984)
sobre como o político vincula-se à ideia de força, é preciso esclarecer que o espaço do político não implica necessariamente a ideia de
força como coerção, mas, ao contrário, remete a diferentes meios que
possibilitam concretizar determinadas relações de dominação/subordinação. Assim, é mister salientar também, de acordo com Lebrun
(1984), que o poder pode ser entendido como uma forma de “capital” que dispõe sobre a realidade. E que, em nossa reflexão, tratamos
como capital simbólico: o discurso.
Deste modo, a designação força torna-se, no âmbito filosófico, uma categoria qualitativa que pode ser representada sob diferentes aspectos e configurar, ao mesmo tempo, um atributo importante
ao exercício da discursividade.
E é Pierre Bourdieu (2000), segundo nossa ótica, que irá
complementar com muita propriedade as considerações de Lebrun
(1984) em torno de tais relações.
Se pensarmos que o poder pode materializar-se através dos
valores que os signos adquirem, se inscritos em dimensões temporais
e espaciais históricas e pelos efeitos que as palavras produzem para
o outro, intervindo na realidade de uma relação intersubjetiva e produzindo efeitos capazes de desestabilizar o que se supõe logicamente
estabilizado, veremos que tratar do poder simbólico nas relações de
interação social e no modo de produção das construções imaginárias
das classes, dos grupos, das instituições acerca de seus lugares e papéis, torna-se um trabalho assaz complexo e muito menos visível do
que costuma ser o tratamento dos símbolos que já se cristalizaram
na língua e adquiriram um lugar de estabilidade nos dicionários de
Língua Portuguesa.
Conforme propõe Bourdieu (2000, p. 15), “o poder simbólico,
poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder”.
Não podendo, portanto, ser separado delas.
5 Reportamo-nos, essencialmente, aos princípios da Física e da Metafísica aristotélicas,
investigados por Allan (1970), onde a noção de potência associa-se à noção de matéria que,
tomada sob a ação humana, transforma-se, tornando-se distinta de seu estado potencial.
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É, pois, sob este aspecto que podemos vislumbrar o trabalho
da dialética na linguagem, na medida em que, conforme Bourdieu
(2000, p. 67), “o poder simbólico é um poder de construção da realidade” que nos permite compreender o fato de que o discurso cria
lugares. E, nas circunstâncias de nossa análise, tais “lugares” são
criados pelo viés da repetibilidade.
Determinadas palavras, assim, ao serem inscritas em discursos de modo circular, a fim de produzirem determinados imaginários, acabam por disputar sentidos inimagináveis com a realidade
para que possam ressignificar a própria realidade.

Para concluir
Tratar do discurso e de seus modos de funcionamento, de seus
efeitos semânticos, portanto, implica ter de tratar do político a partir
de uma materialidade, cuja espessura está ancorada nas associações
entre os signos linguísticos e os valores a que estes remetem a partir
das práticas as quais fazem referência, a partir das injunções históricas em que se inscrevem, bem como a partir dos acontecimentos que
desestabilizam as relações entre os valores e significações já cristalizadas e legitimadas no âmbito da língua.
É, pois, com base em uma ótica que pensa o trabalho da língua
e o trabalho da história em suas relações com o espaço do político,
que colocamos em pauta o objetivo de explorar a noção de valor
como uma questão política, porquanto ideológica.
Tal tomada de decisão implica assumir, pois, uma não-separação entre discurso e ideologia, já que o discurso está sempre articulado a determinados conjuntos de interesses e a possíveis efeitos de
subjetividade, de acordo com os lugares discursivos e com os lugares
de enunciação que os sujeitos ocupam diante das contingências e dos
acontecimentos.
Por fim, é preciso considerar que as relações entre discurso e
ideologia permitem que compreendamos, de modo concreto, o trabalho do “tecido de invisibilidade” da materialidade simbólica, através
do qual podem ser instituídos paradigmas e valores que se interpõem
entre as condições de existência histórica dos sujeitos e suas práticas,
que podem remeter às diferentes formas com que os agentes sociais
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representam-se a si mesmos, de acordo com os lugares que ocupam
nas relações de produção e a partir dos quais se reconhecem como
agentes.
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DOS APLAUSOS À LUTA DE CLASSES:
mistificação e exploração do trabalho em
discurso1
Mónica Zoppi Fontana2
Sóstenes Ericson3

Introdução

O marco da Enfermagem moderna tem na figura de Florence
Nightingale e na publicação da obra Notes on nursing: what is and
what is not (1860) um acontecimento que inaugura o que consideramos o discurso da Enfermagem profissional (ERICSON, 2019).
Todavia, como próprio de um ritual sujeito à falha (que lhe é constitutiva), o que aparentemente romperia com um ideário do cuidado
de base empírica, orientado sob o alicerce de princípios religiosos a
exemplo da caridade, contribuiu para que outras formulações reificassem na profissionalização da Enfermagem aspectos que mistificam o referido campo de trabalho.
No Brasil, a formação em Enfermagem data do fim do século
XIX e o aumento desta força de trabalho tem contribuído para que,
atualmente, esta represente o maior campo profissional da área da
Saúde, contando com cerca de 1.804.535 trabalharadoras/es, das/os
quais 77% são técnicas/os e auxiliares de Enfermagem e 23% enfermeiras/os, sendo 85,1% do sexo feminino e 14,4% do sexo masculino4,
conforme pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem
(COFEN), em parceria com a Fiocruz (2015).
Tendo em conta os pressupostos apresentados por Mendes-Gonçalves (1992), consideramos que os diferentes processos de
trabalho em Enfermagem são constituídos por agentes (enfermeiras,
técnicas e auxiliares de Enfermagem, parteiras e obstetrizes), obje1 Este trabalho foi realizado com apoio do CNPq, processo 307842/2017-7.
2 Doutora em Linguística (UNICAMP); Livre-docente (UNICAMP); Professora do Departamento de Linguística (UNICAMP).
3 Doutor em Linguística/Análise do Discurso (UFAL); Pós-doutorado em Linguística em
Linguística (Unicamp). Professor do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura (UFAL).
4 Doravante, assumiremos as designações no feminino, tendo em conta a maioria representada no campo de Enfermagem.
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to (o corpo, historicamente significado), instrumentos (linguagem
própria, a exemplo dos diagnósticos de Enfermagem, instrumental
cirúrgico, formulários, saberes e técnicas específicas etc.) e finalidade
(promoção de saúde e prevenção de agravos, recuperação, reabilitação, cura etc.). Enquanto trabalho inscrito no setor de serviços, a
Enfermagem tem o seu valor associado ao uso em ato, uma vez que
o produto é consumido ao longo do processo de cuidado (SANTOS,
2012). Desse modo, ocupa um lugar hierarquicamente situado em
relação ao modelo medicocêntrico e gendrado, estando em condição
de menor prestígio social no país, quando comparada a categorias
profissionais de áreas como Medicina, Engenharia e Direito, por
exemplo. Todavia, em períodos de calamidade pública e crises sanitárias, a Enfermagem assume dianteira na prestação de cuidados,
desde as medidas mais básicas de promoção da saúde até os serviços
de alta complexidade.
No cenário pandêmico atual, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem sido o órgão internacional de referência, colocando-se
como mediadora das ações no combate ao novo Coronavírus. Por
isso, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto da doença
com uma emergência de saúde pública de importância internacional,
mas somente em 11 de março de 2020 a Covid-19 foi elevada ao
patamar de pandemia (OPAS, 2020). Assim, a epidemia vai se inscrevendo na história como processo, produzindo acontecimentos que
significam a contradição entre trabalhadores/as e capitalistas, entre
economia e política.
Em meio à maior crise sanitária dos últimos tempos, as medidas de contingenciamento e mitigação para o enfrentamento da
Covid-19 têm afetado de forma expressiva o contexto do trabalho
e a saúde das trabalhadoras e trabalhadores, ratificando a condição
de centralidade da categoria trabalho (BOLETIM CoVida, 2020a),
principalmente o trabalho no campo da saúde.
Neste sentido, um dos principais problemas enfrentados durante a pandemia consiste no índice relevante de profissionais de
saúde, sobretudo do campo da Enfermagem, infectadas/os ou mortas/os por Covid-19. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Internacional de Enfermeiras (ICN, 2020), até agosto de 2020, 572.478
trabalhadoras/es em saúde foram infectadas/os pela Covid-19, em 32
países associados. Além das infecções, pelo menos 7.000 profissionais de saúde haviam morrido por Covid-19 no mundo, até setem- 94 -

bro de 2020 (ANISTIA INTERNACIONAL, 2020). Os países com
o maior número estimado de mortes entre trabalhadoras/es de saúde
incluíram México (1.320), Estados Unidos (1.077), Reino Unido
(649), Brasil (634), Rússia (631) e Índia (573).
No Brasil, os dados disponíveis sobre casos e óbitos por Covid-19 entre grupos de trabalhadoras/es ainda são incipientes e apresentam subnotificação expressiva (BOLETIM CoVida, 2020a). Até
setembro de 2020, já tinham sido registrados 322.178 casos confirmados de Covid-19 entre profissionais de saúde (BRASIL, 2020a).
Dentre esse grupo de trabalhadoras/es, as categoriais da Enfermagem
constituíram a maior proporção de pessoas infectadas, com 49% dos
casos (157.294). Tais resultados demonstram que a força de trabalho
na saúde não é homogênea e que há diferentes níveis de exposição à
infecção e ao adoecimento mental nos serviços de saúde (BOLETIM
CoVida, 2020b).
Dados disponibilizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2021), por meio do Observatório da Enfermagem,
indicam que a região Nordeste apresenta o segundo maior número
de casos e óbitos por Covid-19, vindo logo em seguida ao sudeste.
De acordo com o COFEN (2021), somente em janeiro de 2021 foram
registrados 47 óbitos de trabalhadoras em Enfermagem no país.
Além do risco de infecção por Covid-19, é preciso reconhecer
o impacto da pandemia na saúde mental das trabalhadoras em Enfermagem. O contínuo estresse que essas trabalhadoras têm enfrentado ao atender pacientes infectados, aliado às condições de trabalho
muitas vezes inadequadas (BOLETIM CoVida, 2020b), tem gerado depressão, transtornos de ansiedade, ideação suicida e suicídio
(THAKUR; JAIN, 2020).
É nesse contexto que, por um lado, ainda em 2020 algumas
iniciativas internacionais buscaram valorizar a Enfermagem (a
exemplo do último ano da campanha Nursing Now5 e do “Ano da
Enfermagem”6) e, por outro, iniciativas nacionais, como os aplausos
convocados através das redes sociais, assumiram maior expressão. É
nessas condições de produção que, pela memória, são retomados es5 Trata-se de uma campanha global de três anos (2018-2020), iniciada no Reino Unido,
que visava melhorar a saúde, elevando o perfil e o status da Enfermagem em todo o mundo.
6 Celebração organizada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando 2020 como o ano internacional dos
profissionais de Enfermagem e obstetrícia, em homenagem aos 200 anos de nascimento
de Florence Nightingale.
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tereótipos do que, supostamente, a cientificidade e profissionalização
da Enfermagem moderna tenderia a superar. Trata-se de pautas históricas como piso salarial nacional e redução da jornada de trabalho
para 30 horas semanais, que retornam ao debate político brasileiro7.
É com base nesses pressupostos, que buscamos analisar o
funcionamento discursivo em práticas de valorização da Enfermagem na contradição do que este reifica do ideário religioso, tendo em
conta a luta de classes. A partir dos dispositivos teórico-analíticos da
Análise do Discurso (AD) inaugurada por Michel Pêcheux (2009),
consideramos o discurso como mediação entre a Enfermagem e a
totalidade social, sendo o corpus desta análise extraído de recortes
de reportagens e postagens feitas em ambiente virtual no período de
2020 a 2021.

Cuidado e exploração do trabalho em Enfermagem: contradições em discurso
Em trabalho anterior (ERICSON, 2019), pusemos em relevo
a relação constitutiva entre o cuidado de Enfermagem e o trabalho.
Por esta via, recuperamos no processo sócio-histórico as mediações
que sustentam na Enfermagem a cientificidade e prática que a diferencia de outros campos de atuação profissional. Trata-se de considerar a distinção entre o cuidado empírico (geralmente associado ao
ambiente doméstico e sob a responsabilidade de mulheres), o cuidado religioso (realizado enquanto prática de caridade por religiosas e
mulheres “piedosas”), e o que constitui o cuidado de Enfermagem.
Na especificidade desta análise, por tratar-se de um campo
profissional hierarquizado, é relevante ter em conta que tal hierarquia
internamente contribui para relações desiguais de poder, uma vez
que há distinções entre níveis de formação (graduação/enfermeiras
e nível médio/técnicas e auxiliares de Enfermagem, por exemplo),
e por consequência atribuições distintas e salários diferenciados.
Todavia, tal distinção nem sempre é reconhecida pelo conjunto da
sociedade, que toma o campo de Enfermagem como única profis7 “Projeto (PL 2.564/2020) do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) fixa piso salarial de
R$ 7.315 para profissionais de Enfermagem e define carga horária máxima de 30 horas
semanais” (Agência Senado). Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/08/projeto-de-piso-salarial-de-enfermeiros-recebe-apoio-na-internet>. Acesso
em: 02 ago. 2021.
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são e sob o efeito da homogeneidade apaga as singularidades que o
constituem.
Para nós, a histórica hierarquização, inaugurada desde Nightingale, ao instituir as nurses (“enfermeiras de cabeceira”) e as lady-nurses (“enfermeiras gerentes”), por sua vez, reproduz as desigualdades de classe constitutivas no modo de produção capitalista, não
somente pela tentativa de separação entre trabalho manual e trabalho
intelectual, mas também com relação aos extratos de classe aí representados, uma vez que, no contexto inglês, as lady-nurses, geralmente, eram, a exemplo da própria Nightingale, mulheres da aristocracia.
Do ponto de vista da organização do trabalho, especialmente
no que diz respeito à divisão sexual e técnica, é fundamental remontar ao processo histórico, que requisita uma força de trabalho das
mulheres, sob o argumento primeiro da sua “natural vocação” para a
prática do cuidado. Nas palavras de Nightingale:
A enfermeira deve [...] eu não necessito dizer, ser estritamente
sóbria e honesta; mais do que isto, deve ser uma mulher religiosa
e devotada; deve ter um respeito por sua própria vocação, porque o presente precioso de Deus (a vida) frequentemente é colocado literalmente em suas mãos; deve ser sólida e observadora,
atenta e rápida; e deve ser uma mulher de sentimentos delicados
e decente (NIGHTINGALE, 2010 [1860], p.188, grifos da obra).

Em oposição ontológica ao essencialismo e à naturalização
aí invocados, voltamos o nosso gesto de interpretação para as condições de produção do discurso da Enfermagem profissional, assumindo para tanto os pressupostos formulados pela AD, tendo em conta a
historicidade da memória, na qual incide a atuação dos efeitos interdiscursivos (a exemplo do pré-construído), no interior de uma dada
formação histórico-social. Zoppi-Fontana (2002) toma o conceito de
memória discursiva “para designar as redes de filiação histórica que
organizam o dizível, dando lugar aos processos de identificação, a
partir dos quais o sujeito encontra evidências que sustentam/permitem seu dizer” (p. 178). Nosso interesse decorre da necessidade de
considerar aspectos subjetivos do trabalho em Enfermagem que, de
uma perspectiva discursiva, contribuem para explicar as contradições constitutivas neste campo profissional.
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Para Pêcheux, o discurso não é transmissão de informações,
não surge do psiquismo individual de um falante, mas é considerado
como materialidade discursiva, ou seja, “enquanto nível de existência sócio-histórica, que não é nem a língua nem a literatura, nem
mesmo as “mentalidades” de uma época, mas que remete às condições materiais de existência simbólica dos objetos (científicos, estéticos, políticos etc.) em uma conjuntura histórica dada” (PÊCHEUX,
2011, p.151). O discurso “é acontecimento que articula uma atualidade a uma rede de memória” (PÊCHEUX, 2008, p.17). Com base
nessas considerações, Orlandi (2015, p. 13) afirma que “na análise de
discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do
homem e da sua história”.
No entendimento de Florêncio et al. (2009, p. 27), o discurso
é produzido socialmente, “em um determinado momento histórico,
para responder às necessidades postas nas relações entre os homens,
para a produção e reprodução de sua existência, e carrega o histórico e o ideológico dessas relações”. Para análise de uma materialidade discursiva, submetemos o texto também a outros dispositivos
da Análise do Discurso, como implícitos e silenciamentos, a fim de
apreender as condições de produção do discurso, sendo estas “determinações que caracterizam um processo discursivo, inclusive as
características múltiplas de uma situação concreta que conduz à produção do sentido linguístico” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, p. 183),
em seu sentido estrito (condições da enunciação) e em seu sentido
amplo (condições sócio-históricas que determinam o dizer).
Segundo Amaral (2007), uma análise do discurso implica
em descrever e interpretar o funcionamento discursivo. Deve haver,
portanto, segundo Orlandi (2015, p. 26), “uma mediação na relação
linguagem/pensamento/mundo que se materializa pela interpretação
[...] e que se liga, teoricamente, ao funcionamento da ideologia”.
Na perspectiva aqui adotada, o discurso é considerado um objeto sócio-histórico em que o linguístico intervém como pressuposto;
é, portanto, lugar em que se observa a relação entre língua e ideologia,
e como a língua produz sentidos por e para os sujeitos. O discurso “é
o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de
identificação” (PÊCHEUX, 2008, p. 56), podendo ser tomado como
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um concreto pensado, uma vez que é uma representação do real. Esta
condição é resultado da presença do “sujeito singular (um indivíduo
singular, personificado socialmente)” (AMARAL, 2007, p. 22), no
mundo real, ou seja, a expressão de como as dificuldades e possibilidades estão postas a este sujeito na formação social capitalista.
É a partir dessa representação da realidade que se busca
investigar os vestígios da exploração e expropriação do trabalho no
discurso, pois as sociedades se baseiam no antagonismo entre classes
opressoras e classes oprimidas. Na sua ontogênese, o trabalho se fez
necessário, como atividade autônoma requerida para a manutenção
do metabolismo entre natureza e humanidade, mas é a partir da
constituição do capitalismo, que esta relação humanidade/natureza
tem sua expressão radicalmente alterada, tendo em conta que o
trabalho se converte em mercadoria num processo de assalariamento
generalizado (ANTUNES, 2018).
No discurso, essa conversão de trabalho em mercadoria pode
ser apreendida pela análise dos sentidos que, aparentemente, estão
adormecidos, mas que, a partir da intepretação, despertam e possibilitam o reconhecimento das formações discursivas nas quais se
inscrevem. Não se pode controlar os efeitos de sentido, como também, pela incompletude da linguagem, não se pode considerar que
discurso e sujeito estejam encerrados em si mesmos. O discurso abre
sempre a margem para uma nova intepretação, movimentando-se entre o mesmo e o diferente, entre a paráfrase e a polissemia, entre a
identificação e a resistência.
Desse modo, o discurso da Enfermagem se constitui na contradição entre o que tenta romper (a exemplo do cuidado empírico
e cuidado religioso) e do que procura estabilizar, considerando os
efeitos de sentido de cientificidade e trabalho. Convém observar um
funcionamento orientado pela ideologia religiosa, que reifica no cuidado de Enfermagem figuras historicamente constituídas, a exemplo
do anjo, da santa, para a partir daí realçar no trabalho das mulheres
enfermeiras, técnicas e auxiliares de Enfermagem a abnegação e a
caridade, enquanto elementos fundamentais no processo de negação
do trabalho.
Conforme viemos apontando, uma vez atribuído um status
quo homogeneizante para a Enfermagem e, ao mesmo tempo, plasmado nos efeitos do ideário religioso e “essencialmente” feminino,
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reforça-se no imaginário social que se trata de uma prática extensiva do cuidado doméstico e movida por sentimentos como caridade,
amor e bondade. Desse modo, sobretudo no campo assistencial, a
valorização profissional se dá pela via da abnegação e sacrifício, enquanto não se torna socialmente visível, por exemplo, a atuação de
enfermeiras em gerência, pesquisa, ensino e no espaço político (SILVA, BEZERRA, 2017). Por sua vez, o maior quantitativo da força de
trabalho de nível médio, com menor escolaridade e atuando de modo
predominante no âmbito assistencial, contribui para a manutenção
da divisão social e técnica do trabalho, cujos efeitos são dados a ver
no rebaixamento de salários, menor prestígio social e maior exploração da força de trabalho de mulheres que, para além da atuação
profissional, ainda precisam, muitas vezes, dar conta das atividades
domésticas, em duplas ou triplas jornadas de trabalho.
No campo da Sociologia, os estudos do care8 (GARRAU; LE
GOFF, 2010; GARRAU, 2014) contribuem para pensarmos como a
naturalização do trabalho das mulheres no espaço privativo do lar
contribui para que, também no espaço público, algumas categorias
profissionais sejam consideradas, por extensão, como “essencialmente” femininas, caso, por exemplo, do Serviço Social e do campo
de Enfermagem. Todavia, conforme afirmado por Paperman e Laugier (2011), ao tratarem do cuidado em situações de dependência, “il
est payé au prix fort d’abord par celui dont la vie dépend des soins,
spécificité qui dissuade de quitter ce type d’activité – les infirmières
le savent bien” (p. 330).
No entendimento de Garrau (2014), a indiferença institucionalizada entre as pessoas que cuidam e os cuidados prestados, por
sua vez,
[...] marque dans la représentation sexuée des activités de care et
dans les status des pourvoyeurs de care, a de répercussions directes sur ces derniers. Elle signifie en effet que tout en étant ceux
auxquels revient la responsabilité exclusive de se préoccuper
et de répondre aux besoins des autres, les pourvoyeurs de care
voient leurs propres besoins de care niés et leurs voix rendues
inaudibles dans l’espace public. (p. 56).
8 Assumimos o termo em inglês, considerando a sua filiação norte-americana aos estudos
iniciados por Carol Gilligan (2010), embora para efeito desta análise estejamos em aproximação com a sociologia do trabalho francesa, a exemplo das contribuições de Paperman
e Laugier (2011).
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Por esta razão, é fundamental “analisar como as mulheres
sofrem uma exploração particular, ainda mais intensa do que a dos
homens da classe trabalhadora e que isso atende diretamente aos interesses dominantes” (CISNE, 2014, p. 26), sendo esta a base do que
Saffioti (2015) considerou como o par dominação-exploração. Nesta
perspectiva, “uma das fortes expressões desse sistema [patriarcal capitalista] que determina as desigualdades nas relações sociais entre
os sexos é a divisão sexual do trabalho” (CISNE, 2012, p. 133, grifo
nosso) e dizemos mais, a divisão técnica do trabalho, o que nos permite observar não apenas o predomínio de mulheres na Enfermagem,
mas quais as atribuições específicas de cada uma das categorias que
compõem o referido campo profissional. Trata-se, então, de, numa
perspectiva consubstancial, “pensar conjuntamente as diferentes formas de divisão do trabalho e as divisões dentro de uma mesma classe” (KERGOAT, 2016, p. 22, grifo da autora).

Trabalho, Enfermagem, Discurso: a luta de classes em
perspectiva
O discurso da Enfermagem se materializa em dizeres instituídos pelas entidades que representam as categorias que compõem o
referido campo, oficializando-se através de autarquias que representam os interesses do Estado e da sociedade como o Conselho Federal
de Enfermagem e suas representações estaduais (Conselhos Regionais de Enfermagem), bem como em entidades que se ocupam do
ensino e pesquisa, a exemplo da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Do ponto de vista do trabalho, por sua vez, os interesses das categorias aí inscritas são representados pelos sindicatos de
enfermeiras e de técnicas e auxiliares de Enfermagem.
Dão-se, então, os contornos nos (e a partir dos) quais são (re)
produzidos sentidos de cuidado e das representações das trabalhadoras, sob os fundamentos do antagonismo capital x trabalho, alinhado
ao modo de produção que as requisita e explora. Este é o espaço no
qual os interesses das classes dominantes, representados pelas grandes corporações do mercado hospitalar, como as empresas dos planos
de saúde, tencionam o rebaixamento de salários, a intensificação da
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produção pelo estabelecimento de metas, flexibilização dos direitos
trabalhistas, subdimensionamento de pessoal, incentivo à formação
profissional aligeirada para aumentar a oferta de força de trabalho
disponível no menor tempo possível, entre outras estratégias comuns
ao ideário neoliberal, com a anuência do Estado, tendo em conta a
indissociabilidade entre economia e política, entre as esferas da produção e reprodução social.
Nesta perspectiva, são porta-vozes autorizados do discurso da
Enfermagem o sistema COFEN/COREN, a ABEn e os Sindicatos,
guardadas as devidas distinções de natureza e finalidade, diríamos de
filiações ideológicas, sendo oportuno considerar que daí, pelo processo de circulação de sentidos, vai se constituindo por relação um
discurso sobre a Enfermagem, de viés externo ao campo, ainda que a
ele constitutivamente ligado. É neste espaço que situamos o discurso
midiático, no qual são recuperados elementos de saber específicos do
discurso da Enfermagem, para então (re)produzir efeitos de sentido
sobre a Enfermagem. A falha no ritual se coloca, no entanto, quando
ao buscar valorizar o referido campo profissional a mídia reforça o
que a Enfermagem procura negar, ou quando as diferentes posições-sujeito assumem partido pela resistência, ressignificando no discurso o que suspostamente estaria estabilizado.
Esta brecha do que escapa põe a necessidade de interpretar,
requisitando a mobilização dos pressupostos aqui assumidos, momento em que questionamos a transparência do dizer e situamos o
discurso do ponto de vista da luta de classes, numa perspectiva revolucionária de ler, no batimento descrição/interpretação. O recorte
que fizemos para esta análise é aqui apresentado, inicialmente, pela
nossa entrada na temática em tela, por ocasião das agressões sofridas
por enfermeiras e enfermeiros durante protesto organizado para, ao
mesmo tempo, homenagear colegas mortos pela Covid-19 e defender as medidas de distanciamento físico recomendadas pela OMS.
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Fonte: <https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/em-protesto-em-brasilia-enfermeiros-sao-agredidos-por-apoiadores-de-bolsonaro-24406003>.

Pelo que significa para trabalhadoras e trabalhadores o dia 1º
de maio, sob os acontecimentos da pandemia em 2020, o referido
protesto foi amplamente divulgado pela mídia televisiva, impressa e
digital, repercutindo muito mais em razão das agressões provocadas
por seguidores/as91do desgoverno atual do que, mais especificamente, em razão das reivindicações das categorias profissionais. Para
além da distinção entre cores (branca dos jalecos das enfermeiras
e enfermeiros e o verde e amarelo dos/as seguidores/as), situamos
a luta política e ideológica posta em funcionamento pelas diferentes
formações discursivas em presença.
Interessa observar que ditos no masculino (enfermeiros e
apoiadores) parecem pôr em igualdade de gênero aquilo que escapa
nas imagens que circularam na mídia, dando a ver um predomínio
de enfermeiras e um maior número de homens entre o grupo de seguidores. Ainda que estivesse posta uma alusão às causas da mortalidade de enfermeiras em decorrência da pandemia, o deslocamento
argumentativo da referência ao desgoverno brasileiro cedeu lugar à
crítica à ciência, defesa da manutenção das atividades comerciais e
enfrentamento corporal das vozes dissidentes, realçando as distinções entre o discurso da saúde/da Enfermagem e o discurso negacionista.
De enfermeiros, numa suposta homogeneidade na Enfermagem, a profissionais de Saúde, inscreve-se um modo de dizer que se
afirma, ora pela conveniência de não ter de designar o campo profissional como sendo composto por homens e mulheres de diferentes
9 Nos termos definidos por Indursky (2020), em distinção com apoiadores (que financiam)
e eleitores.
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categoriais, ora pela negação de sua expressão, enquanto maior força de trabalho na área da Saúde, subsumindo os sujeitos ali postos
em conflito às designações que pela língua suavizam os espaços em
disputa. Importante observar que a expressão “protestos em Brasília” contribui para atualizar, pela memória do dizer, a localização do
palco dos embates políticos nacionais dos últimos anos, não somente
por ser a capital do país, mas também por representar um lugar de
prestígio para cobertura da imprensa nacional.
A partir daí, identificamos um contraponto com episódios, nos
quais diversos segmentos sociais foram mobilizados ou se mobilizaram para, em reconhecimento ao trabalho na área da Saúde durante a
pandemia do Covid-19, homenagear as trabalhadoras com aplausos,
lenços brancos etc., conforme observamos a seguir em card divulgado em março de 2020 e veiculado pelo jornal on-line O Povo:

Fonte: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2020/03/19/imagem-que-circula-nas-redes-sociais-convoca-para-aplausos-a-profissionais-de-saude.html>.

Embora não tenha sido assinado, neste card há um chamamento
(vamos [...]!) que põe a janela como espaço de vitrine para um gesto
de “gratidão a todas essas pessoas”, nomeadas pela designação em
destaque “profissionais de Saúde”. O predomínio da cor azul e os corações em vermelho dão um tom de empatia no diálogo entre quem
convida e quem assume a condição de interlocutor/a, interpelado/a
pelo argumento que se sustenta pela relação do “#fiqueemcasa” e das
profissões que estão na linha de frente no combate ao novo Coronavírus. Por identificação com a recomendação das autoridades sanitárias sobre a necessidade de a população ficar em casa, mantendo o
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distanciamento físico o chamado para “mostrar nossa gratidão” incorpora os/as interlocutores/as no ato do que nomeia pelo sentimento
de gratidão. Trata-se, nesses termos, de uma inscrição pelo simbólico
numa formação discursiva diversa da que se filiam os que se opõem
à homenagem às enfermeiras vítimas da Covid-19 e às demais medidas sanitárias.
Cabe ressaltar, no entanto, uma distinção importante entre
aplaudir na janela e ir ao protesto em Brasília. É esse gesto do corpo
no espaço público, movimentando-se para fora do ambiente hospitalar, que nos interessa, uma vez que se trata de, para além de ocupar
um lugar na capital federal, deslocar-se de uma posição romantizada
e movida por corações agradecidos para um gesto político de denúncia social contra o descaso do Estado brasileiro com as trabalhadoras
da Saúde e com a população. Estamos, portanto, no espaço de conflito, no qual o protesto é índice de interesses antagônicos, tendo de um
lado o Estado e a classe dominante (incluindo aí os que com ela se
identificam) e de outro os segmentos populares mobilizados e representantes das trabalhadoras e trabalhadores. Chegamos, então, aos
fundamentos ideológicos que põem as contradições em perspectiva,
face à luta de classes.
Entretanto, não são poucas as experiências de trabalhadoras
em Enfermagem, desenvolvidas no cuidado às pessoas hospitalizadas pela Covid-19, que dão margem à sua capacidade criativa, mas
que, quando retomadas, podem contribuir para o efeito de romantização das categoriais profissionais aí inscritas, ou mesmo podem
realçar na atualidade do acontecimento o ideário religioso, historicamente significado. É o que damos a ver a seguir:

Fonte: <https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2021/03/23/tecnica-em-Enfermagem-de-sao-carlos-ampara-mao-de-paciente-intubada-com-luvas-cheias-de-agua-morna.ghtml>.
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Fonte: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/23/tecnica-da-maozinha-criada-por-enfermeira-na-zona-norte-do-rio-para-dar-conforto-a-pacientes-com-covid-viraliza-foi-em-momento-de-desespero.
ghtml>.

Vejamos que, em síntese, trata-se da mesma experiência,
compartilhada em aplicativos e redes sociais, dando conta de uma
medida simples que trará conforto à pessoa hospitalizada, pelo improviso do uso de luva cheia de água aquecida para simular um aperto de mão, um gesto de empatia com importante significado para pessoas em estado grave, independentemente da causa da internação. O
que observamos diz respeito ao deslize pela linguagem na reificação
desse gesto, comum a unidades hospitalares em diversos países, ao
sentido de “amparo” e daí a sua inscrição no discurso religioso pelo
ideário da santa, no qual um instrumento de trabalho (luva) assume
um sentido místico que une, não apenas a luva e a mão da pessoa
hospitalizada, mas “a enfermeira e a mão de Deus”. Esta figura da
enfermeira que comparece como uma santa que ampara os enfermos
tem raiz histórica em oposição às “mulheres de moral duvidosa” que,
por exemplo, após a Reforma Anglicana passaram a ocupar alguns
hospitais britânicos, encarregando-se dos cuidados aos soldados e
necessitados.
Especificamente, o gesto de dar a mão carrega um sentido importante no auxílio às pessoas desamparadas e não raro ocupa destaque no discurso religioso, quer estejamos tratando de textos sagrados, quer estejamos, por exemplo, considerando o cenário musical
que, pela memória, recupera versos como “segura na mão de Deus
e vai”. Para nós, no entanto, indo na contramão desse chamado, é
oportuno destacar que as diversas mãos podem se unir por outro percurso, dando margem para que outros sentidos sejam (re)produzidos,
distanciando-se, portanto, do que consideramos “ideologia do cuidado”, posta em funcionamento no recorte anteriormente analisado.
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Fonte: <http://sergs.org.br/2020/11/30/sergs-48-anos-a-enfermagem-que-voce-deseja-depende-de-voce/>.

No jogo matemático, são retomados na imagem anterior os
“aplausos” numa relação de subtração, para que em seu lugar sejam
adicionados “valorização” e “respeito”. Vejamos que o discurso da
Enfermagem se ancora em elementos de saber como “direitos”, “resistindo” para produzir, do ponto de vista de classe, um sentido de
luta na defesa de suas pautas trabalhistas. Entretanto, utilizando-se
do debate do momento e fazendo funcionar elementos de identificação, como a lamparina e a cor verde associada à Enfermagem, o
Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Sul assume uma proximidade com as enfermeiras e enfermeiros, pela identificação do
campo “Enfermagem” e aponta para a responsabilidade individual
(“você”) na luta trabalhista, tendo como pressuposto o tornar-se “sócio(a)!”. A ênfase trazida pela exclamação e pelo uso do negrito no
imperativo aponta a urgência do ato de associar-se, enquanto silencia
o interesse do referido sindicato na utilização do cenário pandêmico
para aumentar o quantitativo de “sócio(a)”, estando aí funcionando
também a matemática, mas agora por adição e/ou multiplicação. Por
sua vez, a história é convocada para sustentar o argumento de trajetória na luta: “Sergs 48 anos – Ampliando direitos e resistindo”.
Aqui não se trata de desmobilizar a categoria de enfermeiras,
quanto à necessidade de sindicalizar-se, mas de refletir sobre como
este ato, quando desprovido de interesses de classe, pode ser apenas
um gesto de representação, sem que, de fato, haja luta e resistência.
É esta última condição, aliás, a que justifica as mãos erguidas na ima- 107 -

gem, símbolo histórico de luta, que circula também em outras formações discursivas, inscrevendo-se numa filiação ideológica orientada
pela perspectiva do trabalho.
Foi nesse contexto de lutas que o período pandêmico recuperou, no campo da Enfermagem brasileira, a discussão da jornada
de 30 horas e do piso salarial nacional e, desde então, as bases do
antagonismo capital x trabalho têm se encarregado de realçar os interesses daí decorrentes, conforme anteriormente anunciamos. Desse modo, já não são mais ouvidos aplausos e a atuação do sistema
COFEN/COREn e Sindicatos têm assumido um protagonismo na
mobilização nacional das categorias que compõem a Enfermagem,
pressionando parlamentares com relação a esta pauta, que vem se
arrastando por décadas e ressurge no Projeto de Lei n.º 2564/20, que
trata da jornada de 30 horas semanais para as trabalhadoras em Enfermagem.

Fonte:
-ja/>.

<https://seesp.com.br/piso-nacional-da-Enfermagem-e-30-horas-

Embora sejam projetos de lei distintos, a jornada de 30 horas
e o piso nacional são considerados em uma relação constitutiva, pois
em se tratando de um trabalho assalariado o valor da hora trabalhada
tem relação com o que se faz (o processo de trabalho) e com a jornada semanal. Por esta via, opõem “enfermeiros” e “empresários”, ou
em outras palavras, os que vendem a sua força de trabalho e os que
a compram, uma vez que tal relação subsume o trabalho em Enfer- 108 -

magem à forma mercadoria, atribuindo-lhe valor de troca (SANTOS,
2012). O alerta feito pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de
São Paulo (SEESP) se ocupa de apontar as entidades que representam o segmento empresarial no setor de Saúde, momento em que
comparecem interlocutores/as indiretos/as, o que contribui para que
os “enfermeiros” reconheçam os atores do seu embate no campo dos
direitos trabalhistas.
Mas interessa ressaltar que não apenas as entidades representativas e autarquias da Enfermagem assumiram posição no bojo das
pautas acima citadas, mas também os sujeitos das diferentes categorias que, por filiação ideológica à perspectiva do trabalho, tomaram
posição e, ao seu modo, têm contribuído para dar visibilidade às reivindicações, conforme observamos na imagem a seguir:

Imagem que circulou em grupos do WhatsApp no país, em 2020/2021.

Textualmente, a retomada do “menos aplausos” seguida de
vírgula aponta para uma reivindicação que, historicamente, tem sido
pauta das categorias na Enfermagem: “melhores condições de trabalho!”. No entanto, ao retomar o gesto de aplauso sem recusá-lo, uma
vez que não se trata por paráfrase de uma escrita “sem aplausos”, retoma-se também o sentido de herói como negação de primeira linha
face à necessidade de um dizer de si no momento atual. A inscrição
dos sujeitos aí constituídos pela unidade que os representa (“nós”)
opõe à figura de heróis/heroínas a de trabalhadores/as, numa construção que nos permite inferir que enquanto heróis/heroínas esperam
aplausos, as trabalhadoras em Enfermagem exigem “melhores condições de trabalho!” Desloca-se, portanto, de um campo ficcional e
mítico, no qual a figura de herói/heroína se inscreve, para o campo
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do trabalho – “estamos trabalhando”, num movimento que ao afirmar a Enfermagem como trabalho, produz efeito de identificação das
enfermeiras como trabalhadoras, sendo interessante observar que na
imagem são identificadas duas mulheres e três homens, aspecto que
nos faz pensar sobre a relação entre os homens na Enfermagem e
sua atuação política, conforme tratamos em análise anterior (SILVA; BEZERRA, 2017), bastando lembrar que a presidência do COFEN, geralmente, tem sido ocupada por enfermeiro e a presidência
da ABEn por enfermeira.
Escapando de uma abordagem episódica e cronológica, pelo
fio do discurso, deparamo-nos com uma retomada de protestos por
enfermeiras e enfermeiros em Brasília, agora em 1º de maio de 2021.
A essa altura, no entanto, para além de homenagens a trabalhadoras
vitimadas pela Covid-19 e em defesa de medidas sanitárias, a pauta
se ampliou para frontalmente se posicionarem contra o desgoverno
brasileiro e, ao mesmo tempo, “pedirem” a jornada de 30 horas semanais, uma vez que atualmente a jornada é de 44 horas.

Fonte: <https://www.poder360.com.br/brasil/enfermeiros-fazem-ato-contra-bolsonaro-e-pedem-jornada-de-30-horas-semanais/>.

Naquela data, o país já somava mais de 400 mil mortes pelo
novo Coronavírus e o palco do protesto, novamente, foi o Palácio
do Planalto. Diferentemente do conflito e agressões observados no
ano anterior, sendo oportuno lembrar que naquela ocasião um dos
envolvidos no grupo de seguidores do desgoverno era funcionário
do Ministério dos Direitos Humanos (!), dessa vez a cobertura da
imprensa se concentrou na observação de que o gesto de oposição
política não gerou confronto. Para nós, a retomada da Bandeira Nacional no protesto de trabalhadoras e trabalhadores em Enfermagem
é importante e chamam a atenção os rabiscos em vermelho, simboli-
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zando o sangue e a responsabilidade federal pelo expressivo número
de mortes no país.

Considerações finais

Neste trabalho, buscamos analisar o funcionamento discursivo em práticas de valorização da Enfermagem na contradição do que
este reifica do ideário religioso, tendo em conta a luta de classes. Em
nosso gesto de interpretação, demos a ver como, no movimento de
sentidos, são retomados aspectos históricos como a figura da heroína
e da santa, que ao mistificarem a prática de Enfermagem contribuem
para negar o trabalho.
Vimos que o cenário pandêmico, por um lado, contribuiu
para dar mais visibilidade ao referido campo profissional no país,
argumento utilizado nas mobilizações de homenagem com aplausos
etc., mas, por outro lado, possibilitou a retomada de pautas históricas
que, uma vez recuperadas, realçaram a luta de classes e os interesses
orientados a partir do antagonismo capital x trabalho.
Não menos importante é considerar a forma de designar as
pessoas e as categorias na Enfermagem, geralmente, designadas apenas como “enfermeiros”, ainda que as mulheres representem mais de
80% da sua força de trabalho e a categoria de “enfermeira” seja minoria. Constituído na contradição, o discurso da Enfermagem se situa no entremeio de um passado que intenta romper e de um presente
que, para se afirmar, requisita na cientificidade e na profissionalização as bases da formulação de seus elementos de saber. Todavia, a
atuação da Enfermagem profissional, apreendida pela mediação do
discurso, expõe pela memória a religiosidade e a divisão sexual e
técnica do trabalho, construídas no liame histórico, (re)produzindo
na atualidade sentidos de caridade, abnegação, entre outros. Desse
modo, na perspectiva do trabalho, as contradições aqui demonstradas
expressam, entre aplausos e luta de classes, os desafios contemporâneos da Enfermagem brasileira, agravados pela pandemia da covid-19 e pelo desgoverno que a ela se associa.
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“ESCOLA SEM PARTIDO”:
formações imaginárias, discursivas e ideológica
Marcos Salmo Silva de Lima1
Dóris Maria Luzzardi Fiss2

Escola sem Partido: língua, discurso e ideologia
Este trabalho analítico-discursivo assume como finalidade
identificar as formações discursivas e a formação ideológica que
funcionam no Anteprojeto de Lei Federal3, que intentou instituir o
Programa Escola sem Partido, sendo essa a materialidade discursiva
em análise. A noção de discurso assume centralidade desde a concepção que dele propõe a Análise de Discurso francesa fundada pelo
filósofo Michel Pêcheux, muito influenciado pelo seu mestre Louis
Althusser.
Ao longo dos últimos anos, temos presenciado discussão (in)
tensa sobre certa “doutrinação” que se diz ser praticada por professores em sala de aula. Um tal debate surge devido a um Anteprojeto
criado por Miguel Nagib, que coordena um site intitulado Escola
sem Partido4, cuja motivação envolve “[...] dar visibilidade a um
problema gravíssimo que atinge a imensa maioria das escolas e universidades brasileiras: a instrumentalização do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários”5. Segundo Nagib, a proposição do
Anteprojeto se justifica pelo fato de que há uma quantidade considerável de militantes mascarados de professores que tem possibilidade
de alienar os estudantes, sendo fundamental:
[...] apoiar iniciativas de estudantes e pais, destinadas a combater
a doutrinação ideológica, seja qual for a sua coloração;
1 Doutorando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação (UFRGS); Professor da Educação Básica na rede pública estadual do Estado do Pará.
2 Doutora em Educação pela UFRGS; Professora no Programa de Pós-Graduação em
Educação (UFRGS);
3 Disponível em: <https://www.programaescolasempartido.org/pl-federal>.
4 Disponível em: <https://escolasempartido.org/>.
5 Excerto extraído do próprio site e disponível em: <http://escolasempartido.org/quem-somos/>.
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orientar o comportamento de estudantes e pais quanto à melhor
maneira de enfrentar o problema;
oferecer à comunidade escolar e ao público em geral análises críticas de bibliografias, livros didáticos e conteúdos programáticos;
promover o debate e ampliar o nível de conhecimento do público
sobre o tema “doutrinação ideológica”, mediante a divulgação de
atos normativos, códigos de ética, pareceres, estudos científicos,
artigos e links dedicados ao assunto.

Com isso, no cenário político e, principalmente, no educacional inúmeros debates, tanto a favor quanto contra as afirmações
de Nagib e seus apoiadores, têm sido travados. No que se trata de
manifestações contra o projeto, os argumentos mais fervorosos de
professores e especialistas em Educação destacam a inconstitucionalidade deste e, também, o fato de seus criadores não terem status,
autoridade ou mesmo conhecimento educacional aprofundado para
opinar acerca do campo da Educação.
Levando em consideração o momento histórico-político de irrompimento do discurso da “Escola sem Partido”, filiados à Análise
de Discurso francesa fundada por Michel Pêcheux, nos propomos a
compreender o funcionamento da ideologia desde o reconhecimento
dos sentidos que ressoam no Anteprojeto de Lei Federal que busca
implementar o Programa da Escola sem Partido. Cumpre mencionar que a inscrição de nosso dizer/fazer no campo discursivo, assim como o percebe o filósofo francês Michel Pêcheux, implica na
atenção a alguns princípios orientadores dos gestos de interpretação
do analista que auxiliam o leitor a entender nosso interesse por, ao
acompanhar o trabalho dos sentidos sobre os sentidos, recuperar as
condições de produção nas quais o discurso da “Escola sem Partido”
irrompeu, fazendo parte delas o contexto histórico-político-ideológico. Desde uma tal perspectiva,
[...] o sujeito inscreve seu dizer em uma formação discursiva
(FD) específica que se articula com certa formação ideológica
(FI). A identificação do sujeito com a FD que o domina ocorre através da forma-sujeito, sendo a heterogeneidade daquela
decorrente do desdobramento desta. O trabalho do analista implica, pois, observar as condições de produção (CPs) e verificar o
funcionamento da memória para remeter a uma FD (e não outra),
buscando compreender o processo discursivo [grifos dos pesquisadores]. (LOPES, 2019, p. 14).
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A ideia do Projeto Escola sem Partido surgiu em 2003, mas
foi em 2014 que ela ganhou força, reunindo alguns representantes políticos bastante polêmicos da cidade do Rio de Janeiro. Forte ameaça contra a Educação, sua principal alegação é que certos
professores ministram aulas não respeitando a liberdade de crença
religiosa, política e ideológica de que goza todo cidadão brasileiro,
mas, ao contrário, impondo certa matriz ideológica: “O Projeto de
Lei n.º 193 Escola sem Partido, proposto no Senado em 2016, visa
a defender leis contra o abuso da liberdade de ensinar, chamando de
doutrinação ideológica ao que os professores estariam fazendo em
sala de aula” (DALTOÉ, 2019, p. 209).
São mobilizados aqui, sobretudo, os conceitos de formação
imaginária, discursiva e ideológica de Michel Pêcheux, sem desconhecer a forte influência de Louis Althusser sobre aquele quando
propõe tais noções. Tais conceitos são de enorme importância para
entender o funcionamento da ideologia e os modos como essa propaga a ilusão de que as coisas são naturais, produzindo efeitos de
evidência de sentido e de sujeito. Dito de outra forma, buscar-se-á
compreender como a ideologia enraíza e configura o pensamento de
que o comportamento do sujeito é natural, com isso, contribuindo
para o engendramento de gestos, atitudes, manifestações e opiniões.
De acordo com a Análise do Discurso de Michel Pêcheux, a
ideologia se manifesta no discurso que, por sua vez, se materializa
na língua. A partir de conceitos althusserianos, o autor avança na
tentativa de estabelecer um vínculo entre língua, discurso e ideologia. Aliás, convém ressalvar que a relação entre formação discursiva
e formação ideológica se dá exatamente devido ao fato de Althusser ter tornado materiais os modos da existência ideológica no interior de práticas que mobilizam relações entre infra e superestrutura.
Como adverte Zandwais (2014, p. 59):
Faz-se necessário acrescentar também que um dos méritos de
Louis Althusser consiste em refletir sobre o fato de que as questões ideológicas não poderiam ser discutidas somente com base
em uma análise do papel da infraestrutura econômica, mas necessitavam, sobretudo, ser investigadas em relação ao papel das
forças políticas no seio do aparelho estatal, de suas formas de organização e de fragmentação, buscando caracterizar o funcionamento da ideologia no próprio interior dos aparelhos políticos,
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enquanto instituições a serviço da ação política do Estado, ou
seja, das suas formas de materialização.

Ao ler Althusser, Pêcheux vai reconfigurar a perspectiva sobre o discurso, integrando a ela uma abordagem ideológica e desenvolvendo novos conceitos associados a essa também nova Análise
do Discurso – disciplina de entremeio que se forma no lugar em que
a linguagem tem que ser referida necessariamente à sua exterioridade, para que se apreenda seu funcionamento enquanto processo significativo. Portanto, sua marca fundamental é a relação constitutiva
entre a língua e a exterioridade, ou seja, entre o dizer e as condições
de produção desse dizer. A respeito disso, Fontana (2014) lembra
que a presença do pensamento de Althusser nos textos de Pêcheux é
constante, ainda que seja sempre reelaborado a partir de preocupações teóricas deste autor na sua proposta de criação de uma região de
conhecimento, cujo objeto é o discurso e cujo campo epistemológico
reúne, de forma crítica, o Materialismo Histórico, a Linguística e a
Psicanálise. Consoante ressalta Paul Henry ([1969] 2010, p. 32):
O objetivo de Althusser era abrir o marxismo para novas elaborações teóricas sem perder o que Marx havia produzido [...].
O método de Althusser, com certeza, influenciou Pêcheux. Podemos dizer que uma das coisas que Pêcheux tinha em mente
quando começou a trabalhar com a análise e a teoria do discurso
era constituir uma teoria e uma sistematização deste método.

Para Pêcheux ([1975] 2009), a maior contribuição de Althusser está na obra “Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado”
(1999), na qual aborda o sujeito ideológico, lembrando que “[...] a
ideologia só existe para sujeitos concretos (como eu e você) e esse
destino da ideologia não é possível, a não ser pelo sujeito: entendamo-nos, pela categoria de sujeito e seu funcionamento” (ALTHUSSER, 1999, p. 210). A ideologia transforma indivíduos em sujeitos,
ou melhor, a transformação dos indivíduos reais em sujeitos é especificamente ideológica. Paul Henry ([1969] 2010, p. 31) acrescenta
que “[...] não existe prática senão sob uma ideologia. Em outras palavras, todo o sujeito humano, isto é, social, só pode ser agente de uma
prática social enquanto sujeito”.
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Diz Pêcheux ([1975] 2009, p. 145) que, no interior mesmo
dos AIEs, se trava ininterruptamente a luta de classes, visto que “[...]
esses Aparelhos Ideológicos de Estado constituem simultaneamente
e contraditoriamente o lugar e as condições ideológicas da transformação das relações de produção”. Dessa forma, a atividade discursiva pode ser percebida como uma das formas de manifestação da
ideologia, efetuada pelo sujeito interpelado ideologicamente e, por
conseguinte, assujeitado. Ela se dá no interior dos AIEs e reflete
inequivocamente a luta de classes. A ideologia, assim, será entendida pela AD como “[...] representação da relação imaginária com
o mundo real no interior dos processos discursivos” (INDURSKY,
1997, p. 21). Em outras palavras, ocorre um deslocamento da relação
imaginária com as condições reais de existência para o interior dos
processos de significação. Ao considerar os AIEs como o lugar e o
meio de realização da ideologia da classe dominante, não como a
expressão de sua dominação, Pêcheux acrescenta à noção a ideia de
que neles os sujeitos protagonizam uma incessante luta de classes.
A constituição das contraditórias condições ideológicas se processa,
por sua vez, num determinado momento histórico e numa certa formação social, se materializando nas formações ideológicas que se
relacionam às formações imaginárias (COURTINE, 1981).
Ao falar em formação ideológica, ele assume sua ideia básica na tese segundo a qual “as palavras, expressões, proposições
etc. mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles
que as empregam” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 160). As formações
ideológicas estão vinculadas diretamente às formações discursivas
(lugar de constituição do sentido), ou seja, ao “que pode e deve ser
dito”. O autor relaciona o surgimento das FDs a determinadas tomadas de posição de sujeitos que não são de todo livres – também os
seus discursos estarão repletos de indícios de discursos anteriores, os
quais se inscreverão em suas formações imaginárias. Tais indícios
terminarão por participar na constituição deles, de suas representações. Assim sendo, falar em formações que resultam de processos
discursivos anteriores, que deram nascimento a ‘tomadas de posição’
implícitas (PÊCHEUX, [1969] 2010), traduz os deslizamentos protagonizados pelos sujeitos quando assumem uma posição ou outra.
Para Pêcheux ([1975] 2009), o sujeito tem uma marca no espaço e no tempo, sendo essencialmente, mas não exclusivamente,
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histórico: quando o sujeito fala, ele fala de um determinado local e
tempo, contudo, não é somente histórico. Ele também é ideológico.
Pêcheux rompe com a crença em um sujeito uno, livre, que se caracteriza pela consciência (sem inconsciente, sem ideologia) e é tomado como origem do que diz. Referir sujeito na AD desde Pêcheux
provoca a mencionar os “esquecimentos” ideológico e referencial: o
sujeito se coloca como origem do que diz e, além disso, acredita que
o discurso reflete o conhecimento que ele tem da realidade. Portanto,
se reitera, o sujeito não é dono de seu dizer, ele não possui plenos
domínios e poderes sobre o que diz, sobre os sentidos que manifesta.
De certa forma, essa proposição surge também na discussão proposta
por Authier-Revuz (1998, p. 53) quando, ao falar sobre o sujeito, a
partir do que propusera Pêcheux, destaca que ele “não é uma entidade homogênea, exterior à linguagem, que lhe serviria para “traduzir”
em palavras um sentido do qual ele seria a fonte consciente”. Resulta
de uma tal compreensão que o sujeito, para a AD, não é considerado
como um ser orgânico, um ser de pele e osso, um ser empírico, um
falante, locutor ou mesmo um emissor, mas sim é constituído na relação com a língua e com a história.
Assim, o sujeito discursivo ocupa um lugar social, a partir
do qual produz um enunciado, sempre inscrito no processo histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras: trata-se de
um sujeito, cuja existência ocorre em um espaço social e ideológico,
em dado momento da história e não em outro, enunciando o que
lhe é possível a partir do lugar que ocupa sem ter consciência disso. Ademais, o sujeito do discurso está cingido ideologicamente. O
discurso, por sua vez, é uma prática ideológica. Como lembra Zandwais (2009, p. 28), é “[...] um dos aspectos materiais da ideologia”.
Uma vez interpelado ideologicamente, filiado a determinada FD, sob
o efeito da ilusão da transparência da linguagem, perde-se para ele
a dimensão material e histórica do sentido – processos necessários
para que sujeito e sentido se constituam.
Esta nova perspectiva teórica do discurso o concebe como
um efeito de sentidos em múltiplas instâncias e por relações metafóricas, parafrásticas, polissêmicas etc., porém sempre como efeito,
jamais como aquilo que se poderia prever. Pêcheux ([1969] 2010, p.
78) alerta para o fato de que “[...] é impossível analisar um discurso
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como um texto, isto é, como uma sequência linguística fechada sobre
si mesma, mas [...] é necessário referi-lo ao conjunto de discursos
possíveis, a partir de um estado definido das condições de produção”
(grifos do autor), porque
[...] um discurso não apresenta, na sua materialidade textual,
uma unidade orgânica em um só nível que se poderia colocar em
evidência a partir do próprio discurso, mas que toda forma discursiva em particular remete necessariamente à série de formas
possíveis, e que estas remissões da superfície de cada discurso às
superfícies possíveis que lhe são (em parte) justapostas na operação de análise, constituem justamente os sintomas pertinentes
do processo de produção dominante que rege o discurso submetido à análise. (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 105).

Esta compreensão do discurso como efeito de sentidos em
múltiplas instâncias é atravessada pela noção de história, sendo muito importante para se entender a noção de sujeito, assim como é conceituada pela AD. A história não é contexto concreto, empírico, não
fica de fora, ela determina o que acontece no interior de um processo
discursivo. Seu conceito integra-se à ordem do discurso, pois aquela
se inscreve na língua para que esta possa significar: “a história necessita do discurso para existir, assim como a língua necessita dela para
significar. Logo, “a história está na língua”, haja vista os fatos históricos existirem sob efeito da interpretação. A história se inscreve na
língua, portanto, a exterioridade não corresponde a um exterior empírico, mas se constitui no próprio trabalho dos sentidos, se estabelecendo uma relação entre a noção de discurso, o elemento histórico
e o elemento social. Pêcheux ([1975] 2009, p. 91) afirma que “[...] a
língua se apresenta, assim, como base comum de processos discursivos diferenciados, que estão compreendidos nela na medida em que
[...] os processos ideológicos simulam os processos científicos”. Em
outras palavras, as contradições ideológicas que se fazem presentes
através da língua são constituídas a partir das relações também contraditórias que os processos discursivos mantêm entre si.
Em trabalho posterior, Pêcheux ([1981] 2010, p. 63) acrescenta que “esta relação entre língua, como sistema simbólico intrinsecamente possível de jogo, e a discursividade como inscrição de efeitos
linguísticos materiais na história [...] constitui o nó central de um
- 121 -

trabalho de leitura de arquivo”. O que remete a um trabalho ideológico dos sentidos que se vincula ao ponto em que, no discurso, língua
e história se ligam pelo equívoco. Ou, como diz Pêcheux ([1983]
2008, p. 51), “o fato linguístico do equívoco como fato estrutural
implicado pela ordem do simbólico”. É exatamente neste espaço que
se dão os deslizes de sentidos - no espaço do equívoco, “no ponto em
que cessa a consistência da representação lógica inscrita no espaço
dos ‘mundos normais’”. Ao falar em deslizamento de sentidos, se
fala também em constituição do sentido e, por extensão, em constituição do sujeito. Assim sendo, a relação língua, sujeito e história
pressupõe uma relação com o equívoco, com efeitos ideológicos,
com deslizamentos de sentidos.
Na perspectiva de Michel Pêcheux, a impossibilidade de vincular a língua à estrutura social e à ideologia que com ela se liga
representa a possibilidade de analisar a mesma língua como estando
determinada especificamente por certos elementos da estrutura social – o que não permite dizer que ela seja ideológica ou específica a
um determinado grupo. De certa forma, a língua está acima das instituições sociais ou da ideologia. Ela está fora da ideologia. A noção
de discurso surge, então, como concretização/realização da língua. O
discurso corporifica o nexo com a estrutura social e com a ideologia.

O Anteprojeto e as formações
O Anteprojeto de Lei Federal que objetivou instituir o Programa Escola sem Partido surge de um movimento de pais e mães
preocupados com a educação de seus filhos e suas filhas, pois haveria
indícios de que um número elevado de professores estaria utilizando
sua liberdade de cátedra para doutrinar e manipular as crianças e os
jovens, forçando-os a se cofiliarem a certos partidos. Apresentada
em 2004, sob a elaboração de Miguel Nagib, na época procurador do
Estado de São Paulo, por muito tempo sua proposta não teve apoio,
até que, em 2014, a ideia conquistou espaço e passou a ser discutida
em casas legislativas estaduais e municipais. No ano de 2016, Flavio
Bolsonaro (PSC), deputado estadual do Rio de Janeiro, pediu ao procurador que produzisse um Anteprojeto de Lei. Depois disso, ele foi
apresentado na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. Mais tarde,
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é produzida uma versão municipal pelo líder do movimento e Carlos
Bolsonaro apresenta na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
Miguel Nagib, com a ajuda da tecnologia, criou um site com as duas
versões do Anteprojeto, disponibilizando para deputados e vereadores que manifestaram concordância com seus argumentos. Projetos
de lei passaram a ser criados e debatidos nas casas legislativas, chegando a serem aprovados em algumas cidades6.
Ao analisarmos o Anteprojeto, dois conceitos surgem como
fundamentais: Formação Discursiva (doravante FD), conceito pensado por Michel Foucault (2009) em Arqueologia do Saber, e Formação Ideológica (a partir daqui FI), noção fortemente baseada nas
reflexões produzidas por Louis Althusser (1999) no capítulo “Do
Estado e Seus Aparelhos” em Sobre a Reprodução7.
Pêcheux utiliza o conceito de FD cunhado por Foucault, mas
eles o significam diferentemente. Paul Henry ([1969] 2010, p. 27),
ao abordar as singularidades de seus estudos, esclarece que “os sujeitos de Foucault, Lacan ou Derrida são ligados à linguagem ou ao
signo. A referência à ideologia não tem as mesmas implicações que
a referência à linguagem. Michel Pêcheux se colocou entre o sujeito
da linguagem e o sujeito da ideologia”. Portanto, há uma razão fundamental pela qual a AD pecheutiana não pode ser entendida como
a análise sobre o discurso feita por Foucault: toda a ótica de Pêcheux
é fundada na perspectiva marxista de análise, sobretudo, no projeto
althusseriano em torno da questão da ideologia.
Para Foucault (2009), FD é um conjunto de enunciados que
não estão reduzidos ao sistema da língua, mas que também não se
submetem à continuidade histórica nem estão subordinados a uma
mesma regulação e dispersão. Para Pêcheux, em texto escrito com
Fuchs, o conceito de FD enfatiza aquilo que deve e pode ser dito e se
situa no espaço da luta de classes:
6 O Blog Pesquisando o Escola sem Partido, organizado por Fernanda Moura e outros integrantes do coletivo Professores contra o Escola sem Partido, tem a finalidade de
acompanhar, registrar e salvar os projetos “escola sem partido” e semelhantes – isto é,
aqueles que claramente mobilizam os mesmos “fundamentos jurídicos” de maneira descontextualizada, tendo como objetivo alguma maneira de censurar o ensino – apresentados
em municípios, Estados e no governo federal até março de 2020 (cf. <https://pesquisandooesp.wordpress.com/>). Nele é possível ter acesso a um mapeamento extenso que inclui
as decisões do Superior Tribunal Federal sobre diversas leis antigênero e sobre a lei Escola
Livre alagoana.
7 Destaca-se que Althusser não define Formação Ideológica por não ser essa a sua preocupação, mas pensa sobre ela a partir de sua relação com os Aparelhos do Estado, as
instituições que representam tais aparelhos e o Estado.
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Chamaremos de formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma
arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um
programa etc.). Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições etc. recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. [...] diremos que os indivíduos são
“interpelados” em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso)
pelas formações discursivas que representam “na linguagem” as
formações ideológicas que lhes correspondem. (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2010, p. 160-161).

Consequentemente, o sujeito é concebido como aquele que
desempenha vários papéis, de acordo com as diferentes posições que
ocupa no espaço das práticas discursivas. A esse respeito, convém
destacar que a noção de sujeito foi reconsiderada por Michel Pêcheux ao longo de seu tempo de estudos. Desde um momento em que
o sujeito foi compreendido como assujeitado, que se crê origem do
dizer e do sentido, passando pelo sujeito identificado com uma FD e,
por fim, o sujeito desidentificado e em movimento – um “[...] sujeito
que rompe com a FD em que está inscrito e, ao se inscrever em outra,
identifica-se com ela e com sua respectiva forma-sujeito” (SANTOS,
2013, p. 230). Conquanto sempre em movimento, ele continua sob as
amarras da FD a partir da qual enuncia que, por sua vez, é ordenada
por uma FI.
Em oposição a uma concepção subjetivista da enunciação, Pêcheux desenvolve uma concepção não-subjetivista da subjetividade
que coloca como origem da significação não o sujeito, mas os processos discursivos, as formações discursivas, as formações ideológicas. Filia-se, então, a Althusser na medida que afirma que a ideologia
cria a ilusão da subjetividade autônoma. No que diz respeito a isso,
a formulação básica de Althusser é: o sujeito é já e desde sempre sujeito através do ato da interpelação que apaga a ideologia. Pêcheux,
se inspirando em Althusser, introduz a análise das estruturas discursivas que, ligadas à FI, constituem o sujeito.
O conceito de formação ideológica tem como ponto de partida
o trabalho de Althusser ou, mais especificamente, a noção segundo a
qual o discurso corresponde a uma das instâncias em que a materia-
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lidade ideológica se concretiza. Em Sobre a Reprodução, Louis Althusser (1999) permite compreender a constituição do sujeito a partir
da interpelação ideológica e, também, a ideologia em sua existência
material no interior dos Aparelhos Ideológicos de Estado, provocando a pensar a respeito das relações entre ideologia e subjetividade,
assim como sobre as formas de assujeitamento – o que pode ser considerado como um legado althusseriano que abriu caminho para o
desenvolvimento da teoria não subjetiva da subjetividade, proposta
por Pêcheux, e para o entendimento a respeito do funcionamento da
língua em uma relação com o sujeito ideológico. Althusser possibilita evidenciar a materialidade da ideologia no funcionamento dos
Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs)1 e na forma como os sujeitos são interpelados por eles, criando um sistema complexo de representações que se referem a posições nas lutas de classes. Segundo o
autor, o indivíduo
[...] conduz-se desta ou daquela maneira, adota este ou aquele
comportamento prático e, o que é mais importante, participa de
certas práticas regulamentadas que são as do aparelho ideológico do qual “dependem” as ideias que ele escolheu livremente
com toda a consciência, enquanto sujeito. (ALTHUSSER, 1999,
p. 281).

Pêcheux retrabalha a teoria althusseriana e se propõe a resolver uma lacuna deixada por Althusser: a abstração da ideologia, retirando-a da sua condição metafísica. Ao tentar resolver este problema,
Pêcheux traz para o âmbito empírico o funcionamento da concepção
de ideologia. É a noção de FI que ele vai trazer como um estatuto
operacional concreto, ou seja, é por meio da língua que as FIs vão
se materializar, uma vez que aquela é a materialidade do discurso e
este é a materialidade da ideologia. Zandwais (2012, p. 48) ratifica
dizendo que “[...] o discurso precisa ser entendido não somente como
um dos aspectos materiais da ideologia, mas como um componente
da formação ideológica que, por estar sujeito a condições de produ1 É um sistema de instituições, organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas
instituições, organizações e práticas desse sistema é realizada toda a Ideologia de Estado
ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação típica de certos elementos). A
ideologia realizada em um AIE garante sua unidade de sistema “ancorada” em funções
materiais, próprias de cada AIE, que não são redutíveis a essa ideologia, mas lhe servem
de “suporte” (ALTHUSSER, 1999, p. 104).
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ção específicas, configura-se como processo e não como produto”. O
discursivo precisa ser concebido como um dos aspectos materiais da
materialidade ideológica. Dito de outra forma, o discurso é o lugar de
materialização da ideologia.
Como vimos, os sujeitos são posições em uma ou mais FDs
que se insere(m) em uma FI. Podemos entender, a partir desta premissa, que os sujeitos envolvidos no debate, por meio da materialidade discursiva em análise, nos conduzem a uma ou mais FDs que
estão dentro de uma FI, uma vez que “[...] a espécie discursiva pertence [...] ao gênero ideológico, o que é o mesmo que dizer que as
formações ideológicas [...] comportam, necessariamente, como um
de seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas” [grifos dos autores]. (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2010, p.
163-164).
Dito isto, é necessário nos reportarmos ao objeto simbólico
que nos chama a atenção inicialmente: o sintagma “sem” do título do
Anteprojeto que, consoante Saraiva Jovem: Dicionário de Língua
Portuguesa (p. 1.078), “indica falta, ausência ou ausência de condição necessária”. Buscado o seu sentido estabilizado, perceberemos
que a preposição tem o significado dominante de falta ou ausência
e, na SD, há uma inclinação para esta definição. Então, com o significado de ausência, o objeto simbólico “sem” nos leva a considerar que as outras duas estruturas – uma como substantivo (escola)
e outra como um verbo no particípio que tem a função de adjetivo
(partido) – possuem uma relação, de determinante e determinado,
que assegura a nossa pressuposição de que a escola é partidária de
determinados saberes.
Neste sentido, a expressão “sem partido” evidencia exatamente a força da ideologia que atua de maneira a criar a ilusão da
possibilidade de produção de qualquer palavra ou ato, protegida pela
transparência, determinando um sentido único possível de escola: a
escola neutra, isenta, espaço no qual o pedagógico se constitui pela
ausência do político, espaço que nega o sujeito como efeito da interpelação ideológica. Enfim, uma escola que se sustenta na compreensão da ciência como neutra, ignorando que os interesses que regem
o fazer científico extrapolam as questões apenas da ciência para se
abrigarem no campo político. Todavia, o uso desta preposição de
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ausência implica estabelecer que existe também a não-ausência: se
é possível enunciar escola sem partido, também é possível enunciar
escola com partido – o que, sob certo aspecto, aponta para duas formações discursivas antagônicas inscritas em uma mesma formação
ideológica que, neste caso, é uma Formação Ideológica Político-Educacional no interior de uma formação social capitalista.
Em uma dessas FDs – a da Escola sem Partido que designamos como FD Pedagógica Tradicional –, a escola é entendida como
instituição partidária, o que encontra oposição no Inciso II, do Artigo
1º do Anteprojeto, segundo o qual a educação nacional, ou seja, as
instituições escolares devem atender à neutralidade dos saberes religiosos, ideológicos e políticos. Assim, o objetivo principal do Anteprojeto é que o sujeito que trabalha na escola apresente um comportamento de neutralidade e, portanto, ausência de opinião crítica em
relação a toda e qualquer forma de conhecimento, seja ela religiosa,
ideológica, política, contribuindo para uma educação pautada no respeito à cultura que o aluno traz do seio familiar, uma vez que serão
proibidas “a veiculação de conteúdos e a realização de atividades de
cunho religioso ou moral que possam estar em conflito com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. Respeito, então,
é aproximado de neutralidade e ausência de crítica, sendo tais atitudes imprescindíveis para que o referido respeito exista e se consolide
na sala de aula. Dito de outra forma, o respeito a uns implicará no
silêncio obrigado de outros, escoando um sentido de interdição da
palavra mais do que de partilha pela escuta da mesma. Isto é confirmado pelo próprio Anteprojeto: no mesmo Inciso II, Artigo 1º, se faz
referência à “neutralidade política, ideológica e religiosa de Estado”,
argumentando que somente por lei será possível combater a “doutrinação política e ideológica” que as vítimas de catequização – os alunos – sofrem em sala de aula, concebendo a estes os instrumentos de
que necessitam para se defenderem desta prática covarde, antiética e
ilegal ou, tal como dito por seus organizadores, dessas “práticas ilícitas, violadoras de direitos e liberdades fundamentais dos estudantes e
de seus pais ou responsáveis”.
Quais são os interesses dos organizadores do Movimento Escola sem Partido? Quais são os interesses do autor do Anteprojeto de
Lei Federal? Quais são os interesses do corpo docente das escolas a
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que tais organizadores se referem? Desde a leitura do Anteprojeto,
compreende-se que esses interesses variam entre os dois grupos: os
autores/promotores do texto (pais e mães de alunos, políticos promotores do Movimento) e os docentes (alvos do Anteprojeto). No
interior do Anteprojeto, coexistem diferentes saberes e concepções
de educação e, por conseguinte, diferentes interesses em tensão. Os
defensores do Anteprojeto pensam a educação como transmissão de
conhecimento neutro a que precisa se submeter o professor para que
a relação de cordialidade seja estabelecida e mantida entre os agentes
do processo educativo. O discente compõe uma “audiência cativa”
do professor dito doutrinador e, sendo cativo, é tido como sujeito
passivo, mero receptor de informação, realizador de tarefas em uma
sala de aula onde não tem vez nem voz – o que retoma uma memória
discursiva que representa o aluno como alguém disponível para a
aprendizagem em condições que não incentivam seu protagonismo,
chegando a não o reconhecer como capaz para isso.
A prática discursiva, que se estabelece na Formação Discursiva dos organizadores do Movimento Escola sem Partido e autores do
Anteprojeto, a FD Pedagógica Tradicional, está sujeita às posições
que esses sujeitos ocupam na sociedade. Os interesses que coexistem
na FD se relacionam às necessidades dos sujeitos enquanto ocupantes de uma posição social, isto é, se relacionam aos seus interesses de
classe. Ademais, esses sujeitos ocupam um lugar no interior de uma
formação social e desde esse lugar é que eles falam, desde sua representação sobre o seu lugar na estrutura social. Se pensarmos essas
relações desde Althusser (1985), poderíamos dizer que o sujeito atua
em conformidade com os saberes próprios a um aparelho ideológico,
compartilhando de crenças desse aparelho e se comportando segundo seus saberes. Estando os AIs sob a dominação de uma formação
ideológica, o sujeito é assujeitado aos saberes dessa formação e se
movimenta de acordo com tais saberes.
Se pensarmos desde Pêcheux ([1969] 2010), poderíamos considerar “elementos estruturais das condições de produção do discurso” as imagens dos lugares dos sujeitos que criaram o Anteprojeto e
as imagens dos lugares daqueles a quem o Anteprojeto se direciona,
todos inseridos em uma conjuntura determinada. Dito de outra forma, as posições dos sujeitos envolvidos no debate, e especificamente
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no Anteprojeto, são lugares que estão representados nos discursos,
configurando, assim, séries de formações imaginárias que
[...] designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao
outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar
do outro. Se isso ocorre, existem nos mecanismos de qualquer
formação social regras de projeção, que estabelecem as relações
entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações). (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 81-2).

A posição dos protagonistas do discurso intervém a título de
condições de produção do discurso pelas formações imaginárias que
funcionam nos processos discursivos, estando neles representados.
Os autores do Anteprojeto projetam uma imagem dos professores
como sendo doutrinadores dos alunos, ou seja, os docentes realizam
uma ação sistemática que envolveria “doutrinação ideológica” e
“manipulação psicológica” dos alunos que não têm qualquer possibilidade de discordância, posto que aqueles assumem posições de
militância dentro da sala de aula com o intuito de transformá-los em
“réplicas ideológicas de si mesmo[s]”. A percepção dos defensores
da Escola sem Partido está atravessada pelo “já-ouvido” e “já-dito”
por meio dos quais a substância das formações imaginárias se constitui, sendo que
[...] as diversas formações resultam, elas mesmas, de processos
discursivos anteriores (provenientes de outras condições de produção) que deixaram de funcionar, mas que deram nascimento
a “tomadas de posição” implícitas que asseguram a possibilidade
do processo discursivo [...]. (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 85).

Na Justificação do Anteprojeto são apresentados motivos que
dão respaldo às propostas da Escola sem Partido. Os professores não
são acusados diretamente de qualquer ato, mas, pelo não-dito, são insinuadas práticas docentes que precisam ser evitadas. No texto, não
se fala a respeito dos docentes, mas sobre a “liberdade de ensinar”.
No entanto, lembrando Pêcheux ([1975] 2009) e o modo como ele
provoca a pensar a relação entre a base linguística e o processo discursivo, pode-se dizer, junto com Vedovato (2017, p. 94), que “[...]
o processo redefine continuamente a língua que, por sua vez, fornece
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pistas desse movimento dos pré-construídos, das memórias do dizer,
dos silenciamentos e do a-dizer que circunda o discurso”. Em tal
seção, é deliberado que:
A liberdade de ensinar, obviamente, não confere ao professor o
direito de se aproveitar do seu cargo e da audiência cativa dos
alunos, para promover os seus próprios interesses, opiniões,
concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais,
políticas e partidárias; nem o direito de favorecer, prejudicar
ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas; nem o direito de fazer
propaganda político-partidária em sala de aula e incitar seus
alunos a participarem de manifestações, atos públicos e passeatas; nem o direito de manipular o conteúdo da sua disciplina,
com o objetivo de obter a adesão dos alunos a determinada
corrente política ou ideológica; nem, finalmente, o direito de
dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em
matéria de religião e de moral. [grifos dos pesquisadores].

Existe na língua certa relação com a ideologia que não pode
ser compreendida somente pela existência da superfície linguística,
ela deriva da relação entre língua e discurso, haja vista que a língua
deve corporificar o discurso e fazer com que as tensões ideológicas estabeleçam um jogo pela tomada de posição do sujeito. Sendo
assim, na SD supracitada, ao esclarecer o que envolve a liberdade
de ensinar, a língua deixa pistas dos movimentos do silenciamento
(a ação do professor não é descrita diretamente) e de memórias do
dizer que entendem o docente como alguém que pode “promover”,
“favorecer, prejudicar ou constranger”, “fazer propaganda”, “manipular”, “obter a adesão” e “dizer [...] o que é certo e o que é errado”,
ou seja, exercer influência, provocar mudanças, problematizar práticas cotidianas. É como se os autores do Anteprojeto dissessem: “o
professor pode ser perigoso para nossa proposta, então, vamos deixar
bem claro o que ele não pode mais fazer”. As condições de produção
apontam para um conjunto de elementos que articula o dizer e, ao fazê-lo, perturba as redes de sentidos, sem esquecer que a luta de classes atravessa as realizações de uma ideologia que é “a contradição de
dois mundos em um só” (PÊCHEUX, [1977] 1977, p. 257) – talvez o
mundo dos autores do Anteprojeto, constituído na vigilância da ação
do outro, e o mundo dos docentes, constituído na resistência, mundos
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que coexistem em uma mesma Formação Ideológica que comporta,
pelo menos, duas FDs que estão em litígio – o que representamos na
Figura 1.

Desde as formações imaginárias dos autores do Anteprojeto,
ao explicitarem o que está associado à liberdade de ensinar, ressoam
sentidos de contrariedade em relação a ações docentes de certa natureza: eles são discursivizados como trabalhadores que se aproveitam
de uma situação (a prática do ensino em sala de aula), manipulando
outros sujeitos que estão a eles subordinados (os alunos) e, assim,
promovendo “interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias”. Na conjuntura em
que irrompeu o discurso da Escola sem Partido, reconhecemos, no
mínimo, dois grupos: políticos, pais e mães preocupados com a doutrinação ideológica em curso nas salas de aula, e professores, ou seja,
aqueles que são censurados pelo projeto – todos sujeitos constituídos
pela língua e pela história. A posição ideológica é que faz com que
esses sujeitos se constituam.
O funcionamento da ideologia permite falar no antagonismo
entre tais grupos, ou melhor, na luta entre tomadas de posição diferentes. Assim sendo, falar em “formações que resultam de processos discursivos anteriores, que deram nascimento a ‘tomadas de
posição’ implícitas” (PÊCHEUX; FUCHS, [1975] 2010), traduz os
deslocamentos protagonizados pelos sujeitos quando assumem uma
posição ou outra. Os autores do Anteprojeto, a partir do qual a Es- 131 -

cola sem Partido intenta se estabelecer, são porta-vozes de saberes
e, por extensão, estão assujeitados a pré-construídos pela via da
identificação plena com um sujeito universal, sujeito do saber da FD
ou forma-sujeito: eles estão plenamente identificados com saberes
que articulam escola, vigilância, punição e educação, assumindo uma
posição-sujeito tradicional, isto é, uma posição-sujeito que assume
compromisso com a sustentação de uma certa tradição, a qual compreende a educação como recurso para a transmissão e perpetuação
dos padrões, normas e modelos dominantes impostos como verdade
absoluta. Um sentido de disciplina, como algo que cria um sistema
de análise, conceituação e validação do que pode ou não ser aceito
em termos de comportamentos e princípios, reverbera junto com um
sentido de controle do que vai circular e ser produzido como discurso
na instituição escolar. No entanto, evocando Pêcheux ([1983] 2008,
p. 56) em Discurso – Estrutura ou Acontecimento,
[...] todo o discurso marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes [de memória] e trajetos [sociais
nos quais ele irrompeu]: todo discurso é o índice potencial de
uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na
medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas
filiações e um trabalho [...] de deslocamentos no seu espaço: não
há identificação plenamente bem-sucedida, isto é, ligação sócio-histórica que não seja afetada, de uma maneira ou de outra, por
uma “infelicidade” no sentido performático do termo.

Em outras palavras, se o sujeito insiste para manter(-se) (em)
um espaço de regularidade dos sentidos, da mesma forma esse controle se rompe, tornando possível que esses espaços se movimentem
sobre e entre si mesmos, na relação com os outros. Os sentidos se
movem, deslocam-se através dos seus conflitos de regularização. Os
autores do Anteprojeto, constituídos desde uma posição ideológica
de identificação plena com a forma-sujeito da FD Pedagógica Tradicional, dizem demais sobre direito do estudante e direito dos pais:
“direito à intimidade”, “direito do estudante de ser informado sobre
os próprios direitos”, “direito dos pais sobre a educação religiosa
e moral dos seus filhos”, “direito dos pais dos alunos a que seus
filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo
com as suas próprias convicções”, “pleno exercício do direito dos
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pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico e avaliar
a qualidade dos serviços prestados pela escola”, “direito dos alunos à educação, à liberdade de aprender e ao pluralismo de ideias”,
“direito de gravar as aulas, a fim de permitir a melhor absorção do
conteúdo ministrado”, “defesa dos direitos da criança e do adolescente”, “direito do estudante a que o seu conhecimento da realidade
não seja manipulado, para fins políticos e ideológicos, pela ação dos
seus professores”, “direito de ser respeitado por seus educadores”,
“direito que eles [os estudantes] têm de não serem doutrinados por
seus professores”. Este dizer demais aponta não somente para a mobilização de saberes que circulam na FD, como também para um
esforço de regularização dos mesmos: os saberes insistem em existir,
mas “todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações
sócio-históricas de identificação”. Não há rituais sem falhas. Não há
dizer sem falhas.
Um dos deveres docentes prescritos no Anteprojeto é não permitir “[...] que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula”.
Se o texto proposto pelo Movimento Escola sem Partido se reconhece como garantidor dos direitos dos estudantes, por que é necessário
determinar como obrigação do professor estar atento a atitudes de
estudantes que violam um projeto que cuida de seus direitos? Ou melhor, por que estudantes violariam uma proposta comprometida com
o respeito aos direitos desses mesmos estudantes? Quem são esses
estudantes? São eles do mesmo grupo dos professores doutrinadores? As marcas discursivas “professor”, “professores” e “estudantes”, quando enlaçadas a críticas às suas ações ou à recomendação
de vigilância delas, e até punição, possibilita identificar a presença
de questionamento da universalidade dos saberes da FD Pedagógica
Tradicional pela circulação, nela, de saberes outros que instituem
uma relação de disputa e tornam visível o funcionamento da ideologia. Saberes esses que derivam de uma FD Pedagógica Não-Tradicional que toca as fronteiras porosas da FD Pedagógica Tradicional,
invadindo seu espaço, pondo em circulação saberes antagônicos que
coadunam com um entendimento de educação que assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo e está comprometida com
a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento.

- 133 -

Ademais, um tal questionamento não se dá tão-somente pela
oposição entre saberes e posições-sujeito, conquanto seja muito importante reiterar que as posições-sujeito manifestadas no Anteprojeto marquem posições-sujeito em relação às FDs: os promotores da
Escola sem Partido que dizem garantir direitos ao propor práticas de
interdição da diferença; os sujeitos censurados pela Escola sem Partido por representarem um risco à regularização de comportamentos
e princípios a partir de premissas que se creem verdadeiras e únicas.
A partir desse questionamento, se instaura na FD a luta de classes.
O Anteprojeto da Escola sem Partido argumenta a favor do
respeito aos direitos, mas, em função do modo como o faz, mobiliza
os sentidos da ausência de direitos plenos para todos, da distribuição
dos direitos conforme o nível de obediência aos ditames enunciados
no texto. Ao enunciar, inclui um outro grupo: os professores e os
estudantes desobedientes. Podemos ler diferentes filiações de sentidos remetendo-os a memórias e circunstâncias que mostram que
os sentidos não estão nas palavras, no texto, mas na relação com
a exterioridade, nas condições em que são produzidos. Como lembra Orlandi (2012, p. 31), a “[...] memória tem suas características,
quando pensada em relação ao interdiscurso. E, nessa perspectiva,
ela é tratada como interdiscurso, [...] aquilo que fala antes, em outro
lugar, independentemente”. Tudo o que já se disse sobre educação,
sobre escola, sobre professores, sobre estudantes, os dizeres que têm
significado as políticas educacionais estão significando no Anteprojeto, têm um efeito sobre o que o Anteprojeto diz. São sentidos convocados pelas marcas linguísticas “Escola”, “Partido”, “doutrinação
ideológica”, “uso de técnicas de manipulação psicológica”. Sentidos
que retomam uma longa e nada recente experiência de escolarização
que buscou doutrinar, manipular, regular comportamentos, controlar
a favor dos interesses dominantes que quase sempre estiveram distantes das necessidades e direitos do proletariado. De certo modo, a
tensão entre o Movimento da “Escola sem Partido” e professores e
estudantes insubmissos permite inferir que a luta entre grupos/classes distintos/distintas está significando sentidos de escola também
em conflito – sentidos constituídos desde uma FD vinculada ao poder dominante, que faz circular materialidades (como o Anteprojeto
em análise) que tornem possíveis as referências estáveis e a homoge-
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neização, e os sentidos surgidos no interior de uma FD vinculada à
resistência a um tal poder. Temos, assim, uma FD Pedagógica Tradicional em que circulam saberes educacionais tradicionais, instituindo, inclusive, um conjunto de saberes sobre o trabalho docente que é
preciso assimilar para ser considerado um profissional reconhecido e
uma FD Pedagógica Não-Tradicional, na qual circulam saberes que
talvez intentem o desmantelamento daqueles, a sua ressignificação.
A FI corresponde a uma força que age por meio de uma série
de atitudes e representações, intervindo no funcionamento ideológico de uma dada formação social. Em A semântica e o corte saussuriano: língua, linguagem e discurso, Michel Pêcheux, Claudine
Haroche e Paul Henry (2007, p. 26) falam de formação ideológica,
caracterizando-a como
[...] um elemento suscetível de intervir – como uma força confrontada a outras forças – na conjuntura ideológica característica
de uma formação social em um momento dado. Cada formação ideológica constitui, desse modo, um conjunto complexo
de atitudes e de representações que não são nem “individuais”
nem “coletivas”, mas se relacionam mais ou menos diretamente
a posições de classes em conflito umas com as outras. [grifos dos
autores].

Definição que é retomada e reiterada por Michel Pêcheux e
Catherine Fuchs no texto “A propósito da Análise Automática do
Discurso: Atualização e Perspectivas”, de 1975.
No caso em análise, a FI Político-Educacional tem como parte constituinte de si duas FDs interligadas, o que significa que a FI
regula, governa e ordena as práticas discursivas: “[...] no interior de
uma mesma FI podem conviver, de modo contraditório e até mesmo antagônico, diferentes FDs que se reportam à própria condição
desigual do modo de funcionamento das FIs” (ZANDWAIS, 2015,
p. 79). Em ambas FDs identificamos sentidos vinculados ao modo
como o trabalho docente pode ser estabelecido como necessário e a
escola passar a considerá-lo legítimo. Sentidos que estão em litígio.

Concluindo
A Análise do Discurso não se compromete com a busca ou
definição de uma verdade ou “das verdades”. O analista procura pis- 135 -

tas, vestígios que apontam para efeitos de sentidos que emergem do
recorte do corpus discursivo, desestabilizando o que antes era considerado verdade em determinada tempo e espaço social, tudo isso
atravessado pelo saber e pelo interesse de análise do pesquisador.
Consoante Ernst-Pereira e Mutti (2011), os sujeitos penetram nessa
área de conhecimento para ancorar suas pesquisas, mantendo a singularidade de sua interpretação. Nesse processo, mostra-se também a
dinâmica do funcionamento da memória da área, heterogênea e aberta a novos sentidos. Portanto, cada análise constituída está acompanhada pela inscrição do sujeito no repetível histórico. Logo, como
analistas do discurso, pretendemos compreender como se constitui a
relação da língua com o sujeito e com a história, desde a leitura discursiva do Anteprojeto de Lei Federal que intentou a implementação
do Programa Escola sem Partido. Em sendo um texto, a materialidade discursiva foi tomada como unidade aberta, objeto simbólico que
“[...] tem relação com outros textos (existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os sujeitos e a situação),
com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso,
a memória do dizer)” (ORLANDI, 2012, p. 110).
Como analistas do discurso, tomamos o “fora da língua” como
elemento imprescindível para a compreensão e interpretação do texto, levando em consideração os processos discursivos inscritos nas
Formações Discursivas que refletem “[...] interesses que estão em
jogo nas relações de contradição entre as classes e, portanto, entram
em jogo no discurso” (ZANDWAIS, 2010, p. 78). Neste trabalho,
algumas perguntas acompanharam a produção de nossos gestos de
interpretação: que os efeitos de sentido são elaborados no que tange à
escola, à educação, à docência? Que determinações ideológicas estão
em funcionamento? Em que Formação Ideológica e Formações Discursivas os sujeitos se inscrevem para significar escola, educação,
docência? Em quais posições se filiam?
A materialidade discursiva examinada foi elaborada por sujeitos inscritos em redes, interpelados pela ideologia, filiados a FDs
que possibilitam produzir sentidos relativamente à escola, educação,
docência. Nas FDs identificadas – FD Pedagógica Tradicional e FD
Pedagógica Não-Tradicional, os sujeitos significam as tomadas de
posição ideológicas derivadas do processo de identificação com sen-
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tidos disponíveis no interdiscurso. Sentidos que circulam e disputam
espaços de significação: de um lado, sentidos de interdição da palavra do outro diferente, de disciplina, de controle, de ausência de
direitos plenos, de distribuição desigual de direitos, de outro lado,
sentidos de partilha pela escuta, de resistência, de desobediência.
Sentidos que, muitas vezes, desassossegam o olhar analista pela sua
aparente quietude. Como lembra Portugal (2020, p. 73), sentidos que
“não são evidentes, porém pousam em materialidades produzindo
um efeito de evidência” que resulta do funcionamento da ideologia que parafraseando Semântica e Discurso por Pêcheux ([1975],
2009), fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é
uma escola, a educação, a docência, de tal modo que essas mesmas
evidências fazem com que o Anteprojeto de Lei “queira dizer o que
realmente diz”, mascarando, sob a “transparência da linguagem”, o
que o autor designa como “caráter material do sentido das palavras
e dos enunciados”.
Seria dizer que o sentido das SDs analisadas não existe em si
mesmo, mas é determinado pelas posições ideológicas em jogo no
processo sócio-histórico em que elas foram produzidas, ou melhor,
em relação à Formação Ideológica Político-Educacional em que tais
posições estão inscritas. Além disso, o funcionamento da ideologia
fornece a cada sujeito a “sua realidade”, o sistema de evidências e
significações “percebidas – aceitas – experimentadas”, mas ele não
reconhece esse assujeitamento porque se realiza sob “a forma da autonomia”: os autores do Anteprojeto, por “decisão livre e esclarecida”, determinam modos de estar na escola como estudante e como
professor, inclusive, estabelecendo de forma imperativa negativa as
funções docentes – o professor “não se aproveitará”, “não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá”, “não fará”, “não permitirá”.
E assim enunciam porque, iludidos sobre a sua condição de subjetividade autônoma, eles supõem saber do que se está falando quando se diz “professor”, não em função de o sentido de professor ser
evidente, mas porque é produzido um efeito de evidência do sentido
acompanhado de um efeito de evidência de sujeito.
O encontro da língua com a história convoca a pensar na materialidade analisada como resultante de uma exterioridade, o que
está associado à autonomia relativa da língua: “[...] a indiferença da
língua em relação à luta de classes caracteriza a autonomia relativa
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do sistema linguístico” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 92), no entanto,
dissimetricamente, as classes não são indiferentes à língua, uma vez
que “todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica
de classes” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 92). Seria dizer que, embora os sintagmas “escola”, “professor”, “estudante” e “direito” façam
parte de uma base material comum, eles são significados diferentemente conforme a inscrição do sujeito em uma formação discursiva
ou em outra, conforme o lugar a partir do qual o sujeito fala que é
constitutivo do que ele enuncia. A palavra “escola” dita desde o lugar
social dos autores do Anteprojeto de Lei significa de modo diferente
do que se ela fosse falada desde o lugar do professor censurado nessa
mesma materialidade, não apenas por se tratar de lugares distintos,
mas também porque a fala de um vale (significa) mais do que a de
outro em uma sociedade formada por hierarquias que indicam certas
relações de forças desiguais. Aquilo que funciona no discurso não é
o político, o pai, a mãe ou o professor visto como organismo humano
individual, mas o político, o pai, a mãe e o professor como posição
discursiva forjada pelas formações imaginárias.
Os sujeitos constroem imagens de outros sujeitos e de si mesmos que funcionam nas práticas discursivas. Eles se filiam a redes de
sentidos, por identificação, contra-identificação ou desidentificação,
num determinado tempo e espaço, o qual constitui uma exterioridade
que habita o interior do discurso. Deslocamentos ocorrem, produzindo estabilização, desestabilização e ressignificação de sentidos já-ditos, conforme as tomadas de posição assumidas. E tudo isso é condição de produção do discurso e afeta seu processo de significação.
Um discurso que tem história. Um discurso de que escoam sentidos
que não se esgotam no agora.
Embora, no Anteprojeto de Lei da Escola sem Partido, a materialidade considerada ressoe sentidos dominantes de cerceamento
da palavra, que incomoda certo grupo pela (tentativa de) imposição
da palavra única, não é possível ter controle sobre os sentidos. O
discurso da escola sem partido não goza de qualquer imunidade:
ele também está sujeito a perturbações. A palavra falha em se dizer
toda. Os sentidos se produzem na errância.... e, como lembra Pêcheux ([1983] 2008, p. 57), “face às interpretações sem margens, nas
quais o intérprete se coloca como um ponto absoluto, sem outro nem
real, trata-se aí, para mim, de uma questão de ética e política: uma
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questão de responsabilidade”. Todo enunciado oferece lugar à interpretação e, como tal, o discurso da escola sem partido também não se
reduz a um documento-repositório da verdade sobre a escola, a educação, a docência. Se esquecermos quem disse “escola sem partido”,
quando, onde e porquê, o sentido de escola sem partido produzirá
seus efeitos de sentido-lá. Entretanto, se, ao contrário, como qualquer materialidade, ele for considerado um monumento em que se
inscrevem diversas possibilidades de leitura, nosso trabalho de analistas de discurso se estabelecerá a partir de uma escuta que vai além
das evidências, compreendendo a linguagem desde sua opacidade,
os sentidos desde sua determinação pela história, o sujeito desde sua
constituição pela ideologia e pelo inconsciente. Compreendendo e
resistindo ao sentido-lá.
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CRISE ECONÔMICA E CAPITALISMO:
sob o olhar da teoria materialista do discurso
Helson Flávio da Silva Sobrinho1

Introdução
Estamos sobrevivendo a uma conjuntura histórica bastante
conturbada com o avanço da devastadora ideologia neoliberal que
nos sugere “soluções” para a “crise” do sistema capitalista. Temos
também nos deparado com o avanço do conservadorismo, do negacionismo, do neofascismo, do machismo, do racismo, da lgbtfobia,
isso tudo em meio à crise econômica, à crise pandêmica, à crise política e à crise ecológica. Em verdade, estamos diariamente buscando
resistir às inúmeras práticas de violência, aos assassínios, à opressão,
ao desemprego estrutural, à miséria, à fome e a tantas outras mazelas
produzidas pela forma de ser da sociedade capitalista em sua lógica
destruidora, pois esta se fundamenta na exploração do trabalho, na
propriedade privada e na produção de mercadorias, e visa somente
ao lucro em detrimento da vida humana e da natureza.
Tais fatos, por nós vivenciados, reclamam pela compreensão, tanto da produção de sentidos quanto das práticas dos sujeitos.
Por isso, neste contexto histórico ‒ nada favorável à produção de
conhecimento de caráter crítico e revolucionário ‒, faz-se necessário
e urgente uma investida teórico-política sobre a produção de sentidos e de sujeitos na sociedade capitalista. A nosso ver, a Análise
do Discurso (AD) é uma ciência que pode contribuir efetivamente
para a compreensão dos efeitos de sentidos nas contradições sociais,
sobretudo, lançando um olhar crítico à lógica do capital e à sua (re)
produção destrutiva.
Não é fácil compreender o mundo diante dos inúmeros discursos que nos afetam impiedosamente, pois, como sabemos, nem a
língua, nem os sujeitos, nem a história são transparentes2. Para analisar discursos é preciso tomar uma posição na contracorrente, pro1 Doutor em Letras e Linguística pela UFAL. Docente na Faculdade de Letras da UFAL.
2 Cf. Orlandi (1999).
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duzir resistências às práticas opressoras e buscar os fundamentos da
concretude de um mundo emancipado. Assim, é da posição teórica e
política da teoria materialista do discurso, na perspectiva de Michel
Pêcheux, que assumimos posição neste texto para refletir sobre o
discurso, os sujeitos e as contradições da sociedade capitalista3.
Tendo como objetivo analisar os discursos sobre a “crise
econômica” que circulam em nossa sociedade, propomos, para o presente capítulo4, fazer um percurso reflexivo que se inicia apresentando a Teoria materialista do discurso de perspectiva pecheutiana.
Em seguida, buscaremos tecer considerações sobre os fundamentos
do materialismo histórico e dialético nessa teoria, revisitando Marx,
Engels, Althusser e Lênin. Por fim, pretendemos apresentar uma
análise do discurso sobre a “crise econômica” no Brasil através de
sequências discursivas (SD) que circulam em revistas especializadas
em economia.
Consideramos que analisar o discurso sobre a “crise econômica” pode nos permitir compreender os conflitos de interesses
e lutas materiais e ideológicas entre capital e trabalho, próprios da
sociedade capitalista. Este discurso nos chama a atenção, especialmente, porque, por um lado, quando submetido à análise, revela o
aprofundamento da crise estrutural do sistema capitalista (MÉSZÁROS, 2002) e, por outro lado, por meio da análise das contradições
do discurso sobre a “crise econômica”, é possível visualizar brechas,
rachaduras e a possibilidade de resistência-revolta-revolução5, no
sentido de uma Análise do Discurso que pense para além do capital6.

A teoria materialista do discurso de Michel Pêcheux
Prestamos antes uma homenagem a um ator [Michel Pêcheux],
cuja capacidade crítica produziu a tematização do histórico, do
social, do ideológico, em um domínio de conhecimento em que
esses assuntos são, desde há algum tempo, colocados meticulo3 Para o aprofundamento desta concepção, sugerimos a leitura do texto de Silva Sobrinho
(2018), que faz uma reflexão sobre a Análise do Discurso como Teoria materialista dos
processos discursivos. Tomando como fundamento o materialismo histórico e dialético,
o autor articula o caráter material do sentido, o processo de vida material e os processos
discursivos.
4 Agradecemos imensamente às organizadoras desta obra pelo convite para fazermos parte
do projeto de escrita deste importante livro.
5 Estamos pensando aqui junto com Pêcheux (1988b): a revolta é contemporânea à linguagem; não há dominação sem resistência; é preciso ousar se revoltar.
6 Tomamos de empréstimo o significativo título da obra de Mészáros (2002), “Para além
do capital”.
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samente de lado para não atrapalhar o conhecimento sedentário e seu aliado mais próximo, o des-conhecimento. (ORLANDI,
1988, p. 5).

Tomaremos de empréstimo as palavras de Eni Orlandi na epígrafe acima, quando da apresentação do livro “Semântica e Discurso”7 de Michel Pêcheux, para também homenageá-lo por sua capacidade crítica de tematizar o histórico, o social e o ideológico nos
estudos da linguagem (discurso). A nosso ver, a obra de Pêcheux
tem um grandioso caráter teórico-filosófico, político e revolucionário. Desde seus primeiros textos, no final da década de 1960, já se
percebe um estudioso que desafia as práticas científicas e políticas,
produz rupturas, faz críticas ardentes, leva ao extremo questões imperdoáveis que dizem respeito à nossa existência histórica.
No livro “Semântica e Discurso”, que consideramos ser a
grande obra de Pêcheux8, o autor nomeia a sua proposta teórica e
política de “teoria materialista do discurso”. Trata-se de uma proposta revolucionária nos estudos da linguagem, pois articula o discurso
e suas condições materiais e ideológicas de produção. Portanto, língua, sujeito, história e ideologia se imbricam na Análise do Discurso
como objeto da ciência e da prática política.
Na introdução desse importante livro, Pêcheux (1988a) apresenta seu itinerário: primeiro desenvolve uma crítica à Semântica,
especialmente a seus fundamentos idealistas que desvelam o ponto
de contradições da Linguística; em seguida, faz uma reflexão sobre
a produção do conhecimento científico e a prática política revolucionária do proletariado.
Esta trajetória de Pêcheux vai se realizar a partir de sua inscrição no materialismo histórico. Uma crítica firme ao idealismo se trava no livro “Semântica e Discurso”. Sua empreitada chega à articulação entre discurso e ideologia, apresentando categorias teóricas que
iluminam a compreensão do real da história. Condições de Produção,
Formação Ideológica, Formação Discursiva, Interdiscurso, Intradiscurso e Pré-Construído fazem parte dessas ferramentas teóricas que
tocam mais de perto o processo discursivo9.
7 Publicado em 1975, com o título original em francês Les vérités de la Palice. Na edição
brasileira foi publicado em 1988 sob o título “Semântica e Discurso”.
8 Cf. Maldidier (2003, p. 44): “uma obra forte de um filósofo inquieto”.
9 Para uma compreensão dessas categorias, sugerimos a leitura de Pêcheux (1988a),
Orlandi (1999) e Florêncio et al. (2009).
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Pêcheux considera que a língua comunica e não comunica,
principalmente quando se trata de relações políticas, jurídicas, econômicas e ideológicas. O funcionamento da língua é tensionado pelo
discurso, produzindo, por vezes, raciocínios antagônicos (disputas
e conflitos de sentidos) entre os sujeitos em suas práticas históricas. Mesmo quando se pensa que se está dizendo a mesma coisa
e produzindo o mesmo sentido, o sentido sempre pode ser outro,
como afirma Orlandi (1999). Desse modo, podemos dizer que não há
“comunicação” sem equívocos. A Linguística tentou intensamente
afastar a questão do sentido de seus estudos, especialmente porque
a produção de sentidos reivindica a presença dos sujeitos e dos processos históricos. Por isso, Pêcheux afirma que “nos frios espaços
da semântica exala um sujeito ardente” (PÊCHEUX, 1988a, p. 30).
Dessa perspectiva, a AD compreende a língua em sua relativa
autonomia, enquanto base dos processos discursivos, como sistema
sujeito a falhas e a equívocos. A história como práticas de sujeitos
nas contradições e antagonismos de classes de determinada formação social. E o sujeito, apesar da ilusão de ser dono do seu dizer, só
tem acesso a parte do que diz, pois é constituído pela ideologia e
afetado pelo inconsciente. Daí ser um sujeito dividido, descentrado,
livre e submisso.
Como vimos, a AD trabalha numa concepção histórica que
relaciona língua, sujeito e ideologia. O discurso, segundo Orlandi
(1999), é prática de linguagem, é mediação na existência humana.
Mediação que atua na relação do gênero humano entre o social e
a natureza. Nessa mediação, o discurso pode tender à conservação,
como também à transformação da realidade. Por isso, a produção
de sentidos através do funcionamento do discurso tem determinada
eficácia no real da história.

Análise do Discurso e materialismo histórico: Marx, Engels, Althusser, Lênin
Se a Semântica constitui para a Linguística tal ponto nodal, porque é nesse ponto, e mais frequentemente sem reconhecê-lo, que
a Linguística tem a ver com a Filosofia (e, como veremos, com
a ciência das formações sociais ou materialismo histórico). (PÊCHEUX, 1988a, p. 20).
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Como dissemos, Pêcheux estabelece uma crítica ao idealismo,
para assim se filiar à perspectiva do materialismo histórico10. Para
este professor-filósofo-cientista-militante, como o temos chamado
em nossos estudos (SILVA SOBRINHO, 2018), questões como a
história e a ideologia, que aparentemente estão fora (no exterior) do
domínio da Linguística, na verdade, estão localizadas no interior do
funcionamento da língua. Por isso, o argumento de Pêcheux direciona para o necessário retorno às origens, ou seja, retomar a questão da
produção de sentido e de sujeito com destaque para a relação entre
língua e história como algo determinante neste processo.
Pêcheux, ao criticar a Linguística e sua concepção de história
reduzida à diacronia e à sincronia, propõe trabalhar na contradição
desta ciência a partir do ponto de vista do materialismo histórico.
Desse modo, apresenta sua concepção de História da seguinte forma:
Pensamos que uma referência à História, a propósito das questões de Linguística, só se justifica na perspectiva de uma análise
materialista do efeito das relações de classes sobre o que se pode
chamar as “práticas linguísticas” inseridas no funcionamento
dos aparelhos ideológicos de uma formação econômica e social
dada com essa condição, torna-se possível explicar o que se passa
hoje no “estudo da linguagem” e contribuir para transformá-lo,
não repetindo as contradições, mas tomando-as como os efeitos
derivados da luta de classes hoje em um “país ocidental”: sob
a dominação da ideologia burguesa. (PÊCHEUX, 1988a, p. 24).

Essa discussão de Pêcheux é esclarecedora de sua tomada
de posição pelo materialismo histórico. Vale ressaltar que Pêcheux
não buscava impor a perspectiva do materialismo histórico à Linguística. Como foi dito, buscava sim trabalhar na contradição e abrir
campos de questões. Podemos ver na citação acima que a análise
materialista da língua é, sobretudo, fundamentada (“só se justifica”)
numa análise da formação social e de seus aparelhos ideológicos, já
que são os conflitos de uma dada sociedade com suas lutas políticas
e ideológicas que movem os sentidos e os sujeitos.
Para avançarmos em nossa reflexão, precisamos retomar Marx
e Engels e buscar os fundamentos materialistas da ciência das forma10 Vale ressaltar que a AD tem por filiações teóricas a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Por questão de espaço e objetivo deste texto, não nos aprofundaremos sobre as
relações da AD com a Linguística nem com a Psicanálise.
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ções sociais. Quando falamos de materialismo, não estamos tratando
de materialismo mecanicista/determinista (economicista) como
vulgarmente se fez, ou ainda se faz, numa referência ao marxismo
para destratá-lo. Isto pode ser mais bem explicado a partir da fala de
Engels (1890), na carta endereçada a Joseph Bloch:
De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da
vida real. Mais do que isso, nem eu nem Marx jamais afirmamos.
Assim, se alguém distorce isto afirmando que o fator econômico
é o único determinante, ele transforma esta proposição em algo
abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. As condições econômicas são a infraestrutura, a base, mas vários outros vetores
da superestrutura (formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber, constituições estabelecidas pela classe vitoriosa
após a batalha etc., formas jurídicas e mesmo os reflexos destas
lutas nas cabeças dos participantes, como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas) também exercitam sua
influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na determinação de sua forma. (ENGELS, 1890, p. 1).

As consequências dessas palavras de Engels são fundamentais para a nossa compreensão do materialismo, pois superam a interpretação determinista (mecanicista) entre base econômica e superestrutura. No esclarecimento de Engels, fatores superestruturais
também produzem efeitos, inclusive de retorno, e implicações sobre
a base econômica11. Cabe esclarecer que o materialismo de Marx e
Engels também concebe a subjetividade como uma instância essencialmente histórica, dinâmica e contraditória. A subjetividade não é
uma abstração, mas uma produção radicalmente histórica, por isso,
não se trata de subjetivismo.
Indo agora para outra questão fundamental nos estudos de Pêcheux sobre o materialismo histórico, não poderíamos deixar de citar
Marx e Engels no clássico texto “Manifesto Comunista”12, quando
os autores afirmam:
11 Podemos entender isso na compreensão de Pêcheux de que o discurso é “efeito” e “trabalho” nas práticas sócio-históricas. Ou seja, o discurso tem sua gênese nessas práticas e
retorna a elas para produzir outros efeitos. Cf. Pêcheux (2002, p. 56).
12 O texto “Manifesto Comunista” é citado por Pêcheux em pelo menos três lugares: no
livro “Semântica e Discurso” e nos artigos “Remontemos de Foucault a Spinoza” e “Delimitações, inversões, deslocamentos”.
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A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de lutas de classes [...]. Opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa
luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta. (MARX &
ENGELS, 2010, p. 40).

Essas palavras de Marx e Engels nos direcionam para compreender a existência da contradição constitutiva de todas as sociedades históricas fundadas na exploração do trabalho, na propriedade
privada dos meios de produção e nas lutas de classes. Assim, para
compreender o discurso, não podemos deixar de levar em consideração essas contradições e antagonismos inconciliáveis que são de ordem material e ideológica de determinada formação social. No caso
da sociedade capitalista, é preciso destacar o antagonismo entre a
burguesia e o proletariado.
Conforme salientamos no título deste subitem, os fundamentos do materialismo histórico de Pêcheux têm por base Marx, Engels,
Althusser e Lênin. Assim, não poderíamos parar apenas em Marx e
Engels, pois é necessário destacar que Pêcheux, como aluno de Althusser, aproveitou as contribuições de seu mestre, principalmente a
partir do artigo deste filósofo intitulado “Aparelhos Ideológicos de
Estado”.
Traços importante desse texto aparecem na escrita de Pêcheux
sobre a reprodução das condições de produção de uma formação social. Aprofundando e superando a metáfora da infraestrutura (base
econômica) e da superestrutura (política e ideológica), Althusser
(1985) explica como o Estado, com seus aparelhos repressivos e
ideológicos, é o meio e também o lugar da luta de classes. A relevância do texto de Althusser nos trabalhos de Pêcheux se dá pela tese
de que a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos, pois só
há prática sob uma ideologia; e, ainda, só há ideologia pelo sujeito e
para o sujeito. Isso culmina na afirmação de Pêcheux (1988a) de que
o homem é um animal ideológico, pois não há ideologia na natureza.
É de Althusser a inspiração de Pêcheux de que também a
ideologia, em sua estrutura e funcionamento, produz evidência de
sentido e de sujeitos que, em certa medida, garante a reprodução
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das relações de produção. No entanto, Pêcheux vai mais longe ao
compreender que as condições ideológicas de produção são também
condições de transformação13. O movimento da história, da contradição, é constitutivo da produção de sentidos e de sujeitos; assim, as
condições de produção são concebidas por Pêcheux como condições
de reprodução/transformação das relações de produção.
Para finalizar o presente item, gostaríamos de afirmar que
Pêcheux era um marxista-leninista. Isso para muitos/as leitores/as
parece ainda “ruidoso” e nos faz retomar a metáfora citada por Pêcheux ao fazer referência a Lênin: “a língua vai onde o dente dói”
(1988a, p. 87). De nossa parte, consideramos que essa relação entre Pêcheux e Lênin é pouco trabalhada na Análise do Discurso. No
entanto, podemos tomar como pista o seguinte fragmento, ainda na
introdução de “Semântica e Discurso”:
Tentaremos, em seguida, desenvolver as consequências de uma
posição materialista ‒ no elemento de uma teoria marxista-leninista da ideologia e das ideologias ‒ com respeito ao que chamamos “processos discursivos”. Os elementos científicos (ainda em
estado embrionário) que propomos para a análise desses processos serão designados aqui sob o nome global de “Teoria do
Discurso”, sem que se deva ver nisso a pretensão de fundar uma
nova disciplina entre a Linguística e o Materialismo Histórico.
Examinaremos, enfim, que incidências esses elementos podem
ter, em sua especificidade, sobre as duas questões centrais para o
marxismo-leninismo, a saber: a questão da produção dos conhecimentos científicos e a questão da prática política revolucionária do proletariado. (PÊCHEUX, 1988a, p. 32).

		
É preciso destacar, especialmente na atual conjuntura
ameaçadora, que ser marxista-leninista não implica colocar os fins
e os princípios do materialismo histórico antes de qualquer análise
concreta de uma situação concreta. Pêcheux era um rigoroso crítico dos (des)caminhos da Revolução Russa, pois queria contribuir
produzindo conhecimento que fornecesse fundamentos à prática
política revolucionária do proletariado; estava atento ao movimento
comunista internacional; desconfiava dos sentidos de “democracia
burguesa” e das práticas do “Estado capitalista”. Pêcheux analisa13 Cf. Maldidier (2003, p. 49): “a leitura que Michel Pêcheux fazia do famoso texto de
Althusser era original e marcava uma intuição teórica muito fina”.
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va as raízes dos conflitos, questionava os discursos conservadores,
discursos que consideravam como antítese a “guerra” e a “paz” ou,
ainda, a “nação” e a “luta socialista internacional” (sempre colocada
para depois ou mesmo como algo irrealizável). Pêcheux se inspirava
em Lênin sobre a prática política de tipo novo (prática política revolucionária).
Como sabemos, o projeto de Pêcheux foi interrompido precocemente, mas suas ideias tomaram força, especialmente no Brasil,
a partir do valioso trabalho de Eni Orlandi e dos diversos grupos de
pesquisadores espalhados pelo país. Portanto, da posição da América
Latina, consideramos que a reflexão de Pêcheux é fundamental para
a compreensão de nossa constituição histórica marcada pela opressão e movida pelas atuais práticas de resistência.

Discurso e ideologia: a materialidade dos sentidos de “crise econômica”
[...] é a ideologia que fornece as evidências, pelas quais “todo
mundo sabe” o que é um soldado, um operário, um patrão, uma
fábrica, uma greve, [uma crise econômica] etc., evidências que
fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer
o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material
do sentido das palavras e dos enunciados. (PÊCHEUX, 1988a,
p. 160).

Seguiremos agora com uma análise do discurso sobre a “crise
econômica”, como havíamos prometido no início do presente capítulo. É importante destacar que a análise que iremos apresentar não
se trata de um exemplo, muito menos de uma ilustração; isto porque
em Análise do Discurso buscamos analisar o discurso e os sujeitos
em suas contradições sócio-históricas. Enquanto sujeitos no mundo,
deparamo-nos com inúmeros dizeres determinados pela conjuntura
que precisam ser devidamente analisados e, sobretudo, corajosamente enfrentados. No nosso caso, estamos tratando da “crise econômica” como um discurso que produz evidências de sentidos por/para
sujeitos em sociedade e que tem implicações sócio-históricas sérias
na reprodução e intensificação das opressões e das mazelas da sociedade capitalista.
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Para este momento, apresentaremos recortes de títulos de matérias da revista Exame14,2que dizem respeito a enunciados sobre a
“crise econômica”. Estes recortes discursivos fazem parte de uma
pesquisa maior que estamos desenvolvendo com o apoio do CNPq,
intitulada “Práxis discursiva e processos históricos: o caráter material do sentido de ‘crise econômica’ no Brasil”.
Tomamos como recorte os dizeres sobre a “crise econômica” no período de 2008 a 2020. Para a presente análise, selecionamos
de nosso arquivo dizeres que articulam crise e lucro, crise e empresas, crise e bancos, crise e endividamento e austeridade. Vejamos
os recortes das Sequências Discursivas (SDs):
(SD1) O lucro das maiores empresas brasileiras encolheu. E
agora?
Num ano em que a economia brasileira não saiu do lugar, as 500
maiores empresas cresceram apenas 2% e reduziram o lucro em
34% ‒ o pior resultado desde 2002.
Publicado em: 21/08/2015
(SD2) Crise? Três dicas para sua empresa encolher de maneira
saudável
Como se planejar para sua empresa eventualmente encolher e,
ainda assim, se manter saudável durante a crise.
Publicado em: 29/03/2016; Alterado em: 05/04/2017
(SD3) Banco Mundial alerta para onda de endividamento de
países emergentes
As consequências podem ser mais prejudiciais do que em outras
ocasiões, porque atingiria empresas e governos em um momento
de lento crescimento econômico.
Publicado em: 19/12/2019
(SD4) Não culpe a austeridade por aumento menor da expectativa de vida
14 A revista Exame se diz “o melhor investimento de seu tempo”. Trata-se de uma revista
da editora Abril voltada para economia, política e negócios. Em seu site, encontramos informações de que ela “hoje é a maior e mais influente publicação de negócios e economia
do país”. Disponível em: <https://exame.com/sobre/>. Acesso em: 6 ago. 2021.
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Países que evitaram cortes severos pós-crise tiveram crescimento mais lento na esperança de vida do que aqueles onde o aperto
foi maior, diz estudo da OCDE.
Publicado em: 03/03/2019

Para a AD, o discurso não é transmissão de informações,
mas efeitos de sentidos entre interlocutores em determinada conjuntura histórica de produção. O discurso, em sua estrutura e funcionamento, na relação entre sujeito, língua, história e ideologia, produz
evidências de sentidos e de sujeitos. No caso em tela, produz sentidos de evidência sobre a “crise econômica” como se todos os sujeitos
soubessem o que é a “crise”, ou sentissem, ou fossem afetados, ou,
ainda, sofressem a “crise” do mesmo modo.
Estamos, pois, diante do funcionamento de um processo
discursivo que diz, ou mesmo silencia, o que é a “crise”, pois não
constrói as mesmas significações. Apesar disso, propõe, política e
ideologicamente, sugerir como a “crise” deve ser “resolvida”. Como
vimos acima: SD2: Crise? / SD1: E agora? / SD2: Dicas para sua
empresa encolher de maneira saudável.
Tomando as condições materiais de produção do discurso e
trazendo-as à reflexão, compreendemos que a ideologia dominante
(da classe dominante, por isso, da classe burguesa) busca produzir
sentidos e orientar as práticas dos sujeitos visando à reprodução
das condições materiais da formação social capitalista, ou seja, à
reprodução das relações de produção e das forças produtivas sob a
sua dominação. Assim, “crise” significa, basicamente, queda na taxa
de lucros das empresas (SD1: O lucro das maiores empresas brasileiras encolheu. E agora?). Tudo se passa como se bastasse dizer
“crise” para se estar “bem entendido” e, sobretudo, para que se saiba
que a “crise” traz consequências como a “redução de lucros” para as
empresas.
No enunciado em análise ‒ (SD1: o lucro das maiores empresas brasileiras encolheu. E agora?) ‒, explicita-se o que pode
e deve ser dito nessa conjuntura dominada pelo capital15.3Perguntar
de qual posição ideológica fala o discurso é necessário para nosso
15 Não trabalharemos aqui, explicitamente, com o conceito de Formação Discursiva, mas
alertamos para a existência de regionalizações de saberes que dizem e repetem parafrasticamente enunciados com certa regularidade sobre “crise econômica” nas mesmas posições-sujeito.
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estudo, porque a produção de sentidos muda de acordo com a posição material e ideológica do sujeito que enuncia. Trata-se de posições ideológicas em jogo no processo sócio-histórico, pois há uma
determinação histórica dos processos de significação que tendem a
naturalizar a “crise” como uma redução da “taxa de lucros”: Crise
= redução dos lucros. O discurso, em sua materialidade histórica,
está preocupado apenas com os lucros das empresas e não com as
consequências da “crise” para a classe trabalhadora.
O título da matéria que segue ‒ (SD2: Crise? 3 dicas para
sua empresa encolher de maneira saudável) ‒ também demonstra
a preocupação com a empresa. Fica em aberto o que é “encolher
saudavelmente”. Tanto na SD1 como na SD2 encontramos a palavra
“encolher”. No corpo do texto, ao qual tivemos acesso no site da revista Exame, a palavra “encolher” é tida como “uma palavra proibida
no meio empresarial”, mas se a empresa vai “encolher” porque vai
vender menos, reduzir o lucro ou, ainda, a venda “não vai acontecer no volume em que as empresas gostariam”164a orientação nesse
processo de significação é que as empresas “encolham” de maneira
“saudável”, para que a venda e o lucro retornem como uma consequência natural. Novamente, não há no texto nenhuma preocupação
com o/a trabalhador/a, mas apenas em oferecer sugestões (“dicas”)
para a manutenção dos “clientes” consumidores das mercadorias
vendidas pelas empresas.
Indo às condições de produção das duas SDs (1 e 2), temos o
Brasil de 2015 e de 2017. Os textos da imprensa relacionam como
efeito de evidência a “crise econômica” como resultante da “crise política”. O governo de Dilma Rousseff (PT) e sua política de Estado,
além da Operação Lava-Jato e os escândalos de corrupção, são tidos
como responsáveis e como causa do que será discursivizado sobre a
economia: “menor lucro”, “economia estagnada”, “desaceleração”.
A nosso ver, é uma montagem discursivo-ideológica que materializa
o controle da formação social capitalista sobre a interpretação do
processo histórico, político e econômico brasileiro. Dessa posição-sujeito se alega que a “crise política” gerou a “crise econômica”.
Essa articulação discursiva, dessa posição dominante, sustenta cada
palavra que significa a “crise econômica” no Brasil.
16 Os recortes em aspas foram retirados do corpo do texto das matérias em análise.
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Passemos agora às duas últimas sequências (SD3 e SD4).
Elas parecem tocar um pouco mais de perto a questão do trabalhador:
endividamento de países emergentes/não culpe a austeridade por
aumento menor da expectativa de vida. Em AD é preciso problematizar a leitura, pois o/a analista de discurso precisa buscar o caráter
material do sentido, conforme Pêcheux17.5Vemos nos recortes discursivos que a classe capitalista demonstra seu interesse em retomar
a margem de lucros através das políticas de austeridades direcionadas, não só para os países mais pobres, mas, sobretudo, para os mais
pobres desses países, a saber: a classe trabalhadora.
Nesse discurso, é apenas a classe trabalhadora que se submete
(é submetida) às novas formas de extração da mais-valia18.6Nessas
políticas são os/as trabalhadores/as que sofrem com a austeridade
que aprofunda a exploração do trabalho sob a desculpa que é preciso
o sacrifício para “salvar” a economia da “crise”.
Austeridade (SD4), palavra que tem circulado em meio aos
discursos políticos sobre economia em “crise”, significa cortar gastos do Estado (cortar despesas) por conta do “endividamento” (SD3).
Trata-se de uma política neoliberal que, em sua discursividade, diz
ser o Estado ineficiente; argumento ideológico que serve para privatizar estatais, retirar recursos direcionados às políticas sociais e,
sobretudo, recursos essenciais direcionados à educação, à saúde, à
assistência e à previdência social.
No fim das “contas”, para a economia voltar a crescer (leia-se:
para aumentar os lucros do capital) é a classe trabalhadora que sofre
com essas políticas austeras e insuportáveis que pioram a vida do/a
trabalhador/a, determinando suas condições de vida e de morte. Segundo Pêcheux (2011, p. 264): “as palavras de ordem que presidem
esse planejamento autoritário quase não mudaram: trata-se sempre
de fazer com que as massas aceitem as economias, as limitações, as
restrições... pelo interesse de todos, naturalmente!”.
17 Cf. Pêcheux (1988a) e Silva Sobrinho (2019), consideramos que a compreensão de
que o sentido possui caráter material pode lançar luzes sobre o discurso enquanto prática
sócio-histórica numa determinada formação social, permitindo compreender o discurso
em face da crítica à sociedade capitalista.
18 Conceito importante para o pensamento marxista, pois diz respeito ao crescimento e
acumulação do capital, ao mesmo tempo que revela como ela é gerada a partir da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora. Segundo Marx (1985), há um sobretrabalho (que produz mais-valor) na duração da jornada de trabalhado que é apropriada pelo
capitalista.
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Para concluir este percurso de análise, gostaríamos de trazer
um trabalho de Quino19,7interpretando-o como outro tipo de materialidade da linguagem que faz referência à “crise econômica”, mas que
produz outros sentidos por conta de sua posição crítica:

Ao lermos essa tirinha de Quino, lembramos do título do livro
de Harvey (2018): “A loucura da razão econômica”. Assim, como
19 Tirinha do cartunista Quino (criador da Mafalda). Disponível em: <https://grijalvo.
com/wordpress/2016/02/22/quino-la-crisis-economica/>. Acesso em: 9 ago. 2021.
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procedimento metodológico próprio da Análise do Discurso, fizemos
algumas relações de sentido visando lançar luzes e nos encaminharmos para as considerações finais de nossa análise. No enunciado da
tirinha ‒ “sempre dissemos muito claramente: ‘nós vamos sair da
crise econômica’” ‒ é o efeito de evidência da ideologia dominante, em seu mecanismo imaginário, que se materializa na língua para
produzir sentidos de transparência da linguagem. Mas, como diz Pêcheux (1988a), todo processo discursivo se inscreve nas relações de
classes, ou seja, nesse discurso é o poder da classe dominante, do
capital, que enuncia sua posição de comando sobre as relações sociais de produção.
Como o sujeito, ao dizer, significa o mundo e se significa,
podemos observar que o poder econômico está sempre interessado
na defesa e na manutenção da lógica do capital ou na manutenção da
irracionalidade (loucura) da “razão econômica”. Por isso, é preciso
questionar os sentidos que dizem “claramente” sobre a “crise”, para
não ficarmos apenas surpresos com o cinismo desse discurso: “Por
acaso, alguma vez dissemos: ‘nós vamos tirar vocês da crise econômica?’”.
Essa tirinha produz tensão, mexe nas filiações de sentidos e
joga com o equívoco produzido nas relações da língua com a história
e com os sujeitos. É justamente no equívoco que o discurso sobre a
“crise econômica” demonstra que não está preocupado com a classe
trabalhadora. Deve-se destacar que nessa inscrição da língua na história, os/as sacrificados/as são sempre os/as trabalhadores/as, para
que os “lucros” dos capitalistas continuem “volumosos”. Portanto,
analisar esses discursos que circulam sobre a “crise econômica” em
nossa sociedade é cada vez mais urgente e necessário quando se pensa numa sociedade para além do capital.

Considerações Finais
Para concluir nosso percurso de reflexão, é indispensável
ressaltar que a Análise do Discurso de caráter materialista é uma teoria fundamental na produção do conhecimento científico e pode servir como fundamento teórico da prática política, pois como diz Lênin
(1977, p. 96): “sem teoria revolucionária não pode haver também
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movimento revolucionário”. Portanto, fazer AD exige um conhecimento rigoroso e crítico dos discursos, das práticas dos sujeitos e de
suas condições de produção. É preciso reconhecer que o processo
discursivo é um processo histórico e dialético, pois seu movimento
contraditório surge da realidade e volta a ela para contribuir com sua
manutenção (reprodução) ou com sua transformação (revolução).
O/A analista de discurso tem compromisso científico, político
e ético. Como diz Pêcheux (2002), é uma questão de responsabilidade. Este compromisso científico se dá porque precisamos estilhaçar os efeitos de evidências de sentidos e de sujeitos, o que requer
romper com a imediaticidade do discurso e compreendê-lo na sua
mediação, na práxis, no próprio movimento do real da história em
suas contradições constitutivas.
Como o real da sociedade capitalista é impiedoso, isso exige
do/a analista de discurso também uma prática política e uma postura ética. Uma prática política porque, como sabemos, todo conhecimento científico, apesar de seus critérios de objetividade, não é
conhecimento neutro, já que se inscreve nas lutas de classes e tem
direção determinada na história20.8Por isso, também consideramos a
necessidade de uma postura ética que se inscreva no ponto de vista
histórico da classe trabalhadora, ou seja, numa práxis social que vise
à emancipação humana.
É neste sentido que compreendemos que Pêcheux estava preocupado com a produção do conhecimento e com a prática política
transformadora. No caso em estudo, quando analisamos o discurso
sobre a “crise econômica”, descobrimos sua tendência à reprodução
e à manutenção da sociedade capitalista; é deste lugar de poder que
ele busca manter as taxas de lucros, impondo políticas de austeridade
que só mortificam ainda mais a classe trabalhadora. Trata-se, pois,
de um discurso constituído pela ideologia dominante. Esta pretende
continuar explorando os/as trabalhadores/as para que tudo continue
como se fosse “um mundo semanticamente normal” (PÊCHEUX,
2002), ou seja, uma sociedade fundada na desigualdade, na explora20 Segundo Silva Sobrinho (2019, p. 39), “é importante enfatizar que a relação entre
o analista de discurso (sujeito histórico) e a práxis sócio-histórica tem seu fundamento
último nas condições de reprodução/transformação das relações de produção. Trata-se da
existência das determinações sócio-históricas, ideológicas e também inconscientes que
afetam e constituem o analista, pois estamos inscritos em lugares/posições materiais de
classes (antagônicas) num determinado modo de produção histórico-concreto”.
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ção do trabalho, na propriedade privada, na lógica do lucro e na destruição da natureza. Eis o caráter material e histórico deste processo
de significação.
Diante do que refletimos na materialidade deste nosso texto,
voltemos às palavras de Pêcheux (1988b) para que elas continuem
ressoando em nossa práxis, produzam rupturas nos contraditórios
processos de significação e, sobretudo, possam, efetivamente intervir
no real da história, pois cada vez mais urge bradar: “é preciso ousar
se revoltar”.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE
VAN DIJK: caracterizando alguns conceitos
Gleny Terezinha Duro Guimarães1
Marlúbia Corrêa de Paula2

Introdução
A Análise Crítica do Discurso, doravante ACD, decorrente
dos estudos do holandês Teun Adrianus van Dijk, é uma das abordagens existentes entre as diversas vertentes da Análise de Discurso3. Primeiramente, é importante um esclarecimento em relação à
terminologia desta análise. Van Dijk (2005; 2015a) também utiliza o
termo ACD, muito embora prefira a nomenclatura “Estudos Críticos
do Discurso”, porque “não estamos apenas interessados na análise,
mas também na teoria, aplicações e outros aspectos da abordagem
crítica ao discurso” (VAN DIJK, 2005, p. 14). O autor não considera
a ACD como um método ou técnica de análise, mas como disciplina que estuda de forma interdisciplinar o contexto discursivo. Neste
sentido, considera que o termo estudo tem o significado de uma disciplina do conhecimento que investiga o discurso e, portanto, seria
mais amplo que uma análise.
Ao nos referirmos à abordagem de van Dijk, optamos por utilizar o termo análise, por uma questão semântica. No senso comum,
o termo estudo é associado ao ato de aprender enquanto uma ação
individual para adquirir conhecimento escolar. Já análise, enquanto
nível cognitivo, pressupõe um processo elaborado e mais complexo que outros níveis básicos do conhecimento, como, por exemplo,
identificar, observar e descrever. Esses níveis seriam etapas que an1 Pós-Doutorado em Serviço Social (Universidade Católica de Lisboa); Docente na Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Escola de Humanidades da
PUCRS; Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cotidiano, Trabalho e
Teorias do Discurso (GPsT). Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Matemática - PPGEDUCEM/PUCRS.
2 Doutora em Educação em Ciências e Matemática do PPGEDUCEM/PUCRS; Pós-Doutoranda no PPGSS/PUCRS. Professora Visitante na Universidade Estadual de Santa
Cruz - UESC, Ilhéus/BA.
3 Não iremos comparar com todos os tipos de Análise de Discurso.
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tecedem o processo de análise. Assim, analisar pressupõe compreender o objeto de estudo num nível de aprofundamento teórico e pressupõe um posicionamento crítico do pesquisador diante da realidade
pesquisada.
Segundo a taxionomia de Bloom (FERRAZ; BELHOT, 2010),
a análise seria a quarta etapa do processo cognitivo que envolve a
aprendizagem. Sua escala por níveis de complexidade, seriam: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O
nível de análise pressupõe os seguintes níveis cognitivos:
reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, deduzir,
diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar, apontar,
inferir, relacionar, selecionar, separar, subdividir, calcular, discriminar, examinar, experimentar, testar, esquematizar e questionar. (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 426).

Portanto, nossa opção é nos referirmos como Análise Crítica
do Discurso, na medida em que, no campo da análise de discurso
existem várias correntes e autores4, por isso é necessário conhecê-las e diferenciá-las, para evitar equívocos teóricos e conceituais.
Podemos citar diferenças na própria abordagem da Análise Crítica
do Discurso, cujo um dos principais expoentes é o linguista Norman
Fairclough (OLIVEIRA, 2013).
A origem desta vertente remete aos estudos da linguística crítica,
que se opunha à linguística estruturalista de Saussure, a partir
da década de 1970 do século passado e se expandindo ao longo
da década de 1980. Na década de 1970, na Universidade de East
Anglia, Grã-Bretanha, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma abordagem de estudo da linguagem conhecida como
linguística crítica (LC). Em 1979, Fowler, Kress, Hodge e Trew
publicaram Language and Control (Linguagem e Controle), um
livro que teve repercussão entre linguistas e pesquisadores da
linguagem que se interessavam pela relação entre o estudo do
texto e os conceitos de poder e ideologia. Na década de 1980, outros estudiosos se dedicaram ao desenvolvimento dessa abordagem. Fairclough, na Universidade de Lancaster, usou a expressão
‘análise de discurso crítica’ pela primeira vez em artigo seminal
no Journal of Pragmatics. (MAGALHÃES, 2005, p. 4).
4 No livro de Oliveira (2013), o leitor irá encontrar um panorama de autores que contribuíram com os Estudos do Discurso numa perspectiva teórica, tais como: Gramsci; Bakhtin; Althusser; Lacan; Foucault; Bourdieu e Ducrot. Bem como autores que caracterizam
algumas abordagens da Análise do Discurso, tais como: Michel Pêcheux; Charaudeau,
Maingueneau, Fairclough e van Dijk.
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As principais contribuições de Fairclough foram a criação de
um método para o estudo do discurso e a demonstração da importância do discurso para a área das ciências sociais e para os estudos
de mídia (MAGALHÃES, 2005). Desenvolveu uma abordagem tridimensional a partir da “relação dialética entre discurso e práticas
sociais, do grau de conscientização que as pessoas têm acerca destas relações e do papel essencial do discurso nas mudanças sociais”
(OLIVEIRA; CARVALHO, 2013, p. 282).
A ACD se origina no campo da Linguística e se utiliza de
diversos enfoques, tais como “gramatical, pragmática, interacionais,
estilísticas, retóricas, semiótica, narrativas ou formas similares de
organização verbal e paraverbal dos eventos comunicativos” (DIJK,
2005, p. 37). Mas a ACD não se restringe a este campo, pois o discurso se situa na relação entre sociedade e práticas sociais, entre
texto e contexto; isso significa que o discurso terá sentido a partir
das relações que se estabelecem com as estruturas extralinguísticas e
sociais, a partir de uma abordagem interdisciplinar.
A ACD dedica-se a problemas sociais; as relações de poder são
discursivas; o discurso constitui a sociedade e a cultura; o discurso tem um funcionamento ideológico; o elo de ligação entre
texto e sociedade é mediado; a análise do discurso é interpretativa e explicativa; o discurso é uma forma de ação social. (DIJK,
2005, p. 20).

Van Dijk, inicialmente, participou dos estudos e do grupo de
Fairclough, mas podemos dizer que, paulatinamente, foram se configurando diferenças substanciais entre ambos. O aspecto mais distintivo entre o britânico e o holandês é que van Dijk traz para sua teoria
a dimensão sociocognitiva, formando o tripé sociedade, cognição e
discurso. Sua teoria extrapola a Linguística, pois considera importante incorporar as “dimensões sociais, cognitivas, culturais e históricas” ou, em outras palavras, “o papel fundamental da cognição na
linguagem, discurso, comunicação, intersecção e sociedade” (DIJK,
2005, p. 13).
Para apresentar estas questões teóricas, este capítulo está
estruturado em duas seções. A primeira procura delinear o quadro
teórico em que se situa a ACD, caracterizado pelo tripé sociedade,
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cognição e discurso. Como não é possível mencionar toda a teoria
do autor e seus conceitos, na segunda parte privilegiamos os conceitos relacionados ao abuso de poder, tais como: controle, controle da
mente, acesso ao discurso público, ideologia, endogrupo e exogrupo.

Triangulação entre sociedade, cognição e discurso
A ACD é recente, e as produções de van Dijk foram reconhecidas internacionalmente nas últimas décadas do século XX. A partir
da década de 1980, van Dijk passa a enfocar questões relacionadas
ao racismo, em decorrência da questão da imigração na Europa. Neste sentido, é possível descrever, compreender e interpretar esses tópicos a partir das mídias de massa e totalidade, de acordo com o que
afirma Lévy (2011), afinal:
as mídias de massa: imprensa, rádio, cinema, televisão, ao menos
em sua configuração clássica, dão continuidade à linhagem
cultural do universal totalizante iniciado pela escrita. Uma vez
que a mensagem midiática será lida, ouvida, vista por milhares
ou milhões de pessoas dispersas, ela é composta de forma a
encontrar o “denominador comum” mental de seus destinatários.
[...] É este dispositivo, ao mesmo tempo muito redutor e conquistador, que fabrica o “público” indiferenciado das mídias de
“massa”. (LÉVY, 2011, p. 118).

Para este debate, van Dijk toma como base empírica a análise
de reportagens veiculadas nos jornais de grande circulação ou transmitidas através da TV, mídias de grande alcance e, portanto, com o
poder de formação de opinião de alguns leitores e ouvintes.
Porque na Europa o que a maioria das pessoas sabe sobre imigrantes e imigração deriva em grande parte dos media e, obviamente, também as suas opiniões, e, logo, também os seus estereótipos e preconceitos devem basear-se no que leem no jornal
ou veem na televisão. Um estudo detalhado sobre a forma como
os media relatam a imigração ou as minorias étnicas dá-nos um
conhecimento fundamental sobre muitos aspectos da sociedade,
instituições, relações de poder, elites e processos sociais. (DIJK,
2005, p. 14).
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Na década de 1990, van Dijk ampliou suas investigações, pois
além das esferas social e política, o autor passa a incluir a dimensão
cognitiva em seus estudos, norteados pela pergunta: “como é que as
pessoas adquirem, comunicam e usam representações sociais como
conhecimento, atitudes e ideologias?” (DIJK, 2005, p. 16).
O racismo é um dos temas fundamentais que a ACD destaca, pois o discurso pode desempenhar uma importante função de
reprodução do mesmo. Para van Dijk, o racismo é compreendido
num sentido amplo e diz respeito a qualquer preconceito e prática
discriminatória étnica que reproduz a dominação de uma classe sob
outra. Em suas palavras, é “um complexo sistema social de dominação, fundamentado étnica ou racialmente, e sua consequente desigualdade” (DIJK, 2015a, p. 134). A prática social do racismo ocorre
em dois níveis: um diz respeito ao subsistema social e o outro ao
cognitivo. Social, porque é constituído por práticas sociais que ocorrem a nível local e que envolvem relações de poder entre os grupos,
organizações ou instituições. Cognitiva, porque elas “pressupõem
representações mentais socialmente compartilhadas e negativamente
orientadas acerca de Nós sobre Eles” (DIJK, 2015a, p. 134). O autor destaca que o racismo estrutural e as práticas ideológicas de sua
reprodução são apreendidos na dinâmica sócio-histórica da constituição das sociedades e que, portanto, o discurso tem um papel importante nesta reprodução.
Van Dijk entende que a interface entre discurso e cognição
social é a ideologia. “Tal como ocorre no racismo (e ideologias racistas), as ideologias não são inatas, mas apreendidas, partilhadas e
usadas para identificar, formar e manter grupos sociais e o seu poder” (DIJK, 2005, p. 16). Neste sentido, a ACD se propõe a estudar
os mecanismos de dominância social, que acabam por reforçar as
relações de desigualdade no contexto social, econômico, político e
cultural.
A Análise Crítica do Discurso (ACD) é um tipo de investigação
de análise do discurso que estuda, em primeiro lugar, o modo
como o abuso do poder social, a dominância e a desigualdade
são postos em prática, e igualmente o modo como são reproduzidos e o modo como se lhes resiste, pelo texto e pela fala,
no contexto social e político. Com esta investigação dissidente,
os analistas críticos do discurso tomam uma posição explicita e
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querem, dessa forma, compreender, expor e, em última análise,
resistir à desigualdade social. (DIJK, 2005, p. 19).

O tripé de seu trabalho se assenta na triangulação entre “discurso-cognição-sociedade” (DIJK, 2005, p. 27). O discurso, num
sentido amplo, pode ser considerado como qualquer forma de comunicação que se estabelece na sociedade. A cognição diz respeito aos
mecanismos cognitivos que são mobilizados para formar as crenças,
representações e valores. A sociedade se refere ao fato de que toda
comunicação se insere num contexto amplo (sistema social e econômico) e micro (nas relações interpessoais de comunicação). Nas
palavras do autor:
[...] discurso é entendido aqui no sentido mais amplo de evento
comunicativo, incluindo interação conversacional, texto escrito,
bem como gestos associados, expressão facial, arranjos tipográficos, imagens e qualquer outra dimensão da significação semiótica e multimídia. Do mesmo modo, cognição envolve aqui tanto
a cognição pessoal como a social, as crenças e finalidades, bem
como avaliações e emoções e qualquer outra estrutura mental
ou da memória. E, por fim, sociedade é usada para incluir tanto
as microestruturas locais das interações situadas de face a face,
como as estruturas mais globais, societais e políticas diversamente definidas em termos de grupos, relações de grupos (tais como
dominância e desigualdade), movimentos, instituições, organizações, processos sociais, sistemas políticos e propriedades mais
abstratas das sociedades e culturas. (DIJK, 2005, p. 37-38).

A ACD é compreendida como um campo interdisciplinar e,
por isso, os conceitos utilizados por van Dijk decorrem da influência
de outros autores teóricos, dentre os quais destacamos: “poder, dominância, hegemonia, ideologia, classe, gênero, raça, discriminação,
interesses, reprodução, instituições, estrutura social e ordem social”
(DIJK, 2005, p. 21). Alguns conceitos dialogam com autores conhecidos como Bourdieu (estrutura, ordem social), Foucault (poder),
Gramsci (hegemonia) e outros. Porém, todos os conceitos devem ser
utilizados com o propósito de denunciar os mecanismos de dominância de poder que se relacionam com a reprodução e manutenção
das desigualdades sociais. Portanto, não se trata de uma colcha de
retalhos de conceitos de outros autores, mas a constituição do quadro
conceitual teórico articulado com o objeto proposto pelo autor a partir de uma contribuição interdisciplinar.
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A triangulação entre sociedade, discurso e cognição pressupõe considerar a análise a partir da relação entre micro e macro realidade, ou seja, o discurso proferido e veiculado tem uma dimensão
local e não pode ser descontextualizado de suas relações com o nível
macro; possibilitando, dessa forma, a compreensão geral do fenômeno que está sendo analisado.
O uso da linguagem, do discurso, da interação verbal e da comunicação pertence ao nível micro da ordem social. Poder, dominância e desigualdade entre grupos sociais são termos que tipicamente pertencem ao nível macro da análise. Isto significa que
a ACD tem de ligar teoricamente o bem conhecido “fosso” entre
abordagens micro e macro, o que é, com certeza, uma distinção
que é um constructo (construct) sociológico em si mesmo [...].
Na interação quotidiana e experiência, os níveis macro e micro
(e mesoníveis intermediários) formam um todo unificado. Por
exemplo, um discurso racista no parlamento é um discurso ao
nível micro de interação social numa situação específica de um
debate, mas, simultaneamente, ao nível macro pode pôr em prática ou ser uma parte constituinte da legislação ou da reprodução
do racismo. (DIJK, 2005, p. 21).

Esta triangulação incide sobre os conceitos trabalhados na
perspectiva vandijkiana e, portanto, para que o analista chegue à
compreensão do significado do discurso terá que estabelecer as relações entre sociedade e cognição. O discurso por si só não é passível
de compreensão se tentarmos isolá-lo como se fosse uma unidade
separada dos demais elementos. Pelo contrário, o tripé de sua teoria
ocorre numa relação inseparável, dinâmica, processual e dialética.
Ao considerar a dimensão cognitiva no discurso, van Dijk também
chama seus estudos de “análise do discurso sociocognitiva” (DIJK,
2005, p. 37), pois o estudo da cognição é fundamental na caracterização desta teoria, e é transversal aos estudos da sociedade e da
comunicação.

Abuso de poder: dominação de um grupo sob outro
As relações de poder existem em qualquer estrutura social e
econômica, porém, para van Dijk, a questão central é o abuso de po-
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der, caracterizado quando o grupo que tem acesso ao poder se utiliza
do mesmo para criar e manter uma relação de dominação e controle
de um grupo sobre outro. “O abuso de poder, então, significa a violação de normas e valores fundamentais no interesse daqueles que
têm o poder e contra os interesses dos outros. Os abusos de poder
significam a violação dos direitos sociais e civis das pessoas” (DIJK,
2015a, p. 29).
Controle é outro conceito-chave desta vertente, pois o controle é exercido por meio do discurso, tanto como prática social, quanto
como controle da mente. O controle da mente ocorre na esfera do
conhecimento, quando os conhecimentos que são repassados influenciam as atitudes, representações sociais, valores e ideologias, de
forma a exercer uma dominação na defesa de determinados interesses de alguns grupos em detrimento aos interesses de outros (DIJK,
2015a). Neste sentido, quando o discurso é controlado por um grupo,
se torna uma ferramenta importante de dominação social, pois quem
diz, o que diz, para quem diz, como se diz, são formas de controle
do discurso.
Controle da mente é outro mecanismo utilizado para manter
um controle sobre o outro, pois reproduz a dominação e a hegemonia
(DIJK, 2005); em outras palavras, é o poder de persuasão de um
discurso. O controle da mente pode se efetivar de diversas formas,
como, por exemplo, através do uso do discurso de autoridade. Podemos citar, neste sentido, um argumento de autoridade, em que no
discurso jornalístico sempre é trazida a fala de alguma autoridade,
objetivando conferir veracidade e credibilidade ao texto. A posição
passiva em que o leitor/receptor é colocado o torna receptor do discurso, e não seu produtor. Outra forma de persuasão é quando as
informações do texto não possibilitam “derivar crenças alternativas” (DIJK, 2005, p. 26). É como se a informação tivesse uma única
possibilidade de interpretação, um sentido único. O outro aspecto
apontado é a falta de conhecimento que o leitor pode ter sobre o
assunto, ou seja, o desconhecimento possibilita um direcionamento
na aceitação e no convencimento de um discurso.
Neste sentido, van Dijk aponta que “as estruturas do discurso
influenciam as representações mentais” (DIJK, 2005, p. 26).
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[...] uma vez que as ações de pessoas são controladas por suas
mentes (conhecimento, atitudes, ideologias, normas, valores), o
controle da mente também significa controle indireto da ação.
Essa ação controlada pode de novo ser discursiva, de modo que
o discurso poderoso possa, indiretamente, influenciar outros
discursos que sejam compatíveis com o interesse daqueles que
detêm o poder. (DIJK, 2015a, p. 18).

Para melhor compreensão desta questão, é necessário esclarecer quem são estes grupos que exercem o abuso de poder. São as
elites simbólicas (influência de Bourdieu), que possuem acesso ao
discurso público. O acesso ao discurso público é condição sine qua
non para o exercício do abuso do poder, pois ele “está sendo regulado por aqueles que estão no poder, como é tipicamente o caso de
uma das formas mais influentes de discurso público, qual seja, o da
mídia de massa” (DIJK, 2015a, p. 19). Geralmente, as elites simbólicas é que possuem acesso ao discurso público, de forma a veicular
suas ideias, valores, representações. Na perspectiva de van Dijk, este
acesso não é único, pois depende da estrutura social e econômica, se
diferenciando por classe, idade, sexo, nível educacional etc. Assim
como existem diferentes padrões de acesso ao discurso e à prática do
poder, como, por exemplo, o planejamento do discurso ou evento comunicativo; o cenário em que irá ocorrer tal comunicação; o tipo de
fala a ser utilizada; o alcance e controle da audiência (DIJK, 2015a).
Portanto, existe um controle dos eventos comunicativos, seja no nível macro ou no nível micro, que corresponderia à estrutura do texto.
Neste sentido, “crucial no acionamento ou no exercício do poder de
grupo é também o controle, não só sobre o conteúdo, mas também
sobre as estruturas do texto e da fala” (DIJK, 2005, p. 24).
Para van Dijk, a ideologia é “uma forma de cognição social”,
ou seja, “é uma estrutura complexa que controla a formação,
transformação e aplicação de outros tipos de cognição social, tais
como o conhecimento, as opiniões e as posturas, e de representações
sociais” (DIJK, 2015a, p. 48). A ideologia funciona em função da
hegemonia (influência de Gramsci) do discurso dominante, o que
explica “como as ideologias são reproduzidas e como as pessoas podem agir, de seu próprio livre-arbítrio, no interesse dos que estão no
poder” (DIJK, 2015a, p. 24). Dito em outras palavras: a ideologia

- 173 -

faz com que as pessoas defendam ideias e valores que vão na direção
oposta aos seus próprios ideais. Em forma de pergunta, poderíamos
dizer: por que a classe trabalhadora defende e reproduz um discurso
que defende os interesses do empregador? Resultando, muitas vezes,
na perda de seus direitos sociais. A resposta é: este é o funcionamento hegemônico da ideologia. “As ideologias são, então, os sistemas globais e abstratos que organizam essas atitudes socialmente
partilhadas” (DIJK, 2005, p. 118). Portanto, as ideologias são compartilhadas pelos grupos, o que, de certa forma, identifica os mesmos, fortalecendo-os na medida em que defendem seus interesses,
concepções e valores, o que organiza o próprio discurso. O aspecto
sociocognitivo é importante porque é através dele que os modelos
mentais1 e as representações se efetivam gerando práticas sociais
ideológicas (DIJK, 2015b).
Os modelos mentais geram atitudes comportamentais, que representam a ideologia de determinados grupos. Neste sentido, não se
trata de conceber a ideologia como algo positivo ou não, mas como
um funcionamento que é inerente à identidade, saberes, valores dos
grupos etc., pois a ideologia é sempre compartilhada por seus pares. Um exemplo é o de grupos que compartilham ideologicamente
e exercem ações racistas, assim como a ideologia está presente nos
grupos antirracistas. “As ideologias são sistemas de crenças compartilhadas por grupos com a finalidade de promover seus interesses
e orientar suas práticas sociais e políticas” (DIJK, 2015b, p.54). Na
concepção de van Dijk, as ideologias não se manifestam de forma
individual, pois o que as caracteriza é o fato de serem compartilhadas com seus grupos. Neste sentido, um dos objetivos dos analistas é
identificar a ideologia que fundamenta a prática social do grupo que
a representa.
As ideologias são sócio-historicamente construídas no interior das relações sociais, pois ninguém nasce com a ideologia, ela
é aprendida, assimilada de acordo com os grupos que o indivíduo
se sente pertencente. Como existem diversos grupos, inclusive com
interesses antagônicos, geralmente a ideologia é utilizada na defesa
de seu próprio grupo e em oposição ao grupo que representa outros
1 “Os modelos são definidos como representações mentais incorporadas e subjetivas de
experiências, ações e situações pessoais, representadas na parte da memória episódica
(autobiográfica) da memória de longo prazo” (DIJK, 2015b, p. 55).
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interesses. Ou seja, a ideologia opera por intermédio da polarização
entre grupos: Nós e Eles. Para van Dijk (2005, 2015a, 2015b), esta
relação se configura através do endogrupo e do exogrupo, em que:
[...] o discurso ideológico dos membros de um grupo (endogrupo), por exemplo, tipicamente enfatizam, de várias maneiras
discursivas, as características positivas no Nosso próprio grupo e
seus membros, e as (supostas) características negativas dos Outros, o grupo de fora (exogrupo). (DIJK, 2015a, p. 14).

A relação que se estabelece entre o endogrupo e o exogrupo é
de que tudo o que for nosso é valorizado, exaltado, positivado e tudo
o que os representa é desvalorizado, menosprezado, negativado, enfim, se estabelece uma relação ofensiva em relação ao outro.
Alguns dos conceitos da Análise Crítica do Discurso foram
elencados para que o leitor perceba alguns aspectos epistemológicos
da teoria. O que é importante ressaltar é que para que o pesquisador
utilize a ACD na pesquisa qualitativa, seu objeto de estudo terá, necessariamente, que dialogar com esses e outros conceitos.

Conclusão
A partir da Análise Crítica do Discurso de Teun Adrianus van
Dijk, conclui-se que o discurso veiculado por importantes meios de
comunicação de massa contribui para criar um consenso e, ao considerar a dimensão sociocognitiva, a ideologia opera de forma que
exista uma identificação com determinados grupos. Havendo esta
identificação ideológica, poderá existir a influência na formação de
opinião de seus leitores. Com isso, o discurso que é público (através
da mass media) pode contribuir para a manutenção e reprodução das
relações de poder, especificamente, quando ocorre o abuso de poder
(dominação de uma classe sob outra) reforçando relações de desigualdade social.
A ACD pode contribuir para a produção do conhecimento
na área do Serviço Social, pois suas bases advêm de uma vertente
crítica, uma visão materialista do discurso. É um dos aspectos em
comum com a área do Serviço Social, subsidiado pelo projeto ético-político profissional, bem como pelo código de ética. Em outras
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palavras, a concepção da ACD e do Serviço Social possuem como
denominador comum o combate ao abuso de poder, às injustiças sociais, à dominação de uma classe sobre a outra. É uma luta constante
e resistente contra o racismo, a intolerância, o sexismo e qualquer
tipo de desigualdade social e econômica.
Esperamos que este capítulo tenha despertado a curiosidade
do leitor em aprofundar os estudos na Análise Crítica do Discurso,
para que possa ler diretamente na fonte a produção teórica de van
Dijk.
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DISPOSITIVO TEÓRICO-METODOLÓGICO
NA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO:
uma experiência em pesquisa
Gleny Terezinha Duro Guimarães1

Introdução
Um dos maiores dilemas entre os pesquisadores diz respeito
ao tipo de análise que será utilizada e ao procedimento para a realização da investigação. Para a pesquisa qualitativa existem muitas
opções. Mas, quando se opta pela Análise de Discurso, independente
da abordagem, opta-se, também, por uma concepção de que a teoria
implica os pressupostos metodológicos e vice-versa; sendo assim, na
Análise de Discurso é indissociável o dispositivo teórico-metodológico. Exatamente por ser um processo interdependente, o analista
pergunta a si mesmo: como desenvolver o processo analítico na relação interdependente com o constructo teórico?
Na Análise de Conteúdo, que se caracteriza como uma técnica, cujo procedimento metodológico é previamente definido de
acordo com cada técnica (BARDIN, 2004), a análise, geralmente,
se configura como última etapa da pesquisa. Na Análise de Discurso
isso não ocorre. O dispositivo metodológico é construído durante o
processo de pesquisa, dialogando constantemente com a teoria que
o norteia. Isto poderá causar ao analista a sensação de percorrer um
percurso de incertezas, inseguranças, e fazer com que ele constantemente se pergunte: estou fazendo certo? Não existe certo ou errado,
pois este é um processo que se constrói durante o decorrer de toda a
pesquisa; suas fronteiras são delimitadas pela teoria, e é exatamente
este processo que na pesquisa qualitativa garante o rigor científico.
Porém, para isso, é necessário que se tenha o rigor em descrever todo
1 Pós-Doutorado em Serviço Social (Universidade Católica de Lisboa); Doutorado em
Serviço Social (PUCSP); Docente na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social, Escola de Humanidades da PUCRS; Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática – PPGEDUCEM/PUCRS. Coordenadora do
Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
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o processo da investigação, de forma a dar visibilidade à articulação
teoria-análise. Não se trata de um caminho linear, pelo contrário, este
é um percurso dialético, de idas e vindas, de reconstruções constantes, de incertezas que serão sanadas somente ao final da pesquisa.
Neste sentido, a relação entre teoria-metodologia se realiza
durante todo o processo de pesquisa, desde a construção do projeto
de pesquisa (considerando todos os itens que o caracterizam) até a
escrita final do trabalho da pós-graduação stricto sensu. Ou seja, da
primeira linha da introdução até a última das considerações finais, se
evidencia a articulação entre os pressupostos teóricos com a metodologia de análise, mas, para tanto, é necessário ter o rigor de demonstrar, detalhar e descrever a mesma.
Todas as vertentes da análise de discurso, pois “não existe
uma única análise de discurso” (GILL, 2002, p. 244), implicam em
escolhas teóricas e, portanto, não podemos separá-las do dispositivo
metodológico, como se fossem dimensões independentes; pelo contrário, ambas se constituem. Especificamente sobre os procedimentos metodológicos para os estudos críticos do discurso não existe um
roteiro previamente estabelecido a ser seguido, muito embora a teoria
sempre disponha pistas sobre os elementos a serem considerados.
Originariamente, nenhuma Análise de Discurso apresenta etapas
pré-estabelecidas a serem seguidas. Isto possibilita ao analista construir a forma e o jeito de articular o dispositivo teórico-analítico. Isto
ratifica a ideia de que este processo não pode ser construído empiricamente, ele ocorre durante todo o processo de pesquisa, nos limites
e parâmetros teóricos.
Na ACD, se pode utilizar da composição de vários tipos de
análise, como a análise gramatical, a pragmática dos atos de fala e
dos atos comunicativos, a retórica, a “estilística, de estruturas específicas como narrativa, argumentação, notícias jornalísticas, livros didáticos etc., conversacional da fala em interação, semiótica de sons,
imagens e outras propriedades multimodais do discurso e da interação” (DIJK, 2015, p. 11). Ressaltando, entretanto, que qualquer escolha implica articulação com os pressupostos teóricos, o que, por si
só, significa traçar um percurso imbricado com o objeto da investigação. Este pressuposto já determina que o dispositivo teórico-metodológico será singular, não havendo a possibilidade de uniformização.
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É importante destacar que quando o pesquisador realiza uma
análise, ele não precisa dar conta de todo espectro teórico do autor
a que está se filiando, mas deverá mobilizar os conceitos que se
relacionam ao seu objeto de pesquisa.
Considerando o dilema de como realizar a análise, este capítulo tem o objetivo de sinalizar algumas pistas de aspectos a serem
levados em consideração na articulação entre teoria e metodologia
na ACD de van Dijk. Como mencionado anteriormente, não é possível realizar a análise sem a apropriação teórica, e, por isso, para
o pesquisador que é iniciante na ACD indicamos a leitura prévia
do capítulo anterior, Análise Crítica do Discurso de van Dijk: caracterizando alguns conceitos, base necessária para articular com o
dispositivo metodológico.
Este capítulo é composto por duas seções. A primeira delas
enfoca conceitos diretamente relacionados às estruturas do texto, necessários para se realizar a ACD, tais como: contexto global, local,
modelos mentais, estruturas formais do texto e categorias ideológicas. Estes conceitos serão necessários para compreensão do Quadro
1 (exibido mais adiante neste capítulo), que é elaborado com o propósito de sistematizar alguns elementos que o analista poderá considerar no processo analítico do corpus. Destacamos que é uma proposta
pedagógica2 e não deve ser pensada como roteiro para a realização
da ACD. A segunda seção socializa o percurso teórico-metodológico
utilizado na pesquisa Método para Análise de Discurso: contribuições de Bakhtin e Van Dijk, em que se elaborou coletivamente um
quadro que norteou as análises realizadas no grupo de pesquisa. O
objetivo desta seção é demonstrar como foi realizada a articulação
teoria-metodologia, uma vez que é constitutivo da Análise de Discurso não ter um procedimento padrão para a realização da mesma.

Modelo contextual mental, estrutura formal do texto e
ideologia
A Análise Crítica do Discurso está “interessada essencialmente na maneira como o poder, a dominação e a desigualdade social
2 Destacamos que a finalidade é meramente pedagógica, já que um dos aspectos que me
motiva a escrever este capítulo é o fato de ser docente nas disciplinas de: Análise de Conteúdo e Análise de discurso, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Escola de
Humanidades da PUCRS; e, também, na disciplina de Fundamentos básicos da Análise de
Discurso na pesquisa qualitativa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação
em Ciências da Matemática, da Escola Politécnica da PUCRS. Nestas disciplinas, sempre
surge o questionamento por parte dos discentes de “como se faz a análise?”.
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são estabelecidos, reproduzidos e combatidos através do discurso”
(DIJK, 2004, p. 12). Trata-se de uma disciplina que estuda a forma
como o discurso, principalmente o de domínio público, pode estar a
serviço de submeter os interesses de uma classe sobre outra, especificamente de um grupo sobre outro, o que significa que estão em
jogo interesses distintos e até mesmo antagônicos. A esta concepção
se imbricam conceitos3 como: dominação, abuso de poder, manipulação, controle, que estão presentes em toda a produção teórica do
linguista holandês Teun van Dijk (DIJK, 2005; 2015a; 2015b).
Nesta perspectiva, a Análise de Discurso deve ser compreendida como uma “prática-teórica historicamente construída” (MINAYO, 1999, p. 217) que perpassa as relações sociais, ou seja, o
discurso é concebido como uma prática social que caracteriza as
relações sociais. O que torna distinta a Análise de Discurso na perspectiva de Dijk é compreender o discurso e, por consequência, as
práticas sociais da sociedade, sob a ótica da dimensão da cognição.
Nesta perspectiva, os pressupostos teórico-metodológicos da ACD
são articulados a partir da triangulação entre sociedade, discurso e
cognição.
É na dimensão sociocognitiva que se situa o conceito de modelo contextual mental, isto é, o conceito de modelo que deve ser
compreendido a partir do eixo cognitivo. Ou seja, o modelo mental
cria estruturas passíveis de serem replicadas (através da memória)
para a compreensão da linguagem4 a partir de representações. O autor define: “os modelos são definidos como representações mentais
incorporadas e subjetivas de experiências, ações e situações pessoais, representadas na parte da Memória Episódica (autobiográfica)
da Memória de Longo Prazo” (DIJK, 2015b, p. 55).
3 Um exemplo que o leitor, facilmente, identifica a aplicabilidade destes conceitos é quando van Dijk aborda o tema sobre o racismo (DIJK, 2005; 2015a; 2015b).
4 Em Linguística, “entende-se por linguagem qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto
é, conteúdos da consciência. A linguagem se realiza historicamente mediante sistemas de
isoglossas comprovados numa comunidade de falantes, conhecidos com o nome de línguas” (BECHARA, 2009, p. 16). Na Análise de Discurso pecheutiana, além da expressão
consciente, a linguagem remete, também e principalmente, aos sentidos em que se pode
verificar a irrupção do inconsciente do sujeito, em índices (atos falhos, chistes, lapsos de
memória, gagueiras etc.) que se materializam na língua, isto é, no sistema linguístico ordenado. É importante ressaltar que o sistema da língua, na AD, comporta e depende destas
falhas para significar.
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Percebam a articulação que o autor realiza entre modelo mental e contexto. O modelo mental se aplica em diferentes contextos a
partir da interação social que é estabelecida. “Contexto é aqui definido como sendo a estrutura mental representada das propriedades da
situação social que são relevantes para a produção e compreensão do
discurso” (DIJK, 2005, p. 24). No senso comum, o contexto se aplica a situações amplas da realidade, por exemplo, contexto nacional
e internacional. Na área da Literatura, é “utilizada para designar as
instâncias enunciativas e os elementos extralinguísticos relevantes
para a compreensão de um texto ou de um discurso” (RODRIGUES,
2009, p. 1). Mas o contexto, na perspectiva da ACD, se refere aos
elementos internos e externos próximos, que caracterizam o evento
comunicativo, compondo, desta forma, o significado do discurso.
Destacando que o conceito de contexto é compreendido a partir da perspectiva sociocognitiva, o contexto representa uma estrutura mental em que os discursos são produzidos a partir das relações
sociais em que a comunicação é estabelecida. Em outras palavras,
o contexto seria “uma representação mental das ocorrências, das situações” (GUIMARÃES, 2012, p. 446), que são vivenciadas e que
caracterizam as condições em que a comunicação se realiza. Desta
forma, se percebe a relação de contexto com modelos mentais.
Os modelos contextuais são fundamentais, “porque constituem a interface entre a informação mental (conhecimento) sobre
um acontecimento e os significados concretos que estão a ser construídos num discurso” (DIJK, 2005, p. 50). O modelo contextual que
constitui a estrutura discursiva é composto pelo contexto global e
pelo contexto local. O contexto global5 considera as determinações
sociais, históricas, econômicas, culturais que estão diretamente relacionadas ao evento comunicativo e que irão compor o significado do
discurso. Nas palavras do autor, o contexto global é definido “pelas
estruturas sociais, políticas, culturais e históricas em que um evento comunicativo ocorre. Na ACD, eles constituem, frequentemente,
a base racional explicativa e crítica do discurso e da sua análise”
(DIJK, 2005, p. 48).
Para analisar o discurso a partir do contexto global, é necessário que o pesquisador tenha conhecimento prévio dos fatos his5 Todos os conceitos negritados que estão sendo explicados durante o capítulo, irão aparecer de forma sistematizada nos quadros 1 e 2.
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tóricos, econômicos, sociais e políticos que determinam o contexto
enunciativo. Portanto, não é possível realizar nenhum tipo de análise
se o pesquisador não tiver conhecimento suficiente e prévio sobre o
objeto em que se situa o material empírico da análise, o que Dijk vai
chamar de “background do pesquisador” (DIJK, 2005, p. 221).
Não somente o contexto global é importante, mas também o
contexto local. Este se refere aos elementos imediatos que contextualizam o discurso, tais como: a caracterização do evento comunicativo (realidade imediata da comunicação ou interação considerando tempo e espaço); caracterização do veículo de comunicação (por
exemplo, linha editorial); e caracterização do gênero6 textual/discursivo. Estes aspectos são importantes porque caracterizam quem
produz o discurso, por que o produz, para quem e com que finalidade. Na perspectiva de Dijk, o contexto, incluindo o global e o local,
é definido a partir da
característica da situação imediata, interacional, em que um
evento comunicativo tem lugar. Algumas das propriedades dessa situação são o seu domínio global (política, negócios), a ação
global (legislação, propaganda), os participantes em vários papéis comunicativos e sociais, bem como as suas intenções, fins,
conhecimento, normas e outras crenças. Defendemos que tais
contextos constrangem as propriedades do texto e da fala. Isto
é, o que dizemos e como dizemos depende de quem está a falar
com quem, quando e onde, e com que propósito. (DIJK, 2005,
p. 48).

Cabe destacar que o significado do discurso não é determinado pelo contexto, mas a relação é inversa, na forma como os modelos mentais atribuem significado ao contexto. Novamente, a relação
entre sociedade, discurso e cognição percorre a teoria de Dijk e, em
suas palavras, não são as várias propriedades da situação local que
“controlam o constrangem o texto e a fala, mas os modos como os
utilizadores da linguagem interpretam ou definem estas propriedades
nos seus modelos contextuais mentais” (DIJK, 2005, p. 48).
Um dos aspectos que compõem o contexto local e que também está relacionado à estrutura formal do texto é o gênero textual/
discursivo. “Um gênero é um tipo de texto ou de fala ou, mais am6 Gênero textual/discursivo não se refere ao gênero masculino ou feminino, mas sim a
categorias mais ou menos fixadas de classificação, correlacionadas à prática comunicativa.
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plamente, de atividade verbal ou evento comunicativo” (DIJK, 2017,
p. 207). Os discursos apresentam gêneros textuais que caracterizam
determinada convenção de um grupo, ou seja, são dizeres ou expressões, e até mesmo saudações, que são compartilhadas por determinados grupos e que os caracteriza. Um exemplo é o termo questão
social, que para os assistentes sociais possui um significado peculiar
e diz de um posicionamento ideológico e hegemônico da formação
profissional; o uso deste conceito indica um pertencimento ao grupo
de profissionais que se identificam com a mesma concepção. O mesmo ocorre com o gênero jornalístico, que controla estruturas semânticas que são peculiares a determinados meios de comunicação, ou
até mesmo quando os editores decidem veicular determinada matéria
em detrimento de outras (DIJK, 2005).
O gênero discursivo se caracteriza também por outros aspectos, tais como: a) as funções pragmáticas do discurso, que podem se
dar através de “comandos, ameaças, leis, regulamentos, instruções
e, mais indiretamente, por meio de recomendações em conselhos”
(DIJK, 2015a, p. 52); b) os tipos persuasivos de discurso; c) as formas prescritivas de discurso e, finalmente, d) as várias modalidades
de narrativas. Na perspectiva da ACD, o gênero textual/discursivo
está relacionado a vários aspectos, tais como estilo formal, que inclui
questões lexicais e semânticas; funções pragmáticas e persuasivas;
polarizações ideológicas, enfim todos os atributos formais definem
“classes de gênero (por exemplo, o discurso formal, institucional e
político, o discurso da mídia) ou, antes, classes de tipos de texto/fala
(por exemplo, fala formal, discurso opinativo, discurso argumentativo etc.)” (DIJK, 2017, p. 210).
Outra característica a ser considerada na estrutura formal
do texto são os tópicos ou macroestruturas semânticas. “Os tópicos
representam aquilo sobre que versa o discurso, globalmente falando,
e explicam a coerência global do texto e da fala” (DIJK, 2005, p. 41).
Decorre que o receptor da comunicação, por meio dos significados
globais (do texto) ou tópicos dos discursos, possibilita uma
organização mental para atribuir significado ao texto. Os tópicos são
inferidos através do contexto ou são expressos por “títulos, sumários,
resumos, orações temáticas ou conclusões” (DIJK, 2005, p. 41).
Podemos dizer que os tópicos são os destaques que encontramos nos
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textos e, ao mesmo tempo, que demarcam aquilo que o enunciador
deseja destacar como subdivisões do texto ou do evento comunicativo.
Outras características da estrutura formal do texto, que o
analista poderá se deter para compreender o significado do discurso, são: a estrutura lexical71e sintática82da linguagem. A sintaxe corresponde aos aspectos gramaticais da língua, que poderão impelir
sentidos diferentes ao discurso, dependendo da forma como são utilizadas no texto. “Por exemplo, as sentenças ativas e passivas ou de
nominalizações colocam a descrição de um evento em perspectivas
diferentes, dando ou tirando o realce à agentividade dos participantes
a que se faz referência” (DIJK, 2017, p. 230). Em outras palavras,
o autor exemplifica que o uso da voz passiva poderá minimizar um
evento grave ou violento, favorecendo aquele que praticou tal ato, ou
seja, invertendo o foco de agência naquela dada construção.
Para a ACD, a escolha lexical também se relaciona com o
sentido que o discurso irá produzir, isto é, a escolha de determinadas
palavras, termos e expressões estão associadas a significados socialmente convencionados.
[...] a escolha lexical é antes de mais nada definida pelos significados ou pelos modelos de eventos subjacentes dos usuários
da língua: como uma estratégia geral, as pessoas optam pelas
palavras que expressam da maneira mais exata possível a informação específica que está presente nos modelos de eventos. Dadas várias palavras que têm mais ou menos o mesmo significado
(semântica), podem ser usadas as alternativas que, além disso,
assinalam algum condicionamento contextual, tal como está representado no modelo do contexto. (DIJK, 2017, p. 238).
7 “É tarefa da lexicologia o estudo dos lexemas, suas estruturas e variedades e suas relações com os significantes. Entende-se por lexema a unidade linguística dotada de significado léxico, isto é, aquele significado que aponta para o que se apreende do mundo
extralinguístico mediante a linguagem. Assim, em amor, amante, amar, amavelmente o
significado léxico é comum a todas as palavras da série [...] há disciplinas lexicológicas
preocupadas com a origem das palavras. Aí temos a etimologia (estudo da origem delas),
a onomástica (estudo histórico dos nomes próprios, dividida em antroponímia – história
dos nomes de pessoa – e toponímia – história dos nomes de lugares)” (BECHARA, 2009,
p. 39-40).
8 “A parte central da gramática pura é a morfossintaxe, também com menos rigor estudada
como dois domínios relativamente autônomos: a morfologia (estudo da palavra e suas
‘formas’) e a sintaxe (estudo das combinações materiais ou funções sintáticas)” (BECHARA, 2009, p. 39). De uma forma geral, a sintaxe se refere a todos os aspectos formais da
estrutura de uma língua.
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As estruturas semânticas, como a lexicais e sintáticas, indicam as relações proposicionais do discurso “como as pressuposições, e pelos recursos imagéticos” (OLIVEIRA, 2013, p. 332), que
serão utilizados no texto, como, por exemplo, as “estruturas de som
na fala (e.g. entonação, ênfase, volume, tom, aplausos, risos); estruturas gráficas no texto impresso (títulos, colunas, colocação, tipo de
letra, fotos etc.); organização (esquemática) global do discurso (e.g.,
argumentação)” (DIJK, 2005, p. 222). É importante destacar que a
ênfase ou não na análise sintática e lexical dependerá do interesse do
analista em relacionar estas estruturas ao seu objeto de pesquisa, bem
como sua área de formação.
Um dos temas de destaque abordados na ACD é a ideologia. Ela expressa interesses, valores e identidade compartilhados por
grupos sociais, pelos quais são representadas as concepções, os interesses e os valores defendidos pelo grupo. Podemos dizer que a
ideologia compartilhada é o que une determinado grupo. Ou seja, as
ideologias “são os axiomas básicos de representações sociais que os
grupos partilham sobre eles mesmos e sobre as suas relações com
outros grupos, incluindo categorias como critério de pertença, atividades, finalidades, valores e recursos cruciais de grupo” (DIJK,
2005, p. 221).
Diferentemente de outras concepções de ideologia9,3na ACD
ela também é compreendida a partir do tripé da cognição, sociedade
e discurso, sendo definida como “uma forma de cognição social”
(DIJK, 2015a, p. 48) e, portanto, também se relaciona aos modelos
mentais. Mas cabe destacar que aqui a ideologia não é concreta, pelo
contrário, ela é abstrata e genérica, operando sempre no âmbito grupal (DIJK, 2015b; 2005). Assim, na abordagem da ACD, a dimensão
ideológica não é analisada de forma individualizada, mas, sim, quando é socialmente compartilhada pelo grupo.
Como sistemas socialmente compartilhados de ideias, as ideologias fazem parte de uma rede muito complexa de representações
mentais de base neurológica armazenadas na Memória de Longo
Prazo (assim chamada “semântica”). Como no caso do conhecimento socioculturalmente compartilhado das comunidades, elas
são adquiridas de forma lenta e se apresentam relativamente es9 Não havendo espaço para esta interessante discussão, o leitor interessado em estudar
outras concepções, poderá consultar o livro Ideologia, de Terry Eagleton.
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táveis, a fim de servirem como uma base cognitiva fundamental
para a conduta social e o discurso cotidiano dos membros do
grupo. (DIJK, 2015b, p. 54).

Além das ideologias serem gerais e abstratas, bem como reproduzidas no âmbito grupal, na ACD elas ainda são consideradas
a partir dos seguintes pressupostos: as ideologias são cognitivas e
sociocognitivas; “são sociais; não são verdadeiras ou falsas; elas podem ter vários graus de complexidade; têm manifestações que variam de acordo com o contexto” (DIJK, 2005, p. 137-139).
Uma das características enfatizadas na ACD, e que evidencia
o discurso ideológico, é quando ocorre a polarização entre dois grupos: o endogrupo (nós) em oposição ao exogrupo (eles) (DIJK, 2005;
2015a; 2015b). O endogrupo se percebe quando o próprio grupo se
autovaloriza, destacando seus aspectos positivos. Quando este mesmo grupo assume uma atitude de oposição (ideias, valores, crenças)
e julgamento avaliativo (que muitas vezes está acompanhado de discriminação, preconceitos, racismo) em relação a qualquer outro grupo, está se posicionando ideologicamente em relação ao exogrupo.
Do ponto de vista do endogrupo, os aspectos negativos são exaltados
no exogrupo.
Essa polarização discursiva é tipicamente caracterizada por reforçar as propriedades positivas de NÓS, o endogrupo, e as propriedades negativas DELES, o exogrupo. Ao mesmo tempo, as
propriedades negativas do endogrupo e as positivas do exogrupo são tipicamente desenfatizadas, atenuadas, mitigadas ou simplesmente ignoradas ou escondidas. (DIJK, 2015b, p. 56).

Identificar e explicitar a polarização entre endogrupo e exogrupo é uma das tarefas do analista, porém nem sempre o discurso
ideológico está explicitado no texto, por isso é necessário identificar
as opiniões e valores implícitos, e que algumas vezes estão na forma
de negação dos mesmos. “Logo, é necessário examinar mais sistematicamente a estrutura semântica do texto para as várias formas de
implicação, indiretas ou negação” (DIJK, 2005, p. 222).
O implícito também pode ocorrer sob a forma de “dar a entender”, ser conduzido a uma determinada conclusão, o que na ACD
pode implicar, também, numa manipulação. “Assim um traço típico
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da manipulação é o de comunicar crenças implicitamente, isto é, sem
as afirmar de fato, havendo por isso menos hipóteses de elas serem
postas em causa” (DIJK, 2005, p. 27).
O pesquisador, ao ler diretamente os textos de Dijk, irá perceber que o mesmo utiliza diversas vezes o termo “categoria”. E aqui
gostaríamos de abrir um parêntese. Ao se referir à categoria10,4Dijk
arrola ao termo aspectos que compõem o significado do discurso,
citados, por exemplo, em relação às seguintes circunstâncias:
Consiste em categorias como a definição global da situação, a
localização (tempo e espaço), as ações em curso (incluindo discursos e gêneros de discurso), os participantes em vários papéis,
comunicativo, social ou institucional, bem como as suas representações mentais: finalidades, conhecimento, opiniões, atitudes
e ideologias. Controlar o contexto implica controlar uma ou
mais destas categorias, e. g., determinar a definição da situação
comunicativa, decidir o tempo e espaço do evento comunicativo
ou onde os participantes podem ou devem estar presentes, e em
que papéis, ou decidir que conhecimento ou opiniões eles devem
(não) ter e que tipo de ações sociais podem ou devem ser realizadas pelo discurso. (DIJK, 2005, p. 24).

Como o leitor-pesquisador já deve ter percebido, a teoria
que constitui a disciplina da ACD é vasta, muitos conceitos ainda
podem ser explorados. No entanto, para este capítulo, destacamos
aqueles que são aludidos no Quadro 1, abaixo. A finalidade deste
quadro é pedagógica, de forma a sistematizar alguns aspectos na articulação do dispositivo teórico-metodológico da ACD. Destacamos
que o Quadro 1 não deve ser utilizado na modalidade de um roteiro
com etapas sequenciais, seria um equívoco, mas poderá ser utilizado
como um exemplo de aspectos que o analista poderá considerar para
dialogar com seu objeto de pesquisa, reformulando, reordenando e
reconstruindo-o, de acordo com seu percurso investigativo. É, na
verdade, apenas uma sugestão de ponto de partida para o analista.

10 Destaco que “categoria” não se refere ao mesmo sentido que geralmente é utilizado na
Análise de Conteúdo de Bardin. “É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos
da mensagem” (BARDIN, 2004, p. 32).
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Quadro 1: Sistematização da articulação do dispositivo teórico-metodológico da
ACD.

Fonte: Elaborado por Guimarães, Gleny T. D. (2021), com base em Dijk (2005;
2015a; 2015b, 2017).
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Socializando o percurso teórico-metodológico
É importante que toda a pesquisa realizada apresente, além
dos seus resultados, a descrição de como ocorreu o processo
metodológico/analítico. Isto demonstra uma perspectiva divergente
do que Salles e Dellagnelo (2019) constataram. Para as autoras, na
maioria das vezes, os trabalhos que utilizaram a ACD como “método
de análise de dados não esclarecem em detalhes a operacionalização
da metodologia, ou seja, mantêm o foco nos resultados da pesquisa
e menos na operacionalização do método” (SALLES; DELLAGNELO, 2019, p. 416). É indiscutível a necessidade de todas as pesquisas
demonstrarem detalhadamente o percurso construído ao longo do
processo.
Nesta seção, demonstramos o processo analítico percorrido
para a realização da pesquisa Método para Análise de Discurso:
contribuições de Bakhtin115e Van Dijk, desenvolvida pelo Grupo de
Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso – GPsT.
Por se tratar do Edital BPA/PRAIAS, que incentivava a realização
de pesquisas entre áreas do conhecimento, tal pesquisa foi realizada
a partir da parceria entre os Programas de Pós-Graduação em Serviço Social e em Letras, vinculados à Escola de Humanidades da
PUCRS, durante o período de 2018 a 2020. Foi financiada com bolsa
de iniciação científica e contou com os discentes Luiza Guzinski da
Silva (2018); Maria Eduarda Ribeiro da Silva (2019-2020) e Maurício Moni Pereira (2020). O docente responsável pelas análises a
partir do Círculo de Bakhtin foi o Prof. Dr. Cláudio Primo Delanoy,
do Curso de Letras.
Não podemos deixar de mencionar que a realização da referida pesquisa foi coletiva, durante o período de execução, produção
do relatório final e na publicação de diversos artigos divulgando os
resultados da pesquisa. A equipe gepistiniana também era composta
por outros discentes: a bolsista de IC Laura Lima dos Santos CNPq/
PIBIC (10/2018-07/2020); a mestranda Andréa Beltrão CAPES/
PROEX (2018-2019); a doutoranda Cássia Engres Mocelin CAPES/
PROEX (2018-2019); a doutoranda Ana Claudia Storchi Carlos CAPES/PROEX (2019-2020) e a mestranda Vanessa de Oliveira Pereira
CAPES/PROEX (2019-2020).
11 Neste capítulo, não iremos abordar o dispositivo teórico-metodológico referente ao
Círculo de Bakhtin.
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Na presente seção, enfocaremos especificamente a descrição
do processo analítico. Destacamos, mais uma vez, que esta descrição
não deve ser compreendida como um guia, “pois não há procedimento fixo para se fazer análise de discurso” (FAIRCLOUGH, 2008,
p. 275), mas sim como um exemplo, tendo o propósito de inspirar
outros analistas a percorrerem seus próprios caminhos, a partir do
diálogo teórico.
Inicialmente, a equipe do GPsT, que se reunia semanalmente,
realizou o estudo teórico sobre a ACD de Dijk e a Teoria Dialógica
de Bakhtin, focando nas seguintes modalidades: leituras individuais
para fomentar o debate em grupo do material estudado; realização
de oficinas de estudo; debates a partir de vídeos e documentários.
Ainda neste percurso de apropriação teórica, foi sendo realizado em
paralelo um glossário conceitual referente à ACD.
Posteriormente, se pensou na delimitação do tema articulando
a constituição dos aspectos teóricos com a constituição do corpus
empírico, a fim de determinar o critério de seleção das reportagens.
Ao ser realizado este pré-levantamento das reportagens, encontrou-se duas limitações de acesso às mesmas. A primeira, diz respeito ao
acesso às reportagens, já que o grupo não tinha a assinatura dos jornais, tornando necessário acessá-los por intermédio da biblioteca da
PUCRS. A segunda limitação refere-se ao tipo de filtro que os sites
disponibilizam, sendo necessário reavaliar os critérios de seleção do
corpus da pesquisa, priorizando meios midiáticos que disponibilizassem o acesso gratuito e que tivessem como forma de busca o período
de publicação e a temática que, na época, era a Reforma Trabalhista.
Na sequência, foi realizada a pré-análise de uma das reportagens e, paralelamente, foi sendo construído o Quadro 2. Ele tinha o
objetivo de orientar os aspectos que seriam considerados importantes
para a realização da análise de todo o corpus, na medida em que
é necessário ter o mesmo procedimento no tratamento do material
empírico.
A primeira coluna foi subdividida em tópicos que demarcassem momentos diferentes do processo, seguiu-se a lógica de elaboração de um texto de alguma forma que correspondesse à estrutura
de uma redação textual: início, desenvolvimento e finalização. Na
segunda coluna, foram elencados os subtópicos que seriam caracterizados, descritos para compor o processo teórico-analítico.
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A caracterização correspondia ao que Dijk (2005; 2015a;
2015b) conceitua como contexto local. Após a seleção das reportagens, foi realizada a codificação das mesmas. Era composta por
letras e números. A primeira letra correspondia ao tipo de notícia
(no caso eram reportagens); a segunda letra correspondia ao veículo
em que a reportagem havia sido publicada e, por fim, o número indicando a sequência em que iam sendo analisadas. O resultado foi, por
exemplo, RZH1, onde se lê: Reportagem do Jornal Zero Hora, primeira da lista. Este código servia aos analistas como auxílio rápido
para se voltar à reportagem sempre que necessário, pois, na análise,
os materiais devem ser lidos, consultados e referenciados dezenas
de vezes.
Ainda para auxiliar na identificação e organização do corpus,
foram elaborados vários quadros em que eram sistematizadas as seguintes informações: código; título da reportagem; data de publicação; autoria; caderno em que foi publicado; tamanho da reportagem;
assunto da reportagem (relacionando ao tema da Reforma Trabalhista); link da reportagem e referências da reportagem. Estas referências
seguiam as normas da ABNT, tanto no formato de como a mesma
seria referida enquanto citação direta, como a forma com que ela iria
aparecer nas referências do relatório final e nos artigos que seriam
publicados. Cada um destes aspectos era considerado para a análise,
sempre em relação com a teoria.
[...] a(s) pertença(s) de grupo do autor, os objetivos do evento comunicativo, o gênero, a(s) audiência(s) intencionada(s), a localização (tempo, local), o veículo midiático etc. [...] Por exemplo,
um editorial pode funcionar como uma crítica e um conselho
para grupos específicos (frequentemente elites) ou instituições e
envolver, por isso, relações de poder entre os media e escritores
dos media por um lado, e esses outros grupos, por outro. (DIJK,
2005, p. 221).

O segundo tópico do quadro foi a contextualização, que corresponde, na ACD, aos aspectos do contexto global, ou seja, considerar na produção do significado do discurso o contexto sócio-histórico,
a partir dos acontecimentos externos relacionados aos fatos relatados
na reportagem. Para isso, foi necessário um acompanhamento dos
acontecimentos legais em relação aos períodos antes, durante e após
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a implantação da Reforma Trabalhista, bem como aos fatos da conjuntura brasileira que a esses períodos estavam relacionados.
O terceiro tópico do quadro, a análise textual, é considerado
a partir dos elementos da estrutura formal do texto, que na perspectiva da ACD também se referem às estruturas de superfície do texto e estas “referem-se às formas variáveis da expressão ao nível da
realização fonológica e gráfica de estruturas subjacentes sintáticas,
semânticas, pragmáticas ou de outras estruturas abstratas” (DIJK,
2005, p. 123). De acordo com o objeto da pesquisa, as estruturas que
seriam observadas para a análise foram: se havia associação entre
a linguagem verbal e não verbal (desenhos, fontes, cores, imagens,
diagramação específica); o grau de formalidade ou informalidade da
linguagem; os sujeitos que eram mencionados ao longo da reportagem e os argumentos de fala que os caracterizavam, por exemplo,
se era um argumento de autoridade, trazendo a fala de juízes, advogados (na maioria das vezes não eram apresentados argumentos do
próprio trabalhador); identificando a escolha vocabular utilizada ao
longo da reportagem, o que também evidenciava a ideologia daquele
que escreve sobre o assunto e os conteúdos que eram destacados na
reportagem.
O quarto tópico elencou os conceitos teóricos que poderiam
ser considerados, relacionando ao objeto de pesquisa; entre eles destacamos: endogrupo vs exogrupo, lembrando que “se as ideologias
envolvem valores, elas manifestam-se tipicamente como crenças
avaliativas ou opiniões. Devem ser encontradas todas as opiniões no
texto que ponham em prática esta atividade polarizada entre Nós e
Eles” (DIJK, 2005, p. 222); Elite Simbólica; Abuso de Poder; Manipulação; Modelo mental (relacionando a cognição); Ideologia; Controle do discurso público; Padrões de acesso ao discurso. Ou seja,
conceitos que perpassam o constructo teórico da ACD e sobre os
quais o analista precisa ter conhecimento. Estes conceitos são relacionados ao propósito desta abordagem, que se centra “nas formas
de dominação que resultam em desigualdades e injustiças sociais”
(DIJK, 2015a, p. 10).
Por último, o tópico aspectos pós-textuais não se refere especificamente ao dispositivo teórico da ACD, mas diz respeito à escrita
do discurso acadêmico, cujas características principais são: indicar
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na análise contrapontos em relação aos argumentos encontrados ao
longo da reportagem, como apresentados os dados da realidade (por
exemplo, dados do IBGE sobre o crescente número de desemprego); articular as análises com outros autores, em relação ao tema
da pesquisa (Reforma Trabalhista); pontuar elementos divergentes
e convergentes entre os discursos analisados, possibilitando uma
análise mais ampla, considerando e comparando várias reportagens;
construir um texto corrido e argumentativo (para que não houvesse
apenas uma lista de tópicos, garantido que os mesmos seriam desenvolvidos); construir as considerações finais retomando os objetivos
da pesquisa; citar as referências de acordo com as normas da ABNT
e, por fim, anexar ao documento a reportagem (no mesmo padrão em
que ela foi publicada).
O quadro abaixo ilustra e sistematiza o que foi desenvolvido
nesta segunda seção do capítulo.
Quadro 2: Dispositivo de análise com base em Dijk:
Aspectos a considerar para a ACD – Dijk
Codificação do corpus;
Local, caderno e fonte da publicação;
Caracterização
Quem assina: (autor/es ou editorial);
Tamanho da reportagem (espaço ocupado pela reportagem);
Contexto sócio-histórico da publicação
Contextualização
(acontecimentos externos relacionados
aos fatos relatados);
Linguagem verbal e não verbal (desenhos, fontes, cores, imagens, diagramação específica);
Grau de formalidade ou informalidade
da linguagem;
Análise Textual
Sujeitos citados e argumentos de fala
(argumentos de autoridade);
Escolha vocabular (posição daquele que
escreve sobre o assunto);
Destaque (conteúdo do destaque da
reportagem);
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Dispositivo Teórico

Aspectos pós-textuais

Endogrupo vs exogrupo;
Elite Simbólica;
Abuso de Poder;
Manipulação;
Modelo mental (relacionando a cognição);
Ideologia;
Controle do discurso público;
Padrões de acesso ao discurso;
Contrapor os dados do discurso com
dados da realidade;
Articular as análises a outros autores;
Pontuar elementos divergentes e convergentes entre os discursos analisados;
Construir um texto corrido;
Construir considerações finais;
Referências;
Anexar à análise a reportagem (no mesmo padrão em que ela foi publicada).

Fonte: Sistematização dos autores que realizaram o relatório da pesquisa em
2018.

Tendo como referência o Quadro 2, as reportagens foram sendo analisadas, sempre tendo como premissa a articulação teórica.

Conclusão
A ACD não se constitui como um método de análise. Por consequência, não existe um modelo ou etapas a serem seguidas para a
realização da análise, pois é da estirpe da Análise de Discurso não se
caracterizar como uma técnica de aplicabilidade. Mas é possível que
os pesquisadores tenham exemplos, para que, a partir disso, possam
criar seus caminhos metodológicos, articulados aos pressupostos
teóricos que caracterizam a ACD.
Esperamos que este capítulo possa servir de inspiração pedagógica para que os futuros analistas se desafiem a utilizar a ACD
em suas pesquisas de cunho qualitativo. Esta vertente de análise do
discurso contribui para instrumentalizar o/a pesquisador/a/e na rea- 196 -

lização de uma leitura crítica da realidade, na relação sócio-histórica
entre discurso, sociedade e cognição.
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A VEICULAÇÃO DA MÍDIA SOBRE O
TELETRABALHO:
(des)regulamentações após a Reforma
Trabalhista
Cristiane Matiazzi Posser1
Martha Izabel Di Franco Machado2
Luiza Guzinski da Silva3
Clarissa Constant de Constant4

Introdução
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) são compreendidas como as ferramentas que, com base nas tecnologias digitais, buscam promover a comunicação a partir de ambientes on-line. “TDICs são aquelas surgidas com a web 2.0 como
E-mail, Fóruns, Wiki, Softwares, Redes Sociais, Youtube, Blogs…”
(BORIM, 2015, p. 13) e estão cada vez mais presentes na vida dos
sujeitos, alterando as relações sociais, culturais, econômicas e trabalhistas, conforme discorre Costa; Duqueviz e Pedroza (2015) “[...]
os usos e práticas sociais que emergem da interação homem máquina sempre provocaram transformações fundamentais na existência e
formas de socialização humana [...]” (p. 604). Desta forma, busca-se
analisar como as TDICs vêm impactando as relações de trabalho, a
fim de identificar as formas como são veiculados os direitos trabalhistas, na relação entre TDICs e as novas contratações de trabalho,
após a Reforma Trabalhista aprovada em 2017.
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); bolsista CNPq integral e pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
2 Graduanda de Jornalismo na PUCRS; Bolsista de Iniciação Científica PIBITI/CNPq;
integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
3 Graduanda em Serviço Social na PUCRS, bolsista de iniciação científica PROBITI/
FAPERGS. Integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
4 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); bolsista CAPES integral e pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
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Ademais, menciona-se que a regulamentação da modalidade de teletrabalho no Brasil foi realizada recentemente, com a
aprovação da Reforma Trabalhista de 2017, no artigo 75 da Lei n.º
13.467,13.467. Segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), o teletrabalho é “[...] a forma de trabalho realizada em lugar
distante do escritório e/ou centro de produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação [...]” (RAMOS, 2020, on-line). Sendo assim,
tal modalidade de trabalho é consequência de avanços e inovações
tecnológicas que permitiram que determinada jornada de trabalho
seja realizada fora do local físico da empresa, mas sem afetar negativamente o serviço a ser feito.
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde em 11
de março de 2020 sobre a pandemia do Coronavírus, fez-se necessária uma maior atenção em relação à propagação da doença, devido
ao rápido contágio (UNA-SUS, 2020). Por conta disso, este modelo
de trabalho possuiu uma grande adesão durante o primeiro semestre do ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, visto que uma
das principais recomendações para combate e controle da doença foi
realizar o distanciamento social. Deste modo, foi necessário criar um
afastamento entre as pessoas e reformular os métodos de realizar atividades sociais, como o trabalho, para evitar a propagação do vírus.
A partir disso, Estados brasileiros passaram a decretar a realização do teletrabalho para empresas, a fim de diminuir a circulação
de pessoas e restringir a propagação da doença. Em maio de 2020,
mais de 14,5 milhões de pessoas estavam afastadas do serviço devido ao distanciamento social e 8,8 milhões em regime de teletrabalho
durante a última semana do mês de maio (IBGE, 2020a), número
que aumentou em 200 mil em relação ao início do mês. Já na última
semana de novembro, após a retomada de alguns serviços presencialmente por conta da diminuição dos números de casos que ocorreram,
o número de brasileiros afastados do trabalho devido ao distanciamento passou para 2,7 milhões e em regime de trabalho remoto eram
7,9 milhões (IBGE, 2020b).
Além disso, a maior proporção de pessoas nessa modalidade
de trabalho são as com nível de instrução com curso superior completo ou pós-graduação, somando 27,1%, e pessoas com nível sem
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instrução ao nível de ensino fundamental incompleto representam
apenas 0,3% (IBGE, 2020b). Sendo assim, é possível identificar
como a pandemia da Covid-19 agudizou as relações de trabalhos que
necessitam do uso das TDICs, visto o alto número de pessoas em
regime de teletrabalho.
Para tanto, neste capítulo utilizar-se-á da seguinte metodologia: foi realizado um levantamento prévio, do qual se definiu um corpus empírico constituído de duas reportagens veiculadas na mídia,
G1 e Correio Braziliense, definidas através de uma amostra intencional, sendo estas sobre as novas modalidades de contratação, previstas na Reforma Trabalhista, que estejam relacionadas com o uso de
TDICs e a direitos trabalhistas e condições de trabalho, veiculadas na
mídia on-line em 2020. O tipo de análise aplicado ao corpus será a
Análise Crítica do Discurso (ACD), segundo o autor Teun Adrianus
van Dijk. Tais veículos midiáticos foram escolhidos, pois percebe-se
que estes jornais têm influenciado a formação de opinião e crenças
que circulam na cultura brasileira, devido sua ampla circulação.
Referente à estrutura deste capítulo, o mesmo será disposto
em duas partes, além da introdução e conclusão. Na primeira parte
será evidenciada a regulamentação do teletrabalho na Reforma Trabalhista de 2017 e na segunda serão evidenciadas as análises de reportagens a partir da Análise Crítica do Discurso (ACD).

A regulamentação do teletrabalho na Reforma Trabalhista
No que se refere ao dispositivo legal, conforme a Lei n.º
13.467/2017, que trata da Reforma Trabalhista, foram alterados uma
série de artigos instituídos na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) (BRASIL, 1943). Como a CLT foi promulgada na era Vargas,
em que as formas atuais de trabalho com o uso da tecnologia não
tinham como ser previstas, em decorrência da época.
Além disso, na atual fase de acumulação capitalista faz-se necessário que a mesma encontre novas formas de estruturar as relações
de trabalho, para que consiga recuperar-se de crises financeiras. Algumas das alterações que foram propostas no texto da Reforma Trabalhista versam sobre a modalidade do teletrabalho ou trabalho, que
é compreendido no mesmo, em seu capítulo II A, no artigo 75 como:
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[...] a prestação de serviços que ocorre preponderantemente fora
das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não
se constituam como trabalho externo, e que não será descaracterizado pelo comparecimento do empregado às dependências
do empregador para a realização de atividades específicas, que
exijam a sua presença. (BRASIL, 2017, on-line).

Ainda, a modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto pode
vir a ser considerado um avanço tecnológico, contraditoriamente, no
que diz respeito às relações de trabalho e é possível que indique um
acentuamento das flexibilizações destes contratos. Neste sentido, os
autores a seguir apontam que:
As tendências recentes, ao contrário, têm apontado para, sob os
eufemismos de “flexibilização” e “modernização” das relações
de trabalho, propiciar uma maior liberdade do empregador no
manejo da força de trabalho, de acordo com suas conveniências.
(KREIN; OLIVEIRA, 2019, p. 130).

Diante deste fato, é possível compreender que para a classe
trabalhadora, que já é entendida como menos detentora de poder, as
alterações que estão presentes no texto da Reforma Trabalhista de
2017 passam a não ser tão vantajosas, quando comparadas com os
benefícios que a mesma traz para os empregadores, uma vez que:
Diante de um quadro de crise e reduzida capacidade de investimentos, as empresas apostam na rentabilidade, focalizando a redução de custos, especialmente do trabalho, por meio de demissões e reorganização nos processos produtivos. Uma empresa de
capital americano admitiu que os bons resultados apresentados
em 2016 não foram reflexo das receitas das vendas, mas da despedida de empregados, renegociação de contratos e adoção do
home office. (TEIXEIRA, 2019, p. 72).

Essencial destacar, ainda, as diferenças entre o teletrabalho/
trabalho remoto e o home office. Segundo Mello (2020), a característica principal do home office é a eventualidade, isto é, quando o
trabalho é realizado remotamente na casa do empregado de maneira não eventual, especialmente devido a casos emergenciais como a
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pandemia da COVID-19 que se enfrenta na atualidade. O autor destaca, ainda, que nem todas as ações de trabalho feitas em home office
utilizam-se de tecnologia, diferentemente do teletrabalho.
Neste sentido, o home office poderá ser caracterizado como teletrabalho, quando utilizar tecnologias de informação e comunicação, não for eventual e não configurar qualquer hipótese de
trabalho externo. (MELLO, 2020, on-line).

Antunes (2020) explana que é imperioso destacar que está
ocorrendo uma idealização por parte do discurso empresarial que
expõe novas nomenclaturas como o home office, home work, on-demandeconomy, gigeconomy etc. para ocultar o acentuado índice de
informalidade, precarização e desemprego, ocasionando o aumento da já existente realidade de desigualdade social. Tal movimento
faz com que as empresas tratem o home office como uma excelente
oportunidade, que em diversos momentos não possibilita uma reflexão acerca dos impactos que poderiam ocasionar.
Diante dos fatos citados acima, podemos destacar que as alterações realizadas na CLT, como por exemplo as propostas pela
Reforma Trabalhista, acabam por deixar os trabalhadores ainda mais
suscetíveis à exploração do capital, pois os mesmos ficam a mercê
dos interesses dos empregadores, o que pode gerar ainda mais a situação de miserabilidade social que é vivenciada por muitos trabalhadores.

A manipulação e elite simbólica em reportagens de jornais de vasta circulação no Brasil
Após explanação sobre a definição do teletrabalho na Reforma Trabalhista aprovada em 2017, adentrar-se-á na discussão sobre
as análises das reportagens, através da Análise Crítica de Discurso
(ACD), pelo autor Teun A. van Dijk, dispostas na versão on-line, em
mídias de ampla circulação no Brasil, sendo estas G1 e Correio Braziliense. À vista disso, a partir do levantamento prévio em tais mídias,
por meio de uma amostra intencional, elegeu-se duas reportagens,
veiculadas durante a pandemia da COVID-195, que abordam sobre
o teletrabalho.
5 Contextualização inserida na introdução deste capítulo.
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Todavia, é essencial elucidar sobre a ACD, a qual não é um
método nem uma teoria que pode ser aplicada isoladamente a problemas sociais. De maneira que, segundo van Dijk (2005):
A Análise Crítica do Discurso (ACD) é um tipo de investigação
de análise do discurso que estuda, em primeiro lugar, o modo
como o abuso do poder social, a dominância e a desigualdade
são postos em prática, e igualmente o modo como são reproduzidos e o modo como se lhes resiste, pelo texto e pela fala,
no contexto social e político. Com esta investigação dissidente,
os analistas críticos do discurso tomam uma posição explícita e
querem desta forma compreender, expor e, em última análise,
resistir à desigualdade social. (p. 19).

Desta forma, com o olhar de um analista de discurso, será
observado nas entrevistas selecionadas, trechos que denotam essa
dominância, isto é, controle moral sobre os outros, em benefício de
alguns. Ainda, conforme van Dijk, existe o conceito “manipulação”
da qual envolve
[...] não apenas poder, mas especificamente abuso de poder, ou
seja, dominação. Mais especificamente, a manipulação implica
o exercício de uma forma de influência deslegitimada por meio
do discurso: os manipuladores fazem os outros acreditarem ou
fazerem coisas que são os interesses do manipulador e contra os
interesses dos manipulados [...]”. (2015, p. 234).

Exemplos deste abuso de poder poderão ser observados em
passagens específicas das reportagens analisadas, uma vez que são
apresentadas somente visões do teletrabalho que favorecem os empregadores. A partir disto, cabe invocar também o entendimento de
“elite simbólica” para van Dijk (2015), das quais inclui jornalistas,
escritores, acadêmicos etc. e explana ainda que “[...] eles são os
fabricantes do conhecimento, dos padrões morais, das crenças, das
atitudes, das normas, das ideologias e dos valores públicos [...]”. (p.
45).
Além disso, para melhor compreensão do contexto em que as
reportagens estão inseridas, será explanado um pouco sobre a história e interesses das empresas em que as matérias jornalísticas foram
veiculadas. Logo, apresentar-se-á brevemente sobre o portal de no- 204 -

tícias do grupo Globo (G1) e o Correio Braziliense. No site do G1,
lançado em setembro de 2006, são explicitados os valores, princípios
e visão do grupo sobre o Jornalismo, que é descrito como uma atividade que permite o conhecimento de fatos complexos ou simples que
interessem o público e que possui “um grau aceitável de fidedignidade e correção, levando-se em conta o momento e as circunstâncias
em que ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade.”
(G1, 2011). Desta forma, compreende-se que o grupo defende que o
trabalho jornalístico realizado é capaz de criar uma representação da
realidade através dos fatos expostos nas notícias.
Enquanto o Correio Braziliense, foi fundado em 1960, no
mesmo ano da inauguração da capital federal do Brasil (Brasília).
Logo, sua preocupação inicial era destacar temas, soluções e problemas para a capital que estava nascendo, mas com o crescimento
populacional da cidade, o jornal foi se ampliando e passando por
inúmeras transições. Assim, devido sua ampla circulação, passou a
representar um dos 20 jornais diários de maior circulação do país
(MORELLI, 2002). Por este motivo, foi mapeada a reportagem deste
importante veículo de comunicação brasileiro para ser realizada uma
das análises.

Análises das reportagens
Ambas as matérias jornalísticas analisadas no presente capítulo foram veiculadas no segundo semestre do ano de 2020, quando
a pandemia da Covid-19 estava sendo enfrentada, fazendo-se necessário que medidas de distanciamento social continuassem a ser mantidas e, consequentemente, mantendo as pessoas afastados do espaço
físico de onde trabalham. A notícia do G1, intitulada “MPT estabelece 17 recomendações para trabalho em home office; advogado diz
que normas não têm força de lei”6 foi escrita por Marta Cavallini7
na editoria de Economia, em 05 de outubro de 2020, em que é entrevistado um advogado. A linha de apoio da matéria traz as principais temáticas das recomendações para o teletrabalho, realizada pelo
6 As autoras do capítulo optaram por codificar esta análise como “R20G1”.
7 Repórter da editoria de Economia do portal G1, graduada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP. Possui passagem pelos jornais Zero Hora e
Estadão.
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Ministério Público do Trabalho como “reembolso de despesas, infraestrutura, informação sobre desempenho, ergonomia, pausa para
descanso, ajuste de escala para as necessidades familiares e controle
de jornada” (CAVALLINI, 2020, on-line) e o lide81informa a divulgação da nota técnica do MPT com sugestões que visam garantir a
proteção dos trabalhadores em relação ao modelo de teletrabalho.
Já a matéria do Correio Braziliense intitula-se “Saiba quais
são os rumos da legislação trabalhista com a pandemia”92e tem como
linha de apoio: “A crise sanitária provoca várias alterações no mercado de trabalho e o aspecto jurídico não fica de fora. Confira mudanças previstas para as normas laborais”. Foi publicada em 14 de
agosto e tem como autora Ana Lídia Araújo10,3que entrevista duas
advogadas.
Na R5CB, uma das advogadas entrevistadas argumenta que
o “movimento de flexibilização das leis trabalhistas tinha começado
mesmo antes da necessidade de isolamento social” (ARAÚJO, 2020,
on-line), o que está relacionado ao movimento neoliberal, que avança no Brasil desde os anos 90. Logo, tais “flexibilizações” materializadas através de reformas, emendas constitucionais estão ocorrendo
há décadas, exemplo disto é a EC 20 de 1998 (Lei n.º 9.876 de 26
de novembro de 1999), a contrarreforma previdenciária do governo
Lula de 2003 (Emenda Constitucional 41) (MARQUES et al., 2009).
Já no que se refere especificamente ao trabalho remoto ou teletrabalho, a advogada aponta que, apesar da instauração dessa modalidade de trabalho ser a maior mudança provocada pela pandemia,
ela já é regulamentada desde 2017, através da Reforma Trabalhista,
artigos 75-A a 75-E da CLT, informando que:
Tal regulamentação busca estabelecer os parâmetros para adoção do labor fora das dependências da empresa. No regramento,
há que a alteração para o regime de teletrabalho prescinde de
mútuo acordo entre as partes. (ARAÚJO, 2020, on-line).

Na R20G1, também é abordado pelo advogado entrevistado, Peterson Vilela, sobre a regulamentação do teletrabalho através
8 Primeiro parágrafo de um texto jornalístico que resume o assunto que será abordado
na notícia de modo claro e objetivo e contextualiza, brevemente, onde e quando ocorreu
determinado fato ali descrito.
9 As autoras do capítulo optaram por codificar esta análise como “R5CB”.
3 Estagiária de Jornalismo sob a supervisão da subeditora Ana Paula Lisboa.
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da Reforma de 2017, em que ele afirma que os “eventuais excessos
cometidos pelas partes poderão ser corrigidos através das regras já
existentes na própria CLT” e que “a Reforma Trabalhista, em vigor
desde novembro de 2017, é suficiente para regulamentar a modalidade de home office” (CAVALLINI, 2020, on-line). No entanto, os
pontos levantados na norma do MPT que o advogado foi convidado
a comentar são sobre pontos que não são citados na CLT. E, ainda,
a regularização existente especificamente sobre teletrabalho trata-se
unicamente de um artigo da CLT e é vista como insuficiente para
legalizar de modo explícito o funcionamento deste modo de trabalho.
Isso porque as especificações sobre esta modalidade, como infraestrutura e despesas, são colocadas como disposições a serem previstas
no contrato escrito, sem amparo legal para o trabalhador.
O teletrabalho como uma modalidade especial de relação de
emprego traz consigo a flexibilização da prestação de serviço,
a partir da normatização ocorrida pela Reforma Trabalhista,
bem como, relativizou, de certa forma, este vínculo, uma vez
que permite que o empregado se responsabilize na constituição
da infraestrutura fundamental à prestação do trabalho remoto.
Desta forma, percebe-se que a recente legislação abriu oportunidade para o abuso de poder diretivo, não prevendo expressamente o ônus do empregador. (BISINELLA, 2019, on-line).

Relacionado ao teletrabalho, a R5CB salienta, ainda, que há
pontos positivos desta modalidade, como os “[...] ganhos em produtividade, administração do tempo e redução de gastos” (ARAÚJO,
2020, on-line). Porém, faz ressalvas, ao afirmar que a CLT não dá
todas as respostas sobre o trabalho remoto e questiona:
Como se garante a proteção da saúde e a segurança do trabalhador em caso de teletrabalho, já que, por exemplo, não se assegura
devidamente o direito de repouso nem a manutenção de regras
de duração de jornada? (ARAÚJO, 2020, on-line).

Por outro lado, o advogado entrevistado na R20G1, sobre o
teletrabalho, afirma que “(...) esta modalidade de trabalho agrada os
atores envolvidos, situação que restou mais do que comprovada agora na pandemia” (CAVALLINI, 2020, on-line). No entanto, é impor-

- 207 -

tante analisar o cenário atual para que as pessoas prefiram realizar o
teletrabalho ao trabalho presencial, visto que o deslocamento até o
local de serviço e até mesmo o contato com outras pessoas coloca
os trabalhadores em risco de saúde direto, devido à Covid-19. Além
disso, o alto índice de desemprego no Brasil também teve grande
impacto para as pessoas optarem por manterem-se no teletrabalho
para não serem demitidas.
Ademais, ainda sobre a reportagem codificada R20G1, a mesma não possui fotos ou gráficos, mas possui uma reportagem em
vídeo do programa “Jornal GloboNews - Edição das 18 Horas” do
canal GloboNews. Nela, são mostradas duas realidades similares de
pessoas em relação ao home office, visto que ambas conseguiram se
adaptar bem a este modo de trabalho e preferem realizar ele desta
forma. A primeira é de um casal de empresários, mudaram-se para o
interior de São Paulo durante a pandemia e afirmam que o tempo em
família está sendo aproveitado melhor, pois conseguem passar mais
tempo e realizar atividades juntos.
Já a outra fonte, é um casal que mora na capital de São Paulo,
que também necessitou começar o teletrabalho durante a pandemia e
foi preciso fazer diversas adaptações na casa para que conseguissem
trabalhar remotamente no mesmo ambiente – como trocar de móveis
para conseguir adequar os cômodos para ser um espaço agradável
para o trabalho e criar espaços para que os dois possuíssem escritórios separados. Desta maneira, a seleção desta reportagem para estar
vinculada à notícia escrita por Cavallini mostra o interesse do portal em mostrar, exclusivamente, os pontos positivos do teletrabalho
– mesmo que isto exclua a dificuldade de muitas pessoas, principalmente as desprivilegiadas, a se adaptarem a esta nova rotina de
trabalho.
Soma-se, agora em específico, no tocante à nova Reforma Trabalhista, uma das advogadas entrevistadas para a R5CB argumenta
que “o futuro será marcado pelo traço liberal das relações de trabalho
e maior autonomia das partes, com necessidade de preservação dos
direitos e garantias fundamentais” (ARAÚJO, 2020, on-line). Desta
forma, pode-se analisar que este “futuro marcado pelo traço liberal”
é um horizonte de mercadorização da vida, isto é, do qual os indivíduos são cada vez mais vistos como mercadoria, como meio de
grandes empresas conseguirem mais lucros, em detrimento da vida.
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Assim, é de fundamental importância problematizar o termo
“autonomia das partes” nesta colocação, uma vez que, “das partes”
deveria ser singular e não plural, pois só irá beneficiar os empregadores de grandes empresas que deixarão de contribuir com a garantia
de direitos trabalhistas que foram assegurados por meio de muita luta
da classe trabalhadora e que conquistaram, para quem possui carteira
assinada, uma vida “minimamente” digna.
Quanto à tecnologia, uma das advogadas entrevistadas para
a R5CB entende-a como sendo uma grande parceira do mercado de
trabalho e que a pandemia do Coronavírus apenas avançou o surgimento desta tendência da junção de inovações tecnológicas e o trabalho, uma vez que “o alastramento das relações de trabalho por meio
de plataformas digitais, como Uber e iFood, que estão à margem da
legislação trabalhista, e soluções pós-pandemia tendem a ter regulamentação própria” (ARAÚJO, 2020, on-line).
Entretanto, conforme observa-se na passagem do autor van
Dijk (2015):
Nas atuais sociedades da informação, este é especialmente o caso
das elites simbólicas na política, na mídia, na educação, nas universidades, na burocracia, assim como nas empresas comerciais,
de um lado, e seus vários tipos de “clientes” (eleitores, leitores,
estudantes, consumidores, o público geral etc.), do outro lado.
Assim, a manipulação, socialmente falando, é uma forma discursiva de reprodução do poder da elite que é contra os melhores
interesses dos grupos dominados e que (re)produz a desigualdade social. (p. 240).

Este aspecto de reprodução de poder da elite através do discurso pode ser observado também na fala de Vilela na R20G1, em que
o advogado afirma sobre a nota técnica ser “um grande desestímulo
às empresas que pretendem adotar este regime de trabalho, mesmo
após a pandemia da Covid-19” (CAVALLINI, 2020, on-line), que
mostra a defesa do advogado em prol das ações que beneficiam mais
os empregadores. Isto porque as citações são realizadas sem levar em
conta, em nenhum momento, quais seriam as melhores medidas para
a classe trabalhadora. Exemplo disto, é que durante a matéria chama
a atenção o uso da expressão “sem força de lei” três vezes – no título, no terceiro parágrafo e no intertítulo. Há um reforço de que tais
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medidas não são legalmente obrigatórias, como descrito: “segundo
o advogado Peterson Vilela, a nota técnica do MPT não precisa ser
colocada em prática, uma vez que não há lei regulamentando o assunto” (CAVALLINI, 2020, on-line).
Logo em seguida, na notícia, é informado que “as recomendações serão uma espécie de ‘roteiro’ utilizado pelo MPT para as
denúncias envolvendo a modalidade de home office” e que se ocorrerem fiscalizações que levem apenas a nota técnica do MPT “haverá
discussão na Justiça sobre a sua validade” (CAVALLINI, 2020, on-line). O advogado afirma que não acredita que haverá um aumento
de fiscalizações, no entanto, em novembro de 2020 foi noticiado pelo
mesmo veículo o aumento de quase 263% em processos jurídicos
nas Varas de Trabalho de março a setembro, em comparação a 2019,
e que os órgãos utilizaram as normas criadas pelo MPT para avaliar
as denúncias realizadas sobre o teletrabalho (CAVALLINI, 2020).
Sendo assim, levando em conta as declarações e argumentos
de Vilela e da repetição da expressão “força de lei” na matéria, há
uma descredibilização da nota técnica do MPT, pois mesmo que seja
explicitado que elas poderão ser discutidas judicialmente, caso haja
fiscalizações que sejam feitas levando em consideração as medidas
apontadas na nota, é reforçado que elas provavelmente não sejam
realizadas. Ou seja, a forma que é desenvolvido o texto, junto às falas
da única fonte selecionada para complementar a notícia, reforça que
as medidas que servem como garantia para os trabalhadores possuírem privacidade, flexibilidade de jornada, apoio tecnológico e reembolso de despesas, como é descrito na nota do MPT, não necessitam
ser seguidas. Isto é importante para entender a manipulação presente
no discurso da notícia, segundo van Dijk:
(...) se os meios de comunicação de massa fornecem informações
incompletas ou, por outro lado, tendenciosas sobre um político específico durante urna campanha eleitoral com o propósito
de influenciar os votos dos leitores, poderíamos ter um caso de
manipulação, principalmente se assumirmos que os leitores têm
o direito de ser «devidamente» informados sobre os candidatos
em uma eleição. A informação «devida», nesse caso, pode então
ser especificada como equilibrada, relativamente completa,
imparcial, relevante, e assim por diante. Isso não significa que
um jornal não poderia apoiar ou favorecer seu próprio candida-
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to, mas isso deveria ser feito com argumentos, fatos etc., ou seja,
através da informação adequada e da persuasão, não por meio
da manipulação — por exemplo, omitindo informações muito
importantes, por mentiras ou distorções de fatos, e assim por
diante. (2015, p. 239).

Deste modo, pode-se afirmar que a escolha de selecionar
apenas uma fonte para a R20G1 e, consequentemente, trazer apenas um ponto de vista sobre a situação – a de que as leis existentes
são suficientes para regular o teletrabalho e que uma maior regulação seria um desestímulo para os empresários – acaba por ser uma
prática de manipulação. Isto porque essas práticas não se baseiam
“nas intenções dos manipuladores nem na maior ou menor consciência dos receptores acerca da manipulação, mas em termos de suas
consequências sociais” (DIJK, 2015, p. 239). Além disso, van Dijk
também ressalta que “ela serve aos interesses dos grupos dos poderosos e seus falantes e fere os interesses dos grupos e falantes menos
poderosos” (2015, p. 239), ficando claro a manipulação presente nas
informações selecionadas para a notícia e pelo modo como elas são
colocadas, sem nenhum contraponto e em defesa aos interesses do
grupo dominante.
Em vista disto, possibilita-se refletir que as/os entrevistadas/
os, enquanto “receptoras” desta sociedade da informação, também
são manipuladas pelos discursos dos grupos dominantes ao entenderem que as relações trabalhistas terão “maior autonomia das partes”
ou “um grande desestímulo às empresas”. Uma vez que é interessante que os grupos dominados assim observem, pois desta maneira será
possível que estes continuem no poder, explorando a classe trabalhadora, a fim de garantir montantes consideráveis de lucro para suas
empresas, sem que os dominados se atentem à tal condição.
Destaca-se, ainda, que as entrevistadas da R5CB possuem um
olhar favorável para a possível regulamentação e a proteção de algumas profissões que estão à margem da legislação, isto baseado
no fato do projeto de lei “Breque do Apps”, o qual tem por objetivo
normatizar a relação existente entre as plataformas de serviços e os
profissionais. Todavia, é essencial destacar o quanto tais trabalhadores são fundamentais para a sociedade, principalmente neste momento pandêmico, e que apenas uma “possível regulamentação” não é o
suficiente para a garantia de direitos.
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Para mais, a “Breque dos Apps” teve início em julho de 2020,
através de protestos de entregadores de aplicativos delivery que
possuíam como reivindicações o reajuste de valores recebidos por
cada entrega realizada; o fim das políticas punitivas das empresas
de aplicativos de entrega, das quais bloqueiam indevidamente os entregadores; a entrega de equipamentos de proteção para trabalhar,
principalmente durante a pandemia; o auxílio em caso de acidentes
e o fim de programa de pontos, onde quanto mais horas o entregador
trabalhasse, melhor classificado ficaria (OLIVEIRA, 2020).

Conclusão
Mediante o exposto, foi possível concluir que o incluso na
Reforma Trabalhista de 2017, no capítulo sobre o teletrabalho, foi
insuficiente para regular as alterações nesta nova modalidade de trabalho. Ainda mais, quando não inclui diferenças existentes entre o
teletrabalho e home office, modalidade cada vez mais presente na
vida de trabalhadores/as após a pandemia, que possibilita que estes/
as encontrem-se em condições de trabalhos indignas, portanto, ainda
mais precarizadas explorados/as.
No que se refere à análise realizada na reportagem do jornal
Correio Braziliense, é essencial destacar a categoria manipulação
que é exercida pelos grandes detentores de poder, pois observa-se
que as advogadas entrevistadas também são manipuladas pelos discursos dos grupos dominantes, ao entenderem que as novas relações
trabalhistas (des)regulamentadas pela Reforma Trabalhista darão
maior autonomia também para trabalhadores/as. Entretanto, após o
estudo desenvolvido neste capítulo é visível que o discurso presente
nas grandes mídias é voltado somente para que os grupos dominantes continuem no poder, explorando a classe trabalhadora, a fim de
garantir montantes consideráveis de lucro para suas empresas, de
modo que os dominados assim não se reconheçam e não iniciem um
movimento de resistência para mudança desta realidade.
Na análise realizada da notícia do G1, também se destaca a
manipulação, pois através da seleção de fontes, informações e conteúdos complementares reunidos ao longo da matéria fica evidente a
defesa de que o teletrabalho é um modelo de trabalho com mais van- 212 -

tagens que desvantagens para os/as trabalhadores/as, mesmo que esta
não seja a realidade enfrentada pela classe trabalhadora. Além disso,
também é defendido através das falas do advogado entrevistado que
a pouca regulamentação de teletrabalho já existente é o suficiente apesar das próprias normas do MPT indicarem o contrário - e que
um aumento nas leis regulatórias para este modelo de trabalho poderia ser visto como desestimulante para os empregadores, mas em
nenhum momento é trazido quais são os pontos negativos e positivos para a classe trabalhadora. Ademais, é importante ressaltar que
os aspectos mostrados na notícia não são colocados explicitamente
como em defesa de um ponto de vista específico, o que acaba por
manipular como os leitores vão compreender a matéria, visto que
a fonte de autoridade estará representando interesses de um grupo
específico e dominante de pessoas, sem que as pessoas estejam informadas disto e leiam o que está exposto como uma visão imparcial
e apenas informativa.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NA
AGENDA SOCIOAMBIENTAL: contribuições
ao Serviço Social
Vanessa de Oliveira Pereira1
Cleide Josiane dos Santos Silva Ludwig2

Introdução
Não é novidade a necessidade e o movimento dentro das produções acadêmicas do Serviço Social em se aproximar e dialogar
com teorias críticas, para além de pensadores usuais à literatura da
profissão. Diante das complexidades que envolvem analisar a sociedade para sua intervenção, papel desenvolvido por assistentes
sociais, há que se ampliar os métodos de investigação, sobretudo,
quanto ao estudo das relações de poder e da ideologia que podem
estar ocultas ou não no discurso. Compreende-se o termo discurso como “forma textual específica de uso da linguagem no contexto
social” (DIJK, 2015, p. 40) e, para tanto, deve ser visto como um
modo de comunicação situado em um espaço-tempo. Além disso, o
discurso possui um aspecto ideológico que perpassa a sua produção
textual (DIJK, 2015).
Dá-se destaque ao discurso público, tipo de discurso que se
caracteriza por seu alcance a uma grande audiência, muitas vezes
transmitido pelos meios de comunicação como, por exemplo, discursos políticos e midiáticos das organizações empresariais, educacionais, entre outros (DIJK, 2015), e o seu acesso é regulado de acordo
com quem detém e exerce o poder na sociedade. O acesso ao discurso ou a eventos comunicativos tem relação com o poder e a dominação, e sua distribuição, usualmente, se dá de maneira desigual. As
1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); foi bolsista PROEX/CAPES e foi pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT)..
2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); foi bolsista PROEX/CAPES e foi pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
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formas de acesso a um discurso podem exemplificar o nível de poder
exercido dentro de um grupo social. Assim,
para cada domínio social, profissão ou organização, podemos
esboçar um esquema discursivo e comunicativo de condições e estratégias de acesso para os vários grupos sociais envolvidos: de
fato, quem pode dizer/escrever o que, como, para quem e em que
circunstâncias? (DIJK, p. 91, 2015).

A análise do discurso público se dá, justamente, por essa visibilidade e abrangência às massas, tendo, assim, o potencial de ser
utilizado como forma de reprodução social do poder e da dominação
entre as classes, através do controle – definido como “o controle sobre as ações de outros. Se esse controle se dá também no interesse
daqueles que exercem tal poder, e contra os interesses daqueles que
são controlados, podemos falar de abuso de poder” (DIJK, 2015,
p.17).
Interessa aqui, o discurso público político e como este pode
ser utilizado para encobrir sentidos e o antagonismo entre projetos
societários distintos, no qual, foi debruçado na identificação do abuso do poder no discurso político sobre a pauta das mudanças climáticas, assunto em voga pela constante degradação ambiental e suas
consequências à vida em sociedade, que se apresenta, cada vez mais,
como área de interesse e apropriação ao Serviço Social. A temática da questão socioambiental3 traz para o debate questões presentes
nas relações entre sociedade e meio ambiente4, sendo marcadas por
conflitos, são eles: esgotamento de matérias primas, expansão urbana, avanço das desigualdades sociais, aumento do desemprego que,
por sua vez, acentuam os processos de exclusão social, entre outros.
São muitas as formas que se apresentam os conflitos ambientais e
3 Entendida como o modo pelo qual a sociedade se relaciona com o meio em que vive em
todas suas facetas. Sob essa perspectiva, relacionando-a com os processos sociais e políticos, faz-se uso do termo ‘questão socioambiental’ para não a limitar tão somente à relação
entre flora e fauna (SAUER; RIBEIRO, 2012, p. 391).
4 Conforme a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n.º 001,
de 1986: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
IV – a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986).
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suas particularidades na vida em sociedade. Portanto, evidenciam-se
múltiplos processos de desigualdades sociais, a partir da organização econômica pautada na mercantilização da natureza, baseada no
ritmo acelerado de produção de mercadorias e incentivo ao consumo (LUDWIG, 2021).
Dentro das discussões atuais da questão socioambiental,
como as mudanças climáticas, o uso da Análise Crítica do Discurso
(ACD), enquanto uma teoria do discurso, pode vir a ser um exercício
e uma ferramenta para uma leitura mais apurada do discurso público
político, e da ideologia incutida nele, propiciando uma análise crítica
do texto, desde a observação do contexto, a sua estrutura semântica
e todas as escolhas lexicais ao se passar uma mensagem através do
discurso. Apresentando-se, desta forma, como auxílio à compreensão da realidade social ao Serviço Social nas mais variadas áreas de
atuação e de produção teórica, em especial, na questão socioambiental. Por esta razão, este capítulo objetiva demonstrar como a ACD, a
partir de Teun A. van Dijk (2016, 2015, 2005, 2003), pode auxiliar
na compreensão do discurso público quanto à agenda socioambiental, de como o discurso político pode ser utilizado para banalizar e/
ou naturalizar a realidade socioambiental brasileira.
No primeiro tópico, é trabalhada a compreensão da ACD em
van Dijk e seus conceitos como: a dominação, a manipulação e o
abuso de poder através do discurso público. Destacando o discurso
político e a relação com a cognição, relacionando-os aos políticos
enquanto atores sociais, pertencentes à elite que detém o discurso público, que podem fazer uso deste como forma de controlar a opinião
pública na manutenção da ideologia e interesses da classe, a qual
eles representam. Em seguida, desenvolveu-se o debate acerca dos
acordos internacionais sobre as mudanças climáticas, que influenciou nas políticas internas/externas brasileiras sobre o clima, visando
à compreensão da importância do tema para a vida e a natureza e
buscando problematizar os resultados das ações de desmatamento e
suas consequências para a sociedade.
Dá-se prosseguimento na realização da análise da fala de Jair
Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, na Cúpula de Líderes sobre
o Clima, evento internacional encabeçado pelos Estados Unidos da
América, a fim de tratar sobre as mudanças climáticas e a mitigação
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de ações de degradação ambiental. Conclui-se que a ACD é um recurso útil ao Serviço Social para dar luz a casos de discurso político-ideológico no enfrentamento às questões de desigualdades sociais
relacionadas à pauta socioambiental.
Análise Crítica do Discurso e o discurso político
Ao discutir o tema proposto por este capítulo, a banalização
das questões socioambientais por meio de um discurso político-ideológico que distorce informações, cabe adentrar à compreensão
do que consiste a ACD e sua expressão a partir de van Dijk, linguista neerlandês que contribuiu significativamente na abordagem
qualitativa transdisciplinar da ACD. Tal tipo de análise “constitui-se
com um amplo escopo de aplicação, não tendo um modelo metodológico único pelo fato de possuir interfaces com outras disciplinas”
(BARRERE; ALMEIDA, 2017, p. 6). O autor escolhido define ACD
como sendo “um tipo de investigação analítica discursiva que estuda
principalmente o modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por textos
orais e escritos no contexto social e político” (DIJK, 2015, p. 113).
Sua ideia e vertente abordam a relação entre cognição, discurso e a
sociedade, atentando-se, dentro de um Estudo Crítico do Discurso
(ECD), para a análise do poder e do abuso do poder.
O foco dado por van Dijk é o poder social existente entre grupos, instituições, entre outros, sendo que uma das formas de compreender o poder social é pela figura do controle, em casos de abuso
de poder. É reconhecida a existência do poder, o poder que pode ser
exercido em relações familiares, em instituições políticas e em instituições religiosas, entre outras esferas, no entanto, a preocupação
está direcionada para o abuso desse poder. “Um grupo tem poder
sobre outro grupo, se for capaz de controlar ações específicas (dos
membros) de outro grupo, assim limitando a liberdade do outro grupo” (DIJK, 2016, p. 17), e o abuso do poder se dá como forma de
dominação social. Cabe ressaltar que o foco do autor é o estudo do
discurso público e não o que ocorre em esfera privada.
Van Dijk (2016) apresenta dois aspectos a serem considerados: o abuso de poder através do controle do discurso público, um
dizendo respeito à estrutura do contexto, como o ambiente escolhido
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ou o conhecimento, e o outro a própria estrutura discursiva. Ao analisar o discurso, o autor considera fator fundamental o contexto histórico e “o contexto é visto como uma ponte sobre a qual se estabelecem relações entre as estruturas sociais e as estruturas discursivas”
(OLIVEIRA, 2013, p. 317), uma vez que não representa somente os
componentes sociais nos quais os indivíduos estão inseridos, mas
principalmente, o aspecto cognitivo dos indivíduos que se manifestam em suas estruturas discursivas.
Quanto à análise dos discursos proferidos por atores políticos,
no caso brasileiro, eleitos democraticamente para representar a “vontade” do povo durante a gestão nacional, estes, detentores do poder
e do acesso à informação, muitas vezes são agentes do abuso do poder, isto é, do domínio, da manipulação para fins da manutenção das
ideologias defendidas através do discurso político. De acordo com
van Dijk (2005a), as ideologias são entendidas
como as representações sociais básicas de grupos sociais. Constituem a base do conhecimento e das atitudes dos grupos como
socialistas, neoliberais, ecologistas, feministas e também antifeministas. Provavelmente, têm uma estrutura esquemática que
representa a auto-imagem de cada grupo, contendo categorias de
pertença, objetivos, atividades, normas e recursos de cada grupo. As ideologias contêm os princípios básicos que organizam as
atitudes partilhadas pelos membros de um grupo. (DIJK, 2005a,
p. 54-55).

Há que se compreender que a análise do discurso se apresenta
como uma das formas de se entender a ideologia de determinada cultura, ou determinado grupo, o que pode revelar o sentido por detrás
da linguagem, as suas crenças e práticas. Ainda sobre a ideologia,
van Dijk (2005b) acrescenta:
As ideologias, assim definidas, têm muitas funções cognitivas e
sociais. Em primeiro lugar [...] elas organizam e fundamentam
as representações sociais compartilhadas pelos membros dos
grupos (ideológicos). Segundo, são em última instância a base
dos discursos e outras práticas sociais dos membros de grupos
sociais como membros de grupo. Em terceiro lugar, permitem
aos membros se organizarem e coordenarem suas ações (conjuntas) e suas interações buscando as metas e interesses do grupo
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como um todo. Finalmente, funcionam como parte da interface
sociocognitiva entre as estruturas (as condições, etc.) sociais de
grupos por um lado, e seus discursos e outras práticas do outro.
Assim, algumas ideologias podem funcionar para legitimar a dominação, mas também para articular a resistência nas relações de
poder, como é o caso das ideologias feministas ou as pacifistas.
Outras ideologias funcionam como base de ‘pautas’ de conduta
profissional - por exemplo para jornalistas ou cientistas. (DIJK,
2005b, p.12, tradução nossa).

Dentro da esfera política, a ideologia é um elemento central
que se manifesta no discurso político, dentro da luta pela manutenção do poder e dos interesses de grupos, muitas vezes, antagônicos.
Tal discurso “não é principalmente definido pelo tópico ou pelo estilo, mas antes por quem fala com quem, como, em que ocasião e com
que objetivos [...] em outras palavras, o discurso político é especialmente ‘político’ devido às suas funções no processo político” (DIJK,
2015, p. 221). De maneira que a dominação é a forma negativa do
uso do poder, eles podem e devem ser analisados criticamente no
âmbito do discurso público, compreendendo as ideologias envolvidas. Visto que, um discurso público, aqui o discurso político, pode
vir a ser manipulador quando através de “uma prática comunicativa
e interacional [...] exerce controle sobre outras pessoas, normalmente
contra a vontade e interesses delas” (DIJK, 2015, p. 234).
Os estudos relacionados ao discurso político devem levar em
conta, também, as bases cognitivas, tratando-se das “representações
mentais que as pessoas compartilham enquanto atores políticos”
(DIJK, 2015, p. 197), envolvendo a explicação em “macronível” –
quanto à análise política das representações partilhadas, do sistema
político e seu processo – e “micronível” – a nível individual, quanto
às crenças e demais relações no âmbito político. Isto explica casos
em que indivíduos estejam em situações semelhantes, no que diz respeito à estrutura social, porém com discursos diferentes:
Tal possibilidade se dá pelo fato de os participantes do evento
discursivo poderem ter representações mentais subjetivas das
estruturas sociais. São essas distintas representações mentais
que propiciam a relativa liberdade que os sujeitos possuem ao
fazerem suas escolhas temáticas, lexicais e sintáticas na produção
de seus discursos. São, enfim, essas representações mentais que
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permitem aos analistas do discurso vislumbrar, a um só tempo, a
relativa liberdade que os sujeitos possuem e os condicionamentos histórico-sociais e linguísticos do comportamento discursivo. (OLIVEIRA, 2013, p. 317).

Em suma, a importância da cognição política para estudos do
discurso político está em ser o campo de interação teórica entre o
que é pessoal e o que é coletivo, tanto da política quanto do discurso político. Há que se levar em conta que um/a falante, ao proferir
um discurso, tem em sua composição modelos mentais próprios, ou
seja, as representações e interpretações das experiências, das situações vivenciadas (DIJK, 2016). Desta forma, Silva e Baptista (2012)
elucidam, que:
Os modelos mentais formam a base cognitiva de toda interação
e discurso individual. As pessoas constroem um modelo de um
evento ou ação, que serve como base referencial do discurso, ajudando a definir a coerência local e global. Os modelos mentais
integram novas informações, corporificando pessoas e informações sociais, servindo como o núcleo da interface entre o social
e o individual. Desta forma, podem constituir a base da experiência social e do conhecimento político. (SILVA; BAPTISTA,
2012, p. 279).

Na construção de seu discurso, o/a falante deve conhecer os
“modelos de situação” (ou de evento), quanto à ocasião, às crenças dos receptores, para elencar o que trará das informações de seus
modelos e de suas representações sociais. Assim sendo, “enquanto
modelos mentais de eventos, podem ser vistos como base do ‘conteúdo’ ou do significado do discurso, pois os modelos de contexto
tipicamente controlam não apenas o que está sendo dito, mas especialmente como é dito” (DIJK, 2015, p. 211-212). A compreensão
do processo cognitivo ajuda a analisar como uma ideologia pode ser
propagada através de um discurso político e aceita ou não pelos/as
seus/suas receptores/as.
Posto isso, por meio do discurso público, exercido por atores políticos, ideias contrárias à preservação do meio ambiente, que
afetam diretamente a qualidade de vida da sociedade, podem ser difundidas como verdades manipuladas. Como distorções da realida-
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de, na defesa de uma ideologia que defende e propaga o interesse de
determinados grupos sociais, que se beneficiam com o uso indevido
dos recursos naturais e com a tomada de territórios pertencentes às
populações tradicionais. Diante das polêmicas, envolvendo a política
socioambiental do governo Bolsonaro, que ganha destaque internacional, o estudo e análise do posicionamento e do discurso do atual governo, a respeito desta temática, é de grande interesse da categoria do
Serviço Social, no qual, a ACD se mostra um subsídio fundamental.

Mudanças Climáticas e as particularidades no contexto
brasileiro
No ano de 1988, foi fundado o Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas5 (IPCC) com a intenção de contribuir a
partir de relatórios elaborados advindos das produções científicas já
existentes, ou seja, é um painel de estudo da arte da ciência internacional, que busca subsidiar decisões políticas sobre o clima. O IPCC
realiza a revisão da literatura trazendo os pontos mais relevantes e as
dúvidas com relação às mudanças climáticas. Portanto, a contribuição do IPCC resultou na cooperação para a formulação de políticas
públicas, dando visibilidade aos riscos das mudanças no clima. Nesse
sentido, influenciou a elaboração de políticas públicas em nível global. A Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC) ou em inglês The United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), do ano de 1992, no qual
aproximadamente 190 países são signatários, teve como objetivo estancar o aquecimento global. Os países que assinaram o texto-base
do CQNUMC reúnem-se anualmente nas Conferências das Partes
(POs) buscando negociar internacionalmente acordos de cooperação
e incentivos que visem a redução do aquecimento global, mudanças
climáticas e a redução da emissão de gases do efeito estufa, entre
outras pautas (DUARTE, 2019).
5 “O IPCC é o painel intergovernamental que foi criado em 1988 sob a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e sob o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Unep, do inglês United Nations Environment Programme) e aprovado pela Assembleia-Geral da ONU para subsidiar tomadores de decisão com relatórios periódicos de atualização sobre a base científica da mudança do clima, seus impactos e riscos futuros, assim
como opções para adaptação a estas mudanças e mitigação das suas causas” (KLUG; MARENGO; LUEDEMANN, 2016).
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Faz-se necessário compreender a diferença entre os termos
efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. O efeito
estufa versa sobre o aumento da concentração de gases na atmosfera,
conhecido como gases de efeito estufa (GEEs), pois se ocorrer uma
alta concentração de GEEs a temperatura terrestre se eleva, no entanto, pode ter outros efeitos dependendo dos gases que forem emitidos. Temos, como exemplo, os clorofluorcarbonos (CFCs), cujo
efeito é de resfriamento do planeta, pois interfere na radiação solar
(TILIO NETO, 2010). O aquecimento global corresponde à elevação da temperatura terrestre e uma de suas causas é o efeito estufa.
Sabemos que o aquecimento global pode ter impactos na saúde, na
produção de alimentos, na desregulação das estações do ano e nas
alterações nos períodos de chuva, enfim, influenciar na existência da
vida humana. Já as mudanças climáticas dizem respeito às mudanças no sistema climático advindo do aquecimento global (BRASIL,
2015). Desta forma, cabe ressaltar que, segundo o art. 1 do Decreto
n.º 2.652/1998 – com base na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) de 1992 –, é considerada:
[...] uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da
atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis. (BRASIL, 1998).

No que se refere às mudanças climáticas e suas alterações,
estas têm-se feito presente na agenda de diversas esferas da sociedade, a partir da formulação de políticas públicas, do engajamento dos
movimentos sociais, da participação da sociedade civil no debate,
demonstrando que as questões relacionadas à natureza estão sendo
tratadas, não somente como uma questão de natureza, mas também
no âmbito social. Observa-se que os efeitos das mudanças climáticas
encontram-se presentes nas áreas urbanas e rurais com implicações
nos recursos hídricos, florestas e ecossistemas, na produção de alimentos e na saúde. Portanto, ressalta-se a importância da articulação
e participação dos atores sociais no sentido de contribuir na formulação de políticas públicas sociais, tendo em vista o reconhecimento
das particularidades em determinados territórios (CAMPOS, 2014).
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No ano de 1994, as alterações climáticas entraram na agenda
das políticas públicas brasileiras, quando o Ministério da Ciência e
Tecnologia6 (MCT), através da Coordenação-Geral de Mudanças
Globais de Clima (CGMC), encarregou-se de coordenar e supervisionar a implementação dos compromissos firmados na CQNUMC.
Então, foi criado o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), muitas pesquisas foram realizadas, desde então, inclusive projetos focados em desastres naturais. Em 2007, foi formada
a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças do Clima Globais
(Rede Clima), a qual possui abrangência nacional com foco no estudo das mudanças climáticas (INPE/MCTI, 2021). Já no ano de
2008, foi criado o Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST),
vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com
objetivo de desenvolver tecnologias no âmbito de inovação nas
áreas espaciais, visando colaborar com pesquisas sobre mudanças
climáticas (INPE, 2017).
No que consiste às políticas sobre as mudanças climáticas
no Brasil, em 2011 foi criado o Centro de Monitoramento e Alerta
de Desastres Naturais (CEMADEN), que tem por objetivo prever
acidentes naturais em áreas suscetíveis, com isso, emitindo alerta
em casos de acidentes ambientais. O sistema atua como forma de
prevenir, monitorar e, também, de determinar as vulnerabilidades
em algumas regiões, no que se refere ao uso do solo, bem como a
realização de pesquisas tecnológicas que possam contribuir com a
prevenção de desastres através do sistema de alerta antecipado. Por
isso, seu papel é colaborar para que não haja prejuízos à vida humana e à natureza (CEMADEN, 2021). No sentido do monitoramento
brasileiro contamos com o INPE, que trabalha no monitoramento de
mudanças climáticas, monitorando focos de incêndio e a degradação
de áreas de preservação. De acordo com os dados publicados pelo
INPE, referente ao ano de 2021, o programa mostra a localização por
regiões no território brasileiro com os focos de queimadas, sendo que
30,4% referem-se à região do Cerrado, 29,8% à região da Amazônia,
23,8% à região da Mata Atlântica, 10,3% à região da Caatinga, 3,6%
à região do Pampa e 2,2% à região do Pantanal.
De acordo com os dados mencionados anteriormente, percebeu-se que há ocorrência de um alto índice de desmatamento e
6 Atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
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queimadas nestas regiões, podendo acarretar o aumento da emissão
de gases do efeito estufa, que, consequentemente, afeta diretamente
a saúde das populações locais. Sabe-se que as queimadas são um
processo que libera materiais particulados, provocando um aumento
das doenças respiratórias, em que as faixas etárias mais atingidas
são crianças e idosos (LUDWIG, 2020). Mesmo o Brasil possuindo
políticas públicas relacionadas à preservação e bem-estar do meio
ambiente, tais políticas têm-se mostrado frágeis em sua execução,
pois existem interesses governamentais que contribuem para a prática do desmatamento, principalmente no atual governo Jair Bolsonaro. Portanto, faz-se necessária a compreensão das problemáticas
advindas do desmatamento, das queimadas, as quais contribuem para
as mudanças climáticas, tendo sua raiz no conjunto dos processos de
estruturação de produção econômica baseada na iniciativa privada.  
As mudanças climáticas possuem características de acelerar
seus efeitos na natureza e na vida social, através de um conjunto de
riscos como inundações, elevação do nível do mar, incêndios, secas,
escassez dos recursos hídricos. Fenômenos esses que impactam na
saúde, moradia, trabalho e alimentação das populações. Acrescenta-se, também, a importância da redução da emissão de gases de efeito
estufa, a qual é uma das causadoras dos desequilíbrios climáticos.
Neste sentido, ressalta-se a importância da adoção de medidas que
envolvam diversos setores da sociedade, tendo em vista a busca por
estratégias de enfrentamento para lidar com seus impactos, bem
como na formulação e implementação de novas políticas no sentido
de contribuir para o bem-estar social.

Discurso político em análise
Na análise do discurso público, torna-se necessária a apreensão de sua estrutura quanto à topicalização; às informações enfatizadas pelo/a falante; aos esquemas que, em geral, é convencionalizada
a sua alteração e a forma como as informações escolhidas aparecem,
ora depreciando o “outro” (exogrupo), ora exaltando o “nós” (endogrupo); à semântica local, na significação das falas/discursos, que
também se relaciona com a ideologia do/a falante; e ao estilo e retórica, enquanto as formas de expressão da semântica (DIJK, 2015).
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Como forma de demonstração do uso da ACD ao Serviço Social, visando analisar o discurso político do atual governo a respeito
da agenda socioambiental, foi escolhida a fala do presidente Bolsonaro durante a reunião internacional Cúpula de Líderes sobre o
Clima. Mais conhecida como “Cúpula do Clima”, foi realizada de
forma virtual7 nos dias 22 e 23 de abril de 2021. O referido encontro foi encabeçado por Joe Biden, atual presidente dos Estados
Unidos da América (EUA), como resposta à promessa de campanha
visando a discussão, com quarenta dos mais relevantes líderes mundiais, sobre ações de preservação ao meio ambiente no combate às
mudanças climáticas.
Precedendo a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), o evento simbolizou o retorno dos Estados Unidos ao debate das políticas relacionadas à pauta ambiental
nacional/internacional após o governo Trump. O mandato de Donald
Trump (de janeiro 2017 a janeiro 2021) foi marcado pela retirada do
país do Acordo de Paris8, dos compromissos internacionais sobre
a preservação do meio ambiente, bem como o enfraquecimento das
legislações ambientais nacionais (O ECO, 2020). Já Biden, demonstrou durante seu discurso a retomada dos EUA ao centro da política
econômica interna e externa, afirmando a compatibilidade entre a
criação de empregos e o desenvolvimento econômico por meio de
tecnologias limpas e sustentáveis (BIDEN, 2021), tendo em vista o
reposicionamento do país enquanto potência econômica.
Historicamente, o Brasil se mostrou ativo dentro do debate
ambiental, como exemplo, sediando eventos internacionais como a
ECO-929 e a Rio+2010. No entanto, o país vem sendo criticado (in7 A pandemia da COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2). Por isso, como forma de não proliferação do vírus, a Cúpula ocorreu
virtualmente (Organização Pan-Americana da Saúde-OPAS 2020).
8 O Acordo de Paris foi assinado em 2015, entrando em vigor em 2016, e é um compromisso mundial dos países envolvidos sobre as alterações climáticas, visando à redução dos
gases do efeito estufa (ONU BRASIL, 2016).
9 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, ficou conhecida como ECO-92,
tendo em seu debate questões referentes ao efeito estufa e as suas consequências, onde
160 países assinaram o texto-base da Convenção sobre a Mudança Climática (LUDWIG,
2021).
10 “A Conferência denominada Rio+20 (2012) foi considerada um dos maiores eventos organizados pela ONU. Os principais temas abordados foram: desenvolvimento sustentável,
economia verde, inclusão social e pobreza. No tocante às discussões sobre sustentabilidade,
buscou-se um comprometimento ainda maior com os países já envolvidos.” (LUDWIG, 2021).
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terna e externamente) por sua postura adotada neste último governo,
como: na fragilização da fiscalização ambiental e no afrouxamento das leis ambientais e suas consequências à população brasileira,
sobretudo, às tradicionais. Ações similares ao posicionamento do
governo Trump. O Brasil foi ao Encontro, com sua imagem enfraquecida dentro da discussão da agenda ambiental. Nas semanas precedentes à Cúpula do Clima, o ambiente era de expectativas sobre o
comportamento do governo brasileiro. Ao Brasil, esperava-se engajamento nas ações de proteção ambiental, quanto às representações
governamentais, a intenção, com o Encontro, era a busca de financiamento internacional.
A atmosfera era de tensão com a pressão externa, a disparidade de posicionamentos de governadores11 quanto à preservação da natureza e as ações do Governo Federal e a insatisfação de
organizações não-governamentais e civis especializadas na área12.
Ao presidente Bolsonaro, representante do Brasil, foi destinado um
momento no cronograma do evento para um discurso, assim como
os demais chefes de Estado. Com um tempo limitado, o presidente
discursou no primeiro dia do Encontro. Por se tratar de uma fala, não
houve espaço para questionamentos ao conteúdo do discurso, assim,
mesmo não havendo o controle total do contexto (como o controle
sobre o tempo de fala, e o ambiente), existia o controle direto sobre o
teor da fala. Esta era uma oportunidade de destaque em que os olhos
e ouvidos mundiais estavam voltados a Bolsonaro, condição proporcionada pela magnitude da reunião, por sua repercussão pela grande
mídia através da comunicação em massa.
Diante do que foi colocado, cabia a Bolsonaro proporcionar o
estreitamento do relacionamento com o novo presidente, Joe Biden,
uma vez que, durante a campanha eleitoral estadunidense, Bolsonaro
havia demonstrado total apoio a Trump. Observa-se que sua meta
foi reafirmar o Brasil como país engajado nas políticas de preserva11 Dias antes da realização da Cúpula do Clima, 24 dos 27 governadores brasileiros enviaram uma carta a Joe Biden como forma de convite a uma parceria para fortalecimento
da agenda ambiental (CARTA CAPITAL, 2021). Este ato foi independente ao Governo
Federal.
12 A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns encaminhou
aos responsáveis pela Cúpula do Clima, uma carta de denúncia a respeito das ações do
governo contra o meio ambiente. “[...] apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter mudado de
discurso sobre o meio ambiente recentemente, a política ambiental brasileira não mudou
e seguem em curso ações que enfraquecem as leis ambientais e ameaçam as populações
indígenas” (MODELLI, 2021, grifos da autora).
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ção ambiental, melhorando a imagem internacional do seu Governo,
estreitando laços com o país anfitrião e os países desenvolvidos no
intuito de angariar fundos. Veremos a seguir como essa expectativa
se manifesta em seu pronunciamento.
Ao cumprimentar os/as presentes, Bolsonaro inicia afirmando
o histórico do Brasil na geopolítica do meio ambiente e reafirmando
seu empenho. A fala apresenta oscilações entre o uso do pronome
“nós” e o pronome “eu”. Quando associado ao que o país já realizou,
utiliza a conjugação dos verbos com o indicativo do “nós”, e quando
que se coloca individualmente, utiliza o “eu”. Esta é uma retórica que
demonstra a apropriação do resultado de ações políticas de governos
anteriores, em sua maioria, governos de oposição. Isto se repete em
inúmeras falas: “Historicamente, o Brasil é voz ativa na construção
da agenda ambiental global [...] na vanguarda do enfrentamento ao
aquecimento global. [...] Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas [...] somos pioneiros na difusão de biocombustíveis
renováveis [...]” (BOLSONARO, 2021).
Em sua fala é percebida a polarização elencada, o “nós” é o
Brasil e sua representatividade no combate à emissão de gases poluentes, e os “outros” são os países desenvolvidos, do qual destaca,
sutilmente, seus pontos negativos: “Ao discutirmos mudanças no clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de
combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos.” (BOLSONARO, 2021). Como dito, o exogrupo são os países desenvolvidos
(China, EUA, Japão, Rússia, entre outros), como aqueles que cobram
um posicionamento do Brasil, sobretudo de Bolsonaro, porém são os
maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Contraditoriamente, é a esse grupo que destina sua solicitação de apoio
financeiro, do que chama de “justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta” (BOLSONARO,
2021).
De forma indireta, Bolsonaro procurou mitigar a gravidade de
suas atividades, desviando a questão para os países que conseguiram
o seu desenvolvimento econômico por meio da exploração socioambiental e, hoje, cobra dos países em desenvolvimento um comprometimento similar, o que é reafirmado na fala “o Brasil participou
com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa,
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mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente,
respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais” (BOLSONARO, 2021). Todavia, em 2019, ano de sua posse, o Brasil chegou a contribuir com a marca de 2,4% na emissão do efeito estufa, de
acordo com a reportagem veiculada pela BBC News (MCGRATH,
2019).
Conforme Rasquel (2018, p. 08), “o discurso político faz parte do tipo textual argumentativo e comporta predominantemente aspectos persuasivos e de convencimento, no qual circula o poder e
o abuso do poder, sendo a manipulação e a desinformação formas
desse tipo de abuso”. E é possível afirmar que a desinformação é
um recurso utilizado por Bolsonaro para sua retórica de o Brasil (na
forma do seu governo) ser um país que colabora para a preservação
ambiental, e que, pela vasta extensão territorial e a importância do
ecossistema brasileiro para o planeta, seja um dever dos países desenvolvidos contribuírem para sua manutenção. Mais de uma vez, o
presidente faz uso de dados imprecisos e descontextualizados para
dar força ao seu argumento
Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa
agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água
doce da Terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos
evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. (BOLSONARO, 2021).

Conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
no período de 2021 foram detectados 29,8% de focos de queimadas
na Amazônia (INPE, 2021), portanto, o percentual de 84% de conservação não corresponde ao valor real e oculta o desmatamento ilegal. Isso comprova sua falácia ao afirmar o empenho em defender a
Amazônia, bem como os povos indígenas:
Devemos enfrentar o desafio de melhorar a vida dos mais de 23
milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, região mais rica
do país em recursos naturais, mas que apresenta os piores índices
de desenvolvimento humano. A solução desse “paradoxo amazônico” é condição essencial para o desenvolvimento sustentável
da região. Devemos aprimorar a governança da terra, bem como
tornar realidade a bioeconomia, valorizando efetivamente a flo-
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resta e a biodiversidade. Esse deve ser um esforço que contemple
os interesses de todos os brasileiros, inclusive indígenas e comunidades tradicionais. (BOLSONARO, 2021).

Os discursos públicos, e incluímos os discursos políticos,
são, em geral, o produto de indivíduo localizado, com uma formação social, política, econômica e cultural específica; desta forma,
“os discursos que circulam na sociedade não são neutros, mas, sim,
ideologicamente condicionados. Entretanto, nem todos os sujeitos
têm consciência deste fato, o que facilita o trabalho de quem quer
manipular as opiniões e as ações das outras pessoas” (OLIVEIRA,
2013, p. 328-329). Para convencer seu público, Bolsonaro assume
compromissos, ditos “ambiciosos”: “determinei que nossa neutralidade climática seja alcançada até 2050, antecipando em 10 anos
a sinalização anterior13. Entre as medidas necessárias para tanto,
destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até
2030” (BOLSONARO, 2021).
Tais promessas destoam de sua conduta na pauta ambiental
e percebe-se a mudança de tom pelo seu histórico. Após décadas de
evolução e consolidação de políticas socioambientais, o atual governo de Bolsonaro demonstrou como desconstruir a política de proteção ambiental brasileira, contando com o apoio do atual Ministro do
Meio Ambiente Ricardo de Aquino Salles. Os incentivos perpassam
pelos seus discursos incentivadores da exploração das áreas ambientais, flexibilização das leis e sucateamento dos órgãos de preservação
e fiscalização, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com perdas de autonomias, a flexibilização e redução das multas por crimes ambientais,
contestação de dados oficiais de desmatamento do sistema do INPE,
proposta de redução de terras indígenas e áreas remanescentes de
quilombos e de regularização fundiária por autodeclaração, permitindo a fazendeiros e grileiros a legalização de terras, entre muitas
outras proposições. Portanto, esse governo caracteriza-se pelo desmonte da política ambiental, acompanhado de diversos conflitos sociais, tendo como consequência o aumento da violência, da fome e
da pobreza fragilizando as populações mais vulneráveis.   
13 Mais informações a respeito do segundo ano de governo no âmbito das questões ambientais podem ser verificadas no Relatório do Observatório do Clima (2021).
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A marcante frase, publicada pelo Observatório do Clima
(2020, p. 03), “[...] precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando
todo o regramento e simplificando normas” foi dita pelo Ministro do
Meio Ambiente em reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020 e
representa este desmonte na legislação ambiental que vem ocorrendo
no bolsonarismo. Tal desmonte é demonstrado, mais precisamente,
pelas seguintes ações: o Projeto de Lei n.º 191/2020 assinado pelo
presidente, que propõe mudanças nos critérios técnicos para o desmatamento ilegal, permitindo que pecuaristas, mineradores e plantadores de soja desmatem legalmente terras indígenas, e a terceirização
da gestão das florestas, incluindo a Amazônia no Programa “Adote
um Parque”, instituído pelo Decreto n.º 10.623 (BRASIL, 2021), do
qual objetiva coletar recursos (pessoas físicas e jurídicas, nacionais e
estrangeiras), tanto materiais quanto de serviços, para a conservação
e proteção de parques nacionais.
A falácia do comprometimento – dentro da cúpula do clima de
promover a redução de emissão de gases do efeito estufa, a eliminação do desmatamento ilegal – demonstra como é o funcionamento do
poder discursivo, este “costuma ser direta ou indiretamente persuasivo e, portanto, exibe justificativas, argumentos, promessas, exemplos e outros instrumentos retóricos que aumentam a probabilidade
de outros receptores formarem as representações mentais desejadas”
(DIJK, 2015, p. 84).
O presidente encerra sua fala com a frase “com este espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão” (BOLSONARO, 2021), afirmando
seu compromisso, levantando o antecedente brasileiro nas políticas
socioambientais para gerar credibilidade e conseguir investidores.
Contudo, o que foi feito depois? Um dia após o discurso e a promessa feita, como ato, Bolsonaro aprovou a redução do orçamento do
meio ambiente para o ano de 2021, em 24% a menos do orçamento
de 2020 (CLIMAINFO, 2021). Ação que desmente sua afirmação
diante da Cúpula: “apesar das limitações orçamentárias do Governo,
determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização” (BOLSONARO, 2021).
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Por meio do discurso, Bolsonaro tomou para si políticas ambientais adotadas, bem como seus resultados, em governos anteriores, camuflando os retrocessos ocorridos durante sua gestão. Utilizou
de recursos argumentativos, como lexicais, como uso de dados, para
convencer os/as ouvintes da veracidade e legitimidade de sua fala,
do seu pacto com a comunidade internacional na questão da emissão de gases poluentes. De forma indireta, o falante em questão, se
distancia das responsabilidades sob a desculpa da ausência de recursos e a abrangência do território brasileiro, como se esses fossem os
reais motivos da omissão quanto ao desmatamento, ao desmonte da
legislação ambiental, e ao ataque aos povos indígenas e tradicionais.
Paralelamente, repassou essa responsabilidade aos países desenvolvidos, especialmente aos EUA, para financiarem a proteção do bioma do Brasil. Até este momento, sua linha de raciocínio narrativo
culminou para este objetivo, se eximir da culpa sobre suas ações,
desviá-las para as potências econômicas e ser “remunerado” para
manter o patrimônio ambiental do Brasil.
Assim, baseando-se nos preceitos de van Dijk (2015), aqueles/as que compartilham da mesma ideologia – tanto quanto ao
uso do meio ambiente, quanto aos povos indígenas e tradicionais
–, sejam eles/as eleitores/as ou apoiadores/as de qualquer natureza,
podem estar predispostos/as a validarem sua postura e aceitarem
as informações passadas como verdade, muitas vezes, a partir dos
modelos mentais compartilhados. E, ao contrário, os/as opositores/
as, desde os/as moderados/as aos mais extremos, o acusam de “mentiroso”, baseando-se em sua trajetória desde a posse em janeiro de
2019, como é visto na matéria da Folha de S.Paulo (2021)14 que
traz a repercussão do discurso entre os/as políticos/as brasileiros/as,
demonstrando a polarização das opiniões. Um discurso político que
abusa de seu poder, que manipula, que é capaz de influenciar, quando as atitudes e ideologias são compartilhadas e, também, nos casos
em que o acesso à informação alternativa ao que é trazido pelo/a
falante é limitada. E vimos que a manipulação é capaz de fazer com
que atitudes prejudiciais, como a banalização de medidas de proteção ao meio ambiente (necessárias à manutenção da vida humana),
sejam apoiadas por sujeitos diretamente afetados por elas.
14 Matéria da Redação da Folha de S.Paulo intitulada: “Veja repercussão do discurso de
Bolsonaro na Cúpula do Clima” (FOLHA DE S.PAULO, 2021).
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Conclusões
Frente aos elementos apresentados, destaca-se que a ACD é
uma investigação analítica do discurso que estuda o abuso de poder
social, a dominação e a desigualdade social e como elas são praticadas e reproduzidas a partir do uso do discurso. Portanto, com este
estudo objetivou-se demonstrar como a ACD, a partir de van Dijk,
pode auxiliar na compreensão do discurso público quanto à agenda socioambiental, de como o discurso político-ideológico pode ser
utilizado para banalizar e/ou naturalizar a realidade socioambiental
brasileira. Para tal, utilizou-se, para realização da análise, o pronunciamento do Presidente brasileiro Bolsonaro na Cúpula do Clima, o
qual foi transmitido ao vivo, em rede nacional e internacional, estando, assim, disponível para grande parcela da população que detém os
recursos eletrônicos.
Foi a partir da utilização da ACD, no discurso público do presidente Bolsonaro na Cúpula do Clima, que se identificou distorções
em sua fala, no que diz respeito à realidade brasileira da temática
socioambiental. Detectou-se em seu discurso o tratamento do tema
ambiental, de forma a minimizar os problemas ambientais em sua
gestão, enfatizando a falta de recursos financeiros para realizar mais
investimentos nesta área, porém, sabe-se que isto não condiz com
a realidade atual, visto que suas ações serem de oposição ao meio
ambiente e às populações tradicionais. Em seu discurso, também se
apropriou de ações realizadas por outros governos, com o intuito de
salientar a importância do processo de construção e participação do
Brasil nos pactos internacionais sobre as questões ambientais. Contudo, percebeu-se que a utilização do discurso público, do atual governo, consiste na forma de legitimar sua verdade, através do abuso
de poder, de dominação, acentuando as desigualdades sociais através
da adaptação de seu discurso para a situação a que se encontrava.
Os discursos e as práticas políticas contra o meio ambiente, do
atual governo, são de sucateamento progressivo dos órgãos ambientais, fragilizando o processo de fiscalização das áreas de preservação.
Como isso, tem-se ocasionado vários conflitos entre as populações
tradicionais, fazendeiros, garimpeiros e grileiros. As populações tradicionais visam proteger e manter suas culturas, local de moradia e
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suas famílias unidas, já os fazendeiros, garimpeiros e grileiros procuram expandir seus negócios através do desmatamento e da apropriação de terras, consequentemente, contribuindo com as mudanças
climáticas. Tais conflitos, ocorrem de forma violenta, contando ainda com o apoio do governo, como vimos anteriormente através dos
projetos de lei que encontram-se em tramitação.
Conforme van Dijk (2016), para a realização da ACD deve-se
levar em conta elementos que compõem as estruturas sociais maiores
como contexto, que se refere ao local da comunicação onde estava
sendo transmitida, – por ser uma reunião que contava com pelo menos 40 líderes de vários países e por sua repercussão/transmissão
internacional –, como a intenção do enunciador. Quanto ao objetivo de Bolsonaro, este estava interessado em obter investimentos de
outros países, principalmente dos EUA, como representada em sua
fala: “diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é
fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas,
entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e
construtiva na solução desses problemas” (BOLSONARO, 2021).
É de conhecimento que não existem projetos e políticas
públicas, apresentados em sua gestão, em prol do meio ambiente.
Suas propostas são de sucateamento e fragilização das políticas públicas, em especial da área ambiental, ou seja, é o protagonismo das
ações contra as populações mais fragilizadas. Assim sendo, percebeu-se que seu discurso visava arrecadar recursos financeiros, porém
sua fala não condizia com a conduta na atual gestão, tanto no âmbito
ambiental quanto no social. Nem no atual cenário brasileiro, no qual
a Mata Atlântica está sendo desmatada, o Cerrado transformando-se
em área de pastagem, o Pantanal em chamas, a silvicultura no Pampa, a Caatinga sendo desertificadas. Ações essas que contribuem,
diretamente, com as mudanças climáticas, tendo como efeitos: as
tempestades, os períodos longos de estiagens, as enchentes, o aquecimento terrestre e a redução da produção de alimentação, entre outros
(SOUZA; PRADO; DINARDI, 2020).
O autor de base para análise não utiliza em sua linha de pesquisa uma metodologia ou uma teoria em específico, por entender
que “não é um método nem uma teoria que simplesmente se possa
aplicar aos problemas sociais. A ACD pode realizar-se em, ou combinar-se com, qualquer enfoque e subdisciplina das humanidades e
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das ciências sociais”. (DIJK, 2003, p. 144, tradução nossa). Portanto,
através das aproximações com a análise de discurso pode se perceber
que este tipo de abordagem permite uma maior flexibilidade e criatividade durante a construção e realização das análises em pesquisas
qualitativas, em especial a ACD. A vertente promovida pelo autor
proporciona ao/a pesquisador/a, especialmente no campo do Serviço
Social, uma proximidade com a área da Linguística e o auxílio na
investigação crítica da sociedade, sobretudo, na identificação do uso
do discurso público para reprodução da sociedade capitalista, uma
sociedade dividida em classes que, neste caso, se coloca enquanto
detentores e os não detentores do discurso público.
Após o exposto, conclui-se que a ACD se preocupa com as
mudanças sociais ao buscar compreender o sentido produzido por
aquele que exerce abuso de poder através do uso do discurso. Neste
sentido, acredita-se que é necessária sua utilização como forma de
análise em pesquisas na área do Serviço Social, pois busca contribuir
para a produção do conhecimento, tendo em vista a compreensão e
luta das estruturas de desigualdade e opressão que levam à precarização da vida humana. É um tipo de análise em que discurso, sociedade
e cognição encontram-se interrelacionados. Portanto, justifica-se sua
riqueza ao proporcionar uma análise com profundidade, já que, ao se
compreender os discursos ideológicos, pode-se criar alternativas de
enfrentamento e resistência em relação ao abuso de poder exercido,
não só como também, através do discurso.
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O SINDICALISMO E A REFORMA
TRABALHISTA BRASILEIRA
Andréa Fão Carloto1
Ana Claudia Storchi Carlos2

Introdução
O ano de 2017 introduziu mudanças significativas na relação
capital-trabalho, em razão da votação e aprovação da Reforma Trabalhista pelo Congresso Nacional, posteriormente, sancionada pelo
então presidente Michel Temer3. Entretanto, diversos movimentos
sociais, centrais sindicais, trabalhadores/as, intelectuais e artistas
manifestaram-se contrários à reforma e em defesa da manutenção
dos direitos trabalhistas garantidos previamente pela Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT.
A Reforma Trabalhista preconizou um processo de flexibilização das leis trabalhistas, intensificando a precarização das relações
de trabalho em favorecimento aos interesses estatais e do mercado.
Suas alterações afetam todas as fontes do Direito do Trabalho, alcançando o poder normativo da Justiça do Trabalho e a negociação
coletiva. As únicas exceções são os direitos constitucionais autoaplicáveis e aqueles que a própria lei exclui da negociação. As alterações
impostas pela Reforma Trabalhista, ocasionaram impactos concretos na realidade laboral, modificando as relações sociais inclusas no
mundo do trabalho e intensificando contradições e desigualdades
inerentes ao sistema econômico vigente.
Segundo Teodoro (2018), dentre as diversas modificações impostas, pode-se destacar 03 (três) pontos que remetem à discussão
sobre a flexibilização das relações trabalhistas, sendo eles: o home
office ou trabalho em casa, o trabalho intermitente e a terceirização.
1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/ PUCRS); foi
bolsista da CAPES e pesquisadora integrante do v
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); foi
bolsista da CAPES; pesquisadora integrante do v.
3 O presidente Michel Temer foi o 37° presidente do Brasil, de 31 de agosto de 2016 a 1
de janeiro de 2019, empossado após o impeachment de Dilma Rousseff.
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O home office não era contemplado pela legislação anterior,
assim a argumentação do governo é regulamentar tal prática estabelecendo regras para a sua prestação. Entretanto,
a principal crítica que se pode fazer a esta “inovadora” forma de
organização de trabalho é que estar em casa não significa que
o indivíduo vai trabalhar menos, pelo contrário, ele passa a se
esforçar muito mais. A questão é que este trabalhador passa a
cumprir tarefas, não mais dentro de um horário específico de
labor, mas buscando entregar sempre o produto no tempo determinado. Isso intensifica amplamente a jornada de trabalho.
(TEODORO, 2018, P. 586).

As mudanças impostas pela Reforma Trabalhista contribuíram para a desestruturação do trabalho formal, por meio do desassalariamento e a diminuição de postos de trabalho socialmente protegidos. Dentre um amplo contingente de alterações, os sindicatos são
uma das principais figuras afetadas, devido às modificações impostas
pela reforma junto às atividades sindicais.
As alterações condicionam às organizações sindicais o encargo de interlocução direta entre a classe trabalhadora, o Estado e o setor patronal, ao mesmo tempo, impõem a privação dos sindicatos do
direito à participação das eleições nas organizações por local de trabalho, eliminam sua assistência nas rescisões contratuais, ampliando as possibilidades de acordos individuais para a compensação da
jornada e suprimem sua forma de financiamento, o imposto sindical,
entre outros (BIAVASCHI, et al., 2017).
Segundo o artigo 579, da Lei n.º 13.467/2017, que estabelece
as alterações atribuídas na redação da CLT:
O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão
liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria
ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto
no art. 591 desta Consolidação. (BRASIL, 2017a, p. 1).

No período que antecede a referida lei, a contribuição sindical era obrigatória a todos empregados, empregadores, assim como
aos profissionais liberais. Assim que a nova lei passou a vigorar, a
- 244 -

contribuição do imposto sindical passou a ter um caráter optativo,
sendo necessária a prévia autorização do sindicalizado. Ao elencar a
contribuição sindical como facultativa, a Reforma Trabalhista limita
a forma de financiamento até então vigente, dificultando ainda mais
a consolidação das entidades sindicais, principalmente as com limitada adesão de filiados.
Compreender como essas alterações legais implicaram nas organizações sindicais, se faz essencial em um período de crise socioeconômica e política, a fim de poder analisar as possíveis alterações
nesse cenário de transformações, priorizando estratégias de organização da categoria de forma contingente e unificada. Partindo da premissa da importância do papel midiático na construção e reprodução
do discurso público4 e na formação de opinião de seus leitores. Este
capítulo5 tem como temática os organismos de representação da classe trabalhadora, mais especificamente o movimento sindical brasileiro. O objetivo é analisar o discurso público veiculado no jornal Folha
de S.Paulo, identificando seu posicionamento ideológico perante os
impactos da Reforma Trabalhista no movimento sindical.
O capítulo decorre de uma pesquisa qualitativa e possui como
corpus de análise uma reportagem veiculada num jornal brasileiro de
grande circulação, a Folha de S.Paulo, empregando a Análise Crítica
do Discurso, fundamentada em Teun Adrianus van Dijk (2015ab).
4 Ao se referenciar ao termo “discurso público”, van Dijk (2015a, p. 237) associa sua
acepção ao discurso produzido por uma elite dominante, que detém o acesso aos meios
de comunicação, a fim de legitimar sua posição ideológica perante a opinião pública. Tal
fato pode ser observado na citação a seguir: “para ser capaz de manipular tantos outros,
através da fala e da escrita, é preciso ter acesso a alguma forma de discurso público, como
os debates parlamentares, as notícias, os artigos de opinião, os livros escolares, os artigos
científicos, os romances, os shows de televisão, as publicidades, a Internet, entre outros,
uma vez que acesso e controle, por seu turno, dependem do poder de um grupo (instituição, profissão etc.), como também o constituem; o discurso público é, ao mesmo tempo,
um meio da reprodução social desse poder”.
5 O Capítulo decorre da pesquisa intitulada “Método para análise de discurso: contribuições de Bakhtin e van Dijk”, desenvolvida de forma interdisciplinar, entre o Grupo de
Estudos e Pesquisas em Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso - GEPsT, vinculado
ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS e ao curso Graduação em
Letras da PUCRS. A pesquisa foi financiada com bolsa de iniciação científica, pelo edital
BPA/PUCRS, através da chamada PRAIAS-2019, e caracterizou-se como um estudo de
tipo exploratório e documental, de caráter qualitativo acerca da Reforma Trabalhista, tendo
como objetivo geral: comparar teorias discursivas em suas possibilidades de aplicação, a
fim de estabelecer uma metodologia de análise. Como corpus de análise, foram analisadas
reportagens sobre a Reforma Trabalhista publicadas na capa dos meios midiáticos Zero
Hora e Folha de S.Paulo. A análise dos dados foi realizada a partir da Análise Crítica do
Discurso de Teun van Dijk e a partir da Teoria Dialógica do Discurso de Mikhail Bakhtin.
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Cabe ressaltar, que para o referido autor o discurso consiste em um
produto de interação social, histórica, cultural, politicamente situado
e sua análise ultrapassa o nível linguístico (DIJK, 2015a). Desta forma, a Análise Crítica do Discurso contribui para romper com o mito
da neutralidade científica, oriunda do pensamento positivista. Nesta
perspectiva, a ideologia6 destaca-se como ponto relevante para os
estudos críticos do discurso, já que estes contribuem para a explicitação de questões ideológicas presentes nos discursos que circulam socialmente e colaboram para a manutenção das desigualdades sociais.
O capítulo estrutura-se em duas partes. A primeira aborda alguns pontos relevantes da trajetória da organização dos trabalhadores e, principalmente, do sindicalismo no Brasil a partir do século
XX. A segunda parte aborda a atual situação vivenciada pelo movimento sindical brasileiro frente à mais recente Reforma Trabalhista.
Neste item, discorre-se, a partir da Análise Crítica do Discurso, sobre
a reportagem intitulada “Ministério do Trabalho dá aval a imposto
sindical”, de autoria de Anaïs Fernandes e William Castanho, publicada em 2 de abril de 2018, na Folha de S.Paulo.

Trajetória da Organização Sindical no Brasil
Para compreender o papel das organizações sindicais no Brasil, faz-se necessário analisar sua ação nos seus diferentes períodos
históricos, a fim de entender como as alterações no cenário político
refletiram em sua atuação. Para isso, apresentaremos a seguir uma
breve análise de sua trajetória, a fim de possibilitar ao leitor a apreensão de seu papel no âmbito sócio-histórico.
O movimento operário brasileiro iniciou-se no final do século XIX. No entanto, foi a partir do início do século XX que ele se
transformou em uma das principais forças políticas de sua época.
No referido período, os trabalhadores enfrentavam duras condições
de trabalho, marcadas pela superexploração, somadas às condições
de vida também precárias e de alto custo. Neste contexto, as duas
primeiras décadas do século XX constituíram-se como um período
6 Segundo van Dijk (2015a, p. 47), o termo ideologia “refere-se à ‘consciência’ de um
grupo ou classe, explicitamente elaborada ou não em um sistema ideológico, que subjaz
às práticas socioeconômicas, políticas e culturais dos membros do grupo, de forma tal que
seus interesses (do grupo ou classe) materializam-se (em princípio da melhor maneira
possível)”.
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inicial de organização sindical no Brasil. Entretanto, foi a partir dos
anos 30, “sob o governo de Getúlio Vargas, que o processo de industrialização começou, efetivamente, a se desenvolver por meio de um
processo endógeno de acumulação industrial, com forte atuação do
Estado” (ANTUNES, 2011, p. 136).
Getúlio Vargas foi responsável por marcas profundas no sindicalismo brasileiro, que passou a ser conhecido como sindicalismo
de Estado. Em 1931, pelo Decreto n.o 19.770, foi criado o Sindicato
Oficial estando sob o controle do Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio (MTIC). Diante da pouca representatividade, o MTIC
vinculou a concessão dos benefícios instituídos pela legislação trabalhista aos sindicatos oficiais (MATTOS, 2009). Além disso, em
paralelo à política de cooptação das massas “o getulismo combateu
de maneira intensa as lideranças operárias e sindicais de esquerda,
todos alvos de fortíssima repressão [...]” (ANTUNES, 2011, p. 82).
A implementação das leis trabalhistas na década de 1930, do
século XX, ao mesmo tempo em que viabilizaram o acesso a melhores condições laborais, preconizaram também um processo de
institucionalização do movimento operário. O sindicalismo se firma
como um órgão representativo, mas fortemente controlado pelo Estado (MATTOS, 2009). A partir de 1945, com o término do governo
Vargas, a estrutura sindical permaneceu inalterada. Nessa época, o
movimento passou a sofrer repressão aberta, o que levou à retomada das direções sindicais por lideranças combativas possibilitando o
ressurgimento de greves e movimentos contra o aumento do custo de
vida (MATTOS, 2009).
Entre 1955 e 1964, o sindicalismo ganha força política, o número de entidades e de filiados aumenta, as greves ganham amplitude e a mobilização cresce, surgem organizações paralelas, como
comissões sindicais de empresa, intersindicais de caráter regional ou
organizações de cúpula, que representam uma tentativa de mobilização dos trabalhadores para além da estrutura criada no governo
de Vargas. Nesse período, o sindicalismo também contribuiu com a
pauta política de reformas que não se materializaram em função do
golpe militar de 1964 (ANTUNES, 2011).
Logo após a consolidação do golpe, o governo militar, que
contava com o apoio do grande capital, dos latifundiários e políticos
conservadores, utilizou-se da estrutura e dos instrumentos advindos
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da era Vargas para intervir nas entidades sindicais, substituindo diretorias eleitas por interventores, cassando direitos políticos de dirigentes. Em suma, como a legislação sindical ainda era a mesma, garantia-se a continuidade do poder por parte do Estado (ANTUNES,
2018). Além disso,
reorientados pelo arcabouço jurídico e político, os sindicatos foram limitados em suas orientações classistas, encontrando nova
vitalidade na ação predominantemente assistencialista, ainda
que contassem com o direito de estabelecer a negociação “salarial” de suas respectivas categorias. (ANTUNES, 2018, p. 180).

O golpe teve um grande impacto na organização dos trabalhadores, sendo que foi necessária mais de uma década para que as
mobilizações fossem retomadas.
Depois de vários anos de repressão e controle durante a ditadura
militar, deu-se, a partir de 1978, uma mudança de qualidade na
luta de oposição no Brasil: ressurgiram as greves operárias como
fonte de pujança, o que levou ao desenvolvimento, em fins da
década de 1970, de um novo movimento sindical dos trabalhadores, denominado “novo sindicalismo [...]. (ANTUNES, 2011,
p. 137).

O novo sindicalismo representava uma contratendência em
nível mundial. Ele surge com a proposta mais combativa de um sindicalismo de classe, mais autônomo e independente do Estado e do
patronato; dispõe-se a romper com a herança de conciliação de classe
advinda do sindicalismo estatal, neste contexto. nascem as centrais
sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores (CUT), criada em 1983, que aglutinou uma parcela significativa do novo sindicalismo (ANTUNES, 2018).
Na última década do século XX, o novo sindicalismo distancia-se de sua proposta inicial e assume um caráter moderado voltado
para a conquista da cidadania. Na década de 1990, fortemente marcada pela influência do neoliberalismo, também emergem outras propostas sindicais, como com a criação da Força Sindical, uma central
que nasceu com o intuito de sintonizar o movimento sindical com a
modernidade. Ou seja, reconhece a vitória do capitalismo, contribui
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para a disseminação ideológica do neoliberalismo, difundindo o modelo de trabalhador empreendedor e propõe um sindicalismo de resultados. Essa prática resultou no aprofundamento da subordinação
dos trabalhadores ao capital (GALVÃO, 2013).
Apesar de distintas em muitos aspectos, com o passar do tempo estas duas centrais sindicais se aproximaram defendendo a negociação e a defesa da cidadania, principalmente no início do século
XXI, quando o Partido dos Trabalhadores assume a presidência da
República e ambas se tornam partícipes do governo.
Com isso, o novo sindicalismo que apresentava diferenciais
positivos, ao se identificar com proposições progressistas que contribuíam para a organização da classe trabalhadora, mostrou suas
limitações ao retomar práticas vinculadas ao aparelho burocrático
do Estado. Mesmo podendo ser considerado recente, o novo sindicalismo já sofreu importantes mudanças. “A mudança de posição sentida ao longo do tempo se deveu a fatores tanto externos (conjuntura
econômica e política) quanto internos (orientação política e luta pela
hegemonia)” (ANTUNES, 2018, p. 190).
No século XXI, a racionalidade neoliberal se apresenta com
força total para prosseguir com as propostas em curso, em nível
mundial, desde o final do século XX, que incidem sobre o trabalho
e a sua organização. O “neoliberalismo pode ser definido como um
conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um
novo modo de governo dos homens, segundo o princípio universal
da concorrência” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 17). Ele preconiza
a concepção de homem-empreendedor,7 ou seja, trata-se de fazer
com que cada indivíduo se torne o mais empreendedor possível, sendo empreendedor por si mesmo e dele mesmo. Assim, o empreendedorismo constitui-se em uma forma de autogoverno e em um princípio de conduta potencialmente universal, essencial à manutenção
da ordem capitalista, que potencializa a competição e a rivalidade
(DARDOT; LAVAL, 2016).
A concepção neoliberal de homem-empreendedor é incompatível com sujeitos coletivos e combativos que reiteram a luta de
classes na sociedade, como a organização sindical. Em decorrência
7 Resultado de uma contribuição teórica de várias linhas de pensamento para o neoliberalismo. O conceito homem-empresarial é trabalhando no capítulo 4 de A nova razão do
mundo (DARDOT; LAVAL, 2016).
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disso, apresentam-se estratégias para desmantelar a organização dos
trabalhadores. Um exemplo disto é a Reforma Trabalhista, assunto
considerado a seguir.

Reforma Trabalhista e o Sindicalismo
Este item discorre sobre a atual situação do movimento sindical brasileiro, a partir da análise de discurso fundamentada em Teun
Adrianus van Dijk (2015ab), e tem como base a reportagem intitulada “Ministério do Trabalho dá aval a imposto sindical”, de Anaïs
Fernandes e William Castanho, veiculada em 2 de abril de 2018 pela
Folha de S.Paulo, no Caderno Mercado. Para situar o contexto em
que a reportagem foi veiculada, destaca-se que nessa data ainda vigorava a Medida Provisória n.o 808/2017 (BRASIL, 2017b). Além
disso, em 16 de março de 2018 havia sido emitida, pelo então secretário de Relações do Trabalho, Carlos Cavalcante Lacerda, a Nota
Técnica n.º 2 do Ministério do Trabalho. Um dia após a veiculação
da reportagem ocorreu a exoneração do referido secretário (BRASIL, 2018).
A Folha de S.Paulo é um dos jornais impressos de maior circulação no país. Em 2019, a Folha de S.Paulo cresceu e liderou a
circulação entre os jornais do país, possuindo a maior média mensal
de pagantes entre os veículos, na soma de suas versões digitais e
impressas, entre os diários nacionais de interesse geral.“Segundo os
números auditados pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação), a
circulação total (digital e impressa) na média mensal em 2019 foi de
328.438 exemplares diários pagos” (FOLHA DE S.PAULO, 2021).
Dados da própria Folha apontam que o perfil do seu leitor provém das classes A e B, com renda e escolaridade altas. Em pesquisa
realizada em 2000, por comemoração aos seus 80 anos, ressaltou-se
a inserção da Folha de S.Paulo no establishment da opinião pública brasileira, o que garante ao veículo de comunicação um papel
importante de ordem ideológica no âmbito econômico e político na
sociedade. Segundo os dados da referida pesquisa, os leitores do jornal teriam, em média, 40,3 anos, sendo que 47% destes cursaram
faculdade e 13% fizeram pós-graduação. A pesquisa afirma, ainda,
que 53% possuíam renda mensal individual de até 15 salários míni- 250 -

mos e 36% possuíam renda familiar superior a 30 salários mínimos
(MOTA, 2021). Assim, é relevante analisar o conteúdo por ela veiculado sobre a Reforma Trabalhista e as consideráveis modificações
por ela preconizadas, pois, de acordo com os Estudos Críticos do
Discurso, ao controlar a reprodução discursiva também se exerce dominação1.
Ao realizar o Estudo Crítico do Discurso, van Dijk (2015a)
parte da premissa da existência de uma sociedade de classes dividida
em dois grupos: o grupo dominante (endogrupo), composto por uma
elite detentora do acesso à produção do discurso público e do pensamento hegemônico; e o (exogrupo), representado por aqueles que
recebem o discurso do grupo dominante e tende a reproduzi-lo, por
vezes, sem compreender as concepções ideológicas inclusas.
No que se refere à reportagem analisada, observa-se que seu
texto apresenta como destaques o título: “Ministério do Trabalho dá
aval a imposto sindical” (FERNANDES; CASTANHO, 2018) e a
linha de apoio: “Nota técnica de secretaria da pasta defende cobrança
de contribuição de todos os trabalhadores após assembleia” (idem,
ibidem). O lead afirma: “Reforma Trabalhista diz que tributo é voluntário, mas sindicatos têm feito votações para impor pagamento
generalizado” (ibidem). Nestes três enunciados, observam-se as diferentes posições sobre o imposto sindical, evidenciando uma polarização entre aqueles que defendem a posição de voluntariedade da
contribuição sindical, imposta pela Reforma Trabalhista e aqueles
que se opõem à alteração, na qual os autores destacam a figura dos
sindicatos.
Na reportagem, o endogrupo utiliza como principal argumento a legislação e impele aos sindicatos um autoritarismo quando utiliza o verbo “impor”. O emprego de variações da linguagem, ao eleger
termos que auxiliam a legitimação da posição ideológica do autor em
detrimento à posição do exogrupo, pode ser observado não apenas
no trecho citado, como no decorrer da reportagem, constituindo-se
enquanto um mecanismo discursivo capaz de enfatizar a polarização
no discurso. A polarização junto ao discurso consiste em fato proeminente, segundo van Dijk (2015a), ao estabelecer um quadro ideo1 Segundo van Dijk (2015a, p. 88), a dominação ou dominância, entendida aqui como uma
“forma de abuso de poder social, isto é, como exercício moral e legalmente ilegítimo de
controle sobre outros em benefício ou interesse próprio de alguns, frequentemente resulta
em desigualdade social”.
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lógico usual de dicotomia, onde um grupo discursivo enfatiza ou desenfatiza ações de seu grupo, ou de grupo oposto, a fim de legitimar
suas ideias enquanto verdades, utilizando-se da dominação.
A centralidade da reportagem refere-se à Nota Técnica n.º 2
do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2018). Segundo argumentos
apresentados na reportagem, a nota “devolve aos sindicatos um direito que é interpretado como uma decisão do trabalhador” (FERNANDES; CASTANHO, 2018). Considerando a legislação:
Art. 578 - As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a
denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e
expressamente autorizadas. (BRASIL, 2017a).

Observa-se que a contribuição deve ser prévia e expressamente autorizada pelo trabalhador. No entanto, a legislação não firma se essa vontade expressa é coletiva ou individual. Em nenhum
momento, levanta-se a possibilidade de a nota técnica emitida por
Carlos Cavalcante Lacerda ter uma função semelhante à da Medida
Provisória n.o 808/2017, que após o período de vigência não foi incorporada à legislação e, dessa forma, funcionando apenas como um
mecanismo para acalmar os ânimos e as reivindicações sociais após
ser sancionada a Lei n.o 13.467/2017.
Voltando ao texto da reportagem, observa-se que na passagem “Advogados trabalhistas e o setor patronal criticam o parecer.
Sindicalistas comemoram a nota do secretário do governo Michel
Temer” (FERNANDES; CASTANHO, 2018), nota-se um peso diferenciado ao setor patronal unindo a este os advogados trabalhistas.
Os “advogados trabalhistas” remete à propriedade de especialistas na
área e funciona como argumento de autoridade, o que também ocorre
quando se refere a Paulo Sérgio João, professor de Direito do Trabalho da FGV Direito SP e PUC-SP, no trecho situado logo abaixo do
subtítulo “Oportunismo” (em destaque).
O destaque ao termo “oportunismo” como subtítulo, ao anteceder a posição de Paulo Sérgio João, em que, segundo a reportagem,
afirma que a nota técnica seria uma orientação oportunista, pode ser
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analisado como um exemplo de estratégia de enfatizar uma posição
ideológica do endogrupo, em detrimento da posição do exogrupo, o
que para van Dijk pode ser entendido como uma forma de abuso de
poder. Segundo van Dijk (2015a, p. 88-89):
O abuso de poder não apenas envolve o abuso de força, por
exemplo, em uma agressão de policiais contra jovens negros, e
pode não resultar meramente no cerceamento da liberdade de
um grupo específico, mas também, e de modo crucial, pode afetar as mentes das pessoas. Isto é, através de um acesso especial
ao discurso e à comunicação pública, bem como de um controle sobre eles, os grupos ou instituições dominantes podem influenciar as estruturas do texto e da fala, de modo que, como
resultado, o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores e
as ideologias dos receptores sejam mais ou menos indiretamente
afetados, tendo em vista o interesse do grupo dominante.

João, citado como o argumento de autoridade, destaca que
“com o parecer, o ministério só atende a um pedido de socorro dos
sindicatos dos trabalhadores [e] o efeito político é lamentável e revela um sindicalismo atrelado ao Estado” (FERNANDES; CASTANHO, 2018). Além disso, ele desqualifica a nota técnica mencionando que o secretário Lacerda é ligado à Força Sindical. Aqui vale
ressaltar que a Força Sindical, como mencionado no item anterior,
nasceu com uma proposta distinta do novo sindicalismo. Ela trouxe
novidades no seu projeto político e na sua prática, com o apoio a
muitas reformas de cunho neoliberal na última década do século XX,
e com a Reforma Trabalhista não foi diferente. Também a respeito
do imposto sindical, vale destacar que “A Força Sindical [...] sempre
foi favorável a ele, visto que a central surgiu como uma mescla de
neopeleguismo e influência neoliberal dentro do sindicalismo” (ANTUNES, 2011, p. 150).
No referente ao sindicalismo atrelado ao Estado, vale destacar que, como discorrido no item anterior deste artigo, realmente em
muitos momentos da trajetória histórica do movimento sindical brasileiro há o predomínio do sindicalismo de Estado, que teve origem
no governo Getúlio Vargas e que, no século XXI, é revigorado com
o governo petista.
No corpo da reportagem, são apresentados posicionamentos
de duas organizações sindicais sobre a nota emitida pelo Ministério
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do Trabalho. A União Geral dos Trabalhadores (UGT) é uma instituição de representação sindical fundada em 2007, alegando ter como
objetivo principal defender os trabalhadores. Seu lema é “sindicalismo cidadão, ético e inovador”. Atualmente, conta com 1.336 entidades filiadas e sua representação atinge cerca de 10 milhões de trabalhadores da base dos sindicatos (UGT, 2018). Na reportagem, não há
nenhuma referência à diversidade de posicionamentos políticos entre
as organizações sindicais. A UGT também está situada no campo
da centro-direita, assim como a Força Sindical (ANTUNES, 2011).
Seu posicionamento, expresso na colocação de Ricardo Patah “o Ministério do Trabalho adotou uma posição de equilíbrio” (FERNANDES; CASTANHO, 2018), revela seu posicionamento favorável à
nota técnica e à cobrança do imposto em questão.
Na sequência, apresenta-se a posição da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), manifestada por Ivo
Dall’Acqua Junior, em que se lê: “notas técnicas são orientadoras
de fiscalização, mas o texto não foi feito pela área competente, de
auditores fiscais. A secretaria ultrapassou sua competência” (FERNANDES; CASTANHO, 2018). Observa-se que a Fecomércio emprega argumentos técnicos para defender sua posição. Vale ressaltar
que ela é uma entidade sindical, cuja missão é representar os interesses das empresas do setor buscando o crescimento econômico brasileiro. Defende os interesses do mercado interno, a livre iniciativa e
a desestatização.
Sobre a menção à UGT e à Fecomércio, é interessante perceber que ambas são representações sindicais politicamente distintas,
o que não é explicitado no texto. Além disso, estas representações
sindicais são utilizadas para qualificar ou desqualificar o exogrupo.
Na passagem, “tanto o Supremo como a Justiça do Trabalho
têm sido bombardeados com ações pela volta da obrigatoriedade da
contribuição sindical” (FERNANDES; CASTANHO, 2018), observa-se a utilização do termo “bombardeados”, que remete a uma ação
violenta pela qual o STF e a Justiça do Trabalho são atingidos e
explicita que o exogrupo defende a cobrança do imposto. O termo
“bombardeados” pode ser associado ainda à ideia de uma “guerra”
ou “batalha”, reforçando o ideal de dicotomia e polarização de posições sobre o tema e associando os que aprovam a voluntariedade
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da contribuição enquanto vítimas, perante aqueles que defendem sua
obrigatoriedade.
O emprego de variações da linguagem, como a citada acima,
assim como de discursos de atores sociais de legitimação pública
para reafirmar a posição crítica dos autores sobre a obrigatoriedade
do imposto sindical, pode ser considerado como uma estratégia de
dominação por meio do discurso público.
Cabe salientar que, segundo van Dijk (2015a), o Estado, as
mídias e o setor empresarial, enquanto instâncias detentoras de acesso de produção do discurso público, podem ser considerados como
pertencentes à “elite simbólica”. A elite simbólica é constituída por
diferentes categorias profissionais, sendo caracterizada enquanto
grupos que possuem relativa liberdade e, por sua vez,
[...] relativo poder para tomar decisões sobre gêneros de discurso
dentro do seu domínio de poder e determinar tópicos, estilo ou
forma de apresentação de um discurso [...] eles são os fabricantes
do conhecimento, dos padrões morais, das crenças, das atitudes,
das normas, das ideologias e dos valores públicos. (DIJK, 2015a,
p. 45).

A utilização do discurso público pela elite simbólica, como
meio de legitimar seus interesses e domínio de poder, dá-se por meio
do abuso de poder, podendo ser observado, dentre outras maneiras,
por meio da manipulação. Segundo van Dijk (2015a, p. 236):
A manipulação é um fenômeno social – especialmente porque
ela envolve interação e abuso de poder entre grupos e atores sociais — é um fenômeno cognitivo, porque a manipulação sempre
implica a manipulação das mentes dos participantes, e é um fenômeno discursivo-semiótico, porque a manipulação é exercida
através da escrita, da fala e das mensagens visuais.

Ao entrar em contato com termos utilizados no discurso, como
“impor pagamento” e “bombardeados”, as pessoas acionam um conjunto de conhecimentos prévios estruturados mentalmente. Estes termos, inconscientemente, alimentam o status violento atrelado aos
movimentos e à organização da classe trabalhadora, influenciando o
discurso e as práticas sociais. Conforme explica Dijk (2015a, p. 18),
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[...] uma vez que as ações de pessoas são controladas por suas
mentes (conhecimento, atitudes, ideologias, normas, valores), o
controle da mente também significa controle indireto da ação.
Esta ação controlada pode de novo ser discursiva, de modo que
o discurso poderoso possa, indiretamente, influenciar outros
discursos que sejam compatíveis com o interesse daqueles que
detêm o poder.

A reportagem apresenta um conjunto de recursos de linguagem não verbal, como o uso da cor azul e um infográfico que ilustra informações sobre os sindicatos e sobre o imposto sindical. A
associação da cor azul no decorrer da reportagem, historicamente
utilizada por partidos de direita reforça a posição ideológica expressa
no discurso, e pode ser compreendida como uma reprodução intencional, a fim de que o leitor associe de forma inconsciente a modelos
mentais pré-estabelecidos, condicionando-o de forma inconsciente
a um posicionamento específico perante às informações descritas.
O discurso ideológico polarizado não está baseado apenas nos
modelos mentais ideológicos polarizados dos falantes, mas está
persuasivamente projetado para ajudar a formar ou confirmar
modelos ideológicos similares entre os destinatários do discurso
e da comunicação. É dessa maneira que as ideologias são lentamente aprendidas e reproduzidas por muitos tipos de discursos
públicos do endogrupo (de notícias na mídia ou compêndios
escolares a conversas do dia a dia). E uma vez que tais modelos
ideológicos de eventos específicos estejam criados pelos destinatários, a comunicação repetida pode conduzir à formação de
atitudes ideológicas socialmente compartilhadas e, finalmente, a
ideologias subjacentes e gerais. (DIJK, 2015b, P.57).

O infográfico citado acima destaca o montante arrecadado
com imposto sindical em bilhões no período de 2009 a 2017. Estes
dados favorecem o discurso ideológico do endogrupo, induzindo o
leitor a crer que os sindicatos não necessitariam da obrigatoriedade
da contribuição, já que a arrecadação seria bilionária. Entretanto, o
infográfico não especifica a quantidade de sindicatos beneficiados
com referido valor, tampouco o número de trabalhadores contribuintes, apresentando a imagem dos sindicatos enquanto uma figura genérica e unificada. Outro dado em destaque refere que do universo
de 16,6 mil sindicatos somente 18 ações foram ajuizadas pela volta
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do imposto sindical, contrapondo-se ao discurso de Lacerda, que argumentou ter recebido “mais de 80 pedidos de manifestação” (FERNANDES; CASTANHO, 2018).
Para finalizar a reportagem, há uma coluna intitulada “Presidente do TST suspende cobrança obrigatória” (FERNANDES; CASTANHO, 2018). Ela apresenta uma decisão provisória do ministro
João Batista Brito Pereira, que proíbe o recolhimento obrigatório do
imposto sindical de trabalhadores de empresas que operam no Porto
de Santos. Finalizando, traz o argumento do advogado do Settaport
(sindicato de trabalhadores), que contesta a legalidade da Reforma
Trabalhista no tocante ao imposto sindical. Nas últimas linhas da
reportagem, aparece o primeiro argumento de autoridade técnica no
âmbito do exogrupo.
Reportagens como esta veiculada pela Folha de S.Paulo sobre
a Reforma Trabalhista e o imposto sindical desqualificam, de forma geral, as organizações sindicais, que, apesar se suas limitações,
constituem importantes instrumentos de defesa do trabalhador. A
partir da reportagem em questão, a arrecadação é apresentada como
a principal finalidade dos sindicatos. Ao disseminar este discurso, o
veículo de comunicação colabora para a construção de um discurso
favorável à Reforma Trabalhista utilizando o abuso de poder conforme van Dijk.

Conclusão
A Reforma Trabalhista, uma contrarreforma neoliberal, contribui para a acumulação de capital, ao mesmo tempo em que potencializa a exploração e a fragmentação dos trabalhadores. Sob a
influência neoliberal, a classe trabalhadora vivencia a precarização e
a flexibilização do trabalho. Esta reforma as legitima, fazendo com
que assumam o caráter de legalidade e formalidade, o que está longe
de assegurar emprego de qualidade e proteção social aos trabalhadores. A lógica neoliberal do empreendedorismo combate sujeitos
coletivos que reiteram a luta de classes. Neste contexto, o sindicalismo enfrenta grandes desafios para sobreviver aos ataques políticos,
financeiros e ao modelo disciplinador que investe na exacerbação
da concorrência entre os próprios trabalhadores. Assim, coloca-se a
necessidade de revitalizar a organização dos trabalhadores.
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A partir da reportagem veiculada pela Folha de S.Paulo, objeto
da análise realizada aqui, considera-se que o discurso veiculado coloca
que o impacto da Reforma Trabalhista sobre os sindicatos é exclusivamente de âmbito financeiro, através do fim da obrigatoriedade de
arrecadação do imposto sindical. Em contraponto a esta perspectiva,
destaca-se que não são citados elementos importantes, como a flexibilização oficialmente instituída pelo trabalho intermitente e pelo teletrabalho, introduzidos por essa legislação e que, certamente, contribuem
para o enfraquecimento dos vínculos de solidariedade entre os trabalhadores, fragmentando ainda mais a classe. Resumindo, a Reforma
Trabalhista terá efeitos devastadores sobre a população trabalhadora
ao cumprir a dupla função de retirada de direitos trabalhistas e de desestruturação da organização dos trabalhadores.
A partir da teoria de Teun Adrianus van Dijk (2015ab), conclui-se que o discurso veiculado por importantes meios de comunicação de massa contribuiu para a legitimação da Reforma Trabalhista,
direcionando o discurso para pontos específicos e polêmicos com o
imposto sindical. Ressalta-se que não havia consenso, nem mesmo
entre os próprios sindicatos, sobre essa questão, o que em nenhum
momento é apresentado pelo discurso veiculado. Com isto, o discurso publicado contribui para a manutenção e ampliação da exploração
dos trabalhadores e das desigualdades sociais, configurando-se como
abuso de poder. A dimensão ideológica do discurso possui o poder de
transformação e de reprodução das relações de poder. Não se caracteriza como dissimulação, mas sim como função da relação entre a
linguagem e o mundo.
Concluindo, um fator fundamental para a organização da classe
é a unidade. O modo de produção capitalista, desde sua gênese, instituiu a lógica da concorrência entre os trabalhadores que, diante da
racionalidade neoliberal, é exacerbada, enfraquecendo a possibilidade
de construção de vínculos solidários. A flexibilização também se constitui em uma barreira para que os trabalhadores visualizem um inimigo
comum, contra o qual devem direcionar a luta. Considerando-se esses
pontos, espera-se que o sindicalismo enfrente os desafios propostos
pelo contexto atual, reinventando-se para continuar desempenhando
o papel de importante ferramenta de organização e luta dos trabalhadores.
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UM TEMPO PARA CHAMAR DE “NOSSO”:
teletrabalho e a captura do tempo
Eliane Moreira de Almeida1
Marcos Cabral Borges2
Priscilla Rohmann da Silva Rosa3

Introdução
Ao longo dos últimos anos, o mundo do trabalho tem vivenciado uma série de profundas mudanças em sua dinâmica, produto
das novas configurações assumidas pelo sistema capitalista na contemporaneidade. Dessas mudanças, como não poderia deixar de ser,
surge uma gama variada de rebatimentos na vida da classe trabalhadora4.
De acordo com Dardot e Laval (2016), o sistema capitalista,
e consequentemente as sociedades, foram profundamente transformados pelo neoliberalismo, sendo este, além de uma política econômica, uma ideologia que influencia a lógica do capital e as relações
sociais no mundo inteiro.
Neste sentido, o presente capítulo5 tem por objetivo refletir
sobre a racionalidade neoliberal e como esta têm se materializado na
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); bolsista PROEX/CAPES; pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
2 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); bolsista PROEX/CAPES; pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT)..
3 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); bolsista PROEX/CAPES; pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
4 Esta, por sua vez, cabe pontuar não é homogênea, e sim permeada por contradições
internas e externas. Aqui apresentada e utilizada de maneira simplificada e generalista
para ilustrar aquelas e aqueles que não detêm os meios de produção, mas sim a sua força
de trabalho.
5 É decorrente da pesquisa intitulada “Tecnologia Digital de Informação e Comunicação e
a Reforma Trabalhista: reverberações sobre as condições de trabalho e os direitos sociais”,
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso – GPsT e
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
É uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória, orientada pelo método dialético
crítico. O corpus de análise é composto por reportagens com enfoque na Reforma Trabalhista, no período de 2018 a 2020, submetidas à Análise Crítica do Discurso proposta
por van Dijk. Integram a pesquisa discentes de graduação na modalidade de Iniciação
Científica (com bolsas PIBITI/CNPq, PROBITI/FAPERGS e BPA/PUCRS) e discentes da
pós-graduação (bolsistas da CAPES e do CNPq).
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compreensão do tempo de trabalho e do tempo livre na contemporaneidade, marcada pela flexibilização e precarização das relações de
trabalho. Adota-se como perspectiva teórico-metodológica a Análise Crítica do Discurso – ACD proposta por van Dijk, partindo da
premissa que “o discurso não é analisado apenas como um objeto
‘verbal’ autônomo, mas também como uma interação situada como
uma prática social ou como um tipo de comunicação numa situação
social, cultural, histórica ou política” (VAN DIJK, 2008, p. 12).
Assim, o trabalho em tela encontra-se estruturado em três
itens. O primeiro contextualiza o neoliberalismo e sua racionalidade,
apresentando sua interlocução com as transformações no mundo do
trabalho no cenário brasileiro, acentuadas pela Reforma Trabalhista,
que ocorreram a partir de 2017. Já o segundo item versa sobre o teletrabalho, com ênfase na sua expansão devido à pandemia do novo
Coronavírus, aborda, também, as concepções de tempo de trabalho
e tempo livre, bem como problematiza como as fronteiras entre estes
têm se tornado cada vez mais tênues e como esse processo de captura
de tempo tem afetado a vida e o trabalho da classe trabalhadora.

Neoliberalismo e a Reforma Trabalhista
Os anos 70, do século XX, são emblemáticos para a
compreensão da realidade atual, seja sob o aspecto econômico do
mundo do trabalho ou mesmo das próprias relações sociais. Foi nesse período que o capitalismo se encontrava exaurido, necessitando
de alternativas para reiniciar o processo de acumulação, característica primordial de tal sistema (ANTUNES; PRAUN, 2015). E esse
foi o mote para a instauração do neoliberalismo, experienciado inicialmente no Chile e difundido internacionalmente após adoção nos
Estados Unidos da América e na Inglaterra, nos governos de Ronald
Reagan e Margaret Thatcher, respectivamente (HARVEY, 2007).
O neoliberalismo, enquanto fruto de um processo histórico,
“pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo
o princípio universal da concorrência” (DARDOT; LAVAL, 2016,
p. 17).
Assim, tal mecanismo foi responsável não apenas por renovar o capitalismo internacionalmente, mas também por transformar
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a sociedade mundial. Para dar sentido a tal afirmação, é necessário
compreender o neoliberalismo a partir de três eixos:
• enquanto política econômica, fez da concorrência o princípio central de sua forma de ser, promovendo as liberdades
empresariais de forma maximizada e uma ampla transformação do Estado, através desregulamentação do trabalho e da
flexibilização no processo de produção;
• enquanto ideologia, sua lógica alterou os modos de ver,
pensar e agir no mundo, cada pessoa passa a se ver como uma
empresa, enquanto vê na outra uma concorrente;
• enquanto sistema normativo, a congruência dos eixos anteriores possibilitou ao neoliberalismo ampliar sua influência
no globo e estender a lógica do sistema capitalista a todas as
relações sociais (DARDOT; LAVAL, 2016).
A convergência dessas características foi o que tornou o neoliberalismo hegemônico enquanto racionalidade. Neste sentido, é necessário considerar as destruições que tal mecanismo infligiu:
Não somente para as estruturas e poderes institucionais [...], mas
também sobre as relações estruturais da força de trabalho, relações sociais, políticas de bem-estar social, arranjos tecnológicos,
modos de vida, pertencimento à terra, hábitos afetivos, modos
de pensar e outros mais. (HARVEY, 2007, p. 3).

Na citação acima, Harvey está se referindo principalmente ao eixo da ideologia neoliberal, as ideologias segundo van Dijk
(2015, p. 15) “não são inatas, mas aprendidas, partilhadas e usadas
para identificar, formar e manter grupos sociais e seu poder”. Assim,
a ideologia no neoliberalismo é um dos principais mecanismos que
garantem o funcionamento e a manutenção do próprio sistema capitalista de produção.
Ao aplicar a lógica indiscriminada da concorrência, a ideologia neoliberal potencializou as desigualdades econômicas, sociais e
culturais já existentes. Nesta nova forma de acumulação, os países
centrais do capitalismo foram privilegiados em detrimento dos periféricos, os quais sofreram com a expropriação de suas riquezas,
viram suas dívidas externas crescerem vertiginosamente, seus Estados enfraquecerem e o mundo do trabalho se tornar cada vez mais
precarizado (HARVEY, 2007).
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Neste sentido, as reflexões de van Dijk (2005) e sua proposta de uma Análise Crítica do Discurso – ACD são relevantes,
não apenas para a compreensão do neoliberalismo, através de seus
diferentes mecanismos e estratégias, como também para seu questionamento, com o intento de contribuir para uma mudança social em
favor dos grupos que são submetidos a processos de dominação. O
discurso em questão refere-se a qualquer “‘evento comunicativo’,
incluindo interação conversacional, texto escrito, bem como gestos
associados, expressão facial, arranjo tipográfico, imagens e qualquer
outra dimensão da significação ‘semiótica’ ou multimídia” (VAN
DIJK, 2005, p. 37).
No Brasil, a ideologia e os discursos neoliberais foram sendo difundidos ao longo das décadas de 1980 e 1990. O país vivenciava a abertura democrática após a ditadura militar e, paradoxalmente, enquanto a população se mobilizava para garantir os direitos
constitucionais perante o Estado, tais direitos já eram cerceados em
detrimento da política neoliberal (GALVÃO, 2003).
Dada à condição periférica do Brasil6, sua industrialização
dependente teve e tem como traço principal a superexploração da
força de trabalho, caracterizada pelos baixos salários, intensos ritmos
de produção e jornadas de trabalho prolongadas. Tal panorama se
intensificou com a ascensão do neoliberalismo no país, inaugurando
novos mecanismos7, resultantes de antigos processos na lógica de
exploração (ANTUNES; PRAUN, 2015).
Em se tratando da exploração, esta só é possível porque há
desigualdade e abuso de poder, que “significa a violação de normas e
valores fundamentais no interesse daqueles que têm o poder e contra
o interesse dos outros. Os abusos de poder significam a violação dos
direitos sociais e civis das pessoas” (VAN DIJK, 2015, p. 29), em
outras palavras, pequenos grupos concentram o poder e o usam majoritariamente em benefício próprio, submetendo os demais grupos
a práticas de dominação e exploração. Importa destacar que tais práticas não se constituem apenas como formas objetivas de violência
e opressão, mas mais ainda através de formas subjetivas, como a já
6 Cabe ressaltar que, devido à sua formação sócio-histórica, o Brasil é hoje um país periférico no capitalismo mundial, aprisionado em uma teia de dependências de ordens econômicas e diplomáticas (IAMAMOTO, 2010).
7 Flexibilizações, privatizações, terceirizações, individualização, gestão por metas, desmonte de instituições sindicais, financeirização, dentre outros (HARVEY, 2007) (ANTUNES; PRAUN, 2015).
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citada ideologia, controlada e imbuída através dos discursos e de sua
produção e reprodução (VAN DIJK, 2005).
Dito isto, sobre os novos mecanismos de exploração do mundo do trabalho, o presente capítulo opta por se concentrar no processo de flexibilização do trabalho, que:
[...] se constitui no contexto atual em uma espécie de síntese ordenadora dos múltiplos fatores que fundamentam as alterações
na sociabilidade do capitalismo contemporâneo. Do ponto de
vista de seu impacto nas relações de trabalho, a flexibilização se
expressa na diminuição drástica das fronteiras entre atividade laboral e espaço da vida privada, no desmonte da legislação trabalhista, nas diferentes formas de contratação da força de trabalho
e em sua expressão negada, o desemprego estrutural. (ANTUNES; PRAUN, 2015, p. 412).

Assim, o processo de flexibilização se conforma em um
importante mecanismo de exploração e precarização do trabalho a
serviço do capital. No Brasil, esse processo foi avançando de forma
gradual nas legislações trabalhistas. No período de governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2005) houve medidas instituindo o
trabalho temporário, a possibilidade de substituição de horas extras
por banco de horas, dentre outras. Já no governo de Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) foi sancionada a Lei n.º 11.196/2005, que permitiu a contratação de empresas constituídas por uma só pessoa que,
em suma, possibilitou a contratação de pessoas sem os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Após esse
período, no governo de Dilma Rousseff (2011-2016) foi sancionada
a Lei n.º 12.551/2011, que reconhece o Teletrabalho, ou trabalho a
distância (HAUBRICH, 2020).
Diante dessa trajetória histórica no avanço da flexibilização,
o governo de Michel Temer (2013-2018) aprovou, em caráter de urgência, a Reforma Trabalhista, sob a Lei n.º 13.467, em vigor desde
11 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017).
[...] inaugurando uma nova fase das relações de trabalho no país.
Mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
foram alterados, retirando direitos históricos dos trabalhadores
brasileiros, em prol de uma política que visaria, ao menos no
discurso, facilitar a atração de capitais e a geração de empregos
no país. (NOGARA, 2018, p. 7).
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Dentre as mudanças inauguradas pela Reforma, umas das
principais alterações foi dada pelo artigo 611-A, no qual as convenções e acordos coletivos prevalecem sobre a CLT, “ou seja, trabalhadores e patrões passam a poder realizar ‘acordos’ que aumentem
ou reduzam direitos antes fixados por lei, abrindo espaço para ‘negociações’ em questões que, até a entrada em vigor da Reforma, não
poderiam ser mexidas” (HAUBRICH, 2020, p 32). Ao destacar as
palavras acordos e negociações, o autor deixa a dúvida sobre a real
capacidade da classe trabalhadora acordar sobre esses direitos, visto
que não estão mais amparados legalmente.
Para exemplificar, seguem abaixo alguns direitos que foram
perdidos ou fragilizados com a aprovação da Reforma:
• Período para descanso e alimentação – o mínimo era uma
hora, passou para trinta minutos;
• Tempo total de trabalho – deixa de ser contabilizado o período de descanso, alimentação, troca de roupas etc., como
ocorria anteriormente;
• Benefícios adicionais – deixam de fazer parte da remuneração, não sendo mais contabilizados para fins previdenciários;
• Contribuição sindical – antes obrigatória, passou a ser opcional;
• Ações judiciais – perdendo a ação, a trabalhadora ou o trabalhador deve arcar com os custos do processo, o que antes
não acontecia;
• Indenizações – proporcionais ao salário, quem ganhar menor salário terá direito a uma indenização menor. (BRASIL,
2017).
Tais pontos ilustram como a precarização do trabalho, já
mencionada, se materializa através da legislação. É possível também
identificar o enfraquecimento da esfera sindical, a coibição das ações
judiciais, a redução da seguridade social, dentre outras formas de
desestruturação do trabalho8.
É importante destacar que houve escassa discussão com o
segmento mais afetado pela Reforma, a classe trabalhadora, já que
8 Embora de suma importância, tais elementos não serão abordados no presente capítulo,
visto que este tem como foco o teletrabalho.
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a “tramitação da Reforma Trabalhista foi ‘apressada’, de forma
que a sociedade não foi capaz de informar-se suficientemente,
principalmente em relação às alterações sofridas pelo projeto durante
sua tramitação, como as emendas” (HAUBRICH, 2020, p. 31).
Sob este aspecto é significativo considerar a relação de poder e do acesso ao discurso. Os grupos detentores do poder – e, por
consequência, do discurso – são as elites, que exercem seu poder
através dos recursos que dispõem e que consistem em “atributos ou
bens socialmente valorizados, mas desigualmente distribuídos, tais
como riqueza, posição, posto, status, autoridade, conhecimento, habilidade, privilégios ou mesmo o mero pertencimento a um grupo
dominante ou majoritário” (VAN DIJK, 2015, p. 42). Em contraponto, os grupos que não dispõem destes recursos exercem pouco ou
nenhum poder nas relações sociais, pois, segundo van Dijk (2015, p.
44), “quanto menos poderosa for uma pessoa menor o seu acesso às
várias formas de escrita e fala”, assim, não detendo o poder, a classe
trabalhadora foi mantida à margem das discussões sobre a Reforma
Trabalhista, que incidiria diretamente sobre seu modo e condições
de vida.
Destarte, compreende-se que a Reforma Trabalhista cumpre
sua função na agenda neoliberal, ao promover a desregulamentação e
precarização do trabalho, no intuito de maximizar a produção e os lucros dela decorrentes, ao permitir mais horas de trabalho, condições
de trabalho precárias, salários mais baixos, dentre outros aspectos.
A classe trabalhadora, segue vivenciando, ainda que em diferentes níveis, novos moldes nos mecanismos de dominação e exploração, além de ser afetada com o aprofundamento, do que Antunes
e Praun (2015, p. 415) chamam “individualização do trabalho e a
ruptura do tecido de solidariedade”, onde cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores se veem isolados em seus trabalhos, movidos pela
lógica da concorrência e desconectados das estratégias coletivas.
Neste sentido, a seguir serão debatidas as perspectivas a respeito do teletrabalho, como este tem sido vivenciado pela classe trabalhadora na pandemia e as estratégias de controle presente neste
‘’novo normal’’.
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Teletrabalho e a captura dos grãos de tempo livre
O teletrabalho, já inscrito no arcabouço legal, teve um aumento vertiginoso em decorrência da pandemia da Covid-199,1visto
a necessidade imperativa de distanciamento social. A impossibilidade de acesso aos espaços coletivos de trabalho “convidou” diversos
segmentos empregadores a adentrar nos lares da classe trabalhadora.
Uma das recomendações mais importantes, a do distanciamento
social, colocou a questão de como continuar a produzir e trabalhar à distância. Assim, o trabalho “home office” e/ou remoto –
uma modalidade do “teletrabalho” – colocou-se não mais como
uma possibilidade a ser adotada pelas empresas e instituições,
mas como uma necessidade premente, tratando-se de uma alternativa para reduzir o movimento de deslocamento casa-trabalho
e trabalho-casa. (BRIDI, 2020, p. 171).

O discurso utilizado na implementação do teletrabalho no
contexto da pandemia refere majoritariamente às vantagens desta
forma de trabalho, como: melhoria na gestão de pessoas, agilidade
de processos e informações, facilidade de acesso a qualquer hora e
lugar e a segurança e flexibilidade que dispõe as pessoas que trabalham nesta modalidade dado o contexto pandêmico (BRIDI, 2020).
Este discurso possibilita identificar a prática discursiva da manipulação referente à preservação da vida. A comunicação e interação são adjetivadas através desta prática discursiva pelos segmentos
empregadores para realizar a manutenção e ampliação do poder sobre a classe trabalhadora. Enuncia-se o discurso da proteção da vida,
a “benesse” de trabalhar em casa e realizar o isolamento social. Esta
prática discursiva tenta afastar ao máximo o rótulo de manipulação,
conferindo um caráter positivo a quem enuncia (FRAZÃO, 2009).
A manipulação envolve não apenas poder, mas especificamente abuso de poder, ou seja, dominação. Mais especificamente, a
manipulação implica o exercício de uma forma de influência
deslegitimada por meio do discurso: os manipuladores fazem
os outros acreditarem ou fazerem coisas que são do interesse
9 O novo Coronavírus (COVID-19), que foi identificado pela primeira vez em dezembro
de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei na China, propagou-se rapidamente
pelo planeta, até ser reconhecido como pandemia pela OMS (Organização Mundial da
Saúde) em 11 de março de 2020 (IKUTA et al., 2020, p. 83).
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do manipulador, e contra os interesses dos manipulados. (VAN
DIJK, 2015, p. 234, grifo do autor).

Neste sentido, a classe trabalhadora é manipulada através dos
discursos dominantes para acreditar e mesmo defender interesses
que não são seus e que lhe trazem ônus. Exemplo disto, são aspectos
do teletrabalho pouco publicizados e menos ainda problematizados,
como “redução de custos para as empresas que estabelecem ambientes virtuais de trabalho, com a dispensa de transporte, alimentação,
aluguel” (BRIDI, 2020, p. 174) e o aumento de custos para a classe
trabalhadora, como de seus equipamentos informatizados, Internet,
energia elétrica, dentre outros.
A ubiquidade102e os dispositivos móveis113permitem que a comunicação, a interação e a realização de atividades de trabalho e/
ou pessoais sejam atravessadas pelas formas de manipulação e controle. Logo, a regulamentação do teletrabalho e a utilização destes
dispositivos, (in)diretamente descrita no Artigo 75-D124da Reforma
Trabalhista, possibilitam aos segmentos empregadores expandir seu
controle e coabitar os lares através do teletrabalho realizado nos diferentes dispositivos móveis.
O uso de dispositivos móveis gera a sensação de estar presente em diferentes espaços, mas somente a informação consegue
estar em todos os lugares. O fato de não estar realmente presente em
todos os lugares não é algo relevante para a realização do trabalho,
mas a possibilidade de acessar e circular as informações são o que
sustentam a difusão do teletrabalho. Logo, os dispositivos móveis e
a informação ubíqua permitem a manutenção do trabalho e a reprodução do discurso dos empregadores à classe trabalhadora (VIERA;
FORESTI 2015). A possibilidade de reprodução deste discurso realiza a manutenção do abuso de poder necessário para manipular a
perspectiva de tempo da classe trabalhadora (VAN DIJK, 2015).
O poeta Manoel de Barros, no poema A maior riqueza do homem, reconhece na incompletude a oportunidade de questionar uma
10 Existência constante da tecnologia no cotidiano das pessoas. Segundo Viera e Foresti
(2015), a principal consequência da ubiquidade é a capacidade de acelerar os fluxos de
informação.
11 Notebooks, laptops, tablets, smartphones etc.
12 Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à
prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito (BRASIL, 2017).
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vida constituída a partir da rotina de trabalho, situações do cotidiano
e a influência do tempo. O poeta repudia a necessidade de monitorar
o tempo, exemplificado na figura do relógio, por talvez reconhecer
esta tentativa frustrada de aprisionar o tempo dentro de um objeto como um exemplo da própria incompletude. Nem mesmo todo
o avanço tecnológico conseguiu suspender, retroceder e acelerar o
tempo, mas preparou o terreno para as investidas do capitalismo neoliberal. Estas investidas reconheceram na impossibilidade de controlar o tempo uma oportunidade de alterar o tempo “das” pessoas.
O tempo acontece através de uma experiência vivida, centrada
na particularidade, e ninguém poderá viver aquele tempo pelo
outro. Neste sentido, o tempo é uma condição inalienável do ser
humano, tal como respirar, alimentar-se e trabalhar. (GUIMARÃES, 2016, p. 192).

Logo, cabe aos segmentos empregadores, através do controle,
do abuso de poder e de outras estratégias, moldar os tempos da classe trabalhadora para que esta seja alinhada ao compasso do capital.
Dentro destas novas estratégias, os dispositivos móveis transcendem
a sensação de estar em todos os lugares e da informação ubíqua para
além da questão do espaço. Segundo Vieira e Foresti (2015), uma
das consequências da ubiquidade proporcionada pelos dispositivos
móveis é a alteração da noção de espaço e tempo, os autores vislumbram que os efeitos da ubiquidade poderão alterar a maneira com que
o tempo é medido.
Faria e Ramos (2014) descrevem que na ordem do capital, e
na perspectiva marxista, o tempo disponível é constituído pelo tempo
de trabalho necessário, aquele utilizado pela classe trabalhadora para
produzir bens que subsidiam a sua existência, e o tempo de trabalho
excedente. Este último é o tempo necessário para que se consiga extrair a mais-valia13,5através da exploração do trabalho. É possível dizer que todo o tempo que escapa aos tempos de trabalho – necessário
e excedente – é livre para a classe trabalhadora?
Na perspectiva marxista, o tempo não disponível ao capital
seria o tempo livre para a classe trabalhadora (FARIA; RAMOS,
13 [...] resulta, pois, da transformação do valor de uma mercadoria que vem a ser pago
depois que seu valor de uso, sob o comando do capital, recria o antigo valor de troca como
uma substância capaz de aumentar por si mesma (MARX, 2011, p. 102).
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2014). Ou seja, aquele tempo que a pessoa poderá gozar o direito
de preenchê-lo, ou gastá-lo, conforme o seu desejo e subjetividade.
Apesar da extensa discussão realizada sobre este tema e os atravessamentos contemporâneos, na concepção de tempo livre, é pertinente
mencionar que as barreiras entre estes tempos estão cada vez mais
porosas.
Ensaia-se que o uso de dispositivos móveis auxilia os segmentos empregadores no processo de controle e captura do tempo
livre ou auxiliam na corrosão das frágeis barreiras entre estes tempos. A hipótese descrita encontra sentido a partir do momento que se
compreende que grande parte destes dispositivos acompanha a classe
trabalhadora, independentemente dos tempos vividos – disponível e/
ou livre, uma vez que uma grande problemática do teletrabalho “refere-se justamente quanto à limitação do tempo de trabalho, uma vez
que o trabalhador se mantém 24 horas conectado com a empresa por
meio das várias plataformas ou aplicativos” (BRIDI, 2020, p. 174).
Faria e Ramos (2014) pontuam que o trabalho não se resume
ao local no qual este é desenvolvido. Aqui, utiliza-se a afirmação dos
autores como fio condutor para realizar a tecitura entre o local de
trabalho, o uso dos dispositivos móveis e os tempos de quem trabalha. Sendo assim, resgata-se o símbolo da ampulheta para tecer estas
relações.
No período anterior à pandemia, o local de trabalho oferecido
parecia realizar o papel de uma ampulheta, pois conseguia preservar as barreiras temporais e garantir uma dinâmica temporal – quase
– diretamente proporcional. Na medida em que um destes tempos
findava, seria possível virar a ampulheta e viver outro tempo. Logo,
o fim da jornada de trabalho permitia a classe trabalhadora utilizar
“livremente” o tempo que restava. O local de trabalho, simbolizado
na ampulheta, sustentava uma noção de espaço e tempo dentro de um
contexto histórico que, aos poucos, vem sendo substituído por outras
noções (HALL, 2005).
A ubiquidade proporcionada pelos smartphones e outros dispositivos móveis trouxe a possibilidade de destruir essa ampulheta,
que mesmo descompassada sustentava o local de trabalho como um
marcador de espaço e tempo. A regulamentação e implementação
do teletrabalho através da Reforma Trabalhista e solidificada pelo
contexto da pandemia propõe uma outra noção de espaço e tempo –
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disponível e livre. As mudanças sociais e políticas proporcionam a
construção de uma – nem tão – nova ideologia enunciada pelos discursos dos segmentos empregadores que defendem a implementação
do teletrabalho.
Van Dijk (2015) descreve a ideologia como uma forma de
cognição social compartilhada através das coletividades sociais, tendo esta a capacidade de representar um grupo através das identidades, ações, objetivos, normas e valores, recursos e interesses sociais.
A capacidade de representação da ideologia, cabe destacar, não é
sinônimo de uma homogeneização dos grupos, pois a utilização de
diferentes ideologias está a serviço da competição, dominação de
outros grupos.
Não é possível afirmar a existência de uma ideologia do teletrabalho na perspectiva de van Dijk, pois, segundo o autor, o aprendizado e reprodução das ideologias ocorrem lentamente (VAN DIJK,
2015). Embora a implementação do teletrabalho seja defendida por
um grupo de empregadores, não é possível afirmar que todas e todos
aqueles que defendem esta modalidade, no contexto da pandemia,
compartilhem desta ideologia. A possibilidade mais plausível é que
a defesa do teletrabalho seja uma manifestação da ideologia neoliberal por identificar nessa modalidade uma estratégia para enfrentar as
restrições da pandemia, diminuir os custos para os empregadores e
continuar o acúmulo financeiro.
Uma das consequências do funcionamento da ideologia é a
modificação da percepção da noção de tempo. Citemos como exemplo o funcionamento de uma ampulheta. Através da substituição das
areias que habitavam a ampulheta por partículas de cores semelhantes que coabitam um novo recipiente. O recipiente é semelhante aos
globos de vidro de temática natalina norte-americana que insistem
em marcar presença no imaginário brasileiro. A escolha do globo é
justificada pela tentativa de simbolizar neste objeto a ilusão da ausência limites e a possibilidade de movimentá-lo.
No momento que este recipiente – globo – é manipulado possibilita o choque e a mistura destas diferentes partículas. Ao cessar
este movimento, estas partículas tendem a permanecer um breve momento suspensas, mas vagarosamente são precipitadas, atendendo à
força gravitacional, para a parte inferior do globo. Nesta cena, o globo, diferentemente da ampulheta, não simboliza o local de trabalho,
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mas a liberdade de realizá-lo em diferentes espaços. Dentro destes
espaços estão as residências das teletrabalhadoras e dos teletrabalhadores.
A ação de virar ampulheta, descrita anteriormente, encontra
sentido na luta por direitos da classe trabalhadora, relacionada à carga horária de trabalho. Já no globo não existem lados ou uma base.
Logo, ele tende a se movimentar e parar em determinados tipos de
superfície. O choque e mistura destas partículas durante o movimento proporcionam uma ilusão de ótica que simboliza o quanto destes
tempos se atravessam e a dificuldade de identificar o quanto do tempo livre sofre impacto ao entrar em contato com as porções do tempo
disponível (trabalho necessário e trabalho excedente). Os momentos
de precipitação das partículas só ocorrem quando o globo transita
sobre alguma das superfícies, que mesmo fragilizadas tentam garantir o direito da inércia. É possível reconhecer estas superfícies, que
geram resistência ao movimento, como a Consolidação das Leis de
Trabalho – CLT. São nestes momentos que é possível identificar as
partículas que correspondem aos grãos das antigas areias do tempo da classe trabalhadora. É preciso reconhecer que a resistência,
proporcionada pela CLT, perde tempo no contemporâneo que clama
constantemente por movimento. Assim como o capitalismo, o globo
não pode parar e as flexibilizações precisam continuar.
É possível associar esta dificuldade de identificar o impacto
no tempo livre com a ubiquidade, através dos dispositivos móveis,
as características gerais e abstratas desta ideologia neoliberal e o
discurso do teletrabalho. Os dispositivos móveis, desde a sua concepção, buscam atender esta demanda do movimento. Um bom
exemplo deste movimento é a capacidade dos smartphones transitarem entre as interfaces/telas das redes sociais, os aplicativos de mensagens instantâneas, e-mail, entretenimento, jogos digitais e o fluxo
de informação entre estes aplicativos. Alguns destes aplicativos são
compartilhados entre quem trabalha e quem emprega, pois atendem
demandas do uso particular e atividades relacionadas ao trabalho. É
neste compartilhamento de uso que habita o movimento perfeito para
romper a inércia do globo e, consequentemente, realizar uma espécie
de “tempestade” no seu interior.
As tempestades de areia que ocorrem no deserto impossibilitam e dificultam enxergar para onde os grãos estão sendo transporta- 273 -

dos através da força do vento. O movimento descrito no smartphone
oferta uma “tempestade de dados” que impossibilita ou dificulta a
classe trabalhadora a “enxergar” quando a utilização do dispositivo
está relacionada à atividade de trabalho ou particular14.6Tal afirmação, não pode ser compreendida de forma unilateral, pois o uso dos
dispositivos móveis e outras ferramentas utilizadas na execução do
teletrabalho (e-mail corporativo, os sistemas das empresas etc.) são
constantemente monitoradas e a sua dinâmica é mediada através das
informações coletadas pelos algoritmos.
Barbosa e Sousa articulam o teletrabalho, o Panóptico de Ben157
tham e a teoria de Michel Foucault na tentativa de explicar que a
possibilidade de monitoramento dos aplicativos e sistemas utilizados
pela classe trabalhadora e o isolamento desta nos seus lares são suficientes para atualizar a manutenção do poder e vigiar os(as) trabalhadores(ras). Logo, estes trabalhadores oscilam entre a dificuldade de
“enxergar” a diferença do uso dos dispositivos móveis para trabalhar
ou para uso particular e a sensação de estar sendo constantemente
vigiado por quem emprega. Oscilação que pode ser compreendida
como um efeito da ideologia neoliberal que tenta homogeneizar os
tempos e perpetuar a vigilância e controle destes corpos.
A comunicação entre a classe trabalhadora e os segmentos
empregadores é um dos exemplos da tentativa de homogeneização
destes tempos. Esta tentativa pode ser compreendida através da relação entre a comunicação, ideologia e a ubiquidade. A utilização de
um exemplo se faz necessária para ilustrar os momentos (im)perceptíveis que atravessam a ideologia do teletrabalho e ubiquidade. Uma
simples mensagem de voz ou texto enviada por cliente, colega de
trabalho ou chefia fora do horário acordado entre este e a empresa.
O aplicativo de mensagens instantâneas utilizado para comunicação
não realiza qualquer distinção dos contatos de trabalho e particular.
Embora exista a possibilidade de alterar o status para ocupado ou
ausente, a permanência do smartphone ligado automaticamente deslegitima este status pelo imperativo da disponibilidade (VIERA E
FORESTI, 2015). Logo, esta “falha” de diferenciar os contatos de
trabalho e a demanda da disponibilidade acabam convocando a class
14 É importante registrar que o uso particular também está a serviço do capital, através
dos aplicativos das lojas e propagandas inseridas dentro de uma parte significativa dos
aplicativos.
15 Modelo arquitetônico utilizado por Michel Foucault para explicar os conceitos de biopoder e a biopolítica na obra Vigiar e Punir.
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e trabalhadora a responder a demanda recebida. A justificativa da
resposta fora da jornada de trabalho é construída através da própria
demanda, que é constituída por um pedido de desculpa atrelado à
mensuração do tempo de resposta em segundos ou poucos minutos.
A situação descrita abarca a classe trabalhadora na modalidade presencial e teletrabalho.
As pessoas que atuam na modalidade do teletrabalho são capturadas pelas “vantagens” desta modalidade, pois, segundo De Masi
(2000), trabalhar em casa proporciona o controle da gestão do tempo, menor deslocamento e o aumento do convívio familiar e social.
O autor descreve desvantagens desta modalidade, mas acredita na
possibilidade das e dos trabalhadores reduzirem suas horas de trabalho. A inferência sobre a redução da carga horária de trabalho é
falha, pois ao lançar mão do exemplo descrito é evidente que a captura do tempo para responder a mensagem recebida é inversamente
proporcional. Na medida em que o tempo que deveria ser utilizado
para vida social e familiar é utilizado para o trabalho, o tempo disponível para vida social diminui e aumenta o tempo de trabalho. Logo,
a carga horária de trabalho aumenta.
Retornar ao simbolismo do globo é necessário para representar a captura dos cada vez mais escassos grãos daquelas antigas
areias do tempo livre, que outrora habitavam uma ampulheta. É neste
discurso que apresenta vantagens ao teletrabalho que, sutilmente e
sem qualquer ato violento ou impositivo, o setor empregador acolhe
a ilusão de homogeneidade das partículas ofertadas pelo movimento
do globo. Diferentemente da e do trabalhador, ele não quer um tempo para chamar de “seu”, mas um tempo para chamar de “nosso”.
Ainda assim, cabe destacar que a sociedade é permeada por
disputas e contradições, fundamentadas principalmente no trabalho
coletivo e na sua apropriação privada, todavia, não “somos meros
receptáculos a sucumbir às diferentes ações que sobre nós operam.
Reagimos a elas, aceitamos, resistimos, negociamos, transgredimos”
(GOELLNER, 2012, p. 39). Destarte, a conjuntura atual não pode
ser vista através de um viés determinista, visto que a realidade é
dinâmica e, portanto, passível de mudança.
[...] grupos dominados e seus membros raras vezes se mostram
totalmente impotentes [...] tais grupos podem envolver-se com
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várias formas de resistência, ou seja, com o exercício de um contrapoder, o que em seu turno pode tornar o poderoso menos
poderoso ou, até mesmo, vulnerável. (VAN DIJK, 2015, p. 43).

Assim, conhecer a ideologia dominante, os discursos e os objetivos de quem os propaga, identificar quem detém o poder e as
formas de abuso, de controle e de dominação é a tarefa inicial para
resistir a tais elementos, ao mesmo passo que é essencial para se rumar em direção à mudança social, em favor do grupo submetido aos
abusos de poder que, no presente trabalho, identifica-se como aquele
que vende sua força de trabalho.

Conclusão
A ideologia neoliberal e a Reforma Trabalhista contextualizam o cenário que precede a normatização do teletrabalho. Com a
pandemia do novo Coronavírus, o teletrabalho foi utilizado por muitos segmentos empregadores como alternativa para manutenção das
atividades laborais, com a premissa de preservar a saúde das e dos
trabalhadores e garantir a manutenção de seus postos de trabalho.
Porém, tal dinâmica favoreceu a precarização do trabalho e a captura
do tempo livre das e dos trabalhadores.
As formas de controle, de abuso de poder e de manipulação,
no que tange o trabalho, romperam com os espaços físicos, onde este
era realizado, adentrando o lar da classe trabalhadora. Tal processo
fez com que se tornassem cada vez mais tênues as barreiras entre o
tempo dedicado ao trabalho e o tempo disponível e livre. Através dos
dispositivos móveis, quase extensão do corpo das pessoas atualmente, (quase) todo o tempo tem sido tempo de trabalho.
Sob um discurso de flexibilidade e autonomia, o teletrabalho
foi “vendido” para a classe trabalhadora, e o custo foi e tem sido
muito alto, custou uma série de direitos e garantias asseguradas anteriormente. Resultou na maximização da precarização e da exploração do trabalho.
Assim, há de se considerar a exposição apresentada ao longo
deste capítulo como uma proposta de reflexão ao cenário vivenciado
na contemporaneidade, com o intuito de desvelamento e compreen- 276 -

são das novas formas da velha lógica de exploração e objetivando
buscar, coletivamente, alternativas para romper com a estrutura vigente rumo à transformação da sociedade.
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RACISMO NO BRASIL: contribuições a partir
da produção teórica de van Dijk
Alene Silva da Rosa1
Clarissa Rodrigues Burch2
Julia Cristina Machado3

Introdução
Ao conceder uma entrevista para Navarro (2008), o linguista,
pesquisador e professor Teun A. van Dijk (2008) afirma que poderia
resumir os seus 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, em três teses.
A primeira tese é que o racismo é um sistema social de dominação
étnica e racial, em segundo a importância do papel do discurso e,
por fim, a terceira tese que é sobre as elites simbólicas terem um rol
muito especial. Ainda conforme a explanação do autor, este rol se
caracteriza pela liderança na política, nos meios de comunicação,
na educação, na ciência, e o acesso preferencial aos discursos dominantes.
Esta elite não necessariamente detém o capital, mas necessariamente detém o acesso aos meios de comunicação, que afetam
a formação de opinião da população, por exemplo, nem todos têm
igual acesso à mídia, à fala e às escritas médicas, jurídicas, políticas, burocráticas ou acadêmicas” (DIJK, 2015, p.89). Ou seja, uma
parcela da população torna-se suscetível à manipulação por falta de
opção e acesso a outros meios de comunicação. Neste grupo, podemos destacar as pessoas que vivenciam situações cotidianas de risco
e vulnerabilidade social em diferentes esferas da vida, tais como:
econômica, saúde, moradia e acadêmica.

1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS/PUCRS); foi bolsista PROEX/CAPES; foi pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano,
Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
2 Graduanda em Serviço Social na PUCRS, foi bolsista de iniciação científica PIBIC/
CNPq. Integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso
(GPsT).
3 Graduanda em Serviço Social na PUCRS, bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq.
Integrante do Grupo de Pesquisa sobre Cotidiano, Trabalho e Teorias do Discurso (GPsT).
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Essa parcela da população brasileira é majoritariamente pobre,
periférica e preta, como ressalta a reportagem de Madeiros (2019),
que traz dados sobre o informativo “Desigualdades sociais por cor
ou raça no Brasil”, lançado no final do ano de 2019 e disponibilizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O primeiro dado apontado por Madeiros (2019) aponta que, no ano de 2018,
55,8% da população brasileira se declarou preta ou parda, em seguida, evidencia que em relação à questão per capita, a população negra
é 75% mais pobre, enquanto os brancos ocupam o maior percentual
entre os mais ricos, 70% (Madeiros, 2019).
Segundo dados informados na Revista Retratos do IBGE, em
relação à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) contínua de 2016, o percentual de crianças negras e pardas, com idade
entre 5 a 7 anos que estavam trabalhando, somava um percentual de
63,8%, enquanto as crianças brancas na mesma faixa etária, respondiam pelo número de 35,8%, uma diferença de quase 45%. Ainda
trazendo dados da PNAD 2016, a taxa de analfabetismo entre negros
e pardos era de 9,9%, enquanto o percentual para pessoas brancas era
de 4,4%. Ao analisarmos os dados do ano seguinte, a PNAD 2017
nos mostra que a taxa de desocupação, somando negros e pardos, é
de 28,1%, enquanto para o percentual para a população branca é de
9,5% (PNAD, 2016).
Os dados supracitados evidenciam a cor e a realidade das pessoas que se encontram nas periferias das cidades brasileiras, vivendo em condições precárias e com difícil acesso aos direitos sociais.
Sobre este ponto, a promotora de Justiça do Ministério Público do
Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, afirma que:
Se os dados estatísticos seguem demonstrando que a raça figura como fator que condiciona o acesso das pessoas aos direitos
fundamentais, o Direito deve continuar pautando a questão racial como mecanismo de reconhecimento das desigualdades e de
proteção e promoção dos direitos dos grupos racialmente vulnerabilizados. (VAZ, 2018, p.16).

Desta forma, evidenciam-se as desigualdades sociais cotidianamente vivenciadas pela população negra brasileira, que também
convive diariamente com o discurso falacioso de que vivemos em
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uma democracia racial, onde todos têm as mesmas oportunidades.
Percebemos, então, que o fato de a elite simbólica estar ocupando
majoritariamente os espaços da política, da educação e dos meios de
comunicação, faz com que esta elite utilize a estratégia de discurso
que nega o racismo, e, ao negá-lo, contribua para que não seja combatido.
Não há como pautar o preconceito contra pessoas negras, se
diz que ele não existe. Ao não demonstrar esta questão de forma tão
evidente, na mídia, nas produções textuais, ou no âmbito de governo (por meio de campanhas ou políticas públicas) – fazendo valer
a Carta Constitucional de 1988, que em seu Art. 5º, Inciso XLII,
determina como crime inafiançável o ato de racismo e complementa:
“A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” – estamos afirmando
de forma velada que não há luta a ser feita.

Racismo Brasileiro – Análises e Retrocessos
O sistema de racismo, composto por um subsistema social,
é constituído por práticas sociais de discriminação no (micro) nível
local e por relações de abuso de poder por grupos, organizações e
instituições dominantes em um (macro) nível de análise (a maioria
das análises clássicas sobre o racismo concentra-se neste nível de
análise) [...] (DIJK, 2008, p. 134). Evidenciando-se que o racismo é
expresso de maneira visível e tangível na organização social em suas
diferentes nuances e tempos históricos, o teórico van Dijk complementa que:
O segundo subsistema de racismo é cognitivo. Mesmo que as
práticas discriminatórias dos membros de grupos e instituições
dominantes constituam as manifestações visíveis e tangíveis do
racismo cotidiano, essas práticas também possuem uma base
mental que consiste em modelo tendenciosos de interações e
eventos étnicos, que por sua vez encontram-se enraizados em
preconceitos e ideologias racistas (DIJK, 1984a,1987a,1998a).
(DIJK, 2008 p. 134).

Tornam-se evidentes os conflitos vivenciados entre os sujeitos
negros e as instituições dominantes que exercem o uso e o abuso
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do poder. Entende-se o poder social – como uma característica da
relação entre grupos, classes ou outras formações sociais, ou entre
pessoas na qualidade de membros sociais. Apesar de podermos falar
em formas pessoais de poder, este poder individual é menos relevante para a nossa explicação sistemática do papel do poder no discurso
enquanto interação social (DIJK, 2008, p.41). Alerta que o poder, em
si, não é negativo, mas sim o seu abuso por meio de práticas ilegítimas de exercê-lo.
A interação social é mediada e fundida entre a experiência
individual e a coletiva. Ganha dimensão e repercussão ao ser repassada e materializada nos veículos midiáticos. A operação policial
malsucedida na favela do Jacarezinho no Estado do Rio de Janeiro é
um exemplo de formas estruturais de violência. Estas atingem sujeitos individuais que conscientes, ou não, inserem-se e protagonizam a
realidade do racismo também como sujeitos coletivos, fazendo com
que tragédias como estas sejam consideradas como práticas ilegítimas do poder sob grupos historicamente em desvantagem. Esta polarização classificará os grupos em endogrupo (dominante) e exogrupo
(dominado).
Como mencionado, no dia 6 de maio de 2021, fomos surpreendidos com a notícia de uma operação policial na favela do Jacarezinho, que vitimou 29 pessoas e acabou ficando conhecida como
a chacina mais letal da história do Rio de Janeiro, segundo afirma
Franco (2021). A operação acontece, ainda que o mundo esteja sob
uma pandemia mundial da Covid-19, desde março de 2020, e também existindo uma decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na
ADPF n.º 635, que determina a suspensão na realização de operações
policiais em comunidades no Estado do Rio de Janeiro (RJ) durante
a pandemia.
Passados mais de 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, infelizmente continuamos a visualizar, cotidianamente, a violência e o extermínio das pessoas negras no nosso País, na qual são alvo
principalmente os homens jovens, moradores de territórios caracterizados pela ausência de proteção social do Estado brasileiro. Segundo
dados disponíveis no Atlas da Violência (2020), entre os anos de
2008 e 2018 houve um aumento de 11,5% na taxa de homicídio de
pessoas negras, enquanto para pessoas não negras ocorreu uma diminuição de 12,9% nesse índice. (IPEA, 2020, p. 47).
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Ainda segundo informações do documento, somente no ano
de 2018, a soma de homicídios de negros e pardos4 chegou a 75,5%,
considerando um total de 100 mil habitantes, essa taxa representa
37,8% (IPEA, 2020, p. 31). Estes números ajudam a evidenciar
uma das expressões da desigualdade racial no País, que é a alta
concentração de índices de violência letal contra a população negra
brasileira, com destaque para jovens e homens.
Quanto aos índices de violência letal, identificamos que majoritariamente essas mortes estão relacionadas às operações (policiais e militares) de guerra às drogas. Havendo, aqui, o que podemos
denominar de uma sinergia entre o racismo e o ódio de classe, pois
“a confluência destes marcadores sociais determina as vítimas desta
guerra, ou seja, indica quem são os brasileiros extermináveis” (FERRUGEM, 2019, p. 92). Ainda segundo a autora, “[...] a descartabilidade de vidas é determinada pelos fenótipos de raça, pelos territórios
de moradia, renda e ocupação social, que expressam a classe social.”
(FERRUGEM, 2019, p. 92).
Pontuamos, então, que no caso brasileiro o racismo é a questão central na desigualdade social, ocupação e desproteção social dos
territórios, violência, extermínio e guerra às drogas. É interessante
observar alguns conceitos sobre racismo.
[...] uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça
como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas
conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou
privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual
pertençam. (ALMEIDA, 2019, p. 22).

Segundo o autor Munanga (2003, p. 7), o conceito de racismo
foi criado por volta do ano de 1920 e, ao longo dos anos, tem sido
“[...] objeto de diversas leituras e interpretações. Já recebeu várias
definições que nem sempre dizem a mesma coisa, nem sempre têm
um denominador comum”. Ainda conforme o autor, as teorias sobre o racismo derivam primeiramente de uma explicação religiosa5,
4 Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
5 A primeira origem do racismo deriva do mito bíblico de Noé, do qual resulta a primeira
classificação, religiosa, da diversidade humana entre os três filhos de Noé, ancestrais das
três raças: Jafé (ancestral da raça branca), Sem (ancestral da raça amarela) e Cam (ancestral da raça negra) (MUNANGA, 2003, p. 8).
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passando para uma explicação biológica e científica6, no modernismo ocidental, já na década de 1970 o que se assiste é o deslocamento
do eixo central do racismo para o uso de formas derivadas7.
Com vistas a corroborar com as conceituações sobre o racismo, trazemos, também, uma definição elaborada por Rocha (2016):
O racismo se manifesta de diferentes formas, desde atitudes no
âmbito das relações individuais a relações estruturais e institucionalizadas. Manifesta-se, tanto em ações concretas de discriminação racial quanto em atitudes de omissão frente a injustiças
decorrentes da condição étnico-racial. É gerador de múltiplas
violências, guerras, desigualdade racial, perseguição religiosa,
extermínio. E pode estar subjacente a ideias preconceituosas e
a práticas de discriminação, segregação, isolamento social e aniquilamentos. (ROCHA, 2016, p. 11).

Retornando a produção de Almeida (2019), além de ser histórico e político, o racismo é também um processo constitutivo de
subjetividades, “de indivíduos cuja consciência e afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais” (ALMEIDA, 2019,
p. 23), ou seja, a perpetuação do racismo só acontece, a partir da
promoção de:
1 - produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação
“racional” para a desigualdade racial;
2 - constituir sujeitos, cujos sentimentos não sejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial e
que considerem “normal” e “natural” que no mundo haja “brancos” e “não brancos”. (ALMEIDA, 2019, p. 23-24).

Tanto a constituição de um sistema de ideias, quanto a naturalização da violência, são processos que podemos identificar ao analisar a história, tanto do Brasil, quanto da escravização dos povos africanos. Ao longo do percurso histórico, identificamos que a violência
contra as pessoas negras (homens, mulheres, crianças e idosos) foi se
6 Ela se origina na classificação dita científica derivada da observação dos caracteres
físicos (cor da pele, traços morfológicos). Os caracteres físicos foram considerados irreversíveis na sua influência sobre os comportamentos dos povos (MUNANGA, 2003, p. 8).
7 [...] tais como racismo contra mulheres, contra jovens, contra homossexuais, contra
pobres, contra burgueses, contra militares etc. Trata-se aqui de um racismo por analogia
ou metaforização, resultante da biologização de um conjunto de indivíduos pertencendo a
uma mesma categoria social (MUNANGA, 2003, p. 10).
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tornando naturalizada, bem como, a produção e estabelecimento de
estereótipos e estigmas em relação a essas mesmas pessoas. Segundo
Borges (2019), se tratando do caso brasileiro:
O Estado no Brasil é o que formula, corrobora e aplica um discurso e políticas de que negros são indivíduos, pelos quais deve
se nutrir medo e, portanto, sujeitos à repressão. A sociedade, imbuída de medo por este discurso e pano de fundo ideológico,
corrobora e incentiva a violência, a tortura, as prisões e o genocídio. (BORGES, 2019, p. 41).

Conforme van Dijk [s.d.], “o discurso racista8 é uma
modalidade da prática social discriminatória, que se manifesta tanto
no texto quanto na fala e comunicação” (tradução nossa). Ainda segundo o autor, este discurso racista, somado a outras práticas (não
verbais) discriminatórias, contribui para a reprodução do racismo
enquanto forma de dominação étnica e racial. Esta afirmação corrobora com o exposto por Almeida (2019) de que uma das formas para
perpetuar o racismo é sua produção através da ideologia.
Em contraponto, a ACD precisa explicar as várias formas de
cognição social partilhadas por essas coletividades sociais, sendo
elas: conhecimento, atitudes, ideologias, normas e valores, entendidas como representações sociais. Sabe-se ainda muito pouco a respeito sobre as estruturas mentais e como estas controlam exatamente a produção e compreensão do texto e da fala. Basicamente este
controle ganha duas formas: uma direta na sua forma geral, abstrata
como em frases genéricas típicas do ensino e da propaganda, e a
outra indireta. O segundo modo faz-se através de modelos mentais,
através da aplicação de um acontecimento específico ou situação
(DIJK, 2005, p. 54-58).
A ACD está especialmente interessada no papel do discurso
na instanciação e reprodução do poder e abuso do poder (dominância). Vimos que estas relações não são diretas, mas precisam de uma
8 Cabe salientar que, segundo informações disponíveis no site “Discourse in Society” de
Teun A. van Dijk. Disponível em: <http://www.discourses.org/>. Acesso em: 29 abr. 2021.
O racismo, enquanto categoria de análise nas pesquisas do autor, surge no prelúdio dos
anos 80, quando este começa a investigar o papel da mídia holandesa na reprodução do
racismo. Esses estudos estiveram centrados em alguns países e cidades, como: Holanda,
Amsterdã, San Diego, Califórnia, Europa e Estados Unidos da América (EUA), somente
no período recente é que as pesquisas irão se voltar para a Espanha e países da América
Latina.
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interface cognitiva e interacional. O racismo ou sexismo não constituem, assim, sistemas meramente abstratos de desigualdade social
e dominância, mas chegam, de fato, às formas de vida cotidiana,
nomeadamente através das crenças, ações, discursos dos membros
do grupo (DIJK, 2005, p. 54-58).

Formação de opinião através da mídia sob a análise crítica
de discurso
Ao tratarmos de poder, somos impulsionados a pensar sobre
os abusos cometidos por quem detém o poder. Para compreendermos
esta questão, recorremos a van Dijk (2015), que explana o abuso de
poder como algo que vai além do poder físico e diretamente aplicado, face a face, como podemos atestar neste trecho a seguir:
O abuso de poder não apenas envolve o abuso de força, por
exemplo, em uma agressão de policiais contra jovens negros, e
pode não resultar meramente no cerceamento da liberdade de
um grupo específico, mas também, e de modo crucial, pode afetar as mentes das pessoas. Isto é, através de um acesso especial
ao discurso e à comunicação pública, bem como de um controle sobre eles, os grupos ou instituições dominantes podem influenciar as estruturas do texto e da fala, de modo que, como
resultado, o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores e
as ideologias dos receptores sejam mais ou menos indiretamente
afetados, tendo em vista o interesse do grupo dominante. (DIJK,
2015, p. 88-89).

Neste sentido, é possível observar que alguns movimentos
da mídia tendem a serem influentes para com a população, a favor
dos ideais morais que as beneficiem. Assim como qualquer vertente
midiática terá influência sob a formação da opinião do ouvinte, em
maior ou menor escala. Quem produz conteúdo midiático pode, então, obter grande poder na formação de opinião, e quando falamos
de mídias on-line este poder de manipulação toma proporções alarmantes.
O documentário The Social Dilemma (2020), produzido pela
Netflix, traz à superfície a realidade por trás das informações que
todos nós recebemos na tela dos celulares, tablets e computadores.
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E o quão problemático pode ser esta nova forma de disseminação
de informação, em moldes digitais, comandada por computadores
programados por um algoritmo¹, que controla o que cada usuário das
redes sociais verá. O ex-design ético da empresa Google, o Cientista
de Computação Tristan Harris, revela que informações falsas – fake
news – podem alcançar seis vezes mais pessoas em comparação a
informações reais, por prenderem mais a atenção dos usuários. Harris coloca, ainda, a questão de que a atenção dos usuários das redes
sociais são o verdadeiro produto que está à venda nestes aplicativos
de redes sociais “se você não está pagando pelo produto, então você
é o produto”.
Aplicativos como Google, Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube, Tik Tok e Pinterest são alguns dos mais usados por jovens
e adultos, as empresas criadoras destes aplicativos vendem o seu
espaço em troca do tempo que prendem a atenção dos seus usuários nos anúncios que são colocados entre uma publicação e outra.
O criador da realidade virtual, Jaron Lanier, vai além neste pensamento, dizendo que o verdadeiro produto que as redes sociais estão
comercializando é “a mudança gradual, leve e imperceptível no seu
próprio comportamento e percepção”, modificando quem somos, o
que fazemos e como pensamos.
A partir desta exposição, poderíamos falar que grupos de pessoas que têm acessos a distintas fontes de informação, acessando os
mesmos sites e aplicativos, reforçando a polarização da população,
reforçando a convivência em o que chamamos de “bolhas sociais”,
onde apenas nos relacionamos com pessoas que compartilham da
nossa opinião, nos tornando cada vez mais intolerantes com pessoas
diferentes e, por consequência, deixando de questionar o nosso comportamento, considerando que estaremos fechados a pensamentos
contrários aos nossos.
Há que se considerar que o contexto social também compõe
a formação de opinião, no entanto, o que se quer provocar aqui é a
reflexão quanto às influências do abuso de poder contido no discurso.
O acesso das minorias à mídia de massa é uma condição crucial
para sua participação na definição pública de sua situação. Apesar de os jornalistas em geral se autodefinirem liberais, a falta de
acesso das minorias à mídia é uma das propriedades mais visí- 289 -

veis da dominância simbólica das elites brancas (Hujanen, 1984;
Mazingo, 1988; Minority Participation in the Mídia, 1983; Wilson e Gutiérrez, 1985). (DIJK, 2015, p. 98).

O modo de produção da articulação é controlado pelo que se
pode chamar de “elites simbólicas”, tais como jornalistas, escritores,
artistas, diretores acadêmicos e outros grupos que exercem o poder
com base no capital simbólico (Bourdieu, 1997, 1984; Bourdieu e
Passeron, 1977). Estes grupos possuem relativa liberdade e, por sua
vez, relativo poder para tomar decisões sobre gêneros de discurso
dentro do seu domínio de poder e determinar tópicos, estilo ou forma
de apresentação de um discurso (...) eles são os fabricantes do conhecimento, dos padrões morais, das crenças, das atitudes, das normas,
das ideologias e dos valores públicos” (DIJK, 2015, p. 45).
Podemos dizer que há uma divisão de classes quando falamos
de acesso à divulgação de informações, seja televisionado ou informatizado. Tendo em vista tal divisão de classes no acesso à informação, a Análise Crítica do Discurso, em Dijk, tem por finalidade: “[...]
contribuir para a diminuição da injustiça e das desigualdades sociais
legitimadas por meio do discurso” (OLIVEIRA, 2013, p. 322).
Os dados do IBOPE mostram a grande abrangência que a TV
aberta tem na população brasileira. Tendo do primeiro ao quinto lugar do ranking dos canais mais assistidos, em níveis nacionais e por
região, canais de TV aberta, chegando a bater 50,3% da audiência.
Considerando-se a porcentagem da audiência individual da Grande
Porto Alegre, dos dias 10 a 15 de maio de 2021 - sendo 1% o equivalente a 41.003 indivíduos - no programa mais assistido no canal
que, atualmente, ocupa o primeiro lugar no ranking (IBOPE, 2020).
Embora o alcance do acesso em termos do tamanho da audiência de um discurso seja um critério importante de poder, o controle é muito mais efetivo se as mentes da audiência puderem ser
também ‘acessadas’ com sucesso. Quando os falantes são capazes
de influenciar os modelos mentais, o conhecimento, as atitudes
e, em última instância, até mesmo as ideologias dos receptores,
estes falantes podem indiretamente controlar as ações futuras
destes receptores. (DIJK, 2015, p. 93).

Se o discurso adotado por quem domina o topo do ranking
de audiência, passando notícias sobre roubo, tráfico, pobreza, po- 290 -

pulação em vulnerabilidade social, é associando à imagem de uma
pessoa preta, por exemplo, contribui para a perpetuação de preconceitos que foram enraizados na mentalidade dos seus receptores. Assim como a imagem de sucesso, os ideais de beleza e a figura de um
sujeito bem-sucedido são associados ao estereótipo de uma pessoa
branca, criando uma lógica que resulta em comportamentos racistas
no cotidiano social/ou de determinada população.
Segundo reportagem veiculada pela Agência Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no dia 13 de novembro de
2019, a taxa de homicídios de negros ou pardos é quase três vezes
maior que a de brancos. Em pesquisa realizada de 2012 a 2017, a
taxa de mortes subiu de 37,2 para 43,4 a cada 100 mil habitantes,
enquanto para a população branca o índice ficou estável entre 15,3
e 16. E as diferenças podem ser ainda mais acentuadas quando falamos da população jovem, a taxa de homicídios chega a 98,5 entre
pessoas negras ou pardas de 15 a 29 anos, e para jovens brancos na
mesma faixa etária a taxa é de 34 por 100 mil habitantes, ou seja,
uma diferença que atinge a marca de 64,5% a menos, em número de
homicídios (IBGE, 2019).
A partir dos dados de desigualdade, trazidos acima, podemos
afirmar que há uma grande lacuna a ser preenchida até sermos uma
sociedade igualitária. Aqui respondemos as perguntas feitas anteriormente. É difícil afirmar que deixamos algo no passado, quando ainda
perpetuamos algumas práticas como associar cor da pele a status social ou personalidade. Assim como não iremos obter equidade entre
todas as pessoas na sociedade brasileira, se não apoiarmos políticas
públicas que defendam a esta equiparação, como as cotas raciais nas
universidades, que já existem, ou processos de seleções para cargos
de liderança de grandes empresas, que sejam direcionadas apenas
para pessoas negras - uma prática que está sendo adotada para conseguir uma maior inserção de pessoas negras em cargos de diretoria
em algumas empresas. Tais práticas podem ser vistas como forma de
equiparar os danos históricos sofridos por parte da população.

Conclusão
Tendo como enfoque o racismo estrutural e suas repercussões
para os sujeitos negros no Brasil, vislumbra-se ao longo deste ca- 291 -

pítulo exemplos e evidências da perpetuação do mesmo. A Análise
Crítica do Discurso, objeto de estudo do teórico Teun A. van Dijk
contribui para identificação da perpetuação do racismo pelo discurso. O discurso ganha força nas produções midiáticas, os meios de
comunicação explorados nesta produção detêm potencial de alcance
na formação da opinião popular a se disseminar de maneira perniciosa e acrítica.
Sabe-se que o perpetuamento e conservação da ordem dominante não ocorrem somente pelo uso da força física sobre os sujeitos.
Através da análise crítica do discurso, observa-se o abuso de poder
como algo que vai além do domínio físico, mas que se utiliza das
sutilezas e da subjetividade, de modo que, como resultado, o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores e as ideologias dos receptores sejam mais ou menos indiretamente afetados, tendo em vista o
interesse do grupo dominante. (DIJK, 2015, p. 88-89).
Portanto, o discurso é uma ferramenta de disseminação da
ordem vigente, através da (re)produção das relações sociais capitalistas, relações pautadas pela exploração, dominação e exclusão de
grupos específicos. As formas de perpetuação e naturalização do racismo se dão tanto pela exposição negativa da imagem negra como
pela omissão e negacionismo frente às desigualdades, por exemplo.
Frente a este cenário contraditório, se faz necessário a criação e efetivação de políticas públicas capazes de reparar e equiparar as desigualdades sociais e raciais históricas, de forma a legitimar a prática
do racismo como criminosa e discriminatória. Apresentamos a análise crítica do discurso como aliada a essa desconstrução que, antes
de tudo, precisa ser identificada e legitimada no âmbito do direito e
no âmbito político.
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