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não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 

mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar. (Michel Foucault) 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral refletir sobre o funcionamento do léxico no 

discurso jornalístico sobre política. Enquanto dispositivo teórico e analítico, esta pesquisa 

ancora-se no campo da Análise do Discurso materialista, tal como postulada por Michel 

Pêcheux na França, e reterritorializada por Eni Orlandi no Brasil. A partir desta perspectiva 

teórica, o engajamento da pesquisa em tela se dá com a identificação de uma regularidade 

lexical que nos levou à configuração do que indicamos como um sítio de significância, isto é, 

uma rede de sentidos conectados entre si e a um sentido central, nesse caso, o sentido de guerra. 

Nosso corpus se constitui a partir da seleção e recorte de dois materiais: 1) duas edições digitais 

de jornais, uma edição do jornal O Globo (18/04/2016) e outra de Brasil de Fato (18 a 

20/04/2016). Este é o principal material analisado; 2) Capas da revista Época e manchetes de 

sites de notícia. Estes nos serviram como suporte para sustentar questões levantadas a partir das 

análises do material principal. A seleção do primeiro material se deve a três principais critérios: 

tratar-se de edições que noticiam o acontecimento tomado como ponto central de nossa 

investigação, a saber, a votação de admissibilidade do processo de impedimento da ex-

presidenta Dilma Rousseff ocorrida na Câmara dos Deputados no dia 17/04/2016; serem jornais 

que produzem uma autoimagem de que tem posicionamento político oposto; e pertencerem a 

esferas midiáticas distintas (o primeiro é considerado um veículo da chamada grande mídia e o 

segundo é considerado como mídia alternativa). Portanto, para compreender o discurso 

jornalístico, encontramos na noção de discurso sobre um ponto de partida teórico o qual nos 

leva a refletir sobre o lugar de onde os jornais produzem discurso ao falar sobre o 

acontecimento. Nessa visada, a votação do processo de impedimento contra Dilma é entendida 

aqui como um acontecimento histórico e jornalístico cujo movimento de significação se dá de 

modo dividido, dando a ver a tensão entre posições discursivas identificadas a formações 

discursivas antagônicas. Por esse motivo optou-se por denominar aqui o acontecimento de 

impeachment/golpe. A denominação impeachment/golpe sinaliza o modo dividido como se 

constrói o referente discursivo no discurso jornalístico através do jogo de denominações e 

projeções imaginárias. Como contribuição teórica, fizemos duas apostas: a primeira se dá no 

investimento teórico na noção de sítio de significância; a segunda, na articulação entre os 

conceitos de enunciado dividido e heterogeneidade enunciativa. Buscamos, com isso, 

compreender os processos discursivos que se instauram no discurso jornalístico sobre política 

significando-a como guerra. 

 

Palavras-chave: Discurso jornalístico; Política; Impeachment/golpe; Léxico; Sítio de 

significância. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to investigate the functioning of the lexicon in the journalistic 

discourse about politics. This research is affiliated to the theoretical field of Material Discourse 

Analysis as postulated by Michel Pêcheux in France, and by Eni Orlandi in Brazil. It is anchored 

on this theoretical and analytic perspective, the commitment of this research came out from a 

lexical regularity which brought us to the configuration of what we indicate as a site of 

significance – this web of senses connected to each others and to one central sense, in our case, 

the sense of war. To compose our corpus we selected two materials: 1) two digital editions of 

newspapers, one edition of the newspaper O Globo (04/18/2016) and one edition of the 

newspaper Brasil de Fato (04/18/2016 to 04/20/2016). This is the main material analyzed; 2) 

Some covers of the magazine Época and headlines of news sites. These served as a support to 

sustain a question raised from the analyzes of the main material. The selection of the main 

material was made following three rules: the newspapers bring up news about the impeachment 

of the former president Dilma Rousseff (this event considered as our starting point of this 

investigation); the newspapers that produce a self-image that has opposite political position; the 

newspapers have different media position. Therefore, from the notion of discourse about as a 

starting point to understand the journalistic discourse, we will ponder about the position from 

which the newspapers produce discourse when mentioning this political event. From this point 

of view, the voting of the admissibility of the process of impeachment against Dilma is 

understood here as an historical and journalistic event which movement of signification occurs 

in a divided way, showing the tension between antagonistic discursive formation. For this 

reason, we choose to call the event of impeachment/coup, showing the disputed discursive 

object in the newspapers. The name impeachment/coup signals the divided mode as each 

newspaper constructs the discursive referent through the game of naming and imaginary 

projections. About the theoretical contributions, we have made two bets: the first occurs in the 

theoretical investment in the notion of site of significance; the second, in the articulation 

between the notion of divided utterance and the notion of enunciative heterogeneity. Thus, this 

work aims to investigate the discursive processes that are established in the journalistic 

discourse about politics, meaning it as a war. 

 

Keywords: Journalistic discourse; Politics; Impeachment/coup; Lexicon; Site of significance.  
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APRESENTAÇÃO 

 
“A paisagem é realmente acidentada” (MAZIÈRE, 

2007, p. 8) 

  

 Caminhar na vereda teórica da Análise do Discurso, desde os primeiros passos, foi 

para mim uma caminhada tropeçante e contraditoriamente sedutora. A primeira dificuldade foi 

localizá-la na cartografia. De início, calçando apenas conhecimentos que retive de modo 

superficial e amalgamado a partir de uma disciplina que fiz no terceiro período da graduação, 

parti em uma busca solitária em meus livros e textos para encontrá-la. Não tardou, deparei-me 

com a dificuldade de enxergar com (o mínimo de) nitidez do que se tratava esta disciplina cujo 

próprio título mostrava-se densamente polissêmico. Os mapas eram confusos e a paisagem 

acidentada. 

Muitas são as Análises do Discurso, foi o que descobri do jeito difícil. Para ilustrar com 

uma imagem, vi-me à frente de um labirinto de trilhas de todas formas, larguras e relevos. Cada 

uma trazia em seu marco inicial plaquetas, grandes e pequenas, grafadas com “Análise do 

Discurso logo ali”. Por algumas trilhas me aventurei, pois a curiosidade de saber o que havia 

“logo ali” me consumia. Assim, andei por estudos variados e, diga-se de passagem, fascinantes. 

Flanei pela América e pela Europa com os estudos semióticos, vaguei por estudos 

semiolinguísticos, passeei pelos estudos da enunciação e por outras estradas a fora. Confesso: 

encantei-me com todos os caminhos. Desejei ter pernas e poder por eles avançar mais.  

Depois de algum tempo e leituras, algo me abateu, mas supreendentemente não foi o 

cansaço como era de se esperar. Sentia que uma coisa faltava em meio aos textos. Havia algo 

da ordem do indizível que incomodava. Um incômodo teórico que não sanava. Nesse ínterim, 

fiz minha primeira tentativa de ingresso no mestrado da UFF (Universidade Federal 

Fluminense). Após o resultado, frustrado com a primeira reprovação no exame, cheguei à 

conclusão de que pesquisar por conta própria não estava me levando aonde queria chegar. 

Passado o desânimo da derrota e as intemperanças de um fim de graduação, vi-me dividido pela 

dúvida entre persistir em minha aventura teórica indianajônica de encontrar a mítica Análise do 

Discurso perdida ou mudar de área, porque, neste período, encontrava-me muito interessado 

pelos estudos de Teoria da Literatura sobre Guimarães Rosa. Decidi olhar para trás e recomeçar.  

Terminando a graduação, ingressei na permanência de vínculo e mantive uma matrícula 

na habilitação de Francês. Neste movimento de regresso, inscrevi-me despretensiosamente em 

uma disciplina optativa ministrada pela professora Silmara: Linguística XVII: Análise dos 

Discursos Midiáticos. Um dos primeiros textos teóricos recomendados foi o capítulo intitulado 



11 

 

Sobre um percurso de análise do discurso jornalístico – A Revolução de 30, de Bethania 

Mariani, no volume doze da coleção Ensaios: os múltiplos territórios da Análise do Discurso. 

Diante da primeira leitura, esta(n)quei. Reli tateando cada passagem, pois o chão ainda não 

retornara para debaixo dos meus pés. Espantei-me com o quanto a conjuntura política, os modos 

de dizer sobre ela nos jornais da década de 1930, analisados no texto, e os processos discursivos 

de produção de sentidos possuíam semelhanças com a atualidade. Deleitei-me naquelas páginas 

fotocopiadas, então rabiscadas, anotadas, marcadas e amassadas como produto do esforço 

intelectual empregado na leitura. Aquela teoria, aquele gesto de análise, aquela dimensão de 

sentido enquanto efeito, preencheram a lacuna. A noção de ideologia, como proposta por 

Michel Pêcheux a partir das (re)leituras de Althusser, que é uma das noções que mais se destaca 

em relação ao recorte teórico-metodológico de outras Análises do Discurso, me pegou, para 

fins de humor, me interpelou de cheio. Alguns meses e leituras passaram. Algumas dúvidas 

mais duras, até então pedras no meio do caminho, foram lentamente se transformando em 

pequenos paralelepípedos da estrada. Assim, percebi que acidentalmente encontrei minha trilha, 

ou melhor, como se fosse a trilha o próprio real da minha história, topei com ela. 

 Concluída a disciplina, já melhor direcionado nas leituras em Análise do Discurso 

materialista, me deparei com o seguinte problema: o que faz o analista do discurso? Um novo 

incômodo irrompe. Instrumentalizava-me com uma teoria perturbadora (de um jeito bom), no 

entanto, sem, até então, compreender ao certo como operar com ela, isto é, como analisar 

discursos. Uma resposta esclarecedora veio de uma fala muito singela proferida pela professora 

Vanise Medeiros no curso ministrado por ela e pela professora Silmara Dela na pós-graduação, 

disciplina que fiz como crédito avulso. O trabalho do analista, no que me recordo das palavras 

da professora Vanise, seria “desmontar as evidências produzidas pelo funcionamento da 

ideologia [...] É questionar o óbvio e mostrar através da análise como se constroem as 

evidências”. Reencontrei-me nessa fala e tive a certeza de estar na teoria certa (ao menos para 

mim). 

Próximo ao fim do ano (2016), chegava novamente a data do exame de ingresso no 

mestrado na UFF, meu objetivo principal. Enfim, não de pés incólumes, obtive êxito desta vez. 

Encontrar o caminho foi difícil, seguir por ele talvez mais. Novos problemas teórico-práticos 

surgiram, questões pululantes e nós que pareciam insolucionáveis. Muitos incômodos foram 

suscitados em mim, que agora observava o mundo a partir de um lugar diferente, e de um desses 

incômodos surge o cerne do presente trabalho. 

 Feitas tais considerações iniciais (e flagrantemente pessoais) cabe introduzir o objeto 

de nosso trabalho. A escolha do objeto desta dissertação foi feita em razão do interesse 
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científico suscitado a partir dos estudos de Análise do Discurso, feitos de modo introdutório e 

breve no longínquo terceiro período da graduação, na disciplina Linguística III; alguns anos 

depois, de forma contundente e captativa, na disciplina Linguística XVII: Análise dos Discursos 

Midiáticos, ambas cursadas na graduação da UFF; e, por último, estreitando o laço que me 

amarrou à teoria, na disciplina (Re)Leituras de Michel Pêcheux cursada como crédito avulso na 

Pós-Graduação também na UFF. Partindo das leituras feitas ao longo do percurso me interessei 

pelo funcionamento do discurso jornalístico, principalmente após a leitura da tese O comunismo 

imaginário – Práticas discursivas da imprensa sobre o PCB (1922 – 1989), de Bethania 

Mariani (1996). Inspirado por esse texto (e por muitos outros), o enfoque deste trabalho é dado 

ao discurso jornalístico ao discursivizar, através de um léxico que suponho bélico, o processo 

de afastamento e perda do cargo presidencial da ex-presidenta Dilma Rousseff.  

Portanto, a filiação deste trabalho à Análise do Discurso materialista se dá ao feliz 

encontro com uma teoria movente que incomoda e nos leva a refletir sobre diversas questões a 

respeito da língua, do sujeito, da ideologia e do discurso. Situamo-nos em um lugar teórico que 

considera os processos históricos de produção e transformação materialmente inscritos na 

língua; considera que a língua é constituída numa ilusão de transparência e é sujeita ao 

equívoco; considera, também, a existência de um sujeito interpelado ideologicamente e dividido 

pelo inconsciente; e considera, ainda, que os sentidos são determinados pela 

estrutura/funcionamento da ideologia. 
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1 PRIMEIRAS PALAVRAS: A BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A língua e as linguagens, pelo seu poder de fogo e de 

jogo, pela sua flexibilidade e mordacidade, têm um 

poder de figuração e transformação sem tamanho. 

(FONSECA, 2010, p. 3) 

Como sinalizado em nossa apresentação, esta pesquisa se inscreve no campo teórico 

da Análise de Discurso materialista ou pecheuxtiana. De início, vale a pena sinalizar que em 

Análise do Discurso (referida daqui por diante pela siga AD), disciplina teórica e analítica, é o 

aporte teórico e a construção de um dispositivo de análise que levará à compreensão dos 

processos discursivos historicamente constituídos e ideologicamente determinados. Nesta 

introdução, portanto, explicaremos alguns dos principais conceitos componentes do dispositivo 

teórico da AD bem como explicaremos a construção do dispositivo analítico desta dissertação. 

A articulação de tais dispositivos é o que possibilita a compreensão do objeto de análise.  

O presente trabalho, assim, objetiva analisar, no discurso jornalístico, o funcionamento 

de um léxico1 bélico que comparece no movimento de significar um acontecimento da esfera 

política – o processo de impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff. O norte da presente 

dissertação, por conseguinte, se encontra num gesto de análise acerca de processos discursivos 

permeados por um léxico que supomos bélico. Esses processos que se engendram no discurso 

analisado vão ganhando materialidade em um terreno de disputa entre posições políticas 

antagônicas configuradas em dois jornais distintos quanto a suas condições de produção e 

circulação: os jornais O Globo e Brasil de Fato nas edições que saíram em 18/04/2016. A partir 

dessas edições foi construído o corpus2 principal. Além do primeiro, um corpus secundário foi 

recortado. Este foi composto a partir de capas da revista Época e manchetes de sites de notícias. 

Corpus é compreendido aqui como um conjunto de sequências exemplares do discurso em 

análise recortadas e selecionadas pelo analista de acordo com a metodologia empregada, 

inquietações e hipóteses. 

Logo, propomos uma análise do discurso jornalístico sobre3 a votação, na Câmara dos 

Deputados em 17/04/2016, do processo de impedimento então instaurado contra Dilma 

                                                 
1 Parto da suposição de que se trata de um léxico bélico e, apesar não ser possível falar em um léxico bélico a 

priori, uso esta denominação para manter certa fluidez na escrita e leitura. Abordarei o léxico na perspectiva 

discursiva na subseção 3.1.  
2 Na seção 2 trago as devidas considerações sobre corpus e sobre os critérios de seleção e recorte adotados neste 

trabalho. 
3 Os discursos sobre, seguindo Mariani (1996), são discursos intermediários que atuam na institucionalização dos 

sentidos. Explico detidamente na seção 2. 
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Rousseff – aqui tratado pela denominação impeachment/golpe4, pois entendemos que se trata 

de um referente discursivo que vai sendo construído no jogo tenso de denominações eleitas 

pelos jornais para significar o acontecimento. Almeja-se compreender, portanto, como o 

acontecimento histórico e jornalístico5 da votação de admissibilidade do impeachment/golpe na 

Câmara dos Deputados, é significado como guerra a partir do funcionamento do léxico bélico 

que comparece nos jornais formando um sítio de significância6. Este sítio, o qual chamamos de 

sítio bélico de significância, consiste, assim, na primeira regularidade a que chegamos, 

suscitando nossa principal questão de pesquisa, conforme apresentaremos adiante.  

Levaremos em conta os modos de produção do discurso nos/pelos jornais, produzindo 

e fazendo circular determinados sentidos ao falar sobre o impeachment/golpe. Para tanto, 

operaremos, principalmente, com os seguintes conceitos teóricos: acontecimento jornalístico, 

acontecimento histórico, condições de produção, heterogeneidade enunciativa, enunciado 

dividido, paráfrase e polissemia. A mobilização dos mesmos nos permitirá refletir sobre 

questões que se colocam para o objeto. 

Com isto, os primeiros movimentos de recorte do corpus vão sendo delineados na 

passagem entre “a superfície linguística (o material de linguagem bruto, coletado tal como 

existe) e o objeto discurso, este sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um primeiro 

tratamento de análise superficial” (ORLANDI, 2012a, p. 65). Esta etapa preliminar é chamada 

de dessuperficialização, ou seja,  

esse processo de [...] análise do que chamamos materialidade linguística: o 

como se diz, o quem diz, em que circunstâncias etc. Isto é, naquilo que se 

mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação (em que o sujeito 

                                                 
4 Trata-se de um referente discursivo dividido (por isso a barra) que traduz a significação do acontecimento por 

posições discursivas opostas, isto é, optei pela forma impeachment/golpe com o intuito de fazer lembrar que o 

acontecimento é marcado por uma cisão de sentidos, por uma disputa ideológica. Portanto, o referente discursivo 

representa o “sobre o que o jornal fala” e “como fala”. Elaboro melhor essa reflexão na seção 2. 
5 Entenda-se por acontecimento histórico, consoante a Le Goff (1996, p. 10), um fato relevante que se inscreve na 

história pelo trabalho do historiador compondo, portanto, o passado, a memória de uma sociedade. Por 

acontecimento jornalístico, entende-se “um fato, uma ocorrência no mundo; mas um fato que gera uma notícia, 

que por sua relevância perante a avaliação dos jornalistas do que se constitui como interesse público, merece estar 

presente nas edições diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos” (Dela-Silva, 2008, p. 15). Exploramos 

melhor as duas noções e a relação entre elas na segunda seção 2. 
6 Faz-se necessário destacar que Orlandi (1993) e Mariani (1996), primeiros textos nos quais fui buscar o termo, 

não definem claramente o que é um sítio de significância. Ampliei a busca, tentando encontrar um texto que me 

trouxesse a definição. Topei com outros trabalhos em que ele aparece, mas ainda sem uma explicação bem 

delimitada. Cito, por exemplo, Soares (2006). A minha interpretação, baseando-me nas pesquisas que fiz nas 

produções em AD, é que o termo sítio de significância, pelo modo como é empregado nos trabalhos consultados, 

não recebe investimento de um conceito teórico. O que proponho é uma (re)leitura das formulações feitas pelas 

primeiras autoras citadas e uma tentativa de investimento teórico de modo que sítio de significância ganhe aqui 

proporção de um conceito propriamente. Portanto, propomos pensar um sítio de significância como uma região 

relacional de sentidos que territorializa e atualiza um sentido comum. No nosso caso, o sentido comum é o de 

guerra. Faço uma explicação mais completa na seção 3. 
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se marca no que diz), fornecendo-nos pistas para compreendermos o modo 

como o discurso que pesquisamos se textualiza. (ORLANDI, 2012a, p. 65) 

No movimento de (re)leitura do corpus principal, chegamos a algumas regularidades, 

diferenças e falhas, e a partir delas, pensamos procedimentos metodológicos possíveis – cabe 

ressaltar, a própria leitura e releitura do material já figura em si um primeiro procedimento.  

A partir de nosso posicionamento teórico, há algo que nos parece importante destacar 

em relação aos procedimentos de análise, isto é, à metodologia, a saber: o objeto discurso não 

está dado a priori, porque é construído no batimento constante entre teoria e análise. Por isso, 

trabalhamos com a construção de um dispositivo analítico – determinado pelo dispositivo 

teórico – que abarca, muitas vezes, mais de um procedimento, mais de um tratamento do corpus 

discursivo. Orlandi (2006) sucintamente define e distingue dispositivo teórico e analítico da 

seguinte forma: 

O dispositivo teórico é constituído pelas noções e conceitos que constituem os 

princípios da análise de discurso: a noção de discurso como efeito de sentidos, 

a noção de formação discursiva, a de formação ideológica, o interdiscurso, 

etc. O dispositivo teórico vai determinar o dispositivo analítico. Ele orienta 

em como observar o funcionamento discursivo. É o dispositivo teórico que faz 

o deslocamento de uma leitura tradicional para uma leitura que chamamos 

sintomática: a que estabelece uma escuta que coloca em relação o dizer com 

outros dizeres e com aquilo que ele não é mas poderia ser. O dispositivo 

analítico da interpretação é o dispositivo que cada analista constrói em cada 

análise específica. Determinado pelo dispositivo teórico, o dispositivo 

analítico por sua vez vai depender da questão do analista, da natureza do 

material analisado, do objetivo do analista e da região teórica em que se 

inscreve o analista (linguística, história, antropologia, literatura, etc.) 

(ORLANDI, 2006, p. 30) 

Cada corpus, portanto, resulta do trabalho com o dispositivo analítico que tentará dar 

conta das particularidades do material analisado. O dispositivo analítico, pois, está ancorado 

em conceitos teóricos (tais como sujeito, condições de produção, discurso), procedimentos 

metodológicos, objetivos, condições de produção e questões colocadas pelo analista. 

Para delimitar o corpus, é necessário que se definam alguns critérios e se apliquem 

alguns métodos. Começando por um primeiro gesto de seleção – que já é em si um gesto de 

análise – o analista, movido por hipóteses e questões de pesquisa, elege qual será seu material 

de análise. Após a primeira seleção, o analista, amparado pela teoria, fará recortes necessários 

no material bruto (tal qual ele é encontrado), investindo em seu objeto de análise e investigando 

suas condições de produção. 

Dito isso, passamos a breves considerações sobre alguns procedimentos 

métodológicos adotados em nossa pesquisa. 
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O processo de recorte do corpus principal7 desta dissertação, iniciado já com a seleção 

das edições mencionadas (em seus exemplares digitais), parte dos seguintes critérios: 1) seleção 

de jornais que estivessem noticiando o acontecimento (a votação do impeachment/golpe); 2) 

seleção de jornais que supostamente se posicionassem de modo opositivo em relação ao 

acontecimento; 3) seleção de jornais que empregassem as palavras impeachment e golpe para 

dizer sobre o acontecimento; 4) seleção de jornais que fossem considerados como de esferas 

midiáticas distintas, isto é, um da “grande mídia”8 e outro da mídia alternativa.  

 Após a seleção, o primeiro procedimento metodológico se aplica a uma regularidade 

específica, que é nossa regularidade de entrada, aquela que suscitou as principais questões desta 

pesquisa. Essa regularidade consiste no comparecimento frequente de palavras que retomam 

sentidos de guerra no processo de discursivização do impeachment/golpe, formando um sítio 

de significância ao seu redor, isto é, formando uma região relacional de sentidos que retomam 

e atualizam um sentido comum, o sentido de guerra. Esse sítio é nomeado em nosso gesto de 

análise de sítio bélico de significância. Ele se constitui de palavras9 como batalha, guerra, 

vitória, derrota, luta, QG, que comparecem em ambos os jornais configurando um campo de 

batalha. Nesta etapa inicial de análise, mapeamos nosso corpus através de várias leituras com 

o objetivo de sistematizar este léxico. Contudo, uma análise discursiva desse léxico bélico não 

se limita, por exemplo, a classificar os usos e funções da palavra batalha ou contabilizar quantas 

vezes comparece no corpus, isto pode até interessar como parte de um procedimento, mas não 

é suficiente por si só. Com efeito, surgiram as seguintes hipóteses: como batalha, palavra 

recorrente, produz sentidos? Como os sentidos são afetados pelas condições de produção? Que 

elementos são retomados do interdiscurso10? Que deslizamento de sentido há de acordo com a 

posição que enuncia?  

 Para tentar dar conta de tais hipóteses, adotamos o seguinte procedimento 

metodológico: montagem de quadros de palavras. Dois quadros contemplando a totalidade de 

                                                 
7 Dedico este primeiro momento a explicar os procedimentos empregados no corpus principal. Na seção 3, 

descrevo o corpus secundário e explano seu objetivo. A pesquisa se concentra em analisar o primeiro, funcionando 

o segundo como suporte a uma questão levantada a partir das análises desenvolvidas no corpus principal, conforme 

veremos à frente.  
8 Coloco aspas nesta denominação para apontar um gesto de leitura crítica. Penso que o termo “grande mídia” 

produz um apagamento do vínculo empresarial do jornal, isto é, há uma corporação (o Grupo Globo) 

multimilionária do setor privado gerenciando suas atividades. A denominação “grande mídia” me parece já 

produzir um efeito de evidência que impõe uma ideia avaliativa positiva através do adjetivo grande, e, além disso, 

me parece também apagar os processos históricos de formação da instituição jornalística, as relações de poder do 

sistema capitalista, e os jogos escusos de interesses. Por isso, acolhendo a sugestão de Esteves (2014) em conversas 

informais, daqui em diante adoto a denominação mídia corporativa. 
9 Cf. Anexos. 
10 Noção melhor desenvolvida nesta seção e na próxima.  
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palavras bélicas que comparecem em cada jornal foram elaborados, um para cada jornal. Cada 

quadro se estrutura em duas colunas: as palavras e sintagmas bélicos estão listados na primeira 

coluna; na segunda coluna, estão os enunciados em que as palavras comparecem. Os quadros 

constam nos anexos e a partir deles analisaremos o funcionamento de algumas palavras e 

sintagmas. Assim, nos quadros constam as palavras componentes do sítio bélico e alguns 

enunciados em que comparecem – tais enunciados, devido ao fato de já terem sido 

dessuperficializados, entrarão nas análises como sequências discursivas11.  

 A elaboração de quadros de palavras nos permite analisar, pensando as condições de 

produção – que incluem o sujeito que diz, como diz, o “aqui e agora” da enunciação, e o 

contexto sócio-histórico – de cada jornal: as relações de presença/ausência de palavras e os 

efeitos de sentido que produzem (levando em conta a tensão entre posições discursivas); quais 

são selecionadas/apagadas em cada um; como comparecem nas estruturas sintáticas; e que 

relações de paráfrase/polissemia se fazem presentes. Logo, o propósito dos quadros é 

compreender mais detidamente o funcionamento do sítio bélico de significância enquanto 

processo discursivo a fim de trabalhar com a materialidade da língua. 

 A segunda etapa metodológica se aplica à via da visibilidade. A leitura de jornais, 

devido a seus elementos composicionais (capa, manchete, fotografias, chapéu, linha fina, título 

de notícias, chamada, entre outros), não se dá da mesma forma que a leitura de um livro, por 

exemplo. O jornal tem estratégias várias para direcionar, capturar o olhar do leitor. A partir 

desse pressuposto, nos ocuparemos em analisar o funcionamento de algumas marcas de 

visibilidade impressas no corpo da palavra, como: itálico, tamanho e tipo da fonte, negrito, 

aspas, disposição das palavras na página. Ou seja, marcas tipográficas que nos dão pistas das 

disputas e alianças entre formações discursivas12; marcas que podem manter à distância o 

discurso do outro, destacar uma palavra e não outras, titular uma notícia de um modo e não de 

outro.  

 Para esta análise, recorremos ao recurso conhecido como print screen. Esse 

procedimento é aplicado nas páginas dos arquivos digitais dos jornais produzindo recortes, que 

podem ser entendidos como “uma unidade discursiva: fragmento correlacionado de linguagem 

– e – situação” (ORLANDI, 1987, p. 139). Esses recortes serão analisados tendo em vista a 

noção de heterogeneidade enunciativa (AUTHIEZ-REVUZ, 1990) a qual articularemos com o 

conceito de enunciado dividido (COURTINE, [1981] 2014). Para tanto, não se pode perder de 

                                                 
11 Cf. página 27. 
12 Conceito discutido em maior profundidade na seção 3. 
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vista o político na língua, isto é, “a simbolização das relações de poder presentes no texto” 

(ORLANDI, 2012a, p. 68), o que se realiza na própria condição de divisão do sentido. 

Retomando o que colocamos anteriormente, nosso objeto circunscreve-se no discurso 

jornalístico sobre a política, ou mais especificamente, sobre um acontecimento intrincado à 

conjuntura política brasileira em um momento específico – a votação de abertura do processo 

de impedimento de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Nesta investigação, buscamos 

contribuir teoricamente para o campo da Análise do Discurso com reflexões sobre a noção de 

sítio de significância e a articulação teórica entre os conceitos de heterogeneidade enunciativa 

e enunciado dividido; e contribuir também com análises acerca do jogo de sentidos no discurso 

jornalístico em um momento de crise política, econômica e ética; em um momento de tensão, 

de disputa ideológica que se materializa na língua: uma disputa na/pela palavra.  

Nessa direção, a análise dos efeitos de sentido produzidos pelos jornais via 

discursivização de um acontecimento da esfera política como guerra nos levou a observar, como 

já dissemos, que um léxico bélico comparece em ambos os jornais. O questionamento 

subjacente dessa observação foi: em que medida há, nos jornais analisados, repetição13 do 

léxico bélico? Isto é, tanto O Globo quanto Brasil de Fato significam o acontecimento como 

guerra, mas trata-se da mesma guerra?  

 A guerra (discursiva), portanto, ganha corpo na língua e se materializa em um léxico 

bélico no qual funcionam discursivamente: a política do silêncio (ORLANDI, 2007, p. 24), que 

inclui o silêncio constitutivo (uma palavra apaga outras) e o silêncio local (a própria interdição 

ao dizer); estabilizações, sentidos que se mantêm; e deslocamentos, ruptura com uma cadeia 

estável de significação. Tais processos se situam no espaço midiático – historicamente 

privilegiado com status institucional – de (re)produção, circulação e de sentidos. Em nosso 

gesto interpretativo, apoiado no dispositivo teórico da AD, nos lançamos a tentativas de 

desmontar o funcionamento da ideologia14 no discurso jornalístico, tentativas de desnudar os 

apagamentos e evidências produzidos por ela. Em análise, entre outros objetivos, se almeja 

identificar que formações discursivas comparecem e como se comportam em relação umas às 

outras, tendo em vista que “uma palavra recebe seu sentido na relação com as outras da mesma 

formação discursiva e o sujeito-falante aí se reconhece” (ORLANDI, 2012b, p. 77). Uma 

                                                 
13 Courtine (2016, p. 45), a respeito da repetição, diz que “os discursos se repetem: ‘sincronicamente’ no fio de 

seu desenrolar e ‘diacronicamente’ no fio do tempo: os mesmos temas, as mesmas formulações, as mesmas figuras 

retornam, reaparecem. É disso que a AD se ocupa, em que baseia suas práticas de descrição e que ela constitui 

como seu objeto: ela persegue, na propagação dos discursos, zonas de imobilidade, pontos de identidade, em suma, 

fragmentos naturais.”    
14 Noção discutida na subseção 1.4. 



19 

 

formação discursiva, por conseguinte, segundo Pêcheux, seria “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 [...] (Pêcheux, [1975] 2014, p. 

147). 

 Partimos do seguinte postulado: os jornais analisados produzem discurso sobre o 

impeachment/golpe, didatizando, explicando, demonstrando, fazendo associações. 

Enquadrando, assim, o objeto da notícia a partir de dada posição discursiva. O acontecimento 

é interpretado e narrado de acordo com posições discursivas mais ou menos definidas, inscritas 

na linha editorial do jornal. Na esteira de Mariani (1996), a notícia não é propriamente o 

acontecimento, mas, devido à legitimação historicamente conferida à imprensa como lugar 

discursivo de autoridade, configurou-se um espaço privilegiado de circulação de sentidos que 

mobiliza este efeito de colagem entre notícia e mundo – efeito, diga-se de passagem, análogo 

ao efeito de transparência constitutivo da linguagem que cola a palavra à coisa.  

 Desse modo, o jornal tem propriedade institucionalizada para produzir discurso sobre 

fatos do mundo. Ele pode enunciar a partir de uma posição discursiva sustentada por 

pressupostos como o compromisso com a verdade, a clareza da mensagem, o relato dos fatos 

reais. Esses são dizeres frequentes sobre a mídia que circulam, estabilizando um status de 

isenção (ainda que não total, mas “em grau bastante elevado”, como consta nos princípios 

editoriais das organizações Globo) supostamente “autoevidente”. Sob esta ilusão15, o sujeito-

leitor é conduzido na teia de sentidos e evidências tecida nas páginas do jornal. É justamente 

nesse efeito de evidência que pretendemos trabalhar o que estamos indicando como sítio bélico 

de significância na tentativa de compreender que processos discursivos e que historicidade aí 

se instauram. 

 Logo, cabe propor algumas questões de pesquisa que têm menos a função de serem 

respondidas e mais o papel de traduzir algumas inquietações diante do objeto.  

Nas primeiras leituras, averiguou-se que cada jornal significa o acontecimento por 

denominações distintas que, no jogo simbólico de dar sentidos, se configuram como 

antagônicas. Estas denominações são, principalmente, impeachment e golpe. A partir desta 

primeira observação, verificou-se a presença de palavras bélicas inscritas neste processo de 

significação do acontecimento. O acontecimento aqui denominado impeachment/golpe vai 

sendo discursivizado como guerra e assim chegamos ao sítio bélico de significância. Isto nos 

leva a perguntar: como funciona este processo de significação, e por que “guerra”?  

                                                 
15 Ilusão deveras necessária porque sem ela, como apontado por Esteves (2014) em nossa banca de qualificação, 

talvez não fosse possível sequer fazer jornalismo. 
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Após verificar o comparecimento do léxico bélico através da observação acima 

explanada, mapeamos o sítio bélico de significância através do procedimento de elaboração de 

quadros. Ao aplicar este procedimento metodológico fomos levados a questionar: que 

funcionamentos se engendram no discurso dos jornais analisados? Quais sentidos vão sendo 

estabilizados, quais sentidos rompem e o que é silenciado? E, ainda, quais posições discursivas 

comparecem em cada jornal ao falar sobre o impeachment/golpe e que formações discursivas 

podem ser identificadas? Até que ponto são antagônicas? 

Pensando sobre a disputa na/pela palavra no espaço midiático – marcada pelo 

confronto entre posições discursivas por um sentido dominante – notamos que a palavra batalha 

se destaca no corpus e, ao que nos parece, condensa essa disputa. Por esse caminho, quais 

sentidos de batalha estão em jogo?  

Tendo em vista que as condições de produção do discurso trazem o lugar social, suas 

representações conjugadas às relações de força numa sociedade afetando diretamente as 

tomadas de posição e formulação de dizeres, quais condições de produção constituem o corpus? 

Em relação ao funcionamento das marcas no corpo da palavra, questionamos que 

mecanismos operantes na visibilidade, naquilo que tange o corpo da palavra, se marcam (e 

produzem também seus efeitos) em cada jornal.  

 Enfim, na ressonância destas primeiras palavras, iniciamos, nas seções a seguir, a 

exposição de alguns pressupostos teóricos que formam as bases da Análise do Discurso a fim 

de explicar nosso dispositivo teórico e, assim, fundamentar esta pesquisa. 

1.1  Análise do Discurso: fronteiras limítrofes, entremeio 

À guisa de introdução, explanemos a perspectiva teórica da AD. Enquanto disciplina, 

origina-se no entremeio entre quatro teorias: 

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, 1997, p. 163-164) 

                                                                                                                                                                                                                                   

Por estes quatro campos teóricos convém situar a Análise do Discurso como a 

disciplina que nos fornece meios para pensar sobre alguns deslocamentos. Em primeiro lugar, 

a respeito da língua: língua, para Pêcheux, seria “a base comum de processos discursivos 

diferenciados [...]; todo sistema linguístico, enquanto conjunto de estruturas fonológicas, 
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morfológicas e sintáticas é dotado de uma autonomia relativa que o submete a leis internas ” 

(PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 81, grifos do autor); a língua é opaca, mas se sustenta em um 

efeito de transparência, pois as palavras não possuem um significado intrínseco – como se 

colasse as coisas às ideias –, no entanto, é necessário o efeito de transparência para que 

possamos tomar a palavra, ou seja, é necessário conceber que os sentidos estão nas palavras e 

somente nelas, porque sem isto torna-se impossível o dizer; ela também não é mero instrumento 

de comunicação, é constitutiva do sujeito a partir do momento em que realiza o mergulho sem 

volta no trabalho simbólico com a linguagem; é vazada pelo equívoco, isto é, compreendemos 

que há um real da língua, furos por onde o inconsciente se mostra pelo escape à ordem lógica 

da frase, pelo lapso, pelo ato falho; a língua muda constantemente, haja vista que é atravessada 

pelos processos políticos, econômicos e sociais de transformação; enfim, 

a principal mensagem enviada pela AD aos historiadores, politólogos ou aos 

sociólogos é que a “língua não é transparente”, não é mero instrumento que 

serve para transmitir um sentido “já presente”, constituído anteriormente à 

discursivização [...]” (MAZIÈRE, 2007, p. 16, aspas da autora)  

Outros deslocamentos foram provocados: a história, através da leitura do Materialismo 

Histórico e Dialético, é entendida como processo, um movimento incessante. Entra na Análise 

do Discurso, por esta via, o conceito de ideologia enquanto estrutura e funcionamento, regulada 

pelas condições materiais de existência, pela base econômica dos processos de transformação 

que movem a história, isto é, pela luta de classes. A história, então, tem sua materialidade 

própria afetada pela língua e, com isso, é sempre “lida”, interpretada em certa direção. 

Desloca-se também a noção de sentido: o sentido não está dado, não é imanente à 

língua enquanto sistema linguístico (conjunto de estruturas fonológicas, morfológicas e 

sintáticas  dotado de uma autonomia relativa que o submete a leis internas) – apesar de a língua 

constituí-lo, ser sua base –, é efeito, é determinado pela ideologia, por isso pode ser sempre 

outro.  

Em relação ao sujeito, outro ponto teórico fundamental para a AD, trata-se de um 

sujeito cindido, que não detém o controle absoluto sobre seu discurso, sobre sua vontade, 

porque não é o sujeito da razão, é o sujeito do inconsciente; um sujeito que não está na origem 

do dizer, mas é afetado por essa ilusão pelo efeito ideológico que o interpela, produzindo um 

sistema de evidências que funciona para ele como sua realidade. Desse modo, vislumbramos os 
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principais conceitos elaborados neste entremeio com outras disciplinas. Tais conceitos dão os 

contornos e as bases à Análise do Discurso: língua, ideologia, sujeito, discurso.16   

A Análise do Discurso, nesta perspectiva, abre um novo caminho para analisar 

discursos. Como escreve Mazière: 

Ela não define o termo lobo em uma classificação lexicográfica, mas analisa 

como uma interdiscursividade pode afetar seu sentido (“o grande lobo mau”) 

e qual é o uso do termo nesse ou naquele contexto linguístico e social. [...] a 

AD não trata da coordenação e de suas regras gramaticais, mas pode analisar 

o sentido e os efeitos das ocorrências de duas coordenações da época da 

Revolução: “pão e armas”, “pão e liberdade”. [...] Ela não separa o enunciado 

nem de sua estrutura linguística, nem de suas condições de produção, de suas 

condições históricas e políticas, nem das interações subjetivas. Ela dá suas 

próprias regras de leitura visando permitir uma interpretação. (MAZIÈRE, 

2007, p. 13, grifos e aspas da autora) 

 Pode-se, seguindo o exemplo da palavra lobo de que fala a autora, traçar um paralelo 

com a palavra batalha, sobre a qual faremos algumas análises mirando justamente no efeito de 

evidência17 que a reveste ao significar o impeachment/golpe. Dizendo de outro modo, 

poderíamos questionar: somente batalha pode ser empregada para dizer sobre o 

impeachment/golpe? Ou seja, uma análise discursiva não se limita a classificar os usos e 

funções de batalha ou contabilizar quantas vezes comparece num texto, isto pode vir a calhar 

como parte do processo, mas nunca será um objetivo final para o analista. Uma análise, para 

dar um exemplo, que se propõe é investigar como batalha produz sentidos, como os sentidos 

são afetados pelas condições de produção, que elementos são retomados do interdiscurso, e 

como o sentido pode deslizar de acordo com a posição que enuncia. 

Para concluir, a Análise do Discurso, enquanto disciplina, se configurou num espaço 

teórico fronteiriço. Estabeleceu sua sustentação na Linguística, fundada a partir da obra de 

Saussure, no Materialismo Histórico e Dialético com as leituras de Authusser, na crítica à 

Semântica formal, e na Psicanálise lacaniana. Com isso, seguindo Orlandi, é possível amarrar 

os pontos da seguinte forma: 

Nem psicanálise, nem linguística, nem história, tampouco a soma delas. A 

análise de discurso coloca-se assim questões que se fazem na relação de 

entremeio entre elas, questões que elas não se colocam e não buscam 

responder. Nem um objeto total, nem uma teoria geral, onipotente. Com 

                                                 
16 Alguns dos conceitos mencionados de passagem aqui serão desenvolvidos com maior profundidade ao longo 

desta e da próxima seção. 
17 Efeito necessário às práticas linguísticas, e principalmente, como já sinalizamos, à prática jornalística, porque, 

sem o efeito de evidência que intervém na nossa relação com a língua, tomar a palavra nos lançaria num 

questionamento autonímico constante que impossibilitaria o dizer. 
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atenção especial à natureza das questões específicas a cada uma delas. 

(ORLANDI, 2016, p. 9-10)  

Logo, ao passo que se pavimenta com pedras de toque de cada uma das teorias, 

questiona as contradições e nós em cada uma delas. Assim, a Análise do Discurso avança em 

seu próprio caminho, um caminho cujas margens são limítrofes, um caminho do entremeio. 

1.2 Discurso: (é feito) efeito de sentidos? 

Até aqui, apresentamos alguns dos principais pressupostos teóricos e metodológicos 

da AD. Falamos de discurso e de discurso jornalístico, porém carece defini-los. É mister 

introduzir esta discussão traçando um limite importante. Discurso, em AD, é um conceito, uma 

categoria teórica que está na base de nossos estudos. Ao passo que quando falamos em discurso 

jornalístico, discurso político, discurso comunista, por exemplo, não estamos nos referindo 

propriamente ao conceito de discurso – apesar de ele estar aí presente –, tampouco a uma 

tipologia discursiva preestabelecida como pode ficar sugerido. Trata-se de uma forma 

terminológica para designar práticas linguageiras produzidas em dadas condições de produção 

específicas. Por isso, para fins de análise, não há de antemão um discurso jornalístico, 

comunista, religioso. Discurso é efeito. Trata-se de um objeto que só se apreende após o 

investimento da análise, em batimento constante com a teoria. 

Feita esta primeira distinção, seguimos, pois, com uma das reflexões mais importantes 

para o arcabouço teórico da Análise do Discurso, e para este trabalho, que tange a relação entre 

discurso e sentido.  

A partir de uma posição crítica ao esquema da comunicação proposto pelo linguista 

Roman Jakobson, descrito na passagem: 

O destinador envia uma mensagem ao destinatário. Para ser operante, a 

mensagem requer antes um contexto ao qual ela remete (é isto que chamamos 

também em uma terminologia um pouco ambígua, o “referente”), contexto 

apreensível pelo destinatário e que é verbal ou suscetível de ser verbalizado; 

em seguida a mensagem requer um código, comum, ou ao menos em parte, ao 

destinador e ao destinatário (ou, em outros termos, codificador e ao 

decodificador da mensagem). A mensagem requer, enfim, um contato, um 

canal físico ou uma conexão psicológica entre o destinador e o destinatário, 

contato que permite estabelecer e manter a comunicação (JAKOBSON, 1963, 

p. 213, 214 Apud PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 81, aspas do autor) 

Michel Pêcheux, considerando a relação entre A (destinador) e B (destinatário), formula que 

discurso é “efeito de sentidos”, ou melhor, “[...] não se trata necessariamente de uma 

transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ 

entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 81-82, aspas do autor). 
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Para Pêcheux, discurso não está contido propriamente na mensagem enquanto produto 

da troca de informação entre A e B. Toda produção de discurso produz seus efeitos. Como se 

lê em Orlandi: 

Não há essa relação linear entre enunciador e destinatário. Ambos estão 

sempre já tocados pelo simbólico. Tampouco a língua é apenas um código no 

qual se pautaria a mensagem que seria assim transmitida de um a outro. Não 

há, além disso, esta transmissão; há efeito de sentidos entre locutores. Efeitos 

que resultam da relação de sujeitos simbólicos que participam do discurso, 

dentro de circunstâncias dadas. (ORLANDI, 2006, p. 16) 

  

Esses efeitos resultam da relação entre sujeitos (já tocados pelo simbólico). Porém, tal 

relação não se dá sem algo que a sustente. Ela se sustenta, portanto, em sentidos outros já 

produzidos antes e alhures. Em outras palavras, todo discurso se sustenta em discursos outros, 

no já dito, no que já faz sentido. Assim se entende porque nenhum discurso acontece sem 

interdiscurso. O interdiscurso é compreendido como 

[...] todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o 

que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já 

façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que o que foi dito por 

um sujeito específico, em um momento particular se apague na memória para 

que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em “minhas” palavras. 

(ORLANDI, 2012a, p. 33-34, aspas da autora)  

Pode ser acrescentado a isso que todo dizer se dá no cruzamento do interdiscurso, que 

é da ordem da constituição, com o intradiscurso, da ordem da formulação, de modo que a 

constituição determina a formulação, visto que só se pode dizer (formular) o dizível 

(interdiscurso).  

Em um momento mais tardio de sua escrita, Pêcheux (2015 [1983]) formula uma outra 

noção de discurso agregando uma nova nuance à primeira (discurso é efeito de sentidos entre 

interlocutores). Nesse ensejo, o autor propõe entender discurso também como uma estrutura, 

mas uma estrutura que comporta algo movente, isto é, pode deslocar sentidos estabilizados. 

Dela-Silva, sobre esta formulação de Pêcheux, sintetiza: 

Compreender o discurso como estrutura e acontecimento é trabalhar com a 

possibilidade de interpretação própria do dizer, de modo a observar os seus 

efeitos de sentido, que se produzem no jogo entre regularidades e rupturas. O 

batimento entre a repetição e a inovação, entre o mesmo e o diferente, é 

próprio da produção discursiva, que traz sempre consigo uma memória do 

dizer, enquanto interdiscurso, e uma atualidade. (DELA-SILVA, 2008, p. 20-

21) 

Ainda sobre o interdiscurso, como dissemos acima, para o dito fazer sentido, já tem 

que ter feito sentido antes, em outro tempo e em outro lugar. Por isso, nada se origina no 
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momento do dizer nem no sujeito que diz. Todo dizer se fund(a)e no interdiscurso. Podemos 

pensá-lo como uma espécie de limalha de saberes esquecidos, de discursos historicamente 

apagados afetando diretamente toda produção discursiva. Dessa limalha, puxamos fios para a 

tecer discurso.  

O interdiscurso também pode ser compreendido, em consonância com Orlandi (2012a, 

2006), como memória discursiva18, em outras palavras, a “memória discursiva é trabalhada pela 

noção de interdiscurso: ‘algo fala antes, em outro lugar e independentemente’. Trata-se do que 

chamamos saber discursivo. É o já dito que constitui todo dizer” (ORLANDI, 2006, p. 24, aspas 

da autora). Contudo, é preciso distinguir a memória discursiva da memória de arquivo, aquela 

que “representa o discurso documental, a memória institucional que justamente fica disponível, 

arquivada em nossas instituições e da qual não esquecemos. A ela temos acesso, basta para isso 

consultar os arquivos onde ela está representada” (ORLANDI, 2006, p. 25). Pêcheux nos 

lembra que  

a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 

ao próprio legível. (PÊCHEUX, 1999, p. 52, aspas do autor) 

A memória, na esteira de Orlandi (2012a) e Pêcheux (1999), pode ser entendida, então, 

como discursos outros já esquecidos, dispersos, sujeitos tanto à estabilização, através da 

repetição, da paráfrase, quanto à ruptura, deslocamento, através de um acontecimento 

discursivo. Logo, em Pêcheux, lemos: 

Haveria assim sempre um jogo de força na memória, sob o choque do 

acontecimento: 

- um jogo de força que visa manter uma regularização pré-existente com os 

implícitos que ela veicula, confortá-la como “boa forma”, estabilização 

parafrástica negociando a integração do acontecimento, até absorvê-lo e 

eventualmente dissolvê-lo; 

- mas também, ao contrário, o jogo de força de uma “desregulação” que vem 

perturbar a rede dos “implícitos”. (PÊCHEUX, 1999, p. 53, aspas do autor) 

Emergem em todo discurso, outros discursos. Esta é sua condição constitutiva. Não há 

discurso sem memória, havendo sempre nela este movimento incessante de regularização e 

desestabilização. Assim, a  

                                                 
18 Na teoria, há certa divergência a respeito das noções de interdiscurso e memória discursiva. Por exemplo, 

Indursky (1992) estabelece uma distinção entre estes dois conceitos. Já Orlandi (2012a), não o faz. Por questões 

teóricas, optamos por seguir esta última, tratando os dois conceitos, portanto, como sinônimos. 
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memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas 

seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido 

homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é necessário um espaço 

móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de 

conflitos, de regularização... Um espaço de desdobramentos, réplicas, 

polêmicas e contra-discursos. (PÊCHEUX, 2010, p. 56) 

Isso posto, fica mais claro por que o sentido é um forte conceito para a Análise do 

Discurso. Portanto, uma das premissas mais relevantes é que o sentido não está dado a priori, 

não está colado às palavras; os sentidos se constroem no discurso. Entretanto, a própria língua 

configura-se sob esta ilusão de colagem entre palavra e coisa, de transparência. Isto é, o sujeito 

está imerso numa ilusão de transparência da linguagem por um efeito histórico e ideológico 

necessário a seu funcionamento.   

Sobre a relação entre língua e sentido, Mazière discorre afirmando que 

A língua tem propriedades universais, como a articulação ou o encadeamento, 

e as línguas têm formas particulares fixadas na história. [...] levar essas formas 

em consideração é também declarar que não dizemos a mesma coisa, inclusive 

em uma única e mesma língua, quando dizemos de um modo diferente, logo 

que a análise de conteúdo não dá conta de tudo. “Ele convocou o conselho” e 

“O conselho foi convocado” em uma informação, “Constato que” e 

“Constatamos que” escritos por um médico especialista, ou “chapéu” e “boné” 

não apresentam equivalência de sentido. Do mesmo modo que se pode dizer 

que há sinonímia, mas não sinônimos verdadeiros, toda forma de língua 

constitui sentido e modela o sentido por conta de suas próprias 

particularidades. [...] “a língua não é transparente”, não é mero instrumento 

que serve para transmitir um sentido “já presente”, constituído anteriormente 

à discursivização.  (MAZIÈRE, 2007, p. 16, aspas da autora) 

 Conclui-se que os sentidos não estão encerrados em si mesmos. O sentido de uma 

palavra, expressão, proposição, não se apreende pela empiria – e por esse motivo não se adota 

uma metodologia positivista em AD, aquela que trabalha com dados, aferições, medições, 

contagens, etc. O sentido é construído discursivamente em uma base linguística, histórica e 

ideológica – podendo ser outro conforme a formação discursiva em que se inscreve. 

Consequentemente, não há um sentido literal e outro figurado porque o que chamamos 

comumente de sentido literal já é um sentido possível naturalizado pelo funcionamento da 

ideologia, por isso podemos falar em efeito: 

a noção de efeito supõe, entre outras coisas, a relação de interlocução na 

construção dos sentidos. Sem esquecer que os sentidos não são propriedades 

privadas: nem do autor, nem do leitor. Tampouco derivam da intenção e 

consciência dos interlocutores. São efeitos da troca de linguagem. Que não 

nascem nem se extinguem no momento em que se fala. [...] os sentidos são, 

pois, partes de um processo. Realizam-se num contexto, mas não se limitam a 

ele. Têm historicidade, têm um passado e se projetam num futuro. 

(ORLANDI, 2012a, p. 137) 
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Partindo das palavras de Orlandi (2012a) e recuperando também Mazière (2007), 

convém iluminar um ponto mais. O que temos nesta relação entre sujeitos é efeito da troca de 

linguagem. No tocante ao funcionamento do discurso no interior da língua, atua outro efeito 

designado por Pêcheux ([1969] 1997) de efeito metafórico, isto é, “o fenômeno semântico 

produzido por uma substituição contextual para lembrar que esse ‘deslizamento de sentido’ 

entre x e y é constitutivo do ‘sentido’ designado por x e y” (p. 96, aspas do autor). Assim, 

podemos considerar que não há sentido sem essa possibilidade de deslize, e, 

pois, sem interpretação. [...] Toda descrição está intrinsecamente exposta ao 

equívoco da língua: “Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-

se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 

para derivar para um outro” (M. Pêcheux, 1991). A não ser que haja proibição 

explícita da interpretação. A metáfora não é vista como desvio mas como 

transferência (M. Pêcheux, 1975) – uma palavra por outra – é, assim 

constitutiva do sentido. O deslize, próprio da ordem simbólica, é o lugar da 

interpretação, da ideologia, da historicidade. É assim que podemos 

compreender a relação entre língua e discurso: a língua pensada como 

“sistema sintático intrinsecamente passível de jogo e as discursividades como 

inscrição de efeitos linguísticos materiais na história” (M. Pêcheux, 1994) 

(ORLANDI, 2006, p. 31, aspas da autora) 

 Portanto, insistimos em afirmar que o sentido ao invés de ser algo já dado, um produto 

acabado, resultado do decalque entre palavra e coisa (decalque produzido pela ilusão de 

transparência da linguagem), está sempre em curso, pode sempre ser outro diferente de si 

mesmo por efeito metafórico. O sentido se engendra dentro de uma determinação histórico-

social. Além disso, está determinado pelas formações discursivas – que fazem parte do 

interdiscurso – e pelas condições de produção. Daí a necessidade de se falar em efeito de 

sentidos.  

Reforçamos esta reflexão sobre discurso e sentido devido ao fato de nosso objeto se 

inscrever no discurso jornalístico e este, por sua vez, possuir uma relação estrita e necessária 

com a ilusão sedimentada de transparência da linguagem. 

Veja-se por esta perspectiva: os jornais, de um modo geral, sustentam e reforçam, de 

uma maneira ou de outra, um discurso que afirma a prática de reprodução fidedigna dos fatos 

através da notícia. Retomando Mariani (1996), a notícia não é cópia do fato em sentido 

empírico, mas devido à legitimação historicamente conferida à imprensa configurou-se um 

imaginário que sustenta este efeito de colagem entre notícia e mundo – efeito de dupla 

transparência pensando na ilusão de transparência da linguagem que cola a palavra à coisa. Ora, 

este funcionamento do aparato discursivo jornalístico implica, por conseguinte, a ilusão de que 

os sentidos estão lá postos nas páginas do jornal de maneira inequívoca apagando, com isso, a 

possibilidade de haver outra interpretação para o que está sendo dito, e também para o que não 
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está sendo dito. Isto aponta para um modo de funcionamento do discurso que apaga o equívoco, 

a falha, e o dizer de outro modo – condições constitutivas da língua. 

O que foi discutido até aqui nos fornece meios para introduzir uma primeira análise. 

Começamos com quatro sequências discursivas (SD) para fazer algumas considerações. As 

SDs, método de recorte do material analisado, portanto, um procedimento metodológico, para 

Courtine são “sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase” (2014, p. 55). Em 

consonância a Mariani, esta definição se mostra  

fluida o suficiente para viabilizar a depreensão das formulações discursivas 

(fds), ou seja, de sequências linguísticas nucleares, cujas realizações 

representam, no fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno da memória (a 

repetibilidade que sustenta o interdiscurso). (MARIANI, 1996, p. 54) 

 Vejamos, então, quatro SDs, duas de Brasil de Fato (BF), duas de O Globo (OG), 

recortadas de nosso material. Selecionamos estas devido a seu lugar de destaque nas capas dos 

jornais. 

Em BF: 

SD1(BF) “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma” (Brasil de Fato, 18 a 

20 abr. 2016. Manchete, capa, grifo nosso)  

SD2(BF) “Presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no Supremo Tribunal 

Federal (STF) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, a sessão da Câmara dos 

Deputados aprovou, neste domingo (17), a abertura do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. A batalha segue no Senado e nas ruas” (Brasil de Fato, 

18 a 20 abr. 2016. Linha fina, capa, negrito nosso e itálico do jornal)  

Em OG: 

SD1(OG) “Batalha no Congresso” (O Globo, 18 abr. 2016. Chapéu, capa, grifo nosso) 

SD2(OG) “Por 367 votos, 25 a mais que o necessário, Câmara aprova autorização para 

processo de impeachment da presidente Dilma” (O Globo, 18 abr. 2016. Manchete, 

capa, grifo nosso).  

Destacamos, primeiramente, em SD1(BF), o comparecimento da palavra golpe 

funcionando como um marcador de posição e oposição à processo de impeachment. Ou seja, 

há na manchete – posição visual de maior destaque nos jornais – um direcionamento de 

sentidos, uma marca da posição discursiva que ocupa o jornal para falar sobre o 

impeachment/golpe. No entanto, tal posicionamento não se dá sem atravessamentos, visto que 
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processo de impeachment também comparece na sequência seguinte como forma 

correspondente.  Tenta-se sinalizar que não seria impossível, por exemplo, a paráfrase de 

SD1(BF) da seguinte forma: “Câmara dos Deputados aprova processo de impeachment contra 

Dilma”, isto é, o outro (a posição outra) é capturado para ser ressignificado. 

No entanto, poderíamos questionar se BF já não significa impeachment como golpe, 

ou seja, ao dizer processo de impeachment está também dizendo golpe? Isto nos leva a um jogo 

parafrástico bem mais complexo que será investigado mais tarde. 

SD1(OG) evoca uma batalha na esfera institucional, no Congresso. A batalha em 

questão, a votação de admissibilidade do processo de impeachment, é espacializada no terreno 

da instituição responsável pela aprovação das leis. Em outras palavras, há a inscrição de batalha, 

e, por deslizamento, de impeachment, na esfera da legalidade. O que é reforçado em SD2(OG) 

– enunciado que vem logo abaixo de SD1, reverberando sentidos da primeira – pela seleção de 

palavras também ligadas à esfera legal/institucional, à exemplo de votos, Câmara e processo. 

Em SD2(BF) lemos “A batalha segue no Senado e nas ruas”. Assim, “a batalha” 

retoma, por mecanismo anafórico, “a abertura do processo de impeachment” que “segue no 

senado”. Contudo, esta batalha também é travada “nas ruas”. Logo, não se trata apenas do rito 

jurídico, pois recupera-se uma memória discursiva de militância que intervém pela formulação 

“a batalha segue/ nas ruas” dividindo o sentido de batalha da seguinte forma: a batalha, por 

efeito metafórico, pode deslizar para processo de impeachment com seguimento no Senado, 

mas também pode deslizar para levante popular com seguimento nas ruas. 

É possível afirmar a partir desta breve análise que batalha produz efeitos de sentido 

distintos nos jornais, como já se vê nas capas. Ou seja, o mesmo item lexical “diz” diferente. O 

efeito que batalha, adjetivando o impeachment/golpe, produz a partir de como é posta em cada 

jornal é plenamente afetado por suas condições de produção, e pela memória discursiva que 

cada dizer retoma. Retornaremos a essas quatros SDs novamente à frente.  

Para concluir, um adendo já sinalizando para ressonâncias da/na memória discursiva. 

Interessante notar que há, acerca de Dilma Rousseff, uma memória na qual ela já está inscrita 

discursivamente num sítio bélico de significância ao ser significada como guerrilheira, por sua 

atuação militante contra a ditadura na década de 1960, e mais recentemente, no período em que 

foi afastada, como guerreira da pátria brasileira. Por isso, acreditamos já haver no interdiscurso 

um movimento que atualiza sentidos bélicos indo ao encontro deste sujeito que enfrentou uma 

ditadura militar, cumpriu um mandato presidencial pleno, e sofreu a interrupção de um mandato 

em curso. 
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1.3 O sujeito em AD, um sujeito dividido 

Dando sequência à explanação do dispositivo teórico que fundamenta esta pesquisa, 

se adensa nesta seção outro ponto fundamental: a noção de sujeito.  

O sujeito, em AD, é pensado, via entrada da psicanálise, como um sujeito dividido. 

Falamos em um sujeito que não é em si, isto é, é sempre uma posição-sujeito. Ao tomar a 

palavra, não está no controle absoluto do que diz porque é constituído pelo inconsciente e pela 

linguagem. Tal sujeito enuncia de um lugar – discursivo – por determinação da ideologia que o 

interpela, isto é, interpela o indivíduo em sujeito de modo que “[...] a interpelação do indivíduo 

em sujeito do discurso se dá pela identificação do sujeito com a FD que o domina, não há 

discurso sem sujeito e nem sujeito sem ideologia”. (GRIGOLETTO, 2005, p. 63). Por 

conseguinte, não se trata de um sujeito que está no controle do que diz apropriando-se da língua 

como instrumento porque é constituído pela língua, dividido pelo inconsciente e interpelado 

pela ideologia.  

Orlandi, revisitando Foucault, diz que “o sujeito discursivo é pensado como uma 

‘posição’ entre outras. Não é uma forma de subjetividade, mas um ‘lugar’ que ocupa para ser 

sujeito do que diz”, ou seja, “é a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito 

do que diz” (ORLANDI, 2012, p. 49, aspas da autora). 

Ocupar uma posição nos remete ao processo de interpelação pela ideologia – que não 

se dá sem história.  

Compreenda-se ideologia como uma espécie de mecanismo que produz evidências e 

apagamentos de sentidos. Ou seja: a) produz certos sentidos que são evidentes para o sujeito 

dominado/interpelado por uma dada formação discursiva (que dá sentido às palavras, 

expressões, proposições, etc. no todo complexo de formações ideológicas). São sentidos 

tomados como óbvios, como se sempre estivessem aí; b) por outro lado, apaga outros sentidos 

possíveis, não evidentes.  

Dessa maneira, o fazer sentido, a evidência, o sentido apagado e o não fazer sentido 

ocorrem pelo funcionamento de três mecanismos ideológicos, a saber: a identificação (o sujeito 

se filia a dada formação ideológica que lhe é imposta, é interpelado, se identificando com dada 

formação discursiva); a desidentificação (o sujeito rompe com a forma-sujeito dominante); e a 

contraidentificação (o sujeito resiste à formação discursiva com a qual está identificado).  

Todo sujeito é sujeito porque é interpelado pela ideologia, e esse processo não se dá 

fora da história, isto é, a interpelação do indivíduo em sujeito – a própria possibilidade de ser 
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sujeito – se faz mediante formações ideológicas constituídas pela historicidade. Orlandi fala 

ainda da forma-sujeito, tal qual procede Pêcheux ([1975] 2014). Assim diz a autora:  

A forma-sujeito, de fato, é a forma de existência histórica de qualquer 

indivíduo, agente das práticas sociais. É examinando as propriedades 

discursivas da forma-sujeito que nos deparamos com o ego-imaginário, como 

sujeito do discurso. Este por sua vez se constitui pelo esquecimento do que o 

determina, pois é do funcionamento da ideologia em geral que resulta a 

interpelação dos indivíduos em sujeitos (e, como diz M. Pêcheux, 

especificamente dos sujeitos de seu discurso). Interpelação que se realiza 

através do complexo das formações ideológicas e, especificamente, através do 

interdiscurso intricado nesse complexo, fornecendo a cada sujeito sua 

“realidade” enquanto sistema de evidências e de significações percebidas [...]. 

(ORLANDI, 2006, p. 21, aspas da autora)  

E complementa colocando que  

[...] não podemos pensar o sujeito como origem de si. Aí se estabelece o teatro 

da consciência segundo o qual o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia, pelo simbólico. Dessa interpelação do indivíduo em sujeito resulta 

uma forma-sujeito histórica. Esta por sua vez sofre um processo de 

individualização pelo Estado e aí reencontramos o indivíduo agora não mais 

bio e psico, mas social, resultado de processos institucionais de 

individualização. Esse indivíduo que hoje se distingue do indivíduo 

constituído, por exemplo, na Idade Média. (ORLANDI, 2006, p. 21) 

Nesta direção, é possível uma distinção19 entre a forma-sujeito – a qual, como escreve 

Orlandi (2006), se configura por uma conjuntura ideológica, social e histórica – e a posição-

sujeito, aquela que ocupa todo sujeito para produzir seu discurso. A forma-sujeito tem caráter 

mais amplo. Por exemplo, os sujeitos constituídos numa sociedade contemporânea, urbana, 

ocidental, ao longo do processo de entrada na sociedade e na linguagem, assimilam o 

capitalismo, a democracia, a burocracia, o aparelho repressivo do Estado, as instituições, as 

desigualdades entre classes, a normatização de gênero, o machismo, o racismo... por efeito da 

ideologia, e esta mistura compõe a forma-sujeito deste indivíduo que é interpelado em um 

sujeito-ocidental-urbano-capitalista-branco-hétero.  

As posições-sujeito configuram-se no processo de produção do discurso e têm relação 

estreita, porém não necessária, com posições sociais (como a posição-professor, a posição-

trabalhador, a posição-chefe, a posição-presidente, a posição-jornalista, etc.). Trata-se de 

posições que ocupa o sujeito para produzir seu discurso, sendo tais posições, por conseguinte, 

                                                 
19 A distinção que aqui é feita entre forma-sujeito e posição-sujeito dá-se apenas na instância teórica porque, na 

análise, tal separação não se dá de forma tão nítida. O mesmo vale para outros conceitos como formação discursiva 

e formação ideológica, que, também podem ser pensados separadamente na teoria, mas, analiticamente, são 

extremamente complexos. Isto considerado, o destaque desta nota é precisamente sobre a questão da categorização 

para fins teórico-metodológicos que se faz necessária para tornar visível o gesto de análise.  
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intercambiáveis e muitas vezes imbricadas a outras posições. Assim, produzir discurso significa 

sempre ocupar uma posição. Por isso, é possível afirmar a inexistência de neutralidade, pois a 

tomada da palavra é em si uma tomada de posição. Pelo mesmo motivo, é possível afirmar 

também que a objetividade é, da perspectiva discursiva, apenas uma ilusão construída, uma 

ilusão de objetividade20 – voltaremos a isto na seção seguinte no qual discutiremos as 

especificidades do discurso jornalístico.  

Não é raro ouvirmos dizer que a mídia manipula as massas, que os políticos manipulam 

seus eleitores, que a propaganda manipula os consumidores. A respeito desta noção banalizada 

de manipulação, cabe ressaltar que o sujeito para a AD não é sobredeterminado, porque há a 

possibilidade de resistir à formação discursiva que o domina – resistir é um movimento também 

constitutivo do sujeito e se dá pelo inconsciente. Pelo mesmo motivo, o sujeito não é à rigor 

manipulável, pois é do próprio funcionamento da ideologia o sujeito poder não mais identificar-

se com uma dada formação discursiva ocorrendo a “desidentificação, o que significa que ele 

pode romper com a Formação Discursiva em que se inscreveu e, consequentemente, se 

identificar com outra FD e sua respectiva forma-sujeito” (GRIGOLETTO, 2005, p. 64, grifo da 

autora). As formações discursivas são esburacadas, condição constitutiva delas mesmas. E 

através desses buracos o sujeito pode romper. Do contrário, a ideologia seria um 

aprisionamento. Mas não é. Configura-se como um campo paradoxal21 justamente por abrigar 

em si a contradição de poder ser dominante e falha. 

É mister retomar brevemente a questão do sentido. O discurso, como discutimos na 

seção anterior, é efeito; visto que os sentidos não são fixos, estáveis, colados às palavras. Os 

sentidos deslizam, escorregam, mudam, também porque o sujeito, para produzir discurso, ocupa 

sempre uma posição filiada a uma ou mais formações discursivas. Deslizando a posição-sujeito, 

pode ocorrer o deslize do sentido já que a filiação à formação discursiva também pode ser 

deslocada. Além disso, no processo de produção de discurso funciona sempre um jogo de 

projeções imaginárias e antecipações que afetam as relações sujeito-sujeito e sujeito-situação 

ou objeto, de forma que “o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias que designam o lugar que A e B atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 

eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”, portanto, “existem nos mecanismos de 

qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações 

                                                 
20 Essas últimas colocações foram feitas para desde já sinalizar nossa posição crítica ao imaginário de que há 

jornais neutros e que neles predomina uma visão objetiva a realidade. 
21 Aqui faço referência ao texto de Pêcheux intitulado “Ideologia – Aprisionamento ou Campo Paradoxal?”. 
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(objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações)” (PÊCHEUX, [1969] 

1987, p. 82, grifos do autor).  

As formações imaginárias, assim, são imagens que o sujeito projeta no discurso e, 

também, antecipa de si, do referente e do outro. No caso de nosso objeto, poderíamos esboçar 

o jogo de imagens da seguinte forma22: 

  

   J – {Imagem da posição de J para J} 

   I(J)          RD – {Imagem do impeachment/golpe para J} 

  SL – {Imagem do lugar do SL para J} 

 

No âmbito das antecipações, principalmente em relação às projeções sobre o leitor, 

cito Mariani (1996): 

[...] se a instituição jornalística não funciona sem leitores, e se ela busca atraí-

los como consumidores, há que se considerar que todo jornal notícia para 

segmentos determinados da sociedade, produzindo para uma imagem do leitor 

suposta a tal segmento. Esta imagem, por sua vez, pode ser depreendida na 

própria prática do discurso jornalístico: no ‘como se diz’ já se encontra 

embutido o ‘quem vai ler’. (MARIANI, 1996, p. 68, aspas da autora)  

Portanto, o jornal já produz para um leitor imaginado. Este leitor é aquele que mais se 

identifica com a linha editorial, com os temas, notícias, reportagens e, principalmente com a 

abordagem jornalística (não) assumida para tratar a realidade, ou ainda, em termos discursivos, 

com a formação discursiva dominante. Teríamos neste âmbito de antecipações algo como: 

 

        SL – {Imagem que J antecipa da imagem que o SL faz do lugar que ocupa} 

I(J)(I(SL))               RD – {Imagem que J antecipa da imagem que o SL faz do impeachment/golpe} 

          J – {Imagem que J antecipa da imagem que o SL faz de J} 

 

Há, então, posições-jornal23 que produzem uma imagem sobre si, sobre o referente 

discursivo e sobre a sujeito-leitor – em termos jornalísticos, o público-alvo do jornal –, além 

das imagens que as posições-jornal, ou mesmo o sujeito-leitor, antecipam. 

                                                 
22 I = Imagem, J = jornal, SL = sujeito-leitor, RD = referente discursivo. 
23 Coloco aqui como posições-jornal para indicar que há uma posição dominante nos jornais, observada pelo 

analista, oriunda da linha editorial que organiza/conduz outras posições discursivas possíveis neles. No momento 

da análise, será levado em consideração se o texto analisado é assinado ou não, em que seção do jornal se encontra, 

se é editorial, notícia ou artigo de opinião. Não estou presumindo, em virtude disto, haver homogeneidade nas 

posições-jornal, assim como nas imagens projetadas sobre o impeachment/golpe. Afinal, discurso e sujeito são 

constitutivamente heterogêneos. A homogeneidade se constrói como um efeito, uma ilusão que abriga falhas. 
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Enfim, para fechar a reflexão sobre os conceitos teóricos apresentados até aqui e 

concluir nossas considerações introdutórias, damos sequência a discussão aprofundando uma 

noção citada apenas de passagem: a noção de ideologia. 

1.4 Ideologia e ideologias: estrutura, funcionamento e formações 

Seguindo o fio da meada, discutiremos a noção de ideologia. As noções de língua, 

discurso, sujeito e ideologia (ao lado de inconsciente) podem ser consideradas os pilares de 

sustentação da AD. 

O conceito de ideologia – contribuição principalmente do materialismo histórico, mais 

especificamente do diálogo de Pêcheux com Althusser – é de grande importância, pois se 

imbrica a conceitos fundamentais da AD.  

Discutimos acima a relação sujeito-ideologia-sentido, e é nesta tríade que se faz 

possível visualizar melhor o que entendemos por ideologia.  

Ao falar de ideologia de modo geral fala-se de uma estrutura e ao mesmo tempo 

funcionamento, determinados em última instância pelas relações econômicas em dada 

sociedade, que produz evidências para os sujeitos. A ideologia, e isto não podemos perder de 

vista, articula-se de modo intrínseco aos modos de produção de uma dada conjuntura 

econômica. Sendo assim: 

A modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto 

reprodução das relações de produção consiste no que se convencionou chamar 

de interpelação, ou o assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico, de tal 

modo que cada um seja conduzido, sem se dar conta, e tendo a impressão de 

estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma ou outra das 

duas classes sociais antagônicas do modo de produção (ou naquela categoria, 

camada ou fração de classe ligada a uma delas) (PÊCHEUX & FUCHS, 

[1975] 1997, p. 165-166). 

Nesta via, a lei constitutiva da ideologia é interpelar os indivíduos em sujeitos através 

das formações ideológicas. As ideologias, ou formações ideológicas, caracterizam-se como 

“uma força em confronto com outras forças na conjuntura ideológica característica de uma 

formação social em dado momento” (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1997, p.166), nestes termos, 

“cada formação ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de representações que 

não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a 

posições de classes em conflito umas com as outras” (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1997, p.166). 

As formações ideológicas, portanto, funcionam como forças em tensão constante em uma 

sociedade de classes, de luta de classes, de relações de poder historicamente instaladas. São as 
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formações ideológicas que convocam os sujeitos a assumir uma posição. Por conseguinte, 

Pêcheux formula 

[...] que o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos 

indivíduos em sujeitos (e, especificamente, em sujeitos de seu discurso) se 

realiza através do complexo das formações ideológicas (e, especificamente, 

através do interdiscurso intrincado nesse complexo) e fornece “a cada sujeito” 

sua “realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas 

– aceitas – experimentadas. (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 149, aspas do autor) 

Colocando em outras palavras, a Ideologia (com “i” maiúsculo), conforme propõe 

Pêcheux ([1975] 2014), é esta estrutura/funcionamento que interpela os indivíduos em sujeitos 

(posições ideológicas projetadas no discurso) através das formações ideológicas, mas não de 

forma anterior, como se o sujeito pudesse preexistir à ideologia. Só há ideologia porque há 

sujeito, e vice-versa. Por consequência, só há discurso porque há sujeito.  

Logo, as formações ideológicas são aquelas imbricadas às formações sociais e aos 

processos históricos que constituem as sociedades de classe, visto que 

[...] enquanto as “as ideologias têm uma história própria”, uma vez que elas 

têm uma existência histórica e concreta, a “Ideologia em geral não tem 

história”, na medida em que ela se caracteriza por “uma estrutura e um 

funcionamento tais que fazem dela uma realidade não-histórica, isto é, omni-

histórica, no sentido em que esta estrutura e este funcionamento se apresentam 

na mesma forma imutável em toda história, no sentido em que o Manifesto 

define a história como ‘história da luta de classes, ou seja, história das 

sociedades de classe’” (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 137, aspas e grifos do 

autor) 

Esta é uma demarcação de posição teórica importante, pois ideologia aqui não se confunde com 

um conjunto de ideias ou forma de pensar de um indivíduo ou grupo de indivíduos, tampouco 

com um pensamento comum à época.  

O sujeito não escapa à interpelação pelas formações ideológicas. Logo, não há 

possibilidade de estar fora da ideologia, e, consequentemente, estar fora de uma formação 

discursiva. A ideologia funciona apagando a historicidade dos processos discursivos (aquilo 

que Pêcheux ([1975] 2014, p. 148) define como “sistema de relações de substituição, paráfrases, 

sinonímias, etc., que funcionam entre elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma 

formação discursiva dada”) para o sujeito, produzindo o efeito de evidência dos sentidos e das 

próprias posições-sujeito. Isto é, quando um sujeito enuncia da posição-jornalista de um veículo 

hegemônico, por exemplo, só de ocupar esta posição, já tem certa autoridade e propriedade para 

dar a notícia sob a égide da objetividade (ainda que tratada como objetividade relativa), 

produzindo o efeito de confiabilidade próprio da projeção I(PJ)(I(SL)J) (a imagem que a posição 
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jornalista faz da imagem que o sujeito leitor faz do jornal). Ocupar determinada posição, enfim, 

tem implicaturas somente pelo fato de ocupá-la – o que não quer dizer que as consequências de 

um sujeito ocupar dada posição sejam as mesmas se outro sujeito ocupar tal posição – e isso é 

efeito da ideologia.  

Retomando as colocações do início desta subseção, podemos dizer que a constituição 

de sentido e sujeito se dão em conjunto. O sujeito se constitui via ideologia, é interpelado por 

formações ideológicas que “comportam necessariamente como um de seus componentes, uma 

ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que pode e deve ser dito” 

(PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1997, p.166). A relação entre formações discursivas e formações 

ideológicas, cabe dizer, não se dá termo a termo, como se houvesse uma correspondência direta 

entre a formação ideológica “X” e a formação discursiva “Y”. A formação discursiva, ou matriz 

de sentido, é o que em última instância determina os sentidos, de forma que 

[...] as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às 

formações ideológicas (no sentido definido mais acima) nas quais essas 

posições se inscrevem. Chamaremos, então, 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.) (PÊCHEUX, [1975] 

2014, p. 147, grifos do autor) 

Os sentidos se dão, então, no seio das formações discursivas enquanto projeção no 

discurso das formações ideológicas. Desta maneira, para exemplificar, o sentido de batalha 

pode ser um ao se inscrever em uma formação discursiva “A” e outro numa formação discursiva 

“B”. Mas, de um modo mais amplo, há o sentido já naturalizado que se constitui como uma 

evidência; “todos sabem o que é uma batalha! Uma batalha é uma batalha, ora”, e isto é o efeito 

ideológico. Assim, nas palavras de Pêcheux 

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, etc., 

evidências que fazem com que uma palavra ou 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, [1975] 2014, p. 146, grifo e aspas do 

autor) 

 Enfim, é por efeito da ideologia que os sentidos são naturalizados, tornam-se 

evidentes, figuram-se como “sempre aí”. Porém, afeta ainda o sujeito, na relação linguagem-

mundo-interpretação, o que Pêcheux chama de os esquecimentos 1 e 2.  
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A palavra esquecimento, como sinaliza Pêcheux em nota, não “remete, aqui, a um 

distúrbio individual da memória. Designa, o que nunca foi sabido” (PÊCHEUX, [1975] 1997, 

p. 238, grifos do autor). Definamos melhor, então, os esquecimentos. A respeito do 

esquecimento nº 2, em Pêcheux lemos que se trata do  

“esquecimento” pelo qual todo sujeito-falante “seleciona” no interior da 

formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e 

sequências que nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado, 

forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo 

que poderia reformula-lo na formação discursiva considerada. (PÊCHEUX, 

[1975] 2014, p. 161, aspas e grifos do autor)  

Podemos entender, com Orlandi, que esse esquecimento  

[...] é da ordem da enunciação: ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não 

de outra, e, ao longo de nosso dizer formam-se famílias parafrásticas que 

indicam que o dizer sempre podia ser outro. [...] Isso significa em nosso dizer 

e nem sempre temos consciência disso. Esse “esquecimento” produz em nós 

a impressão da realidade do pensamento. Essa impressão, que é denominada 

de ilusão referencial, nos faz acreditar que há uma relação direta entre o 

pensamento, a linguagem e o mundo, de tal modo que pensamos que o que 

dizemos só pode ser dito com aquelas palavras e não outras, que só pode ser 

assim. Ela estabelece uma relação “natural” entre palavra e coisa. Mas este é 

um esquecimento parcial, semi-consciente e muitas vezes voltamos sobre ele, 

recorremos a esta margem de famílias parafrásticas, para melhor especificar o 

que dizemos. É o chamado esquecimento enunciativo e que atesta que a 

sintaxe significa: o modo de dizer não é indiferente aos sentidos. (ORLANDI, 

2012a, p. 35, aspas da autora)  

Por outro lado, o esquecimento nº 1, de volta a Pêcheux, é da ordem do inconsciente. 

É ele “que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no 

exterior da formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 162). Este 

esquecimento também pode ser compreendido como esquecimento ideológico, porque  

ele é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados 

pela ideologia. Por esse esquecimento temos a ilusão de ser a origem do que 

dizemos quando, na realidade, retomamos sentidos preexistentes. [...] Por isso 

é que dizemos que o esquecimento é estruturante. Ele é parte da constituição 

dos sujeitos e dos sentidos. As ilusões não são “defeitos”, são uma necessidade 

para que a linguagem funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os 

sujeitos “esquecem” que já foi dito – e este não é um esquecimento voluntário 

– para, ao se identificarem com o que dizem, se constituírem em sujeitos. 

(ORLANDI, 2012a, p. 36, aspas da autora)  

Em suma, o esquecimento número 2 apaga para o sujeito o fato de que ele diz de um 

modo e não de outro. Produz-se, dessa maneira, a ilusão de colagem entre “o que se diz” e 

“sobre o que se diz” esquecendo o “como se disse”. Já o esquecimento número 1 é responsável 
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por outra ilusão, aquela em que o sujeito se vê na origem do dizer, no controle de seu discurso, 

esquecendo que retoma no dizer o que já fez sentido, o já dito.  

Com isso, cabe retomar a noção de interdiscurso visto que foi trazida à baila nesta 

subseção novamente, entendendo-o, pois, como “da ordem do saber discursivo, memória 

afetada pelo esquecimento [...]” (ORLANDI, 2012a, p. 34). Pêcheux ([1975] 2014), ao refletir 

sobre a questão da formação discursiva, propõe “chamar interdiscurso a esse ‘todo complexo 

com dominante’ das formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de 

desigualdade-contradição-subordinação que, como dissemos, caracteriza o complexo das 

formações ideológicas” (PÊCHEUX, [1975] 2014, p. 149). O interdiscurso possui um efeito de 

sustentação do discurso como “um todo” das formações discursivas. Portanto, opera através de 

dois funcionamentos principais: o discurso transverso e o pré-construído. Ainda seguindo 

Pêcheux, 

“[...] o interdiscurso enquanto discurso-transverso atravessa e põe em 

conexão entre si os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso 

enquanto pré-construído, que fornece, por assim dizer, a matéria prima na 

qual o sujeito se constitui como “sujeito falante”, com a formação discursiva 

que o assujeita. (PÊCHEUX, [1975] 2014, p, 154, aspas e grifos do autor). 

Destaca-se, no que estamos trazendo, o intricamento do interdiscurso às formações 

ideológicas no processo de interpelação dos sujeitos de modo que aí operam o interdiscurso, o 

discurso transverso e o pré-construído.   

Para resumir, os processos discursivos são de base linguística e ideológica, 

constituídos historicamente. Por esse motivo, entendemos que a ideologia interpela os sujeitos 

pelas formações ideológicas, e estas se corporificam nas formações discursivas. Dessa maneira, 

discurso e sujeito constituem-se indissociavelmente. Nas formações discursivas, o discurso 

(enquanto efeito de sentido), sustentado pelo interdiscurso e determinado pela ideologia, se 

materializa na língua que, por sua vez, é histórica e social. 

Já nos encaminhando para o desfecho desta primeira seção, voltemos às quatro 

sequências que começamos a analisar em 1.2. Para eliminar a distância, vejamo-las novamente: 

SD1(BF) “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma” (Brasil de Fato, 18 a 

20 abr. 2016. Manchete, capa, grifo nosso)  

SD2(BF) “Presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no Supremo Tribunal 

Federal (STF) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, a sessão da Câmara dos 

Deputados aprovou, neste domingo (17), a abertura do processo de impeachment da 
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presidente Dilma Rousseff. A batalha segue no Senado e nas ruas” (Brasil de Fato, 

18 a 20 abr. 2016. Linha fina, capa, negrito nosso e itálico do jornal)  

SD1(OG), “Batalha no Congresso” (O Globo, 18 abr. 2016. Chapéu, capa, grifo 

nosso) 

SD2(OG) “Por 367 votos, 25 a mais que o necessário, Câmara aprova autorização para 

processo de impeachment da presidente Dilma” (O Globo, 18 abr. 2016. Manchete, 

capa, grifo nosso). 

 Em SD1(OG), o chapéu, que em geral sinaliza sobre o assunto principal da notícia, 

lemos “Batalha no Congresso”. Aí temos um sintagma nominal no qual a adjunção de batalha 

por “no congresso” limita os sentidos de batalha ao lugar institucional. Ou seja, não se trata de 

uma batalha no campo ou no exterior, é, pontualmente, a que ocorre no Congresso. Já em “a 

batalha segue no senado e nas ruas” em SD2(BF), vemos uma determinação de batalha pelo 

artigo a e um outro processo discursivo em que batalha é sujeito agente do predicado “segue 

no senado e nas ruas”, produzindo outros efeitos de sentidos como analisamos em 1.2. Quando 

lemos batalha nas SDs mencionadas intervêm, ainda, sentidos já postos por um efeito de pré-

construído. Pêcheux, assim formula:  

[...] a condição formal de um efeito de sentido cuja causa material se assenta, 

de fato, na relação dissimétrica por discrepância entre dois “domínios do 

pensamento”, de modo que um elemento de um domínio irrompe num 

elemento de outro sob a forma do que chamamos “pré-construído”, isto é, 

como se esse elemento já se encontrasse aí. (PÊCHEUX, [1975] 2014, p, 89, 

aspas do autor) 
 

 O pré-construído é concebido como componente do interdiscurso, a parte 

relativamente estável, forma de nominalização, de encaixe sintático; o conhecido não 

esquecido. Seguindo Pêcheux, seria como se esse elemento já se encontrasse sempre aí por 

efeito da interpelação ideológica funcionando como objeto simples do mundo, proveniente de 

outros discursos; o “já sabido” que é evidente para o sujeito em certas formações discursivas. 

Isto implica no efeito de sentido que indicará que batalha existe para se falar dela, para termos 

notícias dela. Batalha é tomada nas SDs acima em sua evidência de existência na esfera dos 

acontecimentos políticos, ou seja, o efeito de que falamos produz um sentido de que “há, 

inquestionavelmente, uma batalha política no congresso/ nas ruas”. Esse efeito, levado a cabo, 

indica que há batalha e somente a batalha, não outra coisa, o que vai sendo reforçado pela 

configuração do que indicamos como sítio bélico de significância – configuração que 
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circunscreve o referente discursivo impeachment/golpe. Assim, o impeachment/golpe fica 

situado no terreno da batalha/guerra/disputa apagando outras formas de significá-lo. 

 A “Batalha no Congresso”, em SD1(OG), mesmo não sendo retomada por mecanismo 

anafórico em SD2(OG) como ocorre em SD2(BF) em relação a SD1(BF), é retomada pelo 

enunciado “Por 367 votos, 25 a mais que necessário” que a significa de modo diferente em 

relação as SDs 1 e 2(BF). Além disso, “Batalha no Congresso” se atualiza constantemente ao 

longo do jornal, e principalmente no enunciado “A batalha do impeachment”, que comparece 

como selo de várias reportagens da seção País – este enunciado merece (e terá) mais análises.  

 Voltando à SD2(BF), levando em conta que o Brasil de Fato é um jornal ligado às 

causas populares e aos movimentos sociais – conforme veremos na seção 2 em que abordaremos 

as condições de produção dos jornais –, “nas ruas” evoca um sentido de protesto, mobilização 

popular. Visto que em SD1(BF) lemos “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma”, a 

batalha que segue nas ruas é, portanto, a batalha contra o golpe. Tal formulação é possível (pode 

ser dita) em BF, mas não é em OG, o que nos dá pistas de que, pelas primeiras análises, batalha 

produz sentidos distintos em OG e BF. O que acabamos de dizer representa muito bem o 

funcionamento das formações discursivas, isto é, a possibilidade de, na mesma língua, dizer o 

mesmo, mas produzir sentidos diferentes. 

 Ainda em SD2(BF), lê-se a palavra golpe também por retomada na correspondência 

das estruturas sintáticas entre: “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma” e “a sessão 

da Câmara dos Deputados aprovou, neste domingo (17), a abertura do processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff”. O complemento do verbo aprovar em SD1(BF) é “golpe contra 

Dilma” e em SD2(BF) é “a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff”. Desse modo, o jornal posiciona-se discursivamente ao referir-se ao 

impeachment/golpe como golpe, reterritorializando a batalha em outra região de sentidos em 

relação às SD1 e 2(OG) que se circunscrevem apenas numa região jurídica pelo emprego de 

“processo de impeachment”. No entanto, tal posicionamento em BF parece não se dar sem 

atravessamento da região jurídica. 

 Nos enunciados de SD2(BF) “a sessão da Câmara dos Deputados aprovou, neste 

domingo (17), a abertura do processo de impeachment” e SD2(OG) “Câmara aprova 

autorização para processo de impeachment da presidente Dilma” temos também 

correspondência sintática nas estruturas oracionais. Como complemento do verbo aprovar 

lemos, em SD2(BF), “aprovou” a “abertura do processo” e, em SD2(OG), “aprova autorização 

para processo”. Uma paráfrase possível seria, respectivamente, “o processo foi aberto” e “o 

processo foi autorizado”. O jogo de sentidos no primeiro vai ao encontro de algo que ainda está 
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para começar ou começando e no segundo algo que já está em vias de terminar. É possível 

sustentar esta interpretação pela entrada de mais uma SD: 

  

SD3(OG) “PERTO DO FIM” (O Globo, 18 abr. 2016. Manchete, capa) 

 

 Esse enunciado encontra-se imediatamente abaixo dos enunciados que recortamos 

como SD1 e 2(OG) e será melhor explorado na seção 3 em que analisaremos, através do recurso 

de print screen, alguns recortes examinando os modos da palavra ganhar corpo. É mister 

sinalizar esta escolha porque ele comparece como uma parte da manchete mais destacada, em 

fonte garrafal, sobrepondo-se visualmente à SD2(OG). Por isso questionamos: para OG a 

batalha está perto do fim, mas para BF está apenas começando? 

 Em SD2(OG), lemos o aposto “25 a mais que o necessário” que pode indicar “batalha 

vencida com folga”, “vitória esmagadora”. Ou seja, o jornal introduz um enunciado que produz 

o efeito de que é relevante, pois consta na capa. Aí temos um indício da formação discursiva na 

qual se inscreve sendo possível ler: a “batalha no congresso foi vencida com folga”. Mas a partir 

de que posição o resultado da votação na Câmara representa vitória? 

 Logo, tanto em SD1 e SD2(BF), quanto em SD1 e SD2(OG) temos o emprego de 

batalha já sinalizando para o sítio bélico de significância, aquela região de sentidos margeando 

o impeachment/golpe que é, via paráfrase, estabilizada, sedimentada, inclusive pelo 

funcionamento de pré-construídos reforçando a evidência da guerra cujos sentidos estão em 

tensão. No entanto, somos levados a perguntar novamente: será que se trata do mesmo sentido 

de guerra? 

 A análise que fizemos acima é exemplar da tese apresentada por Pêcheux que diz 

respeito ao sentido. Em suma,  

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não 

existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a literalidade 

do significante), mas , ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas 

que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões 

e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas) (PÊCHEUX, 2014 [1975], 

p. 146, aspas do autor). 

 Concluímos reforçando que, apesar de batalha comparecer nos jornais e de funcionar 

aí o efeito de pré-construído, os sentidos produzidos, como vimos, podem ser outros, já que são 

também outras: as formações ideológicas em conflito interpelando os indivíduos em sujeitos e 

produzindo redes de evidências; as formações discursivas que daí decorrem; e as condições de 

produção. 
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2 A RESPEITO DO DISCURSO JORNALÍSTICO 

Publicada e reconhecida a sua significação, o que era 

notícia se transforma em História. (MEDINA, 1988, p. 

21) 

Antes de avançarmos, cabe explicar que adotamos, com efeito, a denominação 

impeachment/golpe para indicar, em primeiro lugar, o modo dividido como se constrói o 

referente discursivo nos jornais; em segundo lugar, a escolha de impeachment/golpe, e não 

golpe/impeachment, se dá para indicar as relações de poder em jogo na mídia, ou seja, os 

veículos tradicionais da mídia corporativa, em sua maioria adotam a denominação impeachment 

que é posta como evidente e única possível. Por outro lado, muitos veículos de mídia alternativa 

resistem ao sentido de impeachment, aderindo à denominação golpe. Neste ponto (tenso) se 

perfaz a disputa entre posições discursivas antagônicas conforme exploraremos em análises à 

frente. 

A teorização a trazer sobre a construção discursiva do referente impeachment/golpe 

exige que discutamos, à guisa de preâmbulo, a questão da denominação. Mostra-se mister 

começar por aí para melhor explicar o referente discursivo – sempre em construção nos/pelos 

jornais – até para evitar uma possível leitura acerca do uso que fazemos do termo referente, que 

pode sugerir uma colagem entre discurso e objeto. Não se trata disso. 

Denominar, conforme Mariani, 

[...] é significar, ou melhor, representa uma vertente do processo social geral 

de produção de sentidos. O processo de denominação não está na ordem da 

língua ou das coisas, mas organiza-se na ordem do discursivo, o qual, 

relembrando mais uma vez, consiste na relação entre o linguístico e o 

histórico-social, ou entre linguagem e exterioridade. (MARIANI, 1996, p. 

138). 

O que nos interessa, especificamente, é compreender “a denominação como um modo 

de construção discursiva dos ‘referentes’” (MARIANI, 1996, p. 138), demarcando pontos de 

estabilização em uma dada formação discursiva.  O referente, estritamente nesse sentido, se 

constrói no discurso e pelo interdiscurso, isto é, pelas tensões de forças, paráfrases e 

deslocamentos. Assim, as denominações 

 

[...] ‘iluminam’ a natureza das relações de força existentes numa formação 

social, ou, em outras palavras tornam visíveis as disputas, as imposições, os 

silenciamentos, etc., existentes entre a formação discursiva dominante e as 

demais. Elas materializam esses cruzamentos de discursos no qual atuam os 

domínios da memória, da atualidade e da antecipação. (MARIANI, 1996, p. 

138, aspas da autora) 
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 Por isso, trataremos aqui impeachment/golpe como um referente discursivo que vai 

sendo construído no jogo de denominações, nas escolhas lexicais de cada jornal, nas tentativas 

de impor um sentido dominante para impeachment numa posição discursiva e golpe noutra. 

Neste processo, instaura-se uma divisão, uma contenda entre posições a qual 

impeachment/golpe representará aqui, isto é, são duas denominações concorrentes, ou melhor, 

antagônicas, que disputam o espaço de estabilização – uma disputa para ver qual se fixará na 

memória como o sentido dominante. A denominação impeachment e a rede parafrástica que 

sucede dela comparece como dominante em O Globo. Com a repetição e o modo como 

comparece se constrói o referente discursivo impeachment: “este acontecimento histórico, sem 

dúvida, é impeachment”.  

 Em contrapartida, a denominação golpe é a que comparece com mais força em Brasil 

de Fato. De modo similar, pela repetição e pelo modo como comparece se constrói o referente 

discursivo golpe: “este acontecimento histórico, sem dúvida, é golpe”. Esse movimento pode 

ser exposto da seguinte maneira: 

Construção do referente discursivo 

Posição-jornal O Globo Brasil de Fato 

Denominação  Impeachment Golpe 

Exemplo de SD 

que direciona a 

construção do 

referente 

discursivo 

SD4(OG) “Quais as diferenças entre a época 

do impeachment de Fernando Collor e o da 

presidente Dilma?” [pergunta do 

entrevistador] (O Globo, 18 abr. 2016. Conte 

algo que não sei, p. 2) 

SD3(BF) “Novo Brasil não sairá 

de um golpe” (Brasil de Fato, 18 a 

20 abr. 2016. Opinião, p. 3)  

SD5(OG) “De acordo com o levantamento 

do GLOBO, 46 dos 81 senadores 

aprovariam o impeachment” (O Globo, 18 

abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do 

afastamento, País, p. 3) 

SD4(BF) “Diante desse golpe está 

claro que não se trata mais apenas 

do governo Dilma, mas sim de 

defender as mínimas garantias 

democráticas conquistadas desde o 

fim da ditadura, como vem 

fazendo a Frente Brasil Popular.” 

(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 

Novo Brasil não sairá de um golpe, 

Opinião, p. 3)  

 

 No jogo de sentidos das denominações, uma tenta apagar a outra, provocando uma 

série de tensões nas redes de memória. Resumindo, cada jornal, de uma dada posição, constrói 

discursivamente um referente na relação (ilusória) de correspondência com o fato (no sentido 

empírico, sob a ilusão de objetividade).  
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Logo, o referente discursivo é ilusório. Ou seja, é fruto do esquecimento número 2 que 

afeta os sujeitos-jornalistas de modo que, para eles, identificados a uma formação discursiva 

dominante (advinda de uma posição-jornal/linha editorial) só é possível denominar o 

acontecimento histórico de impeachment. Ou, por outro lado, para outros sujeitos-jornalistas, 

inscritos em outra formação discursiva dominante (advinda de outra posição-jornal) só é 

possível denominar o acontecimento histórico de golpe. Mas isto não implica em um 

direcionamento de sentidos uniforme, haja vista que as formações discursivas não são fechadas 

e a língua é aberta ao equívoco. Portanto, o processo de construção do referente discursivo pode 

abrigar falhas – sentidos outros podem irromper. 

 Na SD4(OG), ocorre um silenciamento de outras denominações pela aproximação de 

outro momento histórico, “a época do impeachment de Fernando Collor”, recuperando uma 

memória discursiva sobre Fernando Collor. A denominação que se estabilizou acerca da 

deposição de Fernando Collor não foi golpe, apesar de ter circulado à época – o próprio Collor 

afirmou à época estar sendo vítima de golpe –, foi impeachment, e, além disso, não houve 

disputa entre as denominações. Desse modo, ao comparar os dois momentos, por se presumir 

que são comparáveis, se homogeneíza o sentido de impeachment para o processo interposto 

contra Dilma Rousseff.  Nessa direção, SD5 (OG) inscreve impeachment na região jurídica, 

relativa ao processo na esfera do Direito que o define como “impedimento; designa o 

afastamento, no regime presidencialista, do presidente ou governador, por crime de 

responsabilidade, em processo levado a efeito pelo Legislativo” (SANTOS, 2001, p. 116). Fica, 

assim, interditado o sentido de golpe (não se pode dizer), pois impeachment, para esta posição, 

é um processo legítimo. Além disso, um suposto levantamento do próprio jornal sinaliza que a 

maioria dos senadores “aprovariam o impeachment”, reforçando o sentido de SD3(OG) 

“PERTO DO FIM” citada na seção 1.  

 Nas SD3 e 4(BF), a denominação golpe tem funcionamento análogo, isto é, interdita 

o processo metafórico que possibilitaria a substituição por impeachment. Nas quatro SDs acima, 

o que temos em comum é justamente a condução dos sentidos a determinada direção; a maneira 

como se formula os enunciados delimita os sentidos que, em certa medida, vão se estabilizando. 

As posições-jornal tentam interditar outros ditos e outras formas de dizer24. 

 Para avançar um pouco mais nesta reflexão, carece aproximarmos a noção de 

acontecimento jornalístico. Almeja-se, desse modo, compreender com mais acuidade as 

especificidades de nosso objeto de análise, uma vez que  

                                                 
24 Na seção 3 voltamos a isso. 



45 

 

O discurso jornalístico, neste sentido, impede a percepção da multiplicidade 

de tempos do presente ao se enquadrar numa forma de produção de notícias 

que supõe um passado museificado. Ao mesmo tempo, a força ideológica 

desta prática discursiva é a ilusão mantida em torno do uso de uma linguagem 

transparente para registrar um mundo objetivo. (MARIANI, 1996, p. 104) 

 Vejamos, então, do que se trata um acontecimento jornalístico, um acontecimento 

histórico e como podemos articulá-los à noção de discurso.  

2.1 Acontecimento jornalístico, acontecimento histórico e discurso como acontecimento 

 Tendo em vista as considerações feitas a respeito do discurso jornalístico, da maneira 

como escolhemos com ele trabalhar aqui – entendo-o pelo viés do discurso sobre –, daremos 

continuidade à reflexão conectando-a à noção de acontecimento jornalístico seguindo a sólida 

teorização proposta por Dela-Silva (2008, 2015, 2016). Fazer este movimento nos permitirá 

examinar o funcionamento do discurso jornalístico levando em conta que não há discurso sem 

interpretação.  

 O percurso que se pretende traçar aqui tem no acontecimento jornalístico um ponto 

focal para compreender como o fato, entendido muitas vezes do ponto de vista jornalístico como 

acontecimento empírico, é significado pelo aparato discursivo dos jornais25. Como nos diz 

Dela-Silva: 

No âmbito das pesquisas na área de Comunicação Social, a noção de 

acontecimento está costumeiramente associada ao fato em si, enquanto 

acontecimento empírico, um evento, cuja existência poderá motivar o seu 

relato na mídia. [...] Dessa perspectiva, o acontecimento é compreendido 

como referência, aquilo sobre o que se detém o relato jornalístico. (DELA-

SILVA, 2015, p. 220) 

 Com isso, somos levados, portanto, a questionar a relação entre o acontecimento e 

aquilo de que falam os jornais. Nessa direção, cabe apontar o conceito de acontecimento 

histórico e, ainda, retomar o que discutimos na seção 1.2 sobre discurso para pensá-lo, de acordo 

com Pêcheux ([1983] 2015), também como estrutura e acontecimento. Assim, traçaremos um 

paralelo entre a noção de acontecimento jornalístico e às noções de acontecimento histórico e 

discurso como acontecimento. 

Compreendemos acontecimento histórico, ou fato histórico, na perspectiva de Le Goff 

(1996). Nele, lemos acerca do deslocamento provocado pela ciência História na visão de 

                                                 
25 Nos referimos aqui a uma série de instrumentos técnicos que balizam a formulação do discurso jornalístico, 

entenda-se manuais de redação, princípios editoriais, entre outros.  
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objetividade histórica do acontecimento narrado. A esse respeito, com Le Goff, ficamos 

sabendo que: 

As condições nas quais trabalha o historiador explicam ademais por que se 

tenha colocado e se ponha sempre o problema da objetividade do historiador. 

A tomada de consciência da construção do fato histórico, da não-inocência do 

documento, lançou uma luz reveladora sobre os processos de manipulação que 

se manifestam em todos os níveis da constituição do saber histórico. Mas esta 

constatação não deve desembocar num ceticismo de fundo a propósito da 

objetividade histórica e num abandono da noção de verdade em história; pelo 

contrário, os contínuos êxitos no desmascaramento e na denúncia das 

mistificações e das falsificações da história permitem um relativo otimismo a 

esse respeito. (LE GOFF, 1996, p. 12, grifos do autor) 

Para o autor, na esteira do pensamento crítico do século XX, o fato histórico não deve 

ser entendido como “um objeto dado e acabado, pois resulta da construção do historiador” (LE 

GOFF, 1996, p. 10). O fato histórico, portanto, consiste num acontecimento que, dada sua 

relevância, é documentado, relatado, relembrado e, assim, se inscreve na História através do 

trabalho do historiador, compondo dizeres sobre o passado de dada sociedade. Tal concepção 

se sustenta na divisão teórica tratada por Le Goff entre história, aquilo que é relativo ao vivido 

por uma sociedade, e ciência História, aquela construída pelo historiador a partir de 

documentos, relatos, etc. 

O acontecimento jornalístico, como sinalizamos antes, é pensado, seguindo Dela-Silva, 

em paralelo ao acontecimento histórico. O acontecimento jornalístico 

[...] é compreendido como um fato, uma ocorrência no mundo; mas um fato 

que gera uma notícia, que por sua relevância perante a avaliação dos 

jornalistas do que se constitui como interesse público, merece estar presente 

nas edições diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos. Trata-se de um 

acontecimento enquanto referente, com uma existência material no mundo; 

um acontecimento enquanto um fato que se inscreve na história do dia-a-dia, 

que o jornal e os jornalistas se propõem a escrever. (DELA-SILVA, 2008, 

p.15) 

Dessa forma, o que estamos chamando de acontecimento jornalístico aqui, consoante a 

Dela-Silva, é precisamente uma ocorrência que, de acordo com critérios pré-definidos pelos 

jornalistas e pelo mercado editorial, é elevada à condição de acontecimento jornalístico, e assim 

apresentada na forma de notícia, podendo apagar outros acontecimentos numa mesma 

conjuntura em dado momento. De volta à Dela-Silva:   

Estes acontecimentos, no entanto, são selecionados pelo jornalista dentre as 

inúmeras ocorrências de um dado período, a partir de critérios como o 

interesse do público e a atualidade. Assim, tem-se a concepção de 

acontecimento jornalístico como um fato de interesse público, que está 
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presente em teóricos da área de Comunicação e Jornalismo, e é reafirmada 

pelos Manuais de Redação, elaborados e publicados pela imprensa de 

referência brasileira, e responsáveis pela instrumentalização do fazer 

jornalístico. (DELA-SILVA, 2008, p.15) 

Por conseguinte, em função de haver tais critérios de seleção para definir o que deve ser 

notícia ou não, o acontecimento jornalístico se volta sobre aquilo que é considerado de interesse 

do jornalista, do jornal, da empresa ou do público leitor. Isso nos leva a problematizar a relação 

supostamente direta entre o acontecimento jornalístico e o fato, conforme levantamos no início 

desta seção. Portanto, o acontecimento jornalístico não pode ser considerado como fato em si, 

mas sim “enquanto um acontecimento para o jornalismo ou um acontecimento para a grande 

mídia, considerados relevantes pela própria imprensa.” (DELA-SILVA, 2008, p.16). Ou seja, 

Enquanto linguagem, o dizer jornalístico não traz consigo o fato, mas um gesto 

de interpretação do mesmo. A imprensa, mais que simplesmente narrar 

acontecimentos e servir de suporte para tais narrações, produz sentidos para 

os acontecimentos que elege como de destaque em um momento dado. 

(DELA-SILVA, 2008, p.16) 

Desse modo, para a AD, o acontecimento jornalístico constitui-se, então, como uma 

prática discursiva, um gesto de interpretação dos fatos engendrado no/pelo jornal – ainda que 

subjugado a uma série de instrumentos técnicos que se propõem a suprimir as marcas do sujeito 

do discurso. 

 Por este caminho, não podemos nos furtar a observar que um acontecimento, quando 

eleito pelo jornal para se tornar acontecimento jornalístico, toma certa proporção através da 

circulação. Isso se deve, justamente, ao lugar privilegiado ocupado por veículos midiáticos, 

principalmente aos da mídia corporativa – o que muitas vezes afeta a inscrição de tal 

acontecimento na história, ficando, por assim dizer, como algo a ser lembrado. Portanto, cabe 

retomar Mariani, para ressaltar que o discurso jornalístico atua, como vimos, “na 

institucionalização social dos sentidos [...], na constituição do imaginário social e na 

cristalização da memória do passado bem como na construção da memória de futuro” 

(MARIANI, 1996, p. 64). Logo, levando em conta os modos de funcionamento da mídia em nossa 

conjuntura social, histórica e ideológica, podemos afirmar que o acontecimento jornalístico se 

constitui como um gesto de interpretação. Isso nos leva a concluir que tais gestos interpretativos da 

mídia tem uma parcela (grande) de participação na interpretação do presente, do passado e projeta 

uma memória em direção ao futuro. 

 É possível, novamente com Dela-Silva, pelo caminho que traçamos, aproximar o 

acontecimento jornalístico, retomando as considerações acima feitas, do acontecimento 

histórico. Vimos com Le Goff (1996) que o acontecimento histórico pode ser entendido como 
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um fato que, por sua relevância, passa a ser lembrado e narrado pela história, sendo levado à 

condição de acontecimento histórico pelo historiador ao ser discursivizado. Esta leitura, 

justamente, se propõe a questionar uma visão tradicional de história como verdade objetiva e 

inquestionável, iluminando sua condição de gesto interpretativo. De acordo com Paul Henry: 

É verdade que é ilusório colocar para a história uma questão de origem e 

esperar dela a explicação do que existe. Ao contrário, não há “fato” ou 

“evento” histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que não 

reclame que lhe achemos causas e consequências. É nisso que consiste para 

nós a história, nesse fazer sentido mesmo que possamos divergir sobre esse 

sentido em cada caso. Isso vale para nossa história pessoal, assim como para 

a outra, a grande História (HENRY, 2014, p. 55, aspas do autor) 

 Por esta perspectiva, entende-se que os fatos clamam sentidos. Uma ocorrência no 

mundo que pode (ou não) ser eleita pelo jornalista tornando-se um acontecimento jornalístico. 

Assim como pode ser eleita pelo historiador como algo relevante, tornando-se acontecimento 

histórico. Feita esta reflexão sobre a relação entre os acontecimentos histórico e jornalístico, 

vejamos, uma vez mais, a noção de discurso para consolidar o tripé de acontecimentos que 

propomos trazer. 

 Como apresentamos na seção 1, nosso teórico de referência, Michel Pêcheux, 

considerando a relação entre interlocutores (A e B), formula que discurso consiste em “efeito 

de sentidos”, ou melhor, “[...] não se trata necessariamente de uma transmissão de informação 

entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” 

(PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 81 -82). 

Para o autor, o discurso transborda a condição de “mensagem” (mera troca de 

informação entre A e B). O discurso, nessa visada, produz efeitos que se instauram devido a 

suas próprias condições de existência. Como vimos: 

Não há essa relação linear entre enunciador e destinatário. Ambos estão 

sempre já tocados pelo simbólico. Tampouco a língua é apenas um código no 

qual se pautaria a mensagem que seria assim transmitida de um a outro. Não 

há, além disso, esta transmissão; há efeito de sentidos entre locutores. Efeitos 

que resultam da relação de sujeitos simbólicos que participam do discurso, 

dentro de circunstâncias dadas. (ORLANDI, 2006, p. 16) 

 Compreendido, assim, como efeito de sentidos entre locutores, o discurso constitui-se 

teoricamente entre língua, sujeito e história. Em continuidade a esse pensamento, Pêcheux 

([1983] 2015), analisando o enunciado “On a gangé”, o qual circulou no cenário político francês 

no ano de 1981 devido às comemorações da vitória de François Mitterand em eleição à 

presidência, formula que o discurso pode ser entendido também como estrutura e 

acontecimento. Isso quer dizer que o acontecimento atualiza/desloca sentidos sempre a partir 
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de uma retomada do já-dito, circunscrevendo-se na relação/tensão entre um dizer e outros que 

o antecedem. 

 Nessa perspectiva, o discurso como estrutura e acontecimento  

coloca em relação à língua e à história, e traz a questão da historicidade para 

a análise do discurso. Como afirma Orlandi (1996, p. 37-38), os discursos “não 

são objetos empíricos” e não podem se confundir “nem com a evidência dos 

dados empíricos, nem com o texto”, para fins de análise, pois são construídos 

sempre “a partir de hipóteses histórico-sociais”. (DELA-SILVA, 2008, p.19, 

aspas da autora) 

Logo, retomando Pêcheux ([1983] 2015), o discurso se constitui num espaço de 

confronto entre memória e atualidade, de regularidades e rupturas, de confronto também de 

enunciados, pois mais de um enunciado pode ser produzido no movimento de interpretação do 

mesmo fato produzindo sentidos outros, interpretações outras. Nisto se concentra a perspectiva 

do discurso enquanto acontecimento. Uma vez mais com Dela-Silva, entende-se que   

Compreender o discurso como estrutura e acontecimento é trabalhar com a 

possibilidade de interpretação própria do dizer, de modo a observar os seus 

efeitos de sentido, que se produzem no jogo entre regularidades e rupturas. O 

batimento entre a repetição e a inovação, entre o mesmo e o diferente, é 

próprio da produção discursiva, que traz sempre consigo uma memória do 

dizer, enquanto interdiscurso, e uma atualidade. A produção discursiva é 

concebida pela análise de discurso como o resultado desta relação permanente 

entre um eixo vertical, que se marca pelo interdiscurso, e um eixo horizontal, 

do intradiscurso (Cf.: COURTINE, 1985). O discursivo inscreve-se neste 

encontro de uma atualidade com uma memória, sob condições de produção 

específicas. Assim se constituem os sentidos e, ao mesmo tempo, os sujeitos 

do discurso: no movimento constante entre repetições e rupturas. (DELA-

SILVA, 2008, p. 20) 

Enfim, ligando os pontos, busca-se compreender o acontecimento jornalístico, da 

perspectiva discursiva, ao lado da noção de acontecimento histórico e da noção de discurso, 

com o propósito de considerá-lo enquanto um acontecimento em circulação na mídia resultado 

de (e resultando em) gestos de interpretação, que se fazem a partir de uma posição ideológica e 

não de outra. Isso nos leva a entender que  

[...] os dizeres da/na mídia constituem acontecimentos jornalísticos ao 

instaurarem discursividades, ou seja, ao produzirem efeitos de sentidos para e 

por sujeitos, o que se dá a partir das condições de produção específicas das 

práticas midiáticas. Ao lado da noção de acontecimento histórico, entendemos 

o acontecimento jornalístico como um acontecimento do discurso, uma prática 

discursiva, uma vez que ao ser formulado, ele promove gestos de interpretação 

que atualizam e retomam sentidos em curso, em um dado momento histórico. 

(DELA-SILVA, 2015, p. 224) 
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Expandindo um pouco mais a discussão sobre as noções de acontecimento histórico e 

jornalístico, introduz-se outro ponto.  

Falamos sobre o trabalho de inscrição do fato na história pelo gesto de interpretação do 

historiador, bem como falamos em história e historicidade. Isso nos leva comentar brevemente26 

as duas noções e amarrar o que discorremos até aqui.  

Conforme Orlandi, a relação entre discurso e história se dá em duas vias: “o discurso é 

histórico porque se produz em condições determinadas e projeta-se no ‘futuro’, mas também é 

histórico porque cria tradição, passado, e influencia novos acontecimentos” (ORLANDI, 2008, 

p. 42). Essa relação não se encerra no âmbito temporal/cronológico. Estes, na verdade, ficam 

em segundo plano, pois 

A história está ligada a práticas e não ao tempo em si. Ela se organiza tendo 

como parâmetro as relações de poder e de sentidos, e não a cronologia: não é 

o tempo cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder (a 

política). Assim, a relação da análise de discurso com texto não é extrair o 

sentido, mas apreender a sua historicidade, o que significa se colocar no 

interior de uma relação de confronto de sentidos. (ORLANDI, 2008, p. 42) 

Assim, é possível pensar a historicidade, então, como “produção simbólica ininterrupta 

que organiza sentidos para as relações de poder presentes em uma formação social, produção 

sempre afetada pela memória do dizer e sempre sujeita à possibilidade de rupturas no dizer” 

(MARIANI, 1996, p. 22). A história, desta maneira, constitui o discurso, materializando na 

língua os sentidos. Por este caminho, pode-se traçar um paralelo entre a concepção que 

trouxemos de acontecimento (histórico e jornalístico) e discurso, pois eles se organizam na 

história e na língua. 

Fizemos, pois, aproximações e distinções necessárias entre as noções de acontecimento 

jornalístico, acontecimento histórico e discurso com o objetivo de melhor dimensionar o 

funcionamento particular do discurso jornalístico e o trabalho da ideologia nele apagando que 

o mesmo não se sustenta por fatos, ocorrências no mundo, mas por gestos de interpretação 

constituídos. Isso nos deixa com a questão da interpretação, e é precisamente sobre ela que 

vamos nos debruçar a seguir discutindo o papel da interpretação e a noção de verdade na 

perspectiva filosófica, jornalística e discursiva.  

                                                 
26 Faço, de passagem, um comentário que me serve ao propósito de realçar a reflexão desenvolvida nesta subseção 

sem a pretensão de esgotar a discussão. Mais à frente teço mais comentários sobre a noção de história. 
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2.2 Revisitando um (quase) clichê nietzschiano 

 Com o propósito de desenvolver a última questão deixada em aberto, proponho uma 

discussão acerca da noção de verdade e do papel da interpretação nas práticas de linguagem – 

principalmente na prática jornalística. O objetivo principal é investigar a ideia de verdade no 

intuito de problematizar a presença dela no horizonte ético e profissional do jornalista como 

algo a ser buscado e alcançado; além disso, problematizar também a própria dualidade verdade 

e mentira (evidência constitutiva do paradigma de pensamento ocidental) sob a ótica do efeito 

verdade. 

Para tanto, começamos tateando a noção de verdade. 

 A verdade é um conceito complexo – para muitos, nem é possível se falar em um 

conceito apenas –, afetado por transformações sócio-históricas, atravessado por diversas 

contingências teóricas, éticas, religiosas e políticas – as quais não alimentamos a pretensão de 

dar conta. Objeto da Filosofia desde seus primórdios, ela vem sendo construída e reconstruída 

com o passar dos séculos. A ideia de verdade chegada aos nossos dias se fundamenta, segundo 

Chauí, em três concepções distintas: “a do ver-perceber, a do falar-dizer e a do crer-confiar” 

(2008, p. 95). Essas três concepções, advindas do grego, latim e hebraico, seriam, 

respectivamente, alétheia, veritas e emunah. Assim, cabe apresentá-las. Primeiro, a noção 

grega: 

Em grego, verdade se diz alétheia, palavra composta do prefixo a (que em 

grego indica “negação”) e de léthe (que significa esquecimento). Alétheia 

significa “o não esquecido” e justamente por isso, como vimos, no Mito de 

Er, Platão fala da verdade como o que é lembrado ou não esquecido. Por 

extensão do sentido alétheia também significa o não-escondido, não-

dissimulado. Como não-esquecido, não-escondido, não-dissimulado a 

verdade é o que vemos numa contemplação, o que se manifesta ou se mostra 

para os olhos do corpo e do espírito. [...] Assim, a verdade é uma 

automanifestação da realidade ou manifestação dos seres à visão intelectual 

dos humanos. Ela é uma qualidade das próprias coisas (o manifestar-se ou 

mostrar-se a si mesmas) e o verdadeiro está nas próprias coisas, quando o que 

elas manifestam é sua realidade própria. Conhecer é ver e dizer a verdade que 

está na própria realidade e, portanto, a verdade depende de que a realidade se 

manifeste, enquanto a falsidade depende de que ela se esconda ou dissimule 

em aparências. Por isso, na concepção grega, o verdadeiro é o ser (o que algo 

realmente é) e o falso é o parecer (o que algo aparenta ser e não é) (CHAUÍ, 

2008, p. 95-96, grifos da autora). 

Esta é a concepção de verdade do ver-perceber, isto é, da manifestação do que 

realmente existe e se apresenta tal qual é, ao passo que o falso está acobertado. Dessa forma, o 

verdadeiro é o visível, a evidência (no sentido de ser aquilo de que se teria uma percepção total). 

Agora vejamos a noção latina: 
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Em latim, verdade se diz veritas e se refere à precisão, ao rigor e à exatidão 

de um relato, no qual se diz com detalhes, pormenores e fidelidade o que 

realmente aconteceu. Verdadeiro se refere, portanto, à linguagem como 

narrativa de fatos acontecidos, refere-se a enunciados que dizem fielmente as 

coisas tais como foram ou aconteceram. Um relato é veraz ou dotado de 

veracidade quando a linguagem enuncia fatos reais (CHAUÍ, 2008, p. 96, grifo 

da autora). 

 Aqui, a verdade está vinculada à capacidade intelectual e de memória daquele que 

relata, bem como à correspondência (ou não) entre o relato e o fato. Não depende da coisa em 

si, mas do relato, ou seja, de uma linguagem verdadeira. Por essa razão é a concepção do falar-

dizer. Seu oposto seria a mentira. Se, por um lado, as coisas podem ser reais ou imaginárias, 

por outro, os relatos e enunciados sobre elas é que são verdadeiros ou falsos.  Por fim, vamos à 

noção hebraica: 

Em hebraico, verdade se diz emunah e significa “confiança”. Agora são as 

pessoas e é Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou um amigo 

verdadeiro são aqueles que cumprem o que prometem, são fiéis à palavra dada 

ou a um pacto feito; enfim, não traem a confiança. [...] A verdade é uma crença 

fundada na esperança e na confiança em uma promessa, estando referida ao 

futuro, ao que será ou virá. Sua forma mais elevada é a revelação divina e sua 

expressão mais perfeita é a profecia (CHAUÍ, 2008, p. 96, aspas e grifos da 

autora). 

Esta última, a do crer-confiar, se liga, em certa medida, ao aspecto religioso. Mas 

também está ligada a uma visão de futuro, de confiança no porvir.  

Logo, talvez se possa dizer que o que entendemos como verdade hoje seria uma síntese 

das três ideias supracitadas, perpassada por certa sensação de temporalidade (passado-presente-

futuro). Em suma, 

[...] nossa concepção da verdade abrange o que é (a realidade), o que foi (os 

acontecimentos passados) e o que será (as ações acontecimentos futuros). 

Refere-se, portanto, à própria realidade (como na alétheia), à linguagem 

(como na veritas) e à confiança-esperança (como na emunah) (CHAUÍ, 2008, 

p. 96, grifos da autora). 

 Tendo em vista o exposto, trago uma outra noção. Esta encontramos em um 

pensamento amplamente reproduzido e citado de Nietzsche que nos servirá para avançar nesta 

reflexão.  

O filósofo, a partir de seu perspectivismo sobre a verdade, escreve: “Contra o 

positivismo, que se atém ao fenômeno – só há fatos –, farei uma objeção: não, justamente não 

há fatos, somente interpretações” (NIETZSCHE, 1978, p. 304-305). Aqui, o relevante a ser 

destacado é o deslocamento que Nietzsche provoca na posição positivista sobre os fatos – os 

quais, para a visão positivista, são de ordem empírica –, elevando a reflexão sobre a perspectiva 
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ao limite. Isto é, para o autor, quando estamos diante da realidade não lidamos diretamente com 

os fatos (empíricos, em si), outrossim com nossa interpretação dos fatos. A crítica de Nietzsche 

recai sobre uma posição filosófica em que haveria uma busca vã pelo fenômeno em si, aquilo 

que estaria atrás da interpretação, um positivismo orientado pela ilusão de objetividade 

deixando passar desapercebido que também está interpretando subjetivamente os fatos. 

 Podemos ir mais longe e observar também que Nietzsche, ao postular a perspectiva 

das perspectivas, problematiza também a questão do sentido. Ou seja, um objeto a ser 

significado (um texto, por exemplo) não somente possui múltiplos sentidos como, mais 

radicalmente, o próprio sentido é dado pela interpretação. Assim, não há sentido dado, um 

sentido a priori para ser desvendado. É na interpretação que o sentido acontece. 

 Dessa forma, a interpretação pode ser compreendida, na ótica do autor, como a força 

que confere sentidos. Todo sentido é dado pela interpretação, sendo uma criação, e não sendo, 

portanto, uma verdade. Nessa visada, o filósofo escreve: “Não buscar o sentido nas coisas: mas 

lhes impor!” (NIETZSCHE, 1978, p. 15, grifo do autor). Com isso, somos levados a questionar 

a construção a ordem da objetividade, do evidente, do “fala por si só”. Conforme o próprio 

Nietzsche afirma, seria possível questionar o próprio conhecimento científico, pois, até mesmo 

as ciências duras são interpretações. 

Entretanto, uma leitura apressada (até mesmo arbitrária) do autor poderia sugerir a 

inexistência completa dos fatos – uma vez que tudo se encerra às perspectivas, às interpretações. 

Não se trata disso. Neste ponto, concordamos com Camargo, porque, para ele 

[...] as noções de fim e meio, causa e efeito, por exemplo, são interpretações 

que, de uma maneira geral, precisam ser entendidas como verdades, pois 

possuem função reguladora. No entanto, resta sempre a pergunta pela 

constituição própria das coisas, aquilo que se costuma chamar de realidade. 

Não seria preciso haver uma realidade dos fatos por trás das interpretações? 

Tal pensamento é interessante, porém Nietzsche não o vê ir longe. Por mais 

que a realidade exista de forma independente ao homem, não haveria 

pensamento, conhecimento, filosofia, nem este debate sem ele. A partir do 

momento em que o homem está no mundo, todo seu olhar será dado a partir 

de uma perspectiva. Se tudo já existia antes dele e se continuará a existir 

depois, mesmo isto, só pode ser pensado a partir deste homem, isto é, 

perspectivamente. O pensamento é, assim como tudo o que o homem pode 

produzir, parcial e interpretativo, isto é, perspectivo (CAMARGO, 2008, 

p.106) 

Desse modo, é possível afirmar o mesmo em relação ao texto, pois não há uma verdade 

do/no texto. Ou seja, “um mesmo texto permite inúmeras interpretações: não existe a 

interpretação ‘justa’” (NIETZSCHE, 1978, p. 120), mas certamente existem interpretações 

“injustas” – o que, de certa forma, pode ser estendido para além do texto. Isto é, 
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[...] não existe a interpretação verdadeira, mas existem interpretações 

abusivas, arbitrárias, trapaceiras, baixas, rasteiras [...] O fato de não haver uma 

perspectiva verdadeira não significa que todas as interpretações sejam 

igualmente válidas na interpretação da “realidade”. É possível, pois, que 

existam interpretações que falseiem o texto ao serem abusivas e arbitrárias em 

sua abordagem (CAMARGO, 2008, p. 108, aspas do autor) 

Em relação a este ponto, voltemos rapidamente à história. Recorro a este retorno 

principalmente pelo fato de o discurso jornalístico atuar na construção do passado e, como já 

dissemos, na institucionalização dos sentidos. 

 Por esta via encontra-se um convite a retomar a relação do historiador, da história, com 

o texto e com o acontecimento histórico. Como começamos a apontar desde a subseção 

antecedente, a questão da interpretação a qual nos propomos a abordar aqui a partir da noção 

de verdade pode, de certo ponto de vista, recair numa ideia de relativismo, o que toca a história. 

Por esse motivo temos de tomar todos os cuidados ao caminhar nesta linha tênue que se forma 

entre o pensar a realidade como um conjunto de construções de linguagem, consequentemente 

de interpretação, e o apagamento dos fatos históricos via um suposto “vale tudo das 

interpretações”. Assim como não é um vale tudo, a história também não é um instrumento de 

convencimento das gerações atuais e futuras do que é ou não é um fato histórico, não está 

contingenciada a uma estratégia para convencer alguém de que “algo realmente aconteceu” 

fixando determinadas interpretações. Consoante à Robin27: 

O trabalho historiográfico, entretanto, não é da ordem do pugilismo, mesmo 

verbal. Não consiste em argumentar para ganhar, em persuadir um adversário, 

mas em estabelecer um avanço cognitivo sobre tal ou tal tema, em função de 

um sistema de hipóteses e de questões voltadas aos vestígios, aos documentos, 

a tudo aquilo que pode constituir arquivo, a partir dos quais, pelo cruzamento 

de dados, de novas hipóteses submetidas à documentação, verdades sempre 

parciais, mas fundas no real do passado, vão emergir. Em suma, o historiador 

coloca o verdadeiro sobre o real do passado. Ele não estabelece um sistema de 

argumentos à maneira dos sofistas, para ganhar custe o que custar (ROBIN, 

2016, p. 271). 

 O que queremos apontar é precisamente o risco de reduzir a história ao que é da ordem 

da argumentação, da retórica, do discurso tipificado. Por este caminho poderíamos cair num 

apagamento da materialidade do acontecimento histórico, como se os fatos históricos não 

possuíssem sua espessura, seu peso e suas consequências – apesar de só ganharem sentidos na 

                                                 
27 Sobre os riscos do relativismo extremo e do negacionismo cf. Robin (2016), em especial as partes I e II. 
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linguagem. Como exemplo, voltamos à Robin que, a respeito do holocausto, retomando 

Evans28, adverte: 

“Auschwitz” não é discurso”, dizia Evans, mas Auschwitz passa também no 

e pelo discurso, pela linguagem, pelos tropos, metáforas, estruturas narrativas 

e argumentativas, ritmos, escansões. Deixar-se intimidar pelos negacionistas, 

repito, é fazer o seu jogo e empobrecer tanto o imaginário quanto a teoria, 

tanto o conhecimento quanto a transmissão. Certamente, a história – o texto 

histórico – não é ficção. Ela obedece às suas próprias regras. Ela não tem de 

imitar o horror dos fatos que relata e analisa, não tem de simular as 

características de seu objeto. Mas o historiador não pode evitar de se colocar 

a questão a respeito de sua escritura, dos procedimentos que ele aplica, a forma 

com que ele se situa no seu texto, com que ele dá voz aos outros, nesse caso 

as testemunhas ou os mortos. (ROBIN, 2016, p. 288, aspas da autora) 

 A partir de Robin podemos entender que não se pode negligenciar a interpretação dos 

fatos. Se por um lado mais de uma interpretação para o fato é possível, por outro nem todas as 

interpretações o são. Logo, há a interpretação que, através das relações de poder em jogo na 

sociedade, será tomada como verdade apagando outras possíveis, bem como há aquelas 

interpretações “abusivas, arbitrárias, trapaceiras, baixas, rasteiras”, o revisionismo, o 

negacionismo, as fake-news, e todo tipo de mentira cínica que pode igualmente ser tomada 

como verdade – pois, afinal, o sujeito, para ser sujeito, é interpelado pela ideologia, portanto, 

pode se identificar com a interpretação abusiva, arbitrária, trapaceira, com o negacionismo, o 

charlatanismo histórico-filosófico, com as notícias falsas. 

 Sobre o jornalismo, podemos acrescentar que aquela perspectiva positivista criticada 

por Nietzsche afeta não só as ciências, mas também a própria prática jornalística. 

A visão positivista, muito em voga no meio científico do século XIX, 

influenciou decisivamente o olhar enviesado que, ainda no século XXI, muitos 

profissionais e pesquisadores da área lançam sobre a construção da 

informação. O “novo jornalismo”, o “culto aos fatos” e, principalmente, o 

esforço hercúleo em tentar transformar o jornalismo em uma “máquina 

fotográfica da realidade” levou à defesa de uma objetividade idealista, cujas 

premissas de “isenção, “imparcialidade” e “neutralidade” compõem, na 

verdade, o discurso dominante em uma sociedade concreta. Tal fenômeno 

pode ser identificado ao levarmos em conta a lógica da formação social 

capitalista, que aponta para uma profunda mercantilização das práticas sociais. 

(MENEZES, 2017, p. 14, grifos do autor) 

Por este caminho, podemos associar o “culto aos fatos”, do qual nos fala Menezes, não 

só à herança positivista, mas também à lógica capitalista, haja vista que os jornais “vendem” 

algo que podemos englobar na categoria geral de notícia.  

                                                 
28 EVANS, R. J. In Defense of History. Londres: Granta Books, 1997. 
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Na esteira de Medina, a notícia é produto e “a verdade de uma notícia, baluarte de um 

neoliberalismo (mercado livre de ideias) contemporâneo, se remete à fundamentação teórica da 

objetividade do acontecimento” (MEDINA, 1988, p. 20). 

Nas teorias do jornalismo, em consonância com Tavares (2015), há, minimamente, 

duas correntes relativas à questão da verdade. Porém, mesmo nas teorias mais recentes que já 

questionam valores canônicos (verdade, objetividade, imparcialidade, credibilidade), a busca 

pela verdade, parece estar enraizada: 

Há assim duas dimensões de jornalismo coexistindo em conflito: aquela 

tradicional, clássica, que se firma ainda na representação da realidade pela 

linguagem, e aquela que se deixa afetar pelos questionamentos típicos da 

modernidade, de impossibilidades impostas por limitações do homem. Que a 

“verdade jornalística” seja, a um só tempo, prática e ideal, faz sentido 

precisamente nessas dimensões. Enquanto na prática se reconhece a 

impossibilidade de se chegar a uma verdade por conta das limitações do 

homem, a vontade de que isso fosse possível é colocada como horizonte ideal 

e orientação ética. (TAVARES, 2015, p. 34, grifos do autor) 

  Esta busca pela “verdade jornalística”, entretanto, nem sempre esteve presente. De 

acordo com Costa (2005, p. 98), o que parece natural atualmente nos preceitos fundantes do 

processo de produção jornalística é algo relativamente recente – ainda mais recente no Brasil. 

Alcançar a verdade da forma como se entende hoje, relacionada a valores como neutralidade, 

imparcialidade e objetividade, é um pensamento que se difunde no contexto da modernidade. 

Somente no século XIX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, as normas que constroem, 

atualizam e afirmam aqueles valores começam a surgir na imprensa, com a separação dos 

jornais do discurso político-partidário, mas só vão chegar à imprensa brasileira por volta de 

1950 com a implantação de técnicas como lead, pirâmide invertida, etc. 

 O jornalismo enquanto instituição, segundo Franciscato (2005, p. 167), cumpre um 

papel social específico, não executado por outras instituições. A instituição jornalística foi 

investida historicamente de legitimidade para reconstruir discursivamente uma realidade com 

base na ideia de fidelidade entre o relato e a ocorrência no mundo. É, pois, desse ponto de vista 

institucional que se situa a credibilidade do jornalismo. Credibilidade resultante a) da 

compreensão (acordada em sociedade) de que o fazer jornalístico tem permissão para a narrar 

os fatos b) de um percurso histórico dessa forma de conhecimento inscrita na trajetória da 

sociedade moderna, e fundada em princípios relativamente consensuais na comunidade 

jornalística. 

 Por conseguinte, apesar de no seio das teorias jornalísticas haver há algum tempo uma 

corrente que pensa criticamente sobre as noções de verdade, objetividade, imparcialidade, 
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sobrevive um certo consenso – ou melhor, certa imagem – sobre o jornalismo. Em relação a 

isto é, lemos em Guedes:  

De uma maneira geral, está arraigada na sociedade a ideia de que o jornalismo 

tem a sua credibilidade enraizada na possibilidade de ser fiel na reprodução 

dos fatos. Nessa perspectiva, a conclamação de fontes, depoimentos e 

testemunhos considerados legítimos acabaria garantindo uma narrativa “pura” 

sobre o real, como se fosse possível eliminar a mediação (GUEDES, 2009, p. 

4, grifos do autor). 

 Em seguida, complementa: 

[...] a figura do jornalista é gerada sob o mito do irrepreensível, em que este 

se configura como um observador social por excelência, que se realmente 

cumprir bem o seu papel, será uma fonte sempre 100% confiável e fiel à 

realidade. Até mesmo nos slogans dos principais veículos do país essa noção 

é repetida diariamente: “jornalismo verdade”, “a realidade como ela é”, “a 

transmissão dos fatos a todos os momentos”, entre outros. Nesse contexto, a 

linguagem e os jargões jornalísticos se constituem nas principais ferramentas 

de persuasão social diante do mito da objetividade absoluta e da busca da 

verdade definitiva no jornalismo (GUEDES, 2009, p. 6, grifos do autor) 

Para prosseguir, recorro a uma aproximação entre o que discorremos antes acerca da 

história e a reflexão desenvolvida acima sobre a verdade na perspectiva jornalística. A fim de 

desdobrar este debate, parece-nos profícuo trazer, para enriquecer esta discussão, a reflexão 

feita por Medeiros (2017) acerca do efeito verdade.  

A autora, a partir de investigações sobre o funcionamento das notas de rodapé em obras 

literárias, reflete a respeito da escrita da história e da construção do efeito verdade. Segundo 

Medeiros (2017), a escrita literária no século XIX incorpora preceitos da escrita historiográfica, 

como, por exemplo, o uso de referenciação e fontes a fim de se fornecer provas do que se narra. 

Consoante a autora, nesse período, a escrita literária “indica um funcionamento que se aproxima 

da escrita historiográfica, isto é, um funcionamento que incide sobre a veracidade, daí efeito 

verdade” (Medeiros, 2017, p. 134).  

 Chegamos ao que nos interessa. Medeiros parte, principalmente, de Ginzburg29 e 

Hartog30 para pensar sobre verdade, discutindo, no percurso, a noção de evidência: 

Em que consiste uma evidência?  O que é uma evidência? Uma evidência é 

uma verdade? Qual a relação entre evidência e verdade? Por que tais 

indagações se falamos do lugar da Análise de Discurso, um campo que põe 

em xeque a questão da evidência? Uma resposta seria lembrar que as 

                                                 
29 GINSBURG, Carlo.  O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício, São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
30 HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte: Autentica, 2013. 
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referências constroem no texto um lugar de evidência, de sustentação, de 

garantia, de atestação do dizer trabalhando, deste modo, o que seria indicado 

como verdadeiro, já que amparado pela referenciação. E isto tem história que 

historiadores sobre a escrita da história denunciam (MEDEIROS, 2017, p. 

136) 

 Na esteira de Hartog, Medeiros sinaliza uma primeira noção de evidência ligada ao 

visível, à visão, em suas palavras “[...] um primeiro sentido de evidência atrela-se à visão e terá 

desdobramentos ao longo da escrita da história. Seguindo a leitura de Hartog, ele nos diz que é 

tal sentido que Cícero traduz como evidência” (MEDEIROS, 2017, p. 136). 

 Outro sentido de evidência apontado pela autora, seguindo ainda Hartog, decorre do 

termo inglês evidence que teria a ver com prova ou marca, com testemunho no sentido jurídico 

ou médico: 

De natureza principalmente jurídica e judicial, mas também da área da 

medicina, esse registro tem sido utilizado pela história. Uma leitura dos 

primeiros capítulos de Tucídides é suficiente para fazer tal demonstração: não 

prescindindo, de modo algum de indícios e provas, ele define a história como 

pesquisa e investigação, busca da verdade. (HARTOG, 2013, p. 13 apud 

MEDEIROS, 2017, p. 136) 

 No entanto, Medeiros nos alerta que o “que se aponta como indícios e provas aí não 

são ainda o que a partir do século XVII começa-se a entender como fontes primárias e 

secundárias, fraturando assim, conforme Ginzburg, como se entendia a narrativa da história” 

(MEDEIROS, 2017, p. 136). Esta fratura pode ser entendida como uma quebra no paradigma 

do que se entende como evidência e consequentemente no que se entende como verdade, o que 

ficaria sintetizado da seguinte maneira: 

A diferença entre o nosso conceito de história e o dos antigos se resumiria da 

seguinte forma: para os gregos e romanos a verdade histórica se fundava na 

evidentia (o equivalente latino da enargeia proposta por Quintiliano); para 

nós, nos documentos (em inglês, evidence). (GINZBURG, 2007, p. 24 apud 

MEDEIROS, 2017, p. 136) 

 Por fim, amarrando as pontas e voltando ao efeito verdade, Medeiros conclui: 

A evidência passa então a ser construída nos documentos, nas provas, nos 

arquivos. É aí que se tece o efeito verdade que sustenta o discurso 

historiográfico (embora não somente). Dito de outra maneira, documentos, 

provas vão se constituindo como parte da escrita da história [...]. Enfim, as 

citações vão se tornando indispensáveis no discurso histórico, bem como 

servem para mostrar as provas do que se narra. Não se abre mais mão da 

referenciação. Estamos diante dos “processos usados para controlar e 

comunicar a verdade” de que fala Ginzburg (MEDEIROS, 2017, p. 136-137) 
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A suposta verdade perseguida pelo jornalista, aquela que é supostamente narrada nos 

jornais, parece-nos funcionar de modo semelhante. Trata-se de um efeito verdade construído a 

partir do relato do jornalista muitas vezes ancorado em fontes, documentos, provas, enfim, 

supostas evidências de que a notícia é verdade. 

É válido destacar, a partir do exposto, que não cabe aqui questionamentos avaliativos 

de tipo: o jornal X diz a verdade? O enunciado X é verdade? O fato X é verdade? Perguntas 

desta ordem são prescindíveis para esta discussão, uma vez que não estamos partindo do 

pressuposto de que haja uma verdade plena a ser descoberta em qualquer esfera de 

conhecimento. No entanto, contraditoriamente, há mentiras. O que tentamos sinalizar e 

problematizar aqui, neste percurso, é o próprio binômio verdade/mentira.  

A conclusão que estamos sugerindo é que o que há não é “a verdade” (única e 

absoluta), mas interpretações relativamente estáveis sujeitas ao jogo de forças que tenciona o 

tecido social. Em outras palavras, falamos de um efeito verdade constituído na linguagem 

funcionando interdiscursivamente. Seguir esta orientação não caminha, como apontamos antes, 

ao encontro de um relativismo radical no qual inexistem verdades, inexistem fatos, inexiste a 

história e, portanto, todas as interpretações são válidas. Propõe-se, contudo, pensar a verdade 

(“X é verdade”), não como única e universal, mas como algo que é construído sócio-

historicamente, emoldurado pela ideologia, e que possui sua própria materialidade – a espessura 

material do fato. Logo não há verdade fora da linguagem, fora dos processos de significação, 

porque para ser verdade precisa fazer sentido. Bem como não há verdade sem sujeito, 

interdiscurso e ideologia. 

 A fim de encaminhar esta discussão para um fechamento, porém não para o 

esgotamento, retomamos algo que foi pinçado acima: a questão da realidade enquanto uma 

construção (em oposição a uma realidade positiva). Para tanto, é preciso, antes de mais nada, 

recorrer à noção de imaginário visto que é nele que se fixam dadas interpretações. 

 Em relação ao imaginário, cabe fazer algumas considerações. O imaginário, então, 

pode ser entendido como o lugar onde se acomoda o jogo de projeções imaginárias entre 

interlocutores e onde as posições sociais projetadas em posições discursivas se estabilizam 

podendo também se deslocar. Com efeito, recuperamos um ponto central para pensar esta 

questão: o sujeito. Conforme discutido anteriormente, compreende-se o sujeito como uma 

“posição sujeito projetada no discurso” (ORLANDI, 2006, p. 17). Logo, para pensar algumas 

relações (por exemplo, a relação sujeito-jornalista/sujeito-leitor) que se acomodam no 

imaginário, consideramos, consoante a Mariani, que o sujeito se encontra 
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Imerso no efeito ilusório de uma linguagem transparente colocada a um 

mundo objetivo, decalcando-se em um pensamento previamente organizado e 

totalmente dizível, em que as palavras estariam representando coisas, para o 

sujeito configura-se obviamente possível descobrir a origem, a essência e 

determinar a literalidade dos sentidos (MARIANI, 1996, p. 33). 

 É, muitas vezes, tomado como evidente para o sujeito-leitor que o jornal narra os fatos 

reais, a realidade como ela é. Por conseguinte, é, muitas vezes, evidente para o sujeito-jornalista 

sua objetividade instrumentalizada, ainda já que se admita no meio jornalístico não haver 

objetividade plena, para dizer sobre, narrar os fatos como são, evidência esta produzida pelo 

funcionamento da ideologia e pela ilusão de transparência da língua. Este é o funcionamento 

das imagens no discurso, ou seja, 

O jornalista que enuncia tem uma imagem sobre si, seu papel e sua identidade. 

Essa imagem está alicerçada tanto em ideais como verdade e credibilidade 

quanto na consciência (às vezes nem tão consciente assim, pois internalizada) 

sobre as condições de produção do discurso. O jornalista também tem uma 

imagem sobre seu leitor (BENETTI, 2008, p. 19). 

 Nesse jogo de projeções atua a ideologia, que, como vimos, produz evidências, 

sentidos tomados como óbvios, como se estivessem sempre aí, e, por outro lado, apaga outros 

sentidos possíveis. Porém, a evidência pode ser questionada, pode não funcionar como 

evidência, as posições podem mudar, pois há a possibilidade de contraidentificação, de 

resistência ao sentido estabilizado. Retomando novamente Mariani: 

A imprensa não é o mundo, mas deve falar sobre esse mundo, retratá-lo, torná-

lo compreensível para os leitores. O cotidiano e a história, apresentados nas 

diversas seções de um jornal, ganham sentido ao serem ‘conectados’ 

interdiscursivamente a um “já-lá” dos assuntos em pauta. E essa 

interdiscursividade pode ser reconstruída através da análise dos processos 

parafrásticos presentes na cadeia intertextual que vai se construindo ao longo 

do tempo. (MARIANI, 1996, p. 64, aspas da autora) 

 Assim, é nesta ilusão de transparência que o discurso jornalístico se assenta. Uma 

imagem sobre os jornais, acomodada no imaginário, faz com que seja uma evidência a isenção, 

a objetividade, a imparcialidade do sujeito-jornalista ao produzir a notícia apagando-se que o 

mesmo assume uma determinada posição entre outras possíveis para falar sobre um suposto 

referente objetivo (do que se fala). 

 Em relação ao último ponto, acrescenta-se que, seguindo Mariani (1996), e retomando 

também a reflexão que trouxemos de Nietzsche (1978), não há uma realidade objetiva 

constituída exclusivamente por eventos do mundo físico, pois: 
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O que chamamos de realidade é o resultado da construção/rememorialização 

cotidiana de concepções de mundo que não se inauguram nos sujeitos, mas 

que se concretizam em suas práticas sem que haja percepção crítica deste 

processo. A realidade, portanto, não é algo dado, um mundo externo, mas sim, 

algo que resulta da necessária significação com que o homem, ser simbólico, 

investe suas práticas sociais e linguageiras. E, assim, retornamos à produção 

de sentidos: ao dizer, o sujeito está sempre significando (ou interpretando a 

‘realidade’), retomando e renovando os processos de significação 

constitutivos de sua historicidade. (MARIANI, 1996, p. 26, aspas da autora) 

 Com isso, o sujeito diante do sem sentido, por ser constitutivamente um sujeito de 

linguagem, interpreta, dá sentido. De volta a Nietzsche (1978, p. 304-305), podemos pensar que 

diante do sem sentido há uma injunção a interpretar como condição primeira do trabalho 

simbólico com a linguagem. Não é possível, desse modo, para o sujeito não interpretar. 

Independentemente de perceber que está interpretando, ele interpreta. A relação que se 

estabelece enquanto evidência entre fato (interpretado) e realidade é direta, como se um 

reproduzisse integralmente o outro, como se o fato fosse a própria realidade em si mesma, 

apagando-se o (necessário) movimento de significação. Por esse motivo, o fato, mesmo 

existindo à revelia da interpretação, só é entendido como fato ao passar pela linguagem, ao ser 

trabalhado pela interpretação. Portanto, não é possível para o sujeito ser objetivo, neutro ou 

imparcial justamente porque não há sujeito fora da língua, fora da ideologia, fora da história, 

fora do movimento de interpretação, fora dos processos de significação construídos 

socialmente. 

2.3 Condições de produção do corpus 

 Passamos, então, às considerações sobre o corpus desta pesquisa. Nosso corpus 

discursivo principal – sobre o qual teceremos alguns comentários a respeito de suas condições 

de produção e critérios de definição – foi construído a partir de dois jornais distintos quanto a 

suas condições de produção: os jornais O Globo e Brasil de Fato nas edições de 18/04/2016, 

publicadas no estado do Rio de Janeiro. Além dele, temos outro, construído em momento 

posterior ao primeiro, com o propósito de sustentar a interpretação dos sentidos que constituem 

a historicidade de Dilma Rousseff na mídia. Esse segundo corpus consiste no recorte de um 

conjunto de capas da revista Época e manchetes de sites de notícias. São discursividades outras 

que reúno com o objetivo de sustentar a discussão que se desdobra na seção 3 a respeito dos 

movimentos do que indicamos como sítio bélico de significância na memória discursiva. 

 O corpus não se trata de um conjunto qualquer de textos ou frases. Bem como, para a 

AD, não é da ordem do dado. O corpus, a rigor, é entendido como “[...] um conjunto de 

sequências discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação a um certo estado 
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das CP do discurso” (COURTINE, 2014, p. 54). O plano do qual nos fala Courtine consiste, 

portanto, em produzir recortes no material bruto a partir de critérios definidos e questões postas 

pelo analista para seu objeto de investigação.  

 A construção de um corpus demanda, por conseguinte, levantamento, pesquisa, 

observação, reflexão. No processo, o termômetro serão critérios e questões formuladas pelo 

analista que o levarão aplicar determinados procedimentos metodológicos. Em geral, a escolha 

do objeto vem a reboque de uma inquietação que afeta o sujeito-analista do discurso levando-o 

a buscar, no batimento teoria-análise, dar conta dele. Com isso, é possível ampliar um pouco a 

noção de corpus para entendê-lo como um conjunto de unidades significantes (podendo, 

inclusive, ter diferentes materialidades como as textuais, imagéticas, visuais e audiovisuais, 

musicais, entre outras) selecionado e organizado a partir de critérios definidos pelo analista. 

Para delimitar este conjunto de unidades significantes, aplica-se metodologia: a partir de um 

primeiro gesto de seleção – que já é em si um gesto de análise, um procedimento metodológico 

– o analista, movido por hipóteses e questões de pesquisa, vai construindo o corpus; após a 

primeira seleção, o analista, aparelhado pela teoria, fará outros recortes necessários, investindo 

em seu objeto de análise e definindo suas condições de produção. Entretanto, ao dispor estas 

etapas (nesta ordem) não se quer dizer que toda análise se desenvolva da mesma maneira. 

O processo de recorte do corpus desta dissertação, iniciado já com a seleção do 

material, as edições digitais dos jornais O Globo e Brasil de Fato, parte dos seguintes critérios: 

1) escolher jornais que estivessem noticiando o acontecimento (a votação do 

impeachment/golpe); 2) escolher um jornal da mídia corporativa e outro da mídia alternativa; 

3) escolher jornais que se posicionassem de modo opositivo em relação ao acontecimento; 4) 

escolher jornais que empregassem as palavras impeachment e golpe materializando este 

posicionamento opositivo observados os espaços político-ideológicos em que se inserem. 

Feita a seleção, começamos a processar regularidades no corpus. A partir de uma 

regularidade em especial as principais questões de partida desta dissertação, elencadas na 

introdução, foram definidas. Esta regularidade consiste no comparecimento frequente de 

palavras que retomam uma memória de guerra no processo de discursivização do 

impeachment/golpe formando um sítio de significância ao seu redor. Isto é, chegamos ao sítio 

bélico através de uma regularidade lexical presente em espaços discursivos politicamente 

opostos. Aí se marca a primeira e mais relevante condição de produção. 

Para melhor delimitar a noção de condições de produção, recorremos à Pêcheux. No 

emblemático texto Análise Automática do Discurso (AAD-69), o autor vai paulatinamente 

elaborando a noção. Em primeiro lugar, se refere às condições de produção como “as 
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‘circunstâncias’ de um discurso” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 75). Mais adiante, revisitando 

Saussure no tocante ao conceito de instituição, Pêcheux postula: 

Seja, por exemplo, o discurso de um deputado na Câmara. Do estrito ponto de 

vista saussuriano, o discurso é, enquanto tal, da ordem da fala, na qual se 

manifesta a “liberdade do locutor”, ainda que, bem entendido, seja 

proveniente da língua enquanto sequência sintaticamente correta. Mas o 

mesmo discurso é 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, 1997 [1969], p. 76-77, 

aspas e grifos do autor). 

 No parágrafo seguinte, complementa e exemplifica: 

Em outras palavras, um discurso é sempre pronunciado a partir de condições 

de produção dadas: por exemplo, o deputado pertence a um partido político 

que participa do governo ou a um partido de oposição; é porta-voz de tal ou 

tal grupo que representa tal ou tal interesse; ou então está “isolado” etc. Ele 

está, pois, bem ou mal, situado no interior da relação de forças existentes entre 

os elementos antagonistas de um campo político dado: o que diz, o que 

anuncia, promete ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar que 

ele ocupa; a mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia 

ridícula segundo a posição do orador e do que ele representa [...] (PÊCHEUX, 

1997 [1969], p. 77, aspas e grifos do autor). 

 Portanto, sabemos por Pêcheux que condições de produção do discurso é um conceito 

que engloba fatores imprescindíveis à análise, a saber: as circunstâncias e o sujeito (e o que ele 

representa no jogo das relações de força e projeções imaginárias). Porém, podemos aprofundar 

um pouco mais este ponto. Pêcheux, adiante, faz uma interessante alusão: 

Nosso propósito não é, com efeito, o de estimular uma sociologia das 

condições de produção do discurso mas definir os elementos teóricos que 

permitem pensar os processos discursivos em sua generalidade: enunciaremos 

a título de proposição geral que os fenômenos linguísticos de dimensão 

superior à frase podem efetivamente ser concebidos como um funcionamento 

mas com a condição de acrescentar imediatamente que este funcionamento 

não é integralmente linguístico, no sentido atual deste termo  e que não 

podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo de colocação dos 

protagonistas e do objeto discurso, mecanismo que chamaremos “condições 

de produção” do discurso (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 78, aspas e grifos do 

autor). 

 A nossa leitura, por conseguinte, vai ao encontro de entender este “mecanismo de 

colocação” como o conjunto articulado regulador da produção de discurso “através da situação 

e da posição dos protagonistas do discurso em uma estrutura social dada (PÊCHEUX, 1997 

[1969], p. 147, grifos do autor). 



64 

 

Enfim, para amarrar, podemos dizer que a noção de condições de produção consiste, 

de acordo com Orlandi (2006, p. 17), na relação entre interdiscurso, sujeito e uma conjuntura 

dada na qual entende-se a conjuntura mais imediata: o lugar e o momento em que se produz o 

dizer, o “aqui” e o “agora” da enunciação; e a conjuntura mais ampla: o contexto sócio-histórico 

e forma-sujeito dominante. 

 A partir do exposto, comentaremos algumas das condições de produção dos jornais 

que compõem nosso material. Aquelas que particularmente nos interessam, levando em conta 

o embate de sentidos que se instala em consequência delas, podem ser colocadas em duas 

instâncias: a posição dos jornais; a circulação.  

 A primeira condição de produção é da ordem da posição dos jornais, ou seja, do lugar 

que ocupam no imaginário – onde se acomodam as formações imaginárias. O Globo31, fundado 

em 1925, denominado nos meios de comunicação como “grande mídia”, está estabelecido 

socio-historicamente como veículo de comunicação consolidado, ocupando lugar de autoridade 

pela sua credibilidade imaginária – já que funciona em relação às formações imaginárias32. 

Recapitulando o conceito de formações imaginárias, trata-se de imagens projetadas (no 

discurso) pelo sujeito sobre ele mesmo, sobre o outro e sobre de que se fala. Nas palavras de 

Pêcheux, elas “designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que 

eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1997 [1969], p. 83).  

 Nessa visada, há imagens formadas sobre o jornal O Globo, garantindo a produção de 

certos sentidos a seu respeito. A imagem estabilizada é precisamente a que confere sua 

credibilidade como imprensa séria, instituição tradicional. Estamos considerando, neste 

caminho, que o jornal O Globo posiciona-se como produtor de “primeiros conhecimentos sobre 

fatos e pessoas”33 com um “grau aceitável de fidedignidade e correção”, buscando “a verdade 

dos fatos” de modo a traduzir, “livre de prismas e vieses”, a realidade para seus leitores. A partir 

desses trechos, é possível notar como os pressupostos que destacamos anteriormente (verdade, 

objetividade, imparcialidade34) fazem parte desta projeção que constitui a posição-jornal em 

nossa estrutura social. 

                                                 
31 Disponível em: <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/primeira-sede-9657099>. Acesso em: 02 

out. 2017. 
32 Falei sobre o jogo projeções das formações imaginárias em 1.3, nas páginas 23 e 24. 
33 Cito alguns trechos dos Princípios Editorias do Grupo Globo, disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo>. Acesso em: 02 out. 2017. 
34 Cf. subseção 2.2. 

http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/primeira-sede-9657099
https://oglobo.globo.com/principios-editoriais/#definicao-do-jornalismo
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 Em outra posição, o jornal Brasil de Fato35, criado por movimentos populares em 2003 

em sua versão nacional e em 2013 em suas versões regionais, se propõe a “contribuir no debate 

de ideias e na análise dos fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso 

país”. O grupo de organizadores, segundo as informações contidas em seu site, assim se 

posicionam: “plural e diversificado, o BdF reúne jornalistas, articulistas e movimentos 

populares do Brasil e do mundo”. Vale a pena notar que o jornal se propõe a ocupar um lugar 

diferente em relação ao O Globo e a maioria dos veículos tradicionais – lugar que dê conta de 

expor e discutir demandas populares. O título do jornal demarca este deslocamento: Brasil de 

Fato. Isto é, é desta posição que se noticia o Brasil como ele seria de fato, e o Brasil de fato é 

o Brasil das pautas do povo. Poderíamos acrescentar ainda que se por um lado O Globo enfatiza 

a busca pela verdade livre de prismas e vieses apagando seu posicionamento político 

conservador alinhado aos interesses da classe dominante, por outro Brasil de Fato assume o 

posicionamento mais progressista alinhado àquilo que, de sua posição, são as demandas da 

classe trabalhadora. 

 A segunda condição de produção tange a circulação e a dimensão dos jornais. O Globo 

é um jornal encontrado nas bancas diariamente custando (no Rio de Janeiro) cinco reais de 

segunda a sexta, e aos fins de semana, sete reais. O Brasil de Fato tem duas edições semanais 

distribuídas gratuitamente em alguns pontos do estado. Entretanto, essa questão da circulação 

e dimensão não pode ser pensada sem que levemos em consideração o funcionamento do 

sistema capitalista que rege as relações econômicas em nossa sociedade. Em outras palavras, 

pretende-se assinalar, retornando à Medina, que a notícia é produto, é “a informação, no caso, 

jornalística, como decorrência normal do sistema econômico que está na base. Há então a 

considerar a informação como outro produto, mais um, desse sistema” (1988, p. 16). A partir 

dessa perspectiva, entendemos que, independente de O Globo ser pago e Brasil de Fato ser 

gratuito, aquilo que veiculam é um produto por funcionar no sistema capitalista de valores, ou 

seja, não é fora de uma base econômica na qual prevalece a acumulação de capital.  

 No tocante à dimensão, Brasil de Fato traz um número de páginas muito menor que O 

Globo, que tem vários cadernos sendo o caderno principal razoavelmente mais volumoso que 

a edição inteira de Brasil de Fato. Temos, com isso, uma considerável diferença em termos de 

matéria textual-imagética entre os jornais, fato decorrente da lógica comercial/empresarial que 

funciona em torno da publicidade, a saber: em O Globo encontram-se propagandas de grandes 

grupos e empresas como Supermercados Guanabara, Banco Itaú, Sistema FIRJAN, Tim, 

                                                 
35 Cito alguns trechos da parte intitulada Quem somos no site do jornal. Disponível em 

https://www.brasildefato.com.br/quem-somos/. Acesso em: 02 out. 2017 

https://www.brasildefato.com.br/quem-somos/
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Friboi, Tele-Rio, Itaipaiva, Airfrance – tais nomes, inevitável e propositalmente associam suas 

imagens à imagem de O Globo, há uma relação mútua de interesses em jogo; em Brasil de Fato, 

encontra-se um perfil de anunciantes completamente diferente, por exemplo os sindicatos 

SINDPETRO-RJ, FUP, Senge-RJ, a Prefeitura de Maricá, a Livraria Gramsci, e o Coletivo 

Eita. As consequências mais imediatas disso são duas: a) a primeira está relacionada à diferença 

no volume de cada jornal devido aos recursos arrecadados com publicidade. Aponta-se aqui 

para uma relação diretamente proporcional entre a arrecadação através da publicidade e sua 

capacidade de veicular mais ou menos conteúdos; 2) a segunda tem a ver com as filiações 

ideológicas enredadas pelo vínculo midiático-publicitário estabelecido por cada jornal (no 

primeiro, vemos grandes corporações; no segundo, sindicatos, governo municipal, uma livraria 

e um coletivo).  

As condições de produção que trouxemos acima são aquelas de maior relevância para 

construção de nosso corpus, haja vista que são constitutivas do modo de produção e circulação 

de discurso nos jornais, bem como são constitutivas dos sentidos por eles produzidos e das 

imagens projetadas. Consequentemente, tais condições mostram-se imprescindíveis a nossa 

investigação. 

Seguimos, então, para a análise. 
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3 UM PERCURSO DE ANÁLISE 

Porque dar sentido é construir limites, é desenvolver 

domínios, é descobrir sítios de significância, é tornar 

possíveis gestos de interpretação. (ORLANDI, 1993, 

p. 15) 

 

 Nesta seção, nos dedicamos a aprofundar a discussão acerca do que estamos indicando 

como um sítio de significância particularmente bélico, mapeado a partir de um léxico que faz 

ecoar uma memória de guerra no movimento de discursivização do impeachment/golpe. Com 

efeito, dividimos nossa análise em duas etapas e em cada uma investimos procedimentos 

metodológicos diferentes. 

 No primeiro momento (3.1), busca-se, ao analisar o corpus principal, compreender a 

formação do sítio bélico de significância e o funcionamento do léxico no processo de 

discursivizar o impeachment/golpe, observando as condições de produção comentadas na seção 

anterior. Para este gesto de análise, elaboramos dois quadros de palavras (anexos 1 e 2) em que 

fizemos recortes para investigar: 1) quais palavras comparecem e quais não comparecem em 

comum nos jornais – aqui almeja-se analisar, por exemplo, os efeitos de sentido instaurados 

nesta relação de ausência/presença; 2) regularidades de ordem sintáticas; 3) processos de 

paráfrase e polissemia. Estes procedimentos metodológicos nos levam a compreender processos 

discursivos que se engendram no discurso jornalístico sobre o impeachment/golpe. 

 Na subseção seguinte (3.2), investe-se no corpo das palavras. Através de recortes 

imagético-textuais realizados em nosso material pelo recurso de print screen analisamos a 

configuração visual de elementos textuais e imagéticos nas páginas dos jornais. Objetivou-se 

examinar as marcas impressas no corpo das palavras que, tanto quanto elas mesmas, produzem 

sentido. Neste ínterim, introduz-se a reflexão sobre a articulação teórica entre heterogeneidade 

enunciativa e enunciado dividido. A partir do que já terá se discutido na seção 3.1, 

investigaremos os antagonismos e contradições materializados em alguns enunciados. Para 

tanto, perseguimos o comparecimento de enunciados divididos, em articulação à noção de 

heterogeneidade enunciativa, instaurando contradição nos processos de significação advindos 

de formações discursivas concorrentes. Nessa etapa, analisamos as marcas tipográficas que 

mantém à distância o discurso do outro (como as aspas, itálico, citações), implicando em 

atravessamentos, imbricamentos, sobreposições nos discursos produzidos pelos jornais. Nesta 

subseção se analisará também o corpus secundário, conforme veremos. 
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Em suma, nossa análise se propõe a dar a ver um complexo jogo discursivo, o qual não 

temos a menor pretensão de esgotar aqui, tensionado pelo movimento dos sentidos na memória 

discursiva que vai se atualizando nos jornais. 

3.1 O sítio bélico de significância: léxico de guerra, sentidos de impeachment/golpe e 

formações discursivas 

 A propósito de introduzir a reflexão sobre o léxico que forma o sítio bélico de 

significância é mister destacar que tomamos o termo léxico conforme o proposto pelas reflexões 

do campo da Lexicografia Discursiva. Este campo de trabalho, segundo Orlandi (2002), propõe 

pensar os dicionários como discurso, voltando sua atenção para “as relações intertextuais e 

interdiscursivas que resultam na produção do efeito de completude” considerando “não a 

função, mas o funcionamento do dicionário na relação do sujeito com a língua, incluindo sua 

relação com a memória discursiva” (ORLANDI, 2002, p. 103). Apesar de não estarmos 

trabalhando diretamente com dicionários, a reflexão acima muito nos interessa. Nos interessa, 

em primeiro lugar, por que um efeito de completude semelhante ao constitutivo do discurso do 

dicionário – aquele que “diz” ao sujeito-leitor “aqui estão todas as palavras da língua” – 

funciona também nos jornais – aquele que “diz” ao sujeito-leitor “aqui estão todas as 

informações que precisa saber sobre o dia”. Nos interessa, em segundo lugar, pensar em que 

medida o léxico da língua constitui os sujeitos-falantes, seus rituais ideológicos, práticas, 

processos de simbolização e categorização do mundo.  

Se, por um lado, não nos propomos a trabalhar com questões emergentes para 

Lexicografia Discursiva por escolha metodológica, por outro, nos interessa a perspectiva sob a 

qual este campo, que se dá no encontro da História das Ideias Linguísticas36 com a Análise de 

Discurso, pensa o léxico. Portanto, a noção de léxico é compreendida aqui como o repertório 

de palavras de uma língua organizado, em geral pelo lexicógrafo, a partir de  

iniciativas que vão desde vocabulários, listas de palavras, dicionários 

bilíngues, dicionários monolíngues, porque estes, como sabemos, são parte da 

gramatização de uma língua e, como a gramática, representam a relação dos 

falantes com a língua nacional, provendo-a de uma realidade histórica e social 

e garantindo sua unidade (imaginária) (ORLANDI, 2002, p. 101-102) 

 Assim, como procede a Lexicografia Discursiva em relação ao dicionário – indo além 

da ilusão referencial palavra/coisa constitutiva do discurso lexicográfico – o que propomos, do 

lugar da AD, é pensar discursivamente o léxico. Isto é, levar em conta o político, a divisão do 

                                                 
36 Cf. Orlandi (2002), Orlandi (2001), Nunes (2008). 
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sentido e a possibilidade de o sentido ser outro; pensar a historicidade, os modos de significação 

advindos do interdiscurso; observar as condições de produção; buscar compreender evidências 

e pré-construídos produzidos pelo funcionamento da ideologia. 

Refletir sobre a palavra pode, frequentemente, nos lançar à ilusão de colagem 

palavra/coisa – ilusão de transparência da língua. Por isso, reforçamos que, de nosso lugar 

teórico, como já sinalizado, não há nas palavras um sentido imanente, há efeito de sentidos que 

se atualizam a partir do já-dito e aí se inscreve sua historicidade projetando também sentidos 

na memória futura. Falar sobre léxico implica ainda dizer que o emprego de uma palavra não é 

estanque, como se irrompesse no enunciado, ou fosse consequência de uma suposta vontade 

onisciente do sujeito. A seleção de uma palavra e não outra diz muito, aí se instaura a política 

do silêncio, se estabilizam sentidos, provocam-se rupturas, tencionam-se as relações de poder 

no discurso.  

Dessa forma, o sentido da palavra é determinado pelo lugar ocupado pelo 

sujeito, determinando a filiação deste a uma ou a outra formação discursiva. 

Nem tudo pode ser dito nem qualquer um pode dizer o que quer, são essas 

condições de produção que permitem ou não que algo possa ser “falado” e 

consequentemente fazer o devido sentido para alguém num determinado 

momento histórico (SOARES, 2006, p. 33). 

Nessa direção, mobilizando os pressupostos teóricos e as discussões desenvolvidas no 

percurso até aqui, nosso gesto de análise se desenvolve. Ressaltamos que para responder as 

questões de pesquisa (apresentadas na introdução) elaboradas mais para servirem de 

combustível para análise do que como um fim em si mesmas, mobilizaremos nosso dispositivo 

de análise – o lugar teórico de onde observamos nosso objeto – que se constitui das noções de 

sítio de significância, acontecimento jornalístico e acontecimento histórico, memória 

discursiva, paráfrase (estabilização, condição de repetibilidade do sentido) e polissemia 

(ruptura, o que possibilita o sentido ser outro).  

 Em relação à noção de sítio de significância, já introduzida na seção 1, propõe-se 

pensá-la como um conceito teórico. Para definir mais claramente o que estamos chamando de 

sítio de significância, fazemos uma aproximação teórica (talvez arriscada) com a perspectiva 

descritiva de língua. Introduzimos, com efeito, a noção de terminologia, oriunda da proposta 

gramatical-descritiva, para, então, deslocá-la sob a ótica discursiva. Pensar em terminologia nos 

pareceu interessante por ser paradoxalmente um conceito análogo à noção de sítio de 

significância, tal qual queremos propor, e ao mesmo tempo insuficiente para defini-la. 

Terminologia consiste num “agrupamento de substantivos, adjetivos e verbos 

designativos da organização conceptual de um campo de atividade ou de conhecimento (ex.: 
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léxico da pesca, léxico da música, léxico do futebol, léxico da cultura da cana etc.)” 

(AZEREDO, 2011, p. 412). Entretanto, entendemos que não há a priori um léxico disso ou 

daquilo uma vez que o sentido não está na palavra – daí a proposta de aproximação e 

deslocamento. Um sítio de significância, por conseguinte, poderia ser visualizado na imagem 

de uma teia lexical tecida no interior das FDs nas quais ganham sentido. Uma teia que se forma 

ao redor de um sentido central, tomado como relativamente estável. Uma teia que retoma e 

atualiza certo lugar de memória e configura seus pré-construídos. Esta teia, no entanto, não 

existe “já aí”, pois a força que liga os sentidos afins a um sentido central provém do movimento 

de interpretação, ou melhor, do gesto de análise. 

Desse modo, a noção de sítio de significância que se propõe aqui, aproveitando e 

deslocando o conceito de terminologia, é entendida como uma rede relacional de sentidos 

ligados entre si e a um sentido central, sendo os limites desta rede (ou teia) definidos pelo gesto 

de análise. Assim, nos sítios de significância frutificam certos “processos significativos ao 

mesmo tempo em que se apagam outros” (MARIANI, 1996, p. 160). Em nossa análise, 

construímos um sítio de significância que se configura como bélico devido à formação de uma 

teia relacional de sentidos que atualizam uma memória de guerra; são sentidos materializados 

em palavras que comparecem, tais como guerra, batalha, vitória, derrota, luta.37  

 Com isso, cabe retomar alguns procedimentos metodológicos aplicados em nossas 

análises para, então, seguirmos. Após efetuar leituras preliminares em nosso material, 

identificamos uma série de palavras que atualizam sentidos que tomamos como bélicos 

comparecendo em enunciados que falam sobre o impeachment/golpe. Nisto consiste o primeiro 

movimento de passagem da superfície linguística à constituição do corpus discursivo. 

Constatando essa regularidade de ordem lexical, formulamos a primeira hipótese de pesquisa: 

a existência, enquanto regularidade em comum aos jornais, de um sítio bélico de significância 

constituindo o referente discursivo38 impeachment/golpe.  

 Subsequentemente, através de várias etapas de minuciosa leitura, construímos um 

corpus a partir do recorte produzido em O Globo e Brasil de Fato. Este corpus, o principal, é 

constituído por sequências discursivas (SDs) trazendo enunciados sobre o impeachment/golpe 

                                                 
37 Interessante notar que aqui tropeço em um nó teórico. Um nó que remonta as bases da AD, de seu entremeio 

com a Linguística. Refiro-me ao problema filosófico da relação entre palavra e sentido. Venho afirmando desde o 

início deste trabalho que as palavras não possuem um sentido a priori, que ganham sentidos ao se inscreverem nas 

FDs. Mas ao apostar na noção de sítio de significância, e me apoiar nela para analisar o material, até que ponto 

não estou pego nas minhas próprias evidências ao tomar um conjunto de palavras como bélicas? Talvez haja aí 

uma contradição, um problema teórico que não pude resolver neste texto e que segue como incômodo para suscitar 

reflexões futuras.  
38 Lembrando que estamos chamando de referente discursivo o processo (dividido) de significação do 

acontecimento através das denominações nos jornais. 
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significando-o como guerra. A partir deste primeiro recorte, elaboramos dois quadros amplos 

de palavras (anexos 1 e 2) estruturados em duas colunas: na primeira constam as palavras 

bélicas; na segunda, constam enunciados em que elas comparecem. Vale ressaltar que se incluiu 

as palavras impeachment e golpe no sítio bélico de significância porque interpretamos que elas 

são o cerne da disputa de sentidos nas condições de produção do corpus, passando a funcionar 

como fronteiras de uma zona de guerra. 

Por escolha metodológica, mantivemos os dois quadros com o levantamento completo 

do léxico bélico como anexos e remontamos novos quadros para análise com diferentes 

objetivos, como se vê a seguir. 

 Outro procedimento metodológico empregado nesta etapa, além das fases de leitura e 

montagem dos quadros, foi selecionar palavras e enunciados a partir de dois critérios: a palavra 

se inscrever no sítio bélico de significância; e, ainda, a palavra comparecer num enunciado que 

se refira ao impeachment/golpe. Este levantamento foi feito de forma exaustiva em ambos os 

jornais. 

 Analisando comparativamente os quadros anexos, observamos que algumas palavras 

se repetem e outras só aparecem em um ou outro. Podemos tomar esta observação como ponto 

de partida. 

As palavras impeachment e golpe comparecem nos dois jornais, mas, como já 

comentamos (seção 2), produzem efeitos distintos. Iniciamos, pois, por elas. Vejamos dois 

recortes dos quadros (cf. anexos) em que selecionamos alguns enunciados, constando nos 

recortes abaixo como SD, em que constam impeachment e golpe: 

Recorte 1: impeachment e golpe em O Globo 

Palavra SD 

Impeachment SD6(OG) Por 367 votos a 137, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a 

autorização para abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma 

Rousseff, um ano e três meses depois da eleição que lhe deu 54,5 milhões de votos. 

(O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

SD7(OG) Conforme avançava a votação e se confirmava o abismo de votos a favor 

do impeachment, aliados que trabalharam arduamente para aprovar o processo, 

como o senador Romero Jucá (PMDB-RR), se dirigiam à residência. (O Globo, 18 

abr. 2016. Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

SD8(OG) O triste espetáculo do muro separando, na Esplanada dos Ministérios em 

Brasília, cidadãos contra e a favor do impeachment da presidente Dilma é reflexo 

da radicalização política que domina nosso dia a dia e não é de hoje. (PEREIRA, 
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Merval. O Globo, 18 abr. 2016. Resta agora tentar começar de novo, País, coluna, 

p. 23) 

Golpe SD9(OG) O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para 

espichar ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o 

discurso do golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, 

p. 8) 

SD10(OG) Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão comandar 

uma mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe, levando para o 

palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas internacionais 

para minar o governo Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes 

preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

SD11(OG) Na América Latina, líderes aliados do PT criticam decisão e afirmam 

que há ‘golpe cívico parlamentar’ (O Globo, 18 abr. 2016. Pelo mundo: Votação 

tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

Recorte 2: impeachment e golpe em Brasil de Fato 

Palavra SD 

Impeachment SD5(BF) A atriz Glória Pires mandou muito bem ao se posicionar contra o 

impeachment após dizer que leu muito sobre o assunto. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. Mandou BEM, Geral, p. 2)  

SD6(BF) Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua 

gangue ficam impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome do 

combate à corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a 

Constituição e inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente que 

não era nem sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não 

sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

SD7(BF) Se houver impeachment e assumirem Michel Temer (PMDB) e Eduardo 

cunha (PMDB), será um caos do ponto de vista político.  [declaração de João Pedro 

Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5) 

Golpe SD1(BF) Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma (Brasil de Fato, 18 a 

20 abr. 2016. Manchete, capa)  

SD8(BF) É visível em todas as manifestações que estão ocorrendo que o sonho de 

um novo Brasil pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. Esse novo Brasil não 

sairá de um golpe. Sairá do povo nas ruas, da união, da luta organizada. A história 

nos trouxe até aqui e é hora de assumir nosso papel. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3)  

SD9(BF) Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe 

foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 
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soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

 Como já analisamos na seção 2, impeachment e golpe parecem funcionar como 

marcadores de posição, isto é, impeachment em O Globo é predominantemente empregado no 

sentido de processo legal, conforme SD6(OG) e SD7(OG), nas quais lemos, respectivamente: 

“autorização para abertura do processo de impeachment” e “o abismo de votos a favor do 

impeachment”; e noutro sentido, como denominação do acontecimento histórico, abrangendo a 

votação do processo na Câmara dos Deputados, as fases processuais, trâmites e implicações 

políticas e sociais, como em SD8(OG), na qual lemos: “O triste espetáculo do muro separando, 

na Esplanada dos Ministérios em Brasília, cidadãos contra e a favor do impeachment”. 

 Entretanto, a palavra golpe em O Globo comparece clivada de marcas discursivas que 

remetem ao discurso do outro e distanciam-no. É o que vemos nas SD9, SD10 e SD11(OG). 

Nelas destacamos as marcas: a) atribuição da palavra ao outro, neste caso ao PT e ao ex-

presidente Lula, como na SD9(OG) “O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar 

todas as armas para espichar ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar 

o discurso do golpe”; b) significação de golpe como um tipo de discurso, isto é, nesta mesma 

SD, golpe aparece na posição de adjunto adnominal qualificando discurso, ou seja, golpe aqui 

não pode ser significado como acontecimento histórico, pode apenas significar um tipo de 

discurso no sentido usual de fala, ou ainda, se considerarmos o enunciado “usar todas as armas 

para espichar ao máximo o calendário”, pode significar um “vale tudo”, incluindo práticas 

demagógicas; c) uso de discurso indireto introduzido pelas expressões destacadas SD10(OG) 

“petistas dizem que”, e SD11(OG) “líderes aliados do PT criticam decisão e afirmam que”; e, 

ainda, uso de aspas, como na própria SD11(OG) “‘golpe cívico parlamentar’”. A essas marcas 

de distanciamento de um discurso-outro nos dedicaremos na subseção seguinte. No entanto, já 

as destacamos aqui com o objetivo de começar a pensar em nomear formações discursivas (FD). 

 Os dois efeitos de sentido que atribuímos a impeachment em O Globo podem também 

ser possíveis em Brasil de Fato. Na SD6(BF), temos o efeito de processo legal: “Enquanto 

votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua gangue ficam impunes”; e na 

SD7(BF), o efeito que remete a algo mais amplo, ao acontecimento histórico: “Se houver 

impeachment e assumirem Michel Temer (PMDB) e Eduardo cunha (PMDB), será um caos do 

ponto de vista político”. 

 Examinando a palavra golpe em Brasil de Fato observamos que ela é empregada 

também no sentido de processo legal; no entanto, este sentido é deslocado para a ilegalidade, 
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leia-se SD1(BF): “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma”. Além disso, emprega-

se golpe para denominar o acontecimento histórico, mas interpretado a partir de outra posição, 

produzindo efeitos outros, SD8(BF): “É visível em todas as manifestações que estão ocorrendo 

que o sonho de um novo Brasil pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. Esse novo Brasil 

não sairá de um golpe”; e SD9(BF) “Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. 

Desta vez o golpe foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. 

Seus soldados usavam terno e gravata”.  

 O que nos chama a atenção é que impeachment e golpe em Brasil de Fato se alternam 

entre aqueles dois sentidos – o de processo, SD1(BF), e o de acontecimento histórico, SD8(BF) 

e SD9(BF) – numa aparente relação parafrástica. É este funcionamento, precisamente, que nos 

levou a questionar: impeachment em Brasil de Fato é tomado como paráfrase de golpe por, nas 

condições de produção do jornal, o termo impeachment já significar golpe? Ou, por outro lado, 

se marca aí um atravessamento da formação discursiva dominante na qual só se pode dizer 

impeachment para denominar o processo legal/acontecimento histórico seguindo a 

interpretação da posição-OG? 

 A partir dessas considerações, parece possível começar a pensar num esboço das 

formações discursivas.  

 Em OG, levaremos em conta o direcionamento de sentidos da denominação 

impeachment (significando o processo jurídico/acontecimento histórico) como predominante 

no corpus e, além disso, as condições de produção do jornal (veículo da mídia corporativa, 

consolidado no meio midiático e que, não podemos esquecer, apoiou a ditadura de 64). Com 

isso, diremos que em O Globo predomina uma formação discursiva – posta como dominante 

devido a suas condições de produção – que sustenta a construção discursiva do 

impeachment/golpe como impeachment por: atualizar uma memória do impeachment (“a época 

do impeachment de Fernando Collor”); paráfrase (“46 dos 81 senadores aprovariam o 

impeachment”, “processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff”, “abismo de 

votos a favor do impeachment”, “impeachment da presidente Dilma”); interdição dos sentidos 

de golpe, isto é, não pode ser dito (atribuição da palavra ao outro, significação de golpe como 

um tipo de discurso, uso de discurso indireto). Essa formação discursiva que privilegia o sentido 

jurídico (legal) de impeachment e suas variações (processo de impeachment, pedido de 

impeachment, etc.) e afasta sentidos outros, como os que produzem golpe, nomearemos de FD1. 

 Uma segunda FD, podemos dizer, antagônica a FD1, portanto, é a que identificamos 

como a predominante em BF principalmente porque, nela, se pode dizer golpe. Esta será 

identificada pelos mecanismos: de atualização de uma memória de golpe (“Mais uma vez a elite 
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brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe foi sofisticado, usou toga, colete à prova de 

balas e potentes câmeras de TV. Seus soldados usavam terno e gravata”); de paráfrase (“Novo 

Brasil não sairá de um golpe”, “Diante desse golpe está claro que não se trata mais apenas do 

governo Dilma”, “golpe contra Dilma”); de recusa a impeachment como a única palavra 

possível para denominar o acontecimento. Esta FD chamaremos de FD2.  

 Fica esboçado, portanto, nos seguintes quadros:      

Quadro FD1 

FD1 

Paráfrase SD5(OG) “46 dos 81 senadores aprovariam o impeachment”; 

SD6(OG) “processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff”; 

SD7(OG) “abismo de votos a favor do impeachment”  

SD8(OG) “impeachment da presidente Dilma” 

 

Atualização de 

uma memória 

de 

impeachment 

SD4(OG) “a época do impeachment de Fernando Collor”; 

Interdição à 

golpe 

SD9(OG) “O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas 

para espichar ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o 

discurso do golpe”;  

SD10(OG) “Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão comandar 

uma mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe” 

SD11(OG) “Na América Latina, líderes aliados do PT criticam decisão e afirmam 

que há ‘golpe cívico parlamentar’” 

Quadro FD2 

FD2 

Atualização de 

uma memória 

de golpe 

SD8(BF) “Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe 

foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata.” 

Paráfrase e 

recusa de 

impeachment 

como única 

denominação 

possível 

SD3(BF) “Novo Brasil não sairá de um golpe”;  

SD4(BF) “Diante desse golpe está claro que não se trata mais apenas do governo 

Dilma”;  

SD1(BF) “Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma” 

 

 Essas duas FDs39 se encontram em disputa em nosso corpus. E no confronto entre 

formações discursivas antagônicas, que lutam para que os sentidos dominantes nelas 

                                                 
39 A tensão entre FD1 e FD2 que vai sendo delineada no discurso, é, vale lembrar, de ordem social e ideológica. 

Trata-se de uma tensão que dividiu e ainda divide o país. Nesse ensejo, o discurso midiático revela seu papel 

crucial na construção dos acontecimentos e de todo um imaginário sobre eles. Uma parcela da sociedade gritara 

“sim para o impeachment”, “fora Dilma”, “tchau querida”, “fora PT”; outra parcela gritara “não vai ter golpe”, 

“fora golpistas” e se embasbacava com o cinismo de deputados (muitos, inclusive, citados ou investigados em 

processos, CPI e na própria Operação Lava Jato) dando seus votos em plenário – numa seção espetacularmente 
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prevaleçam, irrompe o léxico de guerra.  Esse léxico mostra-se familiar a elas. Tanto FD1 

quanto FD2 abrigam palavras bélicas significando o impeachment/golpe. No tocante a estas 

palavras, observamos que um grupo pequeno delas comparece nos dois quadros.  

3.1.1 Das palavras em comum: mesmas palavras, sentidos outros 

 Vejamos o primeiro grupo de palavras. Aquele que decidimos nomear de núcleo 

comum do sítio bélico de significância: 

Recorte 3 – núcleo comum do sítio bélico de significância 

Palavra SD(OG) SD(BF) 

Batalha SD12(OG) Será possível ter um 

Ministério de notáveis depois de tantos 

compromissos assumidos na batalha 

fisiológica do impeachment? (GRIPP, 

Alan. O Globo, 18 abr. 2016. Não se 

engane: o caos está longe do fim, País, 

coluna, p. 26) 

SD10(BF) Se o governo vencer essa batalha, 

qual é o possível cenário? [pergunta do 

entrevistador] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, 

diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

Luta SD13(OG) O líder do governo, José 

Guimarães (PT-CE), saiu do plenário 

dizendo que a “luta está apenas 

começando”. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Revolta: Indignação do PT na Câmara e 

no Planalto, País, p. 5) 

 

SD11(BF) Não podemos perder a energia e a 

força necessárias para mudar esse cenário e 

disputar os rumos da política e da economia 

do nosso país. Qualquer que seja o desfecho 

da luta que estamos travando estará na ordem 

do dia a necessidade de mudanças profundas, 

pois a crise será de longo prazo e será 

impossível conquistarmos qualquer avanço 

com o esgotado sistema político que temos 

hoje. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo 

Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Vitória SD14(OG) Amazônia e Rondônia (oito 

votos cada) foram as únicas bancadas a 

votar de forma unânime, ambas pelo 

impeachment. Mas foi em estados 

populosos do Sul e Sudeste, como São 

Paulo (57 votos a favor), Minas Gerais 

(41), Rio de Janeiro (34), Paraná (26) e 

Rio Grande do Sul (22) que a oposição 

consolidou a vitória. (O Globo, 18 abr. 

2016. Efeito manada: Indecisos voltam 

sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 

SD12(BF) Vários projetos que prejudicam a 

classe trabalhadora estão para ser votados 

atualmente no Congresso. Com uma vitória do 

impeachment esses projetos seriam 

rapidamente aprovados. [declaração de João 

Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 

5) 

Derrota SD15(OG) A eventual saída de Dilma 

simboliza não só uma derrota individual 

Desde 2014, os movimentos populares 

adotam somente pautas defensivas: contra o 

                                                 
televisionada que aprovou a abertura do processo de impedimento contra Dilma –, proferindo gritos pelo fim da 

corrupção, pela família, pelo futuro do Brasil, etc. Fechava-se mais um ato da tragédia e montava-se a farsa.  
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da presidente, mas o fim dos 13 anos de 

governo do PT. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Aviso prévio: Dilma perto do 

afastamento, País, p. 3) 

golpe e contra a privatização do pré-sal, por 

exemplo. A derrota do golpe possibilitaria que 

os movimentos avançassem na luta com novas 

propostas. [declaração de João Pedro Stedile 

(direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 

abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra 

Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

 No quadro, podemos observar quatro palavras presentes nos dois jornais (batalha, luta, 

vitória, derrota) e sequências discursivas em que elas se encontram.  

 Batalha comparece significando o impeachment/golpe enquanto acontecimento 

histórico nas SD12(OG) e SD10(BF) mostrando, pois, entre elas funcionamento semelhante. 

Na SD12(OG), o sintagma nominal “batalha fisiológica do impeachment” tem batalha como 

núcleo do sintagma, fisiológica e do impeachment como adjuntos adnominais qualificando 

batalha. Fisiológica, poderia, em outras condições de produção, remeter ao discurso médico ou 

científico, no sentido do que é relativo à fisiologia, ao funcionamento do organismo. No entanto, 

a palavra fisiológica, quando o assunto é política, vem sendo empregada na esfera midiática 

para relacionar um fato político (um impeachment, por exemplo) aos interesses pessoais dos 

agentes políticos envolvidos. Este sentido confere ao enunciado “batalha do impeachment”, se 

o tomamos numa relação de sinonímia com “processo de impeachment”, em acordo com que 

colocamos acima, um sentido que se afasta da esfera institucional, do jurídico, de caráter 

impessoal, e deriva para um sentido de pessoalidade. Neste ponto, o processo parafrástico 

desvela contradição.  

 Se tomamos “processo de impeachment” em FD1 filado ao sentido dominante de 

processo legal, aí se interpõe o sentido de impessoalidade que reveste a significação da 

instituição Justiça. No entanto, no momento em que “processo de impeachment” por efeito 

metafórico desliza para “batalha do impeachment” (enunciado que se repete várias sob formas 

diferentes em OG, conforme veremos na subseção a seguir) e depois, desliza novamente para 

“batalha fisiológica do impeachment” a contradição aí irrompe, porque, como dissemos, 

“fisiológica” produz o efeito possível de algo ligado a pessoalidade, aos interesses pessoais. A 

contradição se instaura, nesta SD, precisamente na coexistência do sentido de impessoalidade, 

que vai ecoando em vários enunciados, e do sentido de pessoalidade materializado pelo adjetivo 

“fisiológica”. Todavia, o que deve ser considerado neste ponto de contradição é que o enunciado 

recortado é parte de um texto assinado. Ou seja, um sujeito-colunista identificável enquanto 

autor o escreve. Isto nos leva ao fato de que alguns textos jornalísticos assinados, em 
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determinados espaços do jornal, “são permitidos” pontos de heterogeneidade em relação à 

posição-OG.40 

 Luta, em SD13(OG), comparece num enunciado que traz o discurso direto demarcado 

por aspas, isto é, o outro é que diz luta. Em FD1, luta não pode ser dito? Em SD11(BF), luta 

está presente como componente do discurso da posição-jornal que o sustenta, um elemento 

discursivo familiar à FD2 por se vincular ao sentido de golpe já demarcado no título do editorial: 

“Novo Brasil não sairá de um golpe”. Luta alinha-se, no tear discursivo da posição-BF, a 

“disputar os rumos da política e da economia do nosso país”, esta é a luta travada e por isso 

“Não podemos perder a energia e a força necessárias para mudar esse cenário”. Interessante 

notar nesta SD a presença da primeira pessoa do plural marcada nos verbos “podemos”, 

“estamos”, “conquistarmos”. Este “nós” no editorial, texto não assinado, inclui aquele que 

escreve e aquele que lê e traz a posição-jornal numa voz que inclui seu leitor no discurso. Isso 

engendra um funcionamento relativo à prática jornalística completamente diferente do que 

lemos em OG, um funcionamento que aproxima a posição-BF do sujeito-leitor. O editorial, na 

seção Opinião, representa, pois, a posição-jornal. Esta inclui seu leitor e o convoca à luta, 

reproduzindo aqui, mais uma vez, uma memória de militância.     

  Vitória, em SD14(OG), desempenha função de objeto direto do verbo “consolidou”; 

em SD12(BF) completa o sentido de “aprovados” desempenhando o papel de adjunto 

adnominal no sintagma “com uma vitória do impeachment”. Em ambos os casos, vitória está 

relacionada ao impeachment/golpe. Entretanto, o efeito de sentido de vitória em SD14(OG) é, 

para a posição-OG, positivo à medida em que produz um efeito de permanência, “oposição 

consolidou a vitória”. Isto é, esse valor positivo se marca no verbo “consolidar”, pois a vitória 

torna-se mais sólida, mais forte. Por outro lado, em SD12(BF), a posição-BF atribui um valor 

negativo que se marca por “vários projetos que prejudicam a classe trabalhadora”. A “vitória 

do impeachment”, portanto, é prejudicial pois “esses projetos seriam rapidamente aprovados”. 

Logo, vitória inscrita em FD1 e FD2 produz sentidos opostos. Em FD1, tem sentido positivo, 

de algo que fica ainda mais forte, sólido, e aqui ressoa o título da matéria sustando este sentido: 

“indecisos votam sim e abrem folga no placar”. Já em FD2 vitória tem sentido negativo, a 

“vitória do impeachment” causará prejuízos à classe trabalhadora. Tal funcionamento ilumina 

                                                 
40 SD12(OG) foi recortada de uma coluna assinada, ou seja, nela podemos demarcar o posicionamento de um 

sujeito-colunista que fala a seus leitores. O mesmo acontece na entrevista da qual SD10(BF) foi recortada em que 

há um sujeito-entrevistador e um sujeito-entrevistado. Vê-se importância em sinalizar esta diferença pois em um 

editorial, por exemplo, ou matérias não assinadas, os sentidos ali postos diluem-se na posição-jornal que os 

sustenta. Em matérias assinadas, colunas, etc., o registro que fica é o do sujeito-autor do texto. Nisso, há uma 

suposta brecha para o afastamento da posição-jornal. Portanto, é valido diferenciar os dois casos. 
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o antagonismo entre a posição-OG e a posição-BF, demonstrando aquilo que já dissemos antes: 

como uma mesma palavra pode assumir sentidos diferentes, ou melhor, opostos. 

 A palavra derrota em SD15(OG) ocupa a função núcleo do objeto direto do verbo 

“simboliza” e, em SD13(BF), ocupa a posição sintática de núcleo sujeito. A primeira fala sobre 

Dilma, a segunda sobre o golpe. Em SD15(OG), no sintagma “derrota individual da presidente” 

o termo “da presidente”, adjunto adnominal, traz o sentido: a presidente é derrotada. Na 

SD13(BF), no sintagma “a derrota do golpe” o termo “do golpe”, complemento nominal, produz 

o sentido: derrotar o golpe. A transição, de ordem sintática, de uma ideia de passividade para 

atividade implica em sentidos também diferentes para significar aquilo que foi/tem de ser 

derrotado. A derrota da presidente e a derrota do golpe são inscritos em processos discursivos 

distintos, dando a ver, outra vez, um processo de significação antagônico em se marcam as FD1 

e FD2. 

  O que tentamos sustentar é que as palavras do núcleo comum do sítio bélico de 

significância denunciam as relações de forças em jogo na tensão entre FD antagônicas e mais, 

desnudam o mecanismo de significação do acontecimento histórico através do acontecimento 

jornalístico, sustentando o imaginário de guerra, construindo a evidência: o impeachment/golpe 

é uma batalha. Esta evidência se constrói pela paráfrase que vai estabilizando determinado 

sentido na teia de repetições que se tece no discurso jornalístico. Assim se tece também um 

imaginário, isto é, um eixo de representações que vão sendo sedimentadas, na retomada de 

sentidos já ditos e, ao mesmo tempo, na projeção de sentidos a dizer.  

3.1.2 Outras palavras: discursivização do lugar do outro 

 Nos próximos quadros, podemos observar exemplos de palavras que só comparecem 

em O Globo ou Brasil de Fato demarcando diferença na seleção lexical. Dizendo de outro 

modo, nos quadros abaixo vê-se, no eixo da seleção, as palavras que comparecem em OG, mas 

que não comparecem em BF e vice-versa. Por este caminho, analisaremos semelhanças e 

dessemelhanças nos processos de discursivização do impeachment/golpe e do lugar discursivo 

atribuído ao outro conforme produzidos por cada posição-jornal. Veremos, ainda, pontos em 

que as tentativas de fechamento das FDs não dão conta dos furos, não dão conta das brechas 

deixadas pelos deslocamentos e atravessamentos constitutivos delas mesmas. 

Recorte 4 – palavras que comparecem somente em O Globo 

Vingança SD16(OG) A vingança, dizem aliados de Temer, é um prato que se come frio. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Desejo íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 
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Guerra SD17(OG) O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), saiu do plenário dizendo 

que a “luta está apenas começando”: - A guerra será lenta, gradual, segura e 

prolongada.  O vice não reúne a menor condição de comandar o país. (O Globo, 18 

abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

 

Estratégia SD18(OG) A estratégia do governo é discutir o processo de forma técnica e jurídica 

com os senadores, na expectativa de que no Senado o peso político seja menor do 

que na Câmara. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara e 

no Planalto, País, p. 5) 

Ofensiva SD19(OG) O governo já iniciou também a preparação de uma ofensiva jurídica 

para contestar o resultado da votação, sob o argumento de que a análise do processo 

extrapolou o objeto da denúncia. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do 

PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Defesa SD20(OG) Em sua nota, Wagner reforçou a defesa da presidente, lembrando que 

ela teve 54 milhões de votos e não cometeu crime de responsabilidade. (O Globo, 

18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Ataques SD21(OG) Com clima tenso, votação é marcada por ataques a cunha até de quem 

era favorável ao afastamento. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos 

voltam sim e abrem folga no placar, País, lide, p. 6) 

Alistaram SD22(OG) A carta veio dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ter 

acatado o pedido de impedimento e de Temer ter desmentido dois ministros de 

Dilma, que o alistaram na linha de frente da resistência ao impeachment: “Não disse 

isso em momento algum”, afirmou categórico. (O Globo, 18 abr. 2016. Desejo 

íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

QG SD23(OG) Lula passou a maior parte do dia com Dilma, mas voltou para o hotel 

que se transformou em seu QG pouco antes da votação, e retornou ao Alvorada 

quando 113 votos já haviam sido dados. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio 

Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

Front SD24(OG) Próximo front (O Globo, 18 abr. 2016. País, p. 8) 

Armas SD9(OG) O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para 

espichar ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o 

discurso do golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, 

p. 8) 

Capitão SD25(OG) Capitão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o 

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), é investigado 

em um procedimento que anda a passos muito mais lentos do que o contra a 

mandatária. (O Globo, 18 abr. 2016. As artimanhas de Cunha para salvar a pele, 

País, p. 11) 
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Chefe SD26(OG) Como tem sido nos últimos meses na repercussão de toda notícia 

negativa para o governo Dilma e, mais recentemente, sobre o ex-presidente Lula, 

convertido em chefe das forças de defesa da cidadela do Planalto sob controle do 

PT. (O Globo, 18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Trincheira SD27(OG) “Renan precisa entender que deve deixar a trincheira da Dilma” – disse 

um peemedebista. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, o senhor do tempo no Senado, 

País, p. 10) 

Mira SD28(OG) O que vem aí/ chefes do legislativo na mira da Lava-Jato (O Globo, 18 

abr. 2016. País, p. 10-11) 

Minar SD29(OG) Os próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado e 

o foco é salvar o partido e Lula. Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e 

Lula vão comandar uma mobilização nacional e internacional para denunciar o 

golpe, levando para o palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades 

políticas internacionais para minar o governo Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Letal SD30(OG) É indiscutível que este cenário será letal para todos: para Dilma, PT e 

Lula, porque serão mais fortemente responsabilizados pela catástrofe, e para a 

aliança que terá assumido o governo, ao lado de Temer, por não ter estabilizado o 

país. (O Globo, 18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Estado de 

defesa 

SD31(OG) Uma vez decretado o “estado de defesa”, após ouvidos o Conselho da 

República e o de Defesa Nacional (que não foram até hoje constituídos), a 

presidente seria dotada de poderes extraordinários, próprios de uma situação de 

guerra ou de enorme catástrofe natural. (O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, 

Opinião, p. 18) 

Linha de 

frente da 

resistência 

SD22(OG) A carta veio dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ter 

acatado o pedido de impedimento e de Temer ter desmentido dois ministros de 

Dilma, que o alistaram na linha de frente da resistência ao impeachment: “Não disse 

isso em momento algum”, afirmou categórico. (O Globo, 18 abr. 2016. Desejo 

íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Tomado de 

Assalto 

SD32(OG) Um lugar que deveria respeitar as leis e as instituições é literalmente 

tomado de assalto por pessoas que prometem violar essas mesmas leis e instituições. 

(O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 18) 

Segurança 

nacional 

SD33(OG) Logo, inexiste qualquer justificativa razoável para o Senado não dar 

início à fase de julgamento da presidente com urgência máxima, obedecidos todos 

os trâmites legais, com respaldo do STF. Chega a ser uma questão de segurança 

nacional. (O Globo, 18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Mobilização  SD34(OG) “Dilma não vai ficar isolada no Alvorada esperando a sentença. Vai 

usar esses seis meses para denunciar o golpe ao mundo inteiro e mostrar que Michel 

está acenando para o mercado e tirando direito de trabalhadores. Lula vai estar nas 
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ruas e a mobilização vai crescer muito” (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: 

Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Desmobilizar SD35(OG) “Não vamos desmobilizar. Agora é todo esforço no Senado. O Senado 

é a casa da federação, ali se reflete muito a posição dos governadores.” [declaração 

de um auxiliar de Dilma] (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na 

Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Grupos de 

militantes 

SD36(OG) Na ausência de qualquer narrativa crível, a presidente Dilma, o ex-

presidente Lula e o PT optaram pela radicalização. O palácio do Planalto, vazio de 

interlocutores confiáveis e reconhecidos, foi preenchido por grupos de militantes 

que mais parecem uma horda de bandoleiros. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Radicalização, Opinião, p. 18) 

Período de 

conflitos 

SD37(OG) “Minha revolta é por conta da injustiça de se querer tirar uma presidente 

constitucionalmente eleita sem motivo válido. Haverá um longo período de 

conflitos.” [declaração de Ana Luiza Backer (manifestante)] (O Globo, 18 abr. 

2016. Paixões divididas pelo ‘muro do impeachment’, País, p. 14) 

Revolta SD38(OG) Revolta/ Indignação do PT na Câmara e no Planalto (O Globo, 18 abr. 

2016. País, p. 5) 

Recorte 5 – palavras que comparecem somente em Brasil de Fato 

Derrotando SD14(BF) Esse governo Dilma, que acompanhamos até aqui, acabou. A partir de 

maio, mesmo derrotando os setores que querem o impeachment no Senado, será 

um novo governo. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil 

de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 4) 

Combate SD14(BF) Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua 

gangue ficam impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome 

do combate à corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a 

Constituição e inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente 

que não era nem sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Missão SD15(BF) No entanto, mais que isso, a missão de Temer é aumentar a exploração 

aos trabalhadores para que os empresários tenham mais lucro. Na cabeça deles, 

com o empresário tendo mais lucro a economia vai crescer. Mas isso não acontece 

na realidade. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 5) 

Derrubassem SD14(BF) Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua 

gangue ficam impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome 

do combate à corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a 

Constituição e inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente 
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que não era nem sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Enfrentamentos SD16(BF) Um eventual governo Temer provocará o aumento da luta de classes, 

das mobilizações, das greves e os enfrentamentos. Esse é o cenário visualizado 

por João Pedro Stedile, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), caso o processo de cassação do mandato da presidente Dilma 

Rousseff seja aprovado no Senado. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até 

coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

Soldados SD9(BF) Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe 

foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Colete à prova 

de balas 

SD9(BF) Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe 

foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Plano de 

emergência 

SD17(BF) Quando esse processo de impeachment acabar, os movimentos 

populares vão apresentar a “Carta do Povo Brasileiro”. Nossa intenção é 

justamente inverter a lógica da famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, publicada pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), em 2002. Nessa carta vamos traçar um plano de 

emergência para, pelo menos, barrar o avanço da crise econômica. [declaração de 

João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até 

coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5) 

Mobilizações SD18(BF) Um eventual governo Temer provocará o aumento da luta de classes, 

das mobilizações, das greves e os enfrentamentos. Esse é o cenário visualizado 

por João Pedro Stedile, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), caso o processo de cassação do mandato da presidente Dilma 

Rousseff seja aprovado no Senado. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até 

coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

 Os recortes nos permitem entrever uma regularidade que mais uma vez atesta o terreno 

da disputa, da guerra. Além da seleção de palavras bélicas para falar sobre o 

impeachment/golpe, pode-se interpretar um funcionamento no tocante a relação com o outro 

(recapitulando o mapeamento que fizemos antes, este outro em FD1, dominante em OG, está 

representado por Dilma, Lula, PT, a esquerda; em FD2, dominante em BF, está representado 

por Temer, Cunha, os golpistas, a direita). Trata-se de representar o outro como motivo de 

existir guerra, o outro é o inimigo. Isso pode ser observado em boa parte dos enunciados 

formulados que se refiram ao outro. Carece explicar melhor. 

 Algumas SDs introduzidas nos quadros acima podem ser tomadas como exemplares 

deste funcionamento de atribuir ao outro a causa da guerra, isto é, o sítio bélico de significância 
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comparece ao falar sobre o outro. Designar o outro como agente causador da guerra se produz 

por dois processos: uso de discurso relatado41; e ao dizer sobre o outro42 (recuperando a noção 

de discurso sobre já discutida neste trabalho). 

 Exemplificando o primeiro processo, começando por OG, destacamos:  

1) SD17(OG) O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), saiu do plenário dizendo 

que a “luta está apenas começando”: - A guerra será lenta, gradual, segura e prolongada [...].  

Nesta SD, vê-se, primeiro, o destaque entre aspas no dizer do outro em uma forma de 

simulação de discurso indireto, o que Authier-Revuz (1998) chama de DI quase-textual ou ilha 

textual. Assim, o explica a autora:  

DI quase-textual: ele diz que “........”, muito usada na imprensa e nos textos 

teóricos, citando vastamente algum autor. Essa forma particular de DI 

corresponde à descrição – errônea – que é dada do DI: subordinação a partir 

de um DD com os ajustes mínimos feitos por essa subordinação nos elementos 

dêiticos, mas conservando todas as escolhas lexicais da forma relatada. [...] 

Notemos que não é o caso de analisar o DI quase-textual como um DI 

“seguindo de DD”...: a parte entre aspas não é DD: o funcionamento dos 

dêiticos – calculados na situação E – o exclui dessa possibilidade; de fato, 

semioticamente, é uma “ilha textual” [...] (AUTHIR-REVUR, 1998, p. 157-

158, aspas e grifos da autora)  

Interessante observar aqui uma formulação que lança mão do verbo dizer seguido do 

conectivo introdutor da fala do outro. E o que temos em seguida é um enunciado aspeado.  Uma 

ilha textual materializada numa formulação de tipo “Ele disse que ‘X’”. A menção ao dizer do 

outro comparece demarcada com aspas engendrando uma dupla delimitação nesse enunciado 

da seguinte forma: José Guimarães saiu do plenário dizendo que “X” + uso das aspas (“luta está 

apenas começando”). Em seguida, o discurso direto introduzido pelo travessão. Além disso, na 

fala citada do líder do governo, introduzida por travessão, parece haver brecha para o equívoco, 

já que este sujeito adjetiva a guerra como segura. Mas qual guerra é segura, e segura para quem? 

Assim parece irromper uma vez mais a contradição, a falha. Entretanto, e isto já foi comentado 

em análise na seção anterior43, a falha parece não ser comportada pela posição-OG, o espaço 

onde ela “é permitida” é o espaço em se relata o que outro diz. 

2) SD29(OG) “[...] Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão 

comandar uma mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe, levando para o 

                                                 
41 Um exame profundo das formas de discurso relatado é encontrado em Authier-Revuz (1998), especialmente 

no capítulo Observações no campo do discurso relatado. 
42 Que também se trata de uma forma de discurso outro. 
43 Cf. página 70 
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palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas internacionais para minar 

o governo Temer.”  

Aqui o uso de discurso indireto cita o dizer do outro em que comparecem as palavras 

comandar, mobilização, golpe e minar. Instaura-se nesse e em muitos outros enunciados um 

sentido de belicismo atribuído ao outro. O outro diz que irá comandar uma mobilização. O outro 

diz que é golpe. O outro diz que vai minar o governo Temer. 

3) SD34(OG) “Dilma [...] vai usar esses seis meses para denunciar o golpe ao mundo 

inteiro [...]. Lula vai estar nas ruas e a mobilização vai crescer muito”.  

 Esta SD reproduz a fala do senador Lindbergh Faria (PT-RJ), demarcando-a com o 

emprego de aspas, como exterior, portanto. Comparecem as palavras golpe e mobilização 

novamente no dizer marcadamente do outro. O mesmo acontece na SD35(OG) que reproduz a 

fala de um auxiliar de Dilma: “Não vamos desmobilizar. Agora é todo esforço no Senado [...]”; 

e na SD37(OG) reproduzindo a fala de uma manifestante contra o impeachment/golpe: “Minha 

revolta é por conta da injustiça de se querer tirar uma presidente constitucionalmente eleita sem 

motivo válido. Haverá um longo período de conflitos.”  

 O segundo processo se dá nas formulações construídas pelo jornal para narrar, relatar, 

descrever, explicar os eventos para o leitor. Neste processo, se discursiviza os acontecimentos 

históricos e, inevitavelmente, se discursiviza o outro ao falar sobre, explicar sua posição, 

atitudes e ideias. Para exemplificar este processo, temos alguns exemplos nos quais se inscreve 

um léxico bélico no que é dito sobre o outro: 

1) SD19(OG) O governo já iniciou também a preparação de uma ofensiva jurídica [...]; 

SD23(OG) Lula passou a maior parte do dia com Dilma, mas voltou para o hotel que se 

transformou em seu QG pouco antes da votação [...];  SD9(OG) O PT e o ex-presidente Lula, 

por outro lado, vão usar todas as armas para espichar ao máximo o calendário do impeachment 

no senado para reforçar o discurso do golpe [...]; SD36(OG) Na ausência de qualquer narrativa 

crível, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o PT optaram pela radicalização. O Palácio 

do Planalto, vazio de interlocutores confiáveis e reconhecidos, foi preenchido por grupos de 

militantes que mais parecem uma horda de bandoleiros; SD18(OG) A estratégia do governo é 

discutir o processo de forma técnica e jurídica com os senadores; SD26(OG) [...] o ex-presidente 

Lula, convertido em chefe das forças de defesa da cidadela do Planalto sob controle do PT. 

A formulação do discurso sobre o outro vai tecendo um eixo de representações, um 

imaginário sobre este outro. Em SD19(OG), é o governo Dilma que prepara uma ofensiva; na 

SD23(OG), Lula e Dilma passam o dia em seu QG (quartel general); na SD36(OG), militantes 

(de esquerda) que mais parecem uma horda de bandoleiros invadem o Palácio do Planalto. 
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De passagem, cabem mais dois comentários: um sobre a SD26(OG), outro sobre a 

SD18(OG).  

Na SD26(OG), funciona uma rara (talvez falha) representação produzida pela posição-

OG do governo Dilma e do ex-presidente Lula: a da posição de defesa – representação mais 

frequente em BF. Isto é, na maioria das formulações constituídas pela posição-OG o governo 

Dilma, Lula, a esquerda, os movimentos sociais são postos do lado do ataque (à democracia, às 

instituições, à ordem, ao processo de impeachment, por aí vai). Na SD em tela, podemos 

vislumbrar uma dessas ocorrências em que a construção da imagem de um inimigo atacante 

parece falhar, entendendo que quem se defende é quem está sob ataque: “o ex-presidente Lula, 

convertido em chefe das forças de defesa da cidadela do Planalto”.  

Em SD18(OG), vemos o comparecimento de estratégia que, em nosso gesto de 

interpretação, se inscreve no sítio bélico. No entanto, é comum encontrar esta palavra também 

em outros sítios como o econômico e o esportivo em que comparecem formulações do tipo 

estratégia de negócios, estratégia de mercado, estratégia de marketing, estratégia de jogo, 

entre outras já cristalizadas tanto quanto no que se refere à estratégia militar, de guerra. O que 

vale a pena ser observado é que tanto no sítio da guerra, quanto no econômico ou no esportivo 

há algo da ordem da disputa em voga; há empresas concorrentes, times adversários, exércitos 

inimigos. Isso abre o caminho dos sentidos para a polissemia de modo que os sítios bélicos, 

econômico, esportivo venham a se atravessar. 

Passando para BF, começamos destacando que nele não abunda o primeiro processo, 

por isso não daremos ênfase ao mesmo. A respeito do segundo processo, em que palavras 

bélicas comparecem no discurso sobre o outro, podemos destacar:  

 1) SD14(BF) Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua 

gangue ficam impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome do combate à 

corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a Constituição e inclusive 

permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente que não era nem sequer culpada; 

SD15(BF) No entanto, mais que isso, a missão de Temer é aumentar a exploração aos 

trabalhadores para que os empresários tenham mais lucro; SD16(BF) Um eventual governo 

Temer provocará o aumento da luta de classes, das mobilizações, das greves e os 

enfrentamentos; SD9(BF) Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez, o 

golpe foi sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata.  

 As SDs acima permitem apreender, como dissemos, o funcionamento do discurso 

sobre na representação do outro inscrevendo-o na região bélica como agente causador da 
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guerra. Enfim, é válido ressalvar que as SD15 e 16(BF) foram recortadas de uma entrevista. 

Assim, os dizeres do entrevistado (João Pedro Stedile da direção do MST), apesar de em poucos 

momentos comparecer aspeados, são indicados como resposta a uma pergunta do entrevistador 

comparecendo abaixo da pergunta sem outras marcas (aspas, travessão, discurso indireto) 

possibilitando, em certa medida, homogeneização dos dizeres à FD2. 

 Logo, os recortes 4 e 5 nos dão uma visão ampliada da formação do sítio bélico e da 

seleção lexical aí delimitando as fronteiras do que pode (deve) ser dito e do que não pode (ser) 

e não é dito. Observamos, conforme apontado, que pela escolha de palavras o 

impeachment/golpe é inscrito nesta zona semântica de guerra. O objeto de discursivo em 

questão é significado em relação parafrástica pelos seguintes itens lexicais: batalha (“batalha 

no congresso”, “a batalha segue no senado e nas ruas”); luta (a “luta está apenas começando”, 

“o desfecho da luta que estamos travando”); guerra (“a guerra será lenta”). Nesse processo de 

produção de sentidos, estamos diante de um cenário hostil, letal, marcado por enfrentamentos, 

combate, vingança, ofensiva, ataque e defesa; mobilizações, missão, plano de emergência e 

estratégia; front, linha de frente da resistência, soldados, militantes, capitão e chefe em seus 

QGs; minas, armas, colete à prova de bala e trincheira.  

Com isso, a significação do objeto de discurso em jogo vai tomando forma. Pelas 

materialidades linguísticas, o discurso jornalístico vai saturando de sentidos o 

impeachment/golpe a ponto apagar outros processos significativos, produzindo, desse modo, a 

evidência de que o campo da política está para o campo de batalha; política é guerra. Conforme 

vimos, a política é a priori significada como guerra. Dessa forma, uma nova pergunta se anuvia: 

não seria a política o meio de se evitar a guerra? 

Antes de prosseguir, abro um parêntese para comentar rapidamente sobre 

materialidades. Pensar as materialidades discursivas é pensar também no lugar do entremeio 

em que a AD se molda, visto que o caráter material do discurso se constitui na e pela língua-

história-ideologia. Logo, a materialidade discursiva é linguística porque é na língua – nas 

palavras, nas estruturas sintáticas, ou mesmo na falta delas – que o discurso ganha corpo 

(a)tingível. É histórica porque não é produto, é processo pavimentado por contradição e 

historicidade. É ideológica porque é revestida por um efeito de evidência que intervém no 

movimento (necessário) de interpretação. Preferi o termo materialidade linguística acima, por 

um lado, para restringir os sentidos de materialidade discursiva àquilo que tange 

particularmente à língua, em nosso caso, as palavras; por outro lado, para indicar o processo no 

qual o discurso se torna material.  

Fechando este parêntese, vamos adiante.  
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3.2 O trabalho da visibilidade: o corpo da palavra, heterogeneidade enunciativa e 

enunciados divididos 

 Na introdução deste trabalho, colocamos algumas questões para o corpus e começamos 

analisando sentidos produzidos por SD recortadas das capas dos jornais. Isso se justifica pelo 

potencial de captura do olhar que possui a capa, haja vista sua configuração historicamente 

definida pela prática editorial jornalística. A capa é a parte do jornal vista primeiro. Ela destaca 

as notícias mais relevantes a serem lidas, sumariza os itens, resume o que será lido nas páginas 

seguintes. A capa interpela o leitor, convoca-o a ler de um certo modo; impõe a leitura primeiro 

desta ou daquela notícia, conduz seu olhar numa linha vertical traçada da parte superior a 

inferior determinando o que é posto como mais (na parte superior) ou menos (na parte inferior) 

relevante. Por esse motivo, optou-se aqui pela retomada deste ponto de partida.  

 Assim, nos pareceu interessante começar pelo espaço de maior visibilidade do jornal, 

aquele contendo elementos como: manchete (em letras geralmente garrafais, em caixa alta ou 

não, em negrito); chapéu (elemento que tem função dar o tom da manchete, uma espécie de 

índice ou tópico em poucas palavras); linha fina (parte que resume, explica do que se trata a 

manchete de modo a condensar o texto que será lido evocando o papel de um resumo, isto é, o 

de estabelecer uma relação ilusória de substituição/equivalência entre resumo e texto); foto de 

capa (enquadre imagético relacionado à manchete ou a outro conteúdo em destaque). São tais 

componentes que, como dissemos, gerenciam o olhar e o direcionamento da leitura na 

superfície do jornal, parte que funciona como vitrine do conteúdo interno dos cadernos, 

conferindo maior visibilidade ao que, da posição-jornal, é o mais importante a ser 

visto/lido/noticiado. 

 De imediato, vale destacar que introduzimos, nesta seção, outra metodologia de 

análise. Para descrever o funcionamento do trabalho da visibilidade nos jornais não seria 

suficiente proceder com os recortes nos quadros anexos, que são transcrições textuais apenas, 

tal qual fizemos na seção anterior. Aqui recorro ao recurso de print screen nos arquivos digitais 

do corpus para prosseguir com a análise. Para tanto, algumas sequências imagético-textuais 

serão recortadas a fim de viabilizar a análise de aspectos do corpo das palavras, sua disposição 

no papel, suas marcas. Ao proceder tais recortes, os introduziremos aqui pela sigla SDI 

(sequência discursiva imagético-textual em que texto e imagem se fundem). Este procedimento 

metodológico nos permite acessar as configurações visuais que, em conjunto com o texto, 

produzem seus efeitos.  

Passamos, agora, a uma segunda etapa em que busco refletir a respeito da 

corporificação da palavra, isto é, as características que dão contornos à materialidade 
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linguística. Entenda-se que tais características são: caixa alta, negrito, itálico, tamanho da fonte, 

cor, disposição da palavra na página, aspas, travessão, entre outras. São recursos tipográficos, 

marcas impressas na palavra que também significam. Olhar para o corpo das palavras nos 

permite observar outra dimensão na análise que tecemos até este momento. Iremos, ao examinar 

com este enfoque, ao encontro de algo que não se pode ignorar quando um corpus é montado a 

partir de jornais. Refiro-me, consoante à Medeiros (2003), à visibilidade. Nas palavras da 

autora, pode-se definir visibilidade como “o trabalho sobre o corpo da palavra que a destaca 

das outras palavras” (p. 151), isto é, como a própria elabora: 

No jornal, as palavras têm imagem, forma, cor. Têm corpo. Elas se destacam 

uma das outras. Caixa alta, negrito, itálico, tipo de letra trabalham sua 

inscrição no jornal. Trabalham a diferença que as faz significar. Aí as 

formações discursivas materializam-se não apenas na palavra como signo 

linguístico, mas na forma da palavra, na sua semiotização. Aí o corpo 

configura o sentido. (MEDEIROS, 2003, p. 150-151) 

O trajeto que se fará para pensar sobre a visibilidade atravessa as noções de formação 

discursiva – articulada ao interdiscurso e condições de produção –, heterogeneidade enunciativa 

e enunciados divididos. Para tanto, voltaremos à noção de FD (abordada nas seções 1.3, 1.4 e 

3.1) e traremos à baila o que propõe Authier-Revuz (1990) acerca da heterogeneidade 

enunciativa para adiante alinhá-las ao conceito de enunciado dividido (Courtine, [1981] 2014). 

 Os textos jornalísticos componentes de nosso corpus, sejam eles não assinados 

(notícias, editoriais) ou assinados (colunas, entrevistas) são compreendidos, quando lidos da 

primeira página do jornal à última, como um conjunto heterogêneo que traça percursos de 

sentido tanto pela via da matéria textual quanto pela maneira como se organiza e se corporifica. 

Trata-se de um conjunto heterogêneo por três motivos principais: 1) pela heterogeneidade de 

características formais dos textos, isto é, em uma edição de jornal mais de um gênero textual se 

faz presente, como dissemos: entrevistas, notícias, artigos de opinião; 2) pela heterogeneidade 

que constitui o discurso e pelas mostras de heterogeneidade que podem deixar marcas; 3) pela 

heterogeneidade das posições discursivas. 

 Para tanto, voltamos um pouco no que já expomos anteriormente para recuperar a 

noção de formação discursiva sobre a qual parece indispensável tecer mais considerações.  

 Foucault (1969), pensado questões pertinentes ao discurso, formula um conceito de 

FD que veio a ser absorvido e deslocado por Pêcheux. Em Foucault lemos: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
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regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva – evitando, assim, palavras demasiado carregadas de condições e 

consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, tais 

como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade”. 

(FOUCAULT, [1969] 2016, p. 47, aspas do autor)  

 Foucault já anunciava a premissa fundamental do funcionamento de uma FD: a 

regularidade. Ainda com o autor, ficamos sabendo que as formações discursivas, em tal 

perspectiva, seguem regras de formação, as quais são definidas como: 

[...] as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição 

(objetos, modalidade de enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras 

de formação são condições de existência (mas também de coexistência, de 

manutenção, de modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição 

discursiva. (FOUCAULT, [1969] 2016, p. 47) 

 Dessas regras de formação, podemos extrair outra premissa fundamental: a 

possibilidade de desregulação. Ou seja, a condição paradoxal de existência de uma FD é abrigar 

regularidades que repousam sobre a possibilidade de se desregular. A partir de Foucault, a 

noção foi reformulada por Pêcheux e articulada a dois outros conceitos, a saber: condições de 

produção e interdiscurso. Passa assim a ser entendida como aquilo que determina 

o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma harenga, um sermão, 

um panfleto, uma exposição, um programa) a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, isto é, numa certa relação de lugares no interior do aparelho 

ideológico, e inscrita numa relação de classes. Diremos, então, que toda 

formação discursiva deriva de condições de produção específicas [...]. 

(PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1997, p. 166-167, grifos dos autores) 

  Nessa direção, as FD articulam em seu interior três processos: as redes parafrásticas, 

estabilizando sentidos; a polissemia, promovendo rupturas; e os pré-construídos, conferido os 

sentidos tomados pelo sujeito, identificado com FD, como “sempre aí”. Como explica Soares: 

A paráfrase – em que enunciados são retomados e reformulados em um 

esforço de fechamento de suas fronteiras na busca da preservação de sua 

identidade. A polissemia – em que as fronteiras de uma FD são rompidas, 

instalando a multiplicidade de sentidos. “Embaralhando”, segundo ORLANDI 

(1983), os limites entre FD’ s (SOARES, 2006, p. 28, aspas do autor). 

 E, ainda: 

O pré-construído remete assim às evidências através das quais o sujeito dá a 

conhecer os objetos de seu discurso: “o que cada um sabe ou pode ver em uma 

situação dada e determina o que pode ser dito” (BRANDÃO, 2002, p. 39 apud 

SOARES, 2006, p. 28, grifos do autor). 
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Assim, a FD é o que determina, numa conjuntura dada, o que pode e deve ser dito e 

ainda o que não pode e não deve ser dito. São as FD que regulam “a referência à interpelação-

assujeitamento do indivíduo em sujeito de seu discurso” (COURTINE, 2016, p. 38). Como 

consequência, entende-se que “os sujeitos falantes, tomados na história, possam estar de acordo 

ou se confrontar sobre o sentido a dar às palavras, falar diferentemente embora falem a mesma 

língua” (COURTINE, 2016, p. 38) porque “uma FD não é ‘uma linguagem para todos’, 

tampouco ‘cada um com sua linguagem’, mas ‘as linguagens em um mesmo’” (COURTINE, 

2016, p. 39, aspas e grifos do autor).  

 Com efeito, Courtine considera uma FD como heterogênea em relação a si mesma. 

Assim, entende-se que ela não se fecha completamente. Sua margem é instável, logo “não 

consiste em um limite traçado de uma vez por todas que separa um interior e um exterior, mas 

se inscreve entre diversas FD como uma fronteira que se desloca em função das questões de 

luta ideológica” (COURTINE, 2016, p. 39, grifos do autor). Define-se, desta maneira, as FD 

como regiões situadas no interdiscurso, sendo o interdiscurso que (re)configura suas fronteiras, 

isto é, “o interdiscurso de uma formação discursiva pode assim ser tomado como o que regula 

o deslocamento de suas fronteiras” (COURTINE, 2016, p. 40, grifos do autor). Destaca-se, 

portanto, que uma FD se constitui por pontos de heterogeneidade dada a movência de suas 

bordas. Esses pontos de heterogeneidade são característicos tanto das FD quanto do próprio 

discurso. 

 Vejamos, a partir disso, a noção de heterogeneidade. Para tanto, nos apoiaremos em 

Authier-Revuz (1990). A heterogeneidade, para autora, em linhas gerais, consiste nas formas 

em que se faz presente o outro no discurso. Conforme Authier-Revuz, a heterogeneidade do 

discurso pode ser constitutiva ou mostrada.  

 A constitutiva é a própria condição de constituição do discurso. Em todo discurso, 

ainda que se apresente como homogêneo, há sempre o Outro aí inscrito – este Outro, com 

maiúscula, corresponde ao (não)lugar do inconsciente e do interdiscurso, sendo, pois, o Outro 

irrepresentável. A homogeneidade do discurso, portanto, é uma ilusão ou efeito necessário à 

própria produção de discurso. Dessa maneira, a heterogeneidade constitutiva é aquela da ordem 

da “exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, não localizável e não representável no 

discurso que constitui, aquele do Outro do discurso – onde estão em jogo o interdiscurso e o 

inconsciente [...]” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32). O Outro, do qual nos fala Authier-Revuz, 

portanto, é justamente aquele que fala antes, em outro lugar. O Outro esquecido, impossível 

para o sujeito acessar, mas que o acessa. Sobre o Outro o sujeito não exerce controle, ele apenas 
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toca o sujeito e constitui suas práticas discursivas. Em suma, todo discurso é fundamentalmente 

heterogêneo.  

 A heterogeneidade mostrada é aquela identificada “como formas linguísticas de 

representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade 

constitutiva do seu discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26). A heterogeneidade mostrada 

ilumina a oposição entre o discurso do um, “este que vos fala”, interior, ao discurso do outro, 

“aquele lá”, exterior. Com isso, a forma mostrada circunscreve e ao mesmo tempo opõe o outro 

ao restante do discurso – no qual se pretende sustentar a ilusão de homogeneidade, como 

dissemos acima. Ela aponta, então, para o exterior delimitando o interior. Esta forma de 

heterogeneidade é organizada em duas formas derivadas: a heterogeneidade mostrada marcada 

e a não marcada. Baalbaki, a respeito das formas marcada e não marcada, assim escreve: 

As formas marcadas de heterogeneidade mostrada (discurso direto, discurso 

indireto, aspas, etc.) representam uma negociação com as forças da 

heterogeneidade constitutiva que, pela construção de desconhecimento desta, 

produzem uma representação ilusória, porém necessária, para que o discurso 

possa ser mantido. As formas não marcadas de heterogeneidade mostrada 

(discurso indireto livre, ironia, etc.) representam uma outra maneira de 

negociação com a heterogeneidade constitutiva. Trata-se de uma forma mais 

arriscada, pois joga com a diluição do outro no um. (BAALBAKI, 2010, p. 

82) 

Authier-Revuz identifica algumas formas de interferência do outro na cadeia do 

discurso em enunciação, se manifestando como pontos de heterogeneidade. Entre algumas 

formas que se destacam podemos citar: 1) discurso relatado, nas formas de discurso direto, 

discurso indireto, entre outras; 2)  formas autonímicas em que palavras do outro são inseridas 

através de aspas, itálico, negrito, entonação diferenciada, comentário; 3) e outras formas mais 

complexas, como escreve Baalbaki, “mais arriscadas”, em que a fronteira linguística evanesce 

diante do entrelaçar de vozes como na ironia, na alusão, na imitação. Além dessas, outras 

formas que bem representam pontos de heterogeneidade são:   

Uma outra língua; um outro registro discursivo, familiar, pedante, 

adolescente, grosseiro etc.; um outro discurso, técnico, feminista, marxista, 

jacobino, moralista etc, que pode ser somente caracterizado como discurso dos 

outros, discurso usual se assim se quiser, de alguns outros, de um outro 

particular; uma outra modalidade de consideração de sentido para uma 

palavra, recorrendo explicitamente ao exterior, um outro discurso 

especificado, ou aquele da língua como lugar da polissemia, homonímia, 

metáfora, etc... afastadas ou ao contrário invocadas para constituir o sentido 

da palavra. Nos dois casos, ao lado do sentido dado como corrente, um sentido 

é constituído por uma palavra por referência a um ou outros sentidos 

produzidos alhures, no interdiscurso ou na língua; uma outra palavra, 

potencial ou explícita nas figuras de reserva (X, enfim X, se assim se quer; X 
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se assim se pode dizer; de qualquer forma, admitimos...) de hesitação e de 

retificação (X ou melhor Y; X, eu deveria ter dito Y; X, quer dizer...; X, ou 

quase diria Y), de confirmação (X e é bem X o que estou querendo dizer; X é 

o que deve ser dito), variante, inversa das precedentes; um outro, o 

interlocutor, diferente do locutor e a este título suscetível de não compreender, 

ou de não admitir (se você entende o que quero dizer; se o senhor me permite 

a expressão; perdoe-me o termo; se você quiser assim...) operações 

implicitamente admitidas como indo de si para fora do discurso [...] 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 30-31) 

E, ainda, prossegue a autora: 

Ao nível da cadeia do discurso, localizar um ponto de heterogeneidade é 

circunscrever este ponto, ou seja, opô-lo por diferença do resto da cadeia, à 

homogeneidade ou à unicidade da língua, do discurso, do sentido etc.; corpo 

estranho delimitado, o fragmento marcado recebe nitidamente através das 

glosas de correção, reserva, hesitação... um caráter de particularidade 

acidental, de defeito local. Ao mesmo tempo, remete a um alhures, a um 

exterior explicitamente especificado ou dado a especificar, determina 

automaticamente pela diferença um interior, aquele do discurso; ou seja, a 

designação de um exterior específico é, através de cada marca de distância, 

uma operação de constituição de identidade para o discurso. (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p. 31) 

Pontualmente, o que dissemos no início desta seção a respeito do corpo da palavra, 

suas diversas marcas tipográficas, se explicita melhor agora. A corporificação das palavras 

possibilita “localizar um ponto de heterogeneidade”, “circunscrever este ponto” e “opô-lo por 

diferença do resto da cadeia, à homogeneidade ou à unicidade da língua, do discurso, do 

sentido”. O corpo das palavras pode denunciar as tentativas de isolar “o corpo estranho”, o 

outro, o exterior, demarcando, assim, a fronteira do que é interior, da unidade, do homogêneo. 

 Com isso, retomo o que antes analisamos como SD1(OG), SD2(OG), SD1(BF) e 

SD2(BF), para, agora, voltarmos a elas como sequências discursivas imagético-textuais (SDI).  

 SDI1(OG): 
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(O Globo 18 abr. 2016. Capa) 
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SDI1(BF): 

 

(Brasil de Fato, 18 abr. 2016. Capa) 

 Além delas, introduzo duas outras SDI. Vejamos: 

 SDI2(OG) 

  

(O Globo, 18 abr. 2016, p. 4)  
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SDI2(BF)  

 

(Brasil de Fato, 18 abr. 2016, p. 3) 

 Nas SDI2(OG) e SDI2(BF), vemos o emprego do sintagma um golpe comparecendo, 

respectivamente, entre aspas e sem aspas. O uso das aspas, contudo, merece algumas 

considerações.  

 As aspas demarcam distância em relação ao objeto de discurso considerado exterior, 

este ponto de heterogeneidade o qual não se permite misturar, não pode se passar por 

homogêneo. Marca-se a distância de um enunciado formulado alhures que só pode ser 

homogêneo em outra FD. Em SDI2(OG), faz-se preciso distinguir, portanto, o discurso do 

outro; nela, um golpe, se configura como “um corpo estranho, um objeto ‘mostrado’ ao 

receptor; desse modo, pode-se considerar essas palavras aspeadas como ‘mantidas a distância’, 

em um primeiro sentido, como se segura com dificuldade um objeto que se olha e que se 

mostra” (AUTHIER-REVUZ, 2016, p. 202, aspas e grifo da autora). São as aspas, para tanto, 

um dos elementos com função de marcar os pontos de heterogeneidade que vêm interferir no 

discurso. Assim, elas isolam “um outro discurso, técnico, feminista, marxista, jacobino, 

moralista etc. que pode ser somente caracterizado como discurso dos outros, discurso usual se 

assim quiser, de alguns outros, de um outro particular” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 30).  

 Na SDI2(OG), a palavra golpe, trata-se, “para petistas”, de uma “conspiração”. 

Novamente, retomando a análise da palavra que fizemos na seção anterior, golpe se inscreve (e 

só pode se inscrever) no discurso formulado pela posição outra, em outra FD, “nesse sentido, 

podem-se considerar as aspas como os ‘antilapsos’ [...]. As palavras aspeadas são palavras 

assinaladas como ‘deslocadas’, ‘fora de seu lugar’, pertencentes e apropriadas a outro discurso” 

(AUTHIER-REVUZ, 2016, p. 204-205, aspas da autora).  

 Na SDI2(BF), observamos outro funcionamento. O sintagma um golpe é posto em 

homogeneidade com restante do enunciado e, além disso, comparece numa manchete, em fonte 

grande, em negrito. Um golpe, para a posição-BF, pode ser dito e diluído na homogeneidade de 

seu discurso.  
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 É possível iluminar em relação aos objetos de discurso em disputa, neste momento, 

uma regularidade no corpus a qual pode ser tratada como paralela entre OG e BF. Expliquemos: 

se por um lado, na FD1, formação discursiva que domina a posição-OG, golpe é posto como 

elemento estranho, oriundo de um discurso outro, sendo necessário marcá-lo com aspas como 

exterior; por outro, na FD2, dominante na posição-BF, ocorre na corporificação da palavra 

impeachment em todos as ocorrências o itálico. Ou seja, verifica-se uma marca outra no corpo 

da palavra impeachment em BF que a destaca, e, analogamente ao uso das aspas em golpe em 

OG, a mantém à distância, negando que se trata de um objeto de discurso homogêneo naquela 

FD. A ressalva que faço é para o fato de que o uso do itálico é previsto na maior parte das 

normas de redação oficial e jornalística quando se tem estrangeirismos, o que seria o caso de 

impeachment, palavra de origem inglesa. Mas, apesar da norma, somos levados a questionar: 

por que esta marcação não comparece regularmente em OG?  

 Assim, observamos como uma regularidade a corporificação da palavra impeachment 

em BF em itálico, em oposição à OG em que a mesma comparece, exceto nas manchetes e 

títulos, sem qualquer marca tipográfica. Isso nos deixa com mais uma marca discursiva que 

aponta para a estruturação de FD1 e FD2, visto que BF rejeita a palavra impeachment como um 

componente de seu discurso marcando-a com itálico, ao passo que OG não o faz, a acolhe no 

seio da homogeneidade de seu discurso, conforme vê-se nas SDI1(OG) e SDI1(BF). 

 Na SDI1(OG), “Batalha no Congresso” (chapéu) e “PERTO DO FIM” (manchete), 

enunciados deslocados sintaticamente que não se conectam devido ao fato de pertencerem a 

componentes diferentes da capa do jornal, se linearizados, poderiam ser parafraseados por “a 

batalha no Congresso está perto do fim”. Essa paráfrase produziria, se considerarmos também 

a foto de capa, o seguinte efeito: “é possível relaxar, comemorar, pois a batalha está prestes a 

terminar”. “PERTO DO FIM”, como componente da manchete, em negrito, e numa fonte cujo 

tamanho se destaca notavelmente do restante da manchete, está carregado de sentido. Este 

enunciado captura o olhar. Visualmente fala mais alto que outros, ou melhor, clama sentidos, 

interpela nossos olhos. Por isso, a interpretação que seguimos a partir de tal disposição (visual) 

é a da certeza, isto é, da certeza de que a batalha está próxima de ser vencida, devido, justamente 

ao modo como “PERTO DO FIM” se sobressai na configuração espacial do texto na página.  

Abaixo, na linha fina, destacamos mais indícios desta formação discursiva a qual 

chamamos FD1, esta em que se pode dizer com certeza que é fim do processo, da batalha, da 

guerra. Em SDI1(OG), lemos: 

Dilma Rousseff começou ontem a se despedir da cadeira de presidente do 

Brasil. Pouco mais de um ano de reeleita e de 13 anos de PT no poder, a 
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Câmara autorizou o processo de impeachment da petista por crime de 

responsabilidade. Isolada, sem apoio da grande maioria dos partidos de sua 

ampla coalizão eleitoral, Dilma dificilmente terá forças para impedir que o 

Senado abra o processo e a afaste do cargo, numa votação por maioria simples, 

nas próximas semanas. Em guerra declarada com o PMDB de seu vice Michel 

Temer, maior partido do congresso, a presidente teve menos votos do que 

esperava o Planalto. Foi o que se viu também nas ruas por todo o país, onde 

as manifestações pró-impeachment reuniram mais público do que as de apoio 

ao governo. Não surtiu efeito, sequer o esforço do ex-presidente Lula, cuja 

nomeação como ministro para escapar do juiz Sérgio Moro, da Lava-Jato, 

ajudou a agravar a crise. Temer assumirá por 180 dias assim que o Senado 

abrir o processo. (O Globo 18 abr. 2016. Capa, linha fina) 

 O emprego de tempos verbais no pretérito perfeito (começou, autorizou, reuniram) 

marcam uma ação passada completamente acabada carregando a ideia de certeza. Além disso, 

o emprego do futuro do presente também remete a algo que fatalmente ocorrerá, exceto em 

“Dilma dificilmente terá forças” em que o advérbio dificilmente altera o verbo terá 

introduzindo, justamente, uma quase certeza do sentido oposto, “é quase certo que ela não terá 

forças”. E novamente a certeza em “Temer assumirá”. 

A disposição de “PERTO DO FIM” imediatamente abaixo de “Por 367 votos, 25 a 

mais que o necessário, Câmara aprova autorização para processo de impeachment da presidente 

Dilma”, sustenta, portanto, o efeito de asserção. Este funcionamento produz, dentre outros, um 

apagamento de outras posições, e tal apagamento se dá na sintaxe, se dá, com efeito, na língua. 

Como ficamos sabendo por Medeiros: 

[...] as formas de mediação da alteridade na superfície linguística, se discurso 

indireto ou direto, por exemplo, também trabalham o imaginário e o político 

da língua. Ou melhor, também trabalham as fronteiras entre as formações 

discursivas. E trabalham pela visibilidade, isto é, pela visibilidade que dão a 

determinadas posições discursivas e não a outras. Umas se destacam enquanto 

outras se apagam, se integram, se igualam às outras do discurso. 

(MEDEIROS, 2003, p. 152)  

 A partir da análise acima, pudemos observar alguns mecanismos (como o uso de aspas, 

itálico, e tamanho da fonte) operantes no trabalho da visibilidade, naquilo que tange o corpo da 

palavra, mas principalmente nas fronteiras entre formações discursivas, na demarcação do 

heterogêneo, no discurso delimitado como exterior, bem como no delimitado como interior. 

3.2.1 A divisão na língua: confronto entre FDs antagônicas  

 Em relação ao embate entre discursos antagônicos, introduzo um conceito que explora 

as relações de antagonismo entre FDs no fio do discurso: o conceito de enunciado dividido. 

 Como dissemos, todo discurso é heterogêneo. Em todo dizer o dizer do outro habita, 

intervém de diversas formas. Este aspecto do discurso é o que Authier-Revuz (1990) chama de 
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heterogeneidade enunciativa, podendo ser constitutiva ou mostrada. E esta última pode ainda 

ser mostrada marcada ou não marcada. O que proponho é pensar as formas marcada e não 

marcada aliadas ao enunciado dividido. Isto é, um enunciado dividido poderia ser a 

materialização da forma mostrada, iluminando os nós do heterogêneo entre formações 

discursivas. 

 Nesta perspectiva, os enunciados divididos se configuram sintaticamente como formas 

de heterogeneidade mostrada. Ou seja, o discurso do outro que vem a interferir no discurso do 

sujeito se comporta sintaticamente de maneira específica. Courtine ([1981] 2014) dedica um 

longo trabalho a estes enunciados. O autor esquematiza os enunciados divididos na fórmula 

P{X/Y} a qual “provém, efetivamente, da correlação entre duas formulações extraídas de 

processos discursivos heterogêneos um em relação ao outro, mas de forma sintática 

determinada” ([1981] 2014, p. 190). Trata-se, segundo o autor, de um enunciado que apresenta 

“não comutabilidade dos elementos em posição X e Y no contexto de formulação P” 

(COURTINE, [1981] 2014, p. 191). Em outras palavras, ainda com Courtine, temos uma 

formulação em que há uma fronteira entre formações discursivas marcada “pela identificação 

contrastiva de elementos de saber antagônicos” ([1981] 2014, p. 193) que vêm “apontar, 

designar essa fronteira, exibi-la como regra para todo sujeito que deve enunciar ou interpretar 

tal formulação” ([1981] 2014, p. 193). Em síntese, trata-se de um enunciado que “mostra a 

presença de dois enunciados distintos, antagônicos entre si; são discursos em confronto que 

convivem no mesmo enunciado” (CAZARIN, 2000, p. 177). 

 Como apontado ao longo de nosso trabalho, nosso corpus é marcadamente cindido 

pela disputa entre FDs antagônicas. E essa disputa pode ser apreendida em enunciados. Como 

exemplo, vejamos: 

SD38(OG) Se por um lado o impeachment está longe de ser golpe e é totalmente 

aceitável em termos legais e pragmáticos, por outro foi conduzido por gente que, na 

gíria da PM do Rio, está mais suja que pau de galinheiro (PADILHA, José. O Globo, 

18 abr. 2016. A cabeça do Lula, País, coluna, p. 27). 

SD39(OG) Logo, inexiste qualquer justificativa razoável para o Senado não dar início 

à fase de julgamento da presidente com urgência máxima, obedecidos todos os trâmites 

legais, com respaldo do STF. Chega a ser uma questão de segurança nacional (O 

Globo, 18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18). 

SD8(BF) É visível em todas as manifestações que estão ocorrendo que o sonho de um 

novo Brasil pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. Esse novo Brasil não sairá 
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de um golpe. Sairá do povo nas ruas, da união, da luta organizada. A história nos trouxe 

até aqui e é hora de assumir nosso papel (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo 

Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3).  

SD15(BF) No entanto, mais que isso, a missão de Temer é aumentar a exploração aos 

trabalhadores para que os empresários tenham mais lucro. Na cabeça deles, com o 

empresário tendo mais lucro a economia vai crescer. Mas isso não acontece na 

realidade. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 

20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5) 

 Destacamos nas SDs acima algumas formas de enunciado dividido e, diferente do que 

analisamos nas SDIs antecedentes, não encontramos marcas explícitas de heterogeneidade, ou 

seja, estamos diante da forma mostrada não marcada – aquela que está para a alusão, a ressalva, 

o discurso indireto livre, a ironia, entre outras. Na SD38(OG), lemos “Se por um lado o 

impeachment está longe de ser golpe e é totalmente aceitável”. Aqui o discurso-outro intervém, 

e, apesar de ser repelido, instaura divisão produzindo efeitos no enunciado, pois dizer “o 

impeachment está longe de ser golpe” é também dizer que é golpe, bem como dizer que “é 

totalmente aceitável” também é dizer que não é; aí instaura-se a contradição, confronto entre 

FDs situado na heterogeneidade mostrada não marcada. Ou seja, no enunciado acima, duas FDs 

coabitam, como escreve Courtine, em não comutabilidade de modo que o dizer do outro é dito 

apenas para ser refutado. Portanto, temos nas quatro SDs, como analisaremos adiante, modos 

de negar o outro, isto é, negar partes de discursos outros que não se pode homogeneizar. 

 No mesmo enunciado comparecem “X/Y”, um enunciado produzido em FD1 se 

confronta com outro oriundo de FD2:  

  

FD1: o impeachment está longe de ser golpe / FD2: o impeachment é golpe 

 

 

FD1: é totalmente aceitável / FD2: é inaceitável 

  

 O termo “está longe” demarca afastamento, uma negação de “o impeachment é golpe”; 

em seguida, a afirmação categórica “totalmente aceitável”, na qual o advérbio totalmente tenta 

fechar as fronteiras da FD, interdita outra posição, aquela silenciada que diz “é inaceitável”. 

 O enunciado dividido se configura, muitas vezes, pela negação, isto é, no movimento 

de trazer o discurso-outro e negá-lo. Assim, citando mais uma vez Courtine, isto  
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[...] vêm materializar em discurso as formas nas quais a luta ideológica se 

manifesta na luta política: como guerra ideológica de posição, onde a 

refutação faz-se “por denegação” (imitar as palavras do outro, opor suas 

palavras às do outro, lutar palavra por palavra, como se avança passo a passo 

numa guerra de trincheiras) (COURTINE, [1981] 2014, p. 209, aspas e grifo 

do autor) 

A negação configura-se, desta forma, como um modo de cerzir o outro, o diferente, o 

exterior, no interior do discurso, mas deixando às claras as marcas e relevos da costura. Ou seja, 

“a negação é um dos processos de internalização de enunciados oriundos de outros discursos” 

(INDURSKY, 1992, p. 307). Com isso, demarca, ilumina a fronteira entre o que pode/deve ser 

dito e o que não pode/não deve ser dito. O que tento sinalizar é justamente o postulado por 

Courtine através da fórmula P {X/Y}. Através da negação se inscreve o discurso outro, o 

negado, no seio do próprio enunciado de tal forma que ali (P) os dois (X/Y) coabitem em não 

comutabilidade, disputando o espaço da interpretação. 

 Indursky (1992), no tocante à negação, distingue três operações discursivas diferentes; 

a negação externa, negação interna, e negação mista:  

a negação externa, que incide sobre o que não pode ser dito no interior de 

FD1, a negação interna, que incide sobre o que pode mas não deve ser dito 

neste domínio de saber e a negação mista, que mobiliza as duas modalidades 

anteriores numa única operação de negação. (INDURSKY, 1992, p. 309-310, 

grifos da autora)   

Nas quatro SD acima, estamos lidando com a modalidade de negação externa, aquela 

que, segundo Indursky, “incide sobre um discurso que provém de uma formação discursiva 

adversa” (1992, p. 310) podendo, ainda, se materializar em marcadores de negação “tais como: 

advérbio de negação não; prefixos de negação in, des; itens lexicais do tipo recusar, impedir; 

pronomes indefinidos como jamais, ninguém” (1992, p. 311, grifo da autora).  

 Em SD39(OG), é possível identificar a construção do enunciado dividido no prefixo 

in em “inexiste”. No enunciado “inexiste qualquer justificativa razoável para o Senado não dar 

início à fase de julgamento da presidente com urgência máxima” a posição-OG nega a 

existência de uma justifica razoável para o Senado julgar o processo – leia-se que para outra 

posição, esta justificativa existe e seria justamente a ilegalidade do processo. Assim, nega que 

existe tal justificativa, mas para se negar que existe é preciso primeiro admitir que existe para 

se falar sobre ela, caso contrário não seria necessário sequer negar. Aqui podemos representar 

o enunciado dividido e, por conseguinte, um exemplo de heterogeneidade mostrada não 

marcada, da seguinte forma: 

 FD1: Inexiste justificativa/ FD2: existe justificativa 
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 A próxima SD, SD8(BF), retomada da análise dos quadros desenvolvida na seção 3.1, 

apresenta o funcionamento do não. No enunciado “Esse novo Brasil não sairá de um golpe”, 

vemos o advérbio de negação não como um marcador de negação, de isolamento, também, do 

outro. Entretanto, neste enunciado o funcionamento da negação leva a uma relação de sentidos 

mais complexa. Se dissemos que este não nega o discurso outro, e, como vimos, este outro 

inscreve-se em FD1, poderíamos dizer que esta outra posição afirma: 

FD2: Esse novo Brasil não sairá de um golpe/ FD1: Esse novo Brasil sairá de um 

impeachment 

 Esta SD faz retornar a discussão acerca dos processos de significação de 

impeachment/golpe e como bem podemos perceber, tais processos não são nada simples. Ao 

dizer “esse novo Brasil não sairá de um golpe” a posição-BF apaga a denominação 

impeachment direcionando a significação do acontecimento histórico pela denominação golpe.  

O confronto entre formações discursivas antagônicas neste enunciado coloca em questão a 

interpretação; a posição-BF, mesmo com os atravessamentos de enunciados oriundos de outra 

FD, tenta fechar seus furos. Entretanto, a investigação que fizemos até agora nos mostra que os 

atravessamentos, interferências, alusões, ironias são constitutivos das FD1 e FD2; é da batalha 

na e pela palavra que elas se constituem. 

 Em SD15(BF), lemos “Na cabeça deles, com o empresário tendo mais lucro a 

economia vai crescer. Mas isso não acontece na realidade.” Aqui estamos diante de dois 

funcionamentos distintos: 1) o uso de discurso indireto livre (eles que dizem isso) demarcado 

por “na cabeça deles” (a saber: Temer, empresários), instaurando um afastamento entre o sujeito 

que fala e o outro; 2) a negação que refuta, “mas isso não acontece na realidade”, produzindo o 

seguinte efeito: “o que eles pensam não acontece assim, portanto, é mentira”. O outro é inserido 

no fio do discurso para ser deslegitimado, desmentido, “o que eles dizem não é verdade”. Fica 

organizada a divisão, pois, da seguinte forma: 

 FD1: com o empresário tendo lucro a economia vai crescer/ FD2: não é com o 

empresário tento lucro que a economia vai crescer 

 Trouxemos para a análise quatro SDs que podem ser consideradas exemplares do 

comparecimento da divisão materializada na língua, particularmente na sintaxe. Os enunciados 

divididos, desta maneira, dão a ver o embate entre discursos que disputam o espaço da 

interpretação dominante, do sentido hegemônico; disputam, ainda um lugar na memória do 

dizer. Ao se chorarem, nas faíscas vislumbra-se a contradição que, pelos atravessamentos e 

enlaces, conforme discutimos, é condição constitutiva das FDs antagônicas. 
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3.2.2 A batalha do impeachment: o dizer que ecoa e a cor da memória 

 De volta à questão da corporificação, proponho outra reflexão. 

 Na SDIs abaixo vemos o recorte do elemento conhecido por selo, aquele que distingue 

uma série de notícias, reportagens, análises que abordem determinado assunto em uma seção 

do jornal. Este é o selo que comparece em alguns textos ao longo da seção País em OG. O 

enunciado em tela, “a batalha do impeachment”, comparece em diversas páginas encabeçando 

diferentes textos. 

 SDI3(OG) 

 

(O Globo, 18 abr. 2016. Selo, p. 3-30) 

 SDI3(OG), como já adiantamos acima, traz um selo. Explicando de maneira mais 

completa, o selo é um recurso visual dos jornais com função de categorizar textos pela edição. 

Trata-se de um item gráfico que pode ser uma imagem, um texto curto, ou as duas coisas. O 

selo funciona como índice para o que segue, já produzindo sentidos tanto pela repetição – em 

nosso caso este selo se repete vinte e três vezes encabeçando notícias e colunas ao longo do 

caderno –, quanto pelo caráter de sinalizar o assunto do qual se tratará a seguir.  

Podemos questionar a escolha de “a batalha do impeachment” em vermelho 

acompanhando uma pequena imagem do perfil de Dilma para indicar o assunto em pauta, ao 

invés de outros dizeres e escolhas gráficas possíveis como: “impeachment” em azul ao lado de 

uma foto da Câmara dos Deputados ou “processo de impeachment” em verde e amarelo ao lado 

da bandeira, isto apenas para citar alguns exemplos hipotéticos. A seleção de “batalha do 

impeachment” e não outros enunciados não é por acaso e produz sentidos, estabiliza a 

significação do impeachment/golpe como impeachment silenciando outros sentidos possíveis 

e, ainda, atualiza o sítio bélico de significância inscrevendo a memória de guerra.  

 A cor da fonte, o vermelho, captura os olhos pelo destaque em relação a outras cores. 

O vermelho tem historicidade. A cor é associada ao socialismo e ao comunismo e, por deriva, 

a partidos de esquerda. Ficamos sabendo por Mariani (1996) como a cor vermelha significa 

negativamente grupos na esfera política pela construção imaginária do comunismo no Brasil, 

principalmente pelos sentidos atribuídos ao PCB. A autora levanta uma série denominações 

para significar os comunistas e o comunismo, e em muitas delas a cor vermelha comparece. 
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Veja-se algumas denominações para os comunistas: “agitador vermelho”, “blasfemos 

vermelhos”, “chefes vermelhos”, “praticantes do credo vermelho”, “revolucionários 

vermelhos”, “tiranos vermelhos”, “vermelho” (MARIANI, 1996, p. 140-141). Para denominar 

o comunismo: “ameaça vermelha”, “audácia vermelha”, “credos sanguinários da Rússia 

vermelha”, “credo vermelho”, “ditadura vermelha”, “extremismo vermelho”, “infiltração 

vermelha”, “jugo vermelho”, “perigo vermelho”, “vaga passional vermelha” (MARIANI, 1996, 

p. 141-143). Estes sentidos retornam como memória discursiva, ecoando em dizeres sobre o PT 

conforme explica a própria autora a respeito do processo de transferência de sentidos atribuídos 

aos comunistas para o Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, aos partidos de esquerda 

que vão surgindo após a redemocratização. Ao PT, na atualidade, é atribuída ainda a imagem e 

a carga de sentidos conferida pelo processo de significação do vermelho, do comunismo. A 

final, é pela memória discursiva que todo dizer tem sentido.  

A cor vermelha foi/é adotada pelos comunistas e por deriva também adotada pelo PT 

em sua bandeira, bem como por diversos partidos de esquerda e movimentos sociais. No 

entanto, conforme analisa Mariani, a significação da cor no discurso midiático, como podemos 

ver pelas denominações que circularam entre 1922 e 1989, produzem sentidos negativos e esses 

ainda ecoam, sussurram e muitas vezes gritam. Segundo Mariani: 

Em meados da década de 60, ao longo dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, 

o processo discursivo que instaurou a negativização sobre os comunistas / 

comunismo começa a se alterar. Podemos localizar dois extremos neste 

período: por um lado, a ditadura impondo, através dos mecanismos de censura, 

que somente se pode falar dos comunistas em reportagens voltadas para o 

relato de atos ‘terroristas’ e, por outro, a partir de meados da década de 80, em 

função das mudanças ocorridas no leste europeu e na URSS, encontra-se o 

início da minimização do ‘perigo comunista’ no Brasil. (MARIANI, 1996, p. 

218, grifos da autora) 

 Adiante, prossegue a autora: 

Entre estes dois extremos, com a volta do pluripartidarismo, iniciado o 

processo de término da ditadura militar, com as greves irrompendo em meados 

de 1980, com o retorno dos exilados, a palavra ‘esquerda’ vai lentamente 

ganhando espaço no panorama político. Ao mesmo tempo, uma nova 

discursivização começa a se engendrar. Os comunistas, “inimigos internos”, 

deixam de ser os únicos alvos dos processos discursivos de negativização: o 

engendramento de significação anteriormente descrito começa a migrar para 

aqueles partidos considerados de esquerda, sobretudo o Partido dos 

Trabalhadores (PT). Isso promove na FDB uma reorganização das fronteiras, 

resultando na incorporação de novos préconstrutos, e materializando, na 

denominação ‘esquerda’, os ‘inimigos’ dos novos tempos. (MARIANI, 1996, 

p. 219, aspas da autora) 
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Os processos significativos dos quais fala Mariani, pensados no bojo de funcionamento 

do discurso jornalístico, instauram novos rituais e naturalizam certos sentidos à medida em que 

vão sendo repetidos, parafraseados, deslocados.  

 Em SDI3(OG), a presença do vermelho associado à imagem de Dilma inscreve 

sentidos que se sustentam nessa memória negativa. Esse funcionamento se projeta ao longo do 

jornal, seja numa fotografia do deputado Jean Wyllys, usando um cachecol vermelho, cuspindo 

em outro deputado; numa fotografia da própria Dilma de costas vestindo vermelho; em uma 

faixa levantada com o dizer “fora cunha” em vermelho numa cena confusa; na coloração de 

pequenas fotos dos deputados que votaram contra o impeachment/golpe (em vermelho) em 

contraste aos que votaram a favor (em azul); em um cartaz que diz “fica querida” em vermelho, 

deslocando o dizer dos cartazes que diziam “tchau querida” em verde e amarelo44; numa foto 

de um jovem vestido de vermelho, gritando e erguendo um cartaz dizendo “não vai ter golpe” 

também em vermelho, sob a legenda “revolta vermelha”. 

Temos, assim, alguns exemplos de discursividades nas quais ressoam o efeito de 

evidência construído para a cor vermelha associada ao comunismo, à esquerda e ao PT, 

atribuindo a estes o lugar do outro que se quer distante, este outro que cospe num “colega”, que 

berra dizeres contra as instituições, que dá as costas para o Brasil, que provoca a batalha, que 

transforma o rito em guerra; o outro que deve ser combatido. 

Em busca de um desfecho, porém longe de esgotar a análise do corpus, aponto dois 

pontos mais. 

 O primeiro, ainda sobre a questão da visibilidade, diz sobre o silêncio. Recuperando 

Orlandi (2007), o silêncio produz sentidos, isto é, não dizer também significa. Aí funciona a 

política do silêncio, e, o que mais nos interessa, o silêncio local: a própria interdição ao dizer, 

o apagamento de ordem consciente do que não pode ser dito. Examinando a edição de OG que 

compõe nosso corpus, observa-se que a palavra golpe em parte alguma comparece em espaços 

de destaque. Não a vemos na capa, nos títulos de notícias e colunas, chamadas nem em nenhuma 

outra posição visivelmente notável. Ou seja, instaura-se aí uma interdição à palavra delegando 

a ela espaços menos visíveis. Esse apagamento é também uma forma isolar o outro, apagá-lo 

não dando visibilidade a ele, haja vista que a palavra golpe figura como um mote da posição 

antagônica. O contrário ocorre em BF. Golpe é posto às luzes, em duas posições de destaque: 

na manchete, em negrito e caixa alta, e no título do editorial, em negrito e fonte grande. Isso 

nos leva a interpretar que em OG a palavra advinda do exterior não pode ser iluminada, não ser 

                                                 
44 As cores verde e amarelo também possuem historicidade. Não só pelo fato de serem as cores da bandeira, mas, 

associado a isso, colocarem em cena a memória de protestos e movimentos sociais ditos patriotas. 
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notada pelo corpo, não está autorizada a ocupar espaços de maior visibilidade. Ao outro está 

delegado o lugar da lacuna entre aspas (alusão, ironia, citação), o lugar do pós-travessão 

(discurso direto) e o encaixe em fórmulas de tipo “X disse que”, “segundo X”, entre outras. 

 O segundo ponto consiste em voltar ao que dissemos na introdução acerca de Dilma 

Rousseff. Como foi sinalizado, há algo da ordem da memória discursiva a respeito de Dilma 

que irrompe nos processos significativos que constituem e atravessam o impeachment/golpe no 

corpus. Trata-se da historicidade na qual Dilma já é inscrita numa região de sentidos bélicos ao 

ser significada como guerrilheira por sua atuação militante contra a ditadura na década de 60; 

por disputar as eleições presidências; por lutar contra o impeachment/golpe; e depois, no 

período em que foi afastada, significada como guerreira da pátria brasileira.  

Para melhor visualizar essa historicidade, construiu-se um segundo corpus (assim 

denominado corpus secundário) que nos serve ao propósito de pensar a inscrição do sujeito-

Dilma no sítio da guerra.  Vejamos exemplos do corpus secundário (CS):  

SDI1(CS) 

  

(Revista Época, 16 ago. 2010. Capa, disponível em: 

<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018) 
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 SDI2(CS) 

 

(Revista Época, 03 mai. 2014. Capa, disponível em: 

<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018) 

SDI3(CS) 

 

(Revista Época, 20 mar. 2016, capa, disponível em: 

<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html>. Acesso em: jun. 2018) 

https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/06/capas-de-epoca.html
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SDI4(CS) 

 

 (Rede Brasil Atual, 06 set. 2016. Manchete, disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/09/sob-os-gritos-de-guerreira-da-patria-brasileira-

dilma-deixa-brasilia-5427.html>. Acesso em: jun. 2018) 

 

 Tais discursividades tocam o sujeito-Dilma e trazem o sítio bélico para significá-la. 

Cabe ressaltar que as SDI1, 2, 3 e 4 foram produzidas em condições de produção distintas: SDI1 

foi produzida no contexto da primeira eleição em que Dilma concorria. Tratava-se de um rosto 

desconhecido para a maioria das pessoas, uma mulher, que, portanto, precisava ser conhecida, 

ou melhor, ser significada. Nesse movimento, retorna a memória de sua atuação contra o golpe 

de 64; SDI2 foi produzida no início do segundo mandato, após uma reeleição deveras acirrada 

que deixou descontente o setor à direita da sociedade representado nas urnas por Aécio Neves; 

SDI3 se configura já no cenário em que se instaura o impeachment/golpe; SDI4 vem a ser 

produzida após a conclusão do impeachment/golpe culminando na deposição de Dilma. 

 As condições de produção das quadro SDIs tem em comum o fato de que circularam 

em momentos clivados por disputa na política, na mídia e na língua. Assim, vale comentar 

algumas regularidades que comparecem nas SDIs acima: 1) comparecem, como sinalizamos, 

nas quatro SDIs, palavras bélicas atualizando dizeres e saturando de sentidos o sujeito-Dilma 

(“seu papel na luta armada contra o regime militar”, “Dilma vai à guerra” que comparece em 

2014 e retorna em 2016, “Dilma, guerreira da pátria brasileira”); 2) nas três imagens de capa, 

SDI1, 2 e 3, temos fotografias focalizando o rosto de Dilma, sua expressão ora apática, ora 

parcialmente sorridente, ora aflita, e nas três evidencia-se a ausência de cores, a falta do 

elemento pictórico atribuído à vitalidade. Este recurso de composição da imagem parece 

remeter à representação recorrente de cenários de guerra em que se esvazia de vida a cena e 

sobressai tonalidades de cinza refletindo o embate e mistura entre claro e escuro. Além disso, 

http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/09/sob-os-gritos-de-guerreira-da-patria-brasileira-dilma-deixa-brasilia-5427.html
http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/09/sob-os-gritos-de-guerreira-da-patria-brasileira-dilma-deixa-brasilia-5427.html
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são capas da revista Época, que pertence ao Grupo Globo. Ou seja, não é coincidência que os 

discursos de Época e O Globo estejam alinhados e sejam convergentes no processo de 

significação de Dilma; 3) ainda sobre as cores, interessante notar que em SD2 e 3 comparece o 

vermelho. Na primeira, o vermelho tinge o corpo do enunciado “Dilma vai à guerra”. Na 

segunda, o vermelho tinge o rosto de Dilma sobrepondo uma pintura de guerra simulada, 

manipulada digitalmente. O vermelho atualiza mais uma vez a memória do comunismo, do 

inimigo da pátria que pode ser representado na imagem de Dilma para certa posição, pode ser 

dito dessa forma em dada FD. 

 Logo, sustentamos já haver um movimento de sentidos na memória discursiva em que 

sentidos bélicos retornam, indo ao encontro deste sujeito que enfrentou uma ditadura militar, 

foi a primeira mulher eleita para ocupar o cargo presidencial no Brasil, cumpriu um mandato 

pleno, foi reeleita, mas sofreu a interrupção de um mandato em curso. 
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PALAVRAS FINAIS: POLÍTICA E GUERRA 

De um ponto de vista antropológico, o que essas 

críticas contestam implicitamente é uma definição do 

político como relação bélica por excelência. 

(MBEMBE, 2018, p. 20) 

 Ao longo deste trabalho foram apresentadas noções teóricas fundamentais formuladas 

no bojo da Análise de Discurso materialista e discutidas questões pertinentes ao discurso 

jornalístico. Tais noções e discussões serviram como instrumento de análise e reflexão acerca 

de nosso objeto: o discurso jornalístico sobre o impeachment/golpe. Retomo, à guisa de 

conclusão, um pouco do percurso traçado até aqui.  

Na primeira seção, expomos alguns dos pressupostos teóricos basilares da AD, 

principalmente as noções de discurso, sujeito, ideologia; e apresentamos nossa proposta 

principal de pesquisa: investigar os sentidos de um léxico bélico no discurso jornalístico. 

 Na segunda seção, buscamos compreender o funcionamento particular do discurso 

jornalístico partindo das noções de discurso sobre, acontecimento histórico e acontecimento 

jornalístico. Em seguida, exploramos, do ponto de vista filosófico e discursivo, a noção de 

verdade e seus ecos na prática jornalística. Por fim, discutimos algumas condições de produção 

de nosso material. 

 Na seção que precede, a terceira, lançamo-nos à análise do corpus. Para tanto, 

aplicamos uma série de procedimentos metodológicos. Entre eles, recupero quatro 

procedimentos que considero estruturantes em cada etapa de análise: 1) levantamento do léxico 

bélico através da elaboração de quadros de palavras; 2) recortes efetuados nos quadros 

investigando palavras comuns e não comuns aos dois jornais, visando compreender seus efeitos; 

3) seleção de enunciados materializando marcas de disputa entre formações discursivas 

antagônicas analisados na conjugação dos conceitos de enunciado dividido e heterogeneidade 

enunciativa; 4) recortes imagético-textuais, através do recurso de print screen, buscando 

compreender, em um primeiro momento, os efeitos das marcas no corpo da palavra e, adiante, 

investigando a historicidade do processo de significação do sujeito-Dilma inscrito no campo da 

guerra. Com isso, fizemos duas apostas teórico-analíticas (talvez ainda tímidas).  

Para analisar os quadros, apostamos no investimento teórico na noção de sítio de 

significância. Lançamo-nos a uma tentativa de elaborá-la traçando um paralelo com o conceito 

de terminologia, deslocando-o para AD. Chegamos, assim, a formular que o sítio de 

significância seria como uma teia de sentidos em relação, conectados entre si e a um sentido 

central relativamente estável. Portanto, uma teia que, situada dentro das FDs, retoma e atualiza 
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certo lugar de memória, configurando pré-construídos. O sítio de significância que se buscou 

construir e compreender nesta pesquisa partiu de um grupo de palavras que se relacionam pelo 

belicismo, o que consistiu na regularidade de entrada no corpus. Foi possível chegar ao que 

indicamos por sítio bélico de significância, portanto, a partir de uma regularidade lexical que 

se mostrou fecunda. 

A seguir, para analisar as disputas entre FDs antagônicas, focamos na corporificação 

das palavras. Propomos, nesta direção, articular os conceitos de heterogeneidade mostrada e 

enunciado dividido. Tal articulação nos permitiu entrever uma outra dimensão das marcas de 

interferência do outro no discurso e das fórmulas sintáticas em que coabitam enunciados 

advindos de FD antagônicas. 

Com as análises, verificamos que o sítio da guerra constitui os discursos formulados 

nos jornais. O sítio bélico de significância constitui as FDs dominantes neles. Além disso, 

analisando também discursividades do corpus secundário, fez-se possível a interpretação de 

que já há no interdiscurso processos de significação de Dilma, Lula e do PT como inimigos, 

causadores de guerra. Isso nos levou a questionar, por um lado, a relação entre política e guerra 

e, por outro, quem ocupa a posição de inimigo. 

Com esses questionamentos em vista, gostaria de encerrar tecendo alguns comentários 

sobre o enlace entre política e guerra. 

Vimos que um acontecimento se inscreve de diferentes maneiras na memória, assim 

como pode ser apagado, reescrito, esquecido, falseado. Examinamos, paralelamente, a inscrição 

pela história e pelo jornalismo de um acontecimento oriundo da esfera política que suscitou 

uma divisão em sua interpretação aqui iluminada pela denominação impeachment/golpe. No 

decorrer de nosso gesto de análise, interpretamos que esta divisão é demarcada ainda pela 

seleção de palavras bélicas o que sustenta a evidência de haver guerra, uma guerra que se trava 

no âmbito da política (ou seria a política travada no âmbito da guerra?). Ou seja, a política em 

nosso corpus é significada a priori como guerra. Tal processo de significação nos levou a 

perguntar: mas não seria a política o meio de evitar a guerra? 

Apoiado em Bobbio (1998), passo a um breve exame dos conceitos de política e 

guerra45. 

Política, numa visão tradicional fundada essencialmente na obra aristotélica, remete a 

pólis, isto é, o que tem a ver com a cidade, com o público e, em última instância, com o Estado. 

                                                 
45 Não tenho a pretensão de explorar a fundo diversas teorias que versem a respeito, pois isso não interessa agora. 

Examino as duas palavras buscando, principalmente, efeitos de sentido possíveis que atravessem a relação entre 

elas. 
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Assim significou no ocidente durante séculos. A palavra Política foi usada, desse modo, durante 

muito tempo para se referir à esfera de atuação humana, atividade ou conjunto de atividades 

relativas ao Estado. A noção de Política está ainda intimamente associada à de poder, 

entendendo poder como as diferentes formas de domínio, imposição de desejo ou vontade entre 

sujeitos. Nesse ínterim, poderíamos falar em poder político, por exemplo: a relação entre 

governantes e governados, soberano e súdito, Estado e cidadão, autoridade e obediência, entre 

outras. No entanto, aí se intrinca o uso da força, dos aparelhos repressivos, ou seja, a imposição 

do poder pela força. O poder político, nesse sentido, se baseia na posse e uso (legitimados) de 

instrumentos mediante os quais se exerce força física e simbólica: é o poder coator. É o poder 

político que possibilita atos como ordenar ou proibir coisas a todos os membros de um 

determinado grupo social; domínio exclusivo sobre um determinado território; legislar através 

de normas válidas (legítimas); retirar e/ou transferir recursos de um setor da sociedade para 

outros; viabilizar ações como a conquista, a manutenção, a defesa, a ampliação, a derrubada ou 

até mesmo a destruição de um governo. 

Embora recorrer à força seja o fator distintivo entre o poder político e outras formas 

de poder, isso não quer dizer que esteja resumido ao uso da força. Este uso é sem dúvida 

condição necessária, todavia não suficiente para a existência do poder político. Ou seja, não é 

qualquer um que está autorizado a usar a força, ainda que com certa permanência (como o 

exemplo das milícias, do tráfico, de grupos armados organizados). O que faz do poder político 

o poder político é, precisamente, a exclusividade do uso da força em relação a todos os outros 

grupos da sociedade. Exclusividade constituída como resultado de um processo que se 

desenvolve em toda sociedade organizada (urbanizada), no sentido da monopolização da posse 

e uso dos meios com que se pode exercer a coação física. Esse processo de monopolização 

acompanha de perto o processo de incriminação e punição de todos os atos de violência que 

não sejam executados por pessoas autorizadas, pelos detentores e beneficiários de tal 

monopólio. Resumindo, a violência só é legítima, salvo em raras exceções, quando vem do 

Estado, quando oriunda do poder político.  

A isto poderia ser acrescentado que a política tem uma finalidade. No entanto, essa 

finalidade não está claramente implícita em sua definição. Ou seja, o fim da política pode oscilar 

em relação a diversos fatores. A partir de Aristóteles, é possível interpretar que o fim maior da 

política é garantir o viver bem, de maneira que se tenha uma comunidade justa, isto é, igual 

para todos (ARISTÓTELES, 1999 p. 228; 234).    

Entretanto, se o poder político, por ser centralizador do uso da força, se configura como 

poder supremo em dada sociedade, os fins que pretende alcançar são aqueles considerados 
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prioritários para o grupo que o detém (na maioria esmagadora das vezes, a classe dominante) 

nas diferentes conjunturas históricas e sociais: em épocas de lutas sociais, greves, por exemplo, 

será a demanda do Estado, da política, o acordo, a paz, a ordem; em tempos de paz, será o bem-

estar social, a prosperidade ou tornar-se potência; em tempos de colonização, a independência 

e a soberania nacional. Em suma, a política não tem fins pré-estabelecidos, e muito menos um 

fim que contemple a todos. 

Saindo da concepção clássica, nos interessa apresentar outra noção de política que 

parece ressoar neste trabalho. 

Segundo Bobbio, a política pode ser definida também pela relação de aliança e 

rivalidade, isto é, pela relação amigo/inimigo 

Entre as mais conhecidas e discutidas definições de Política, conta-se a de Carl 

Schmitt (retomada e desenvolvida por Julien Freund), segundo a qual a esfera 

da Política coincide com a da relação amigo-inimigo. Com base nesta 

definição, o campo de origem e de aplicação da Política seria o antagonismo 

e a sua função consistiria na atividade de associar e defender os amigos e de 

desagregar e combater os inimigos. (BOBBIO et al., 1998, p. 959)  

 Essa concepção de política pressupõe divisão, antagonismo, mas pressupõe também 

o fim de reunir amigos e combater inimigos. Pode-se entender, a partir disso, que a política 

seria um objeto ambíguo no qual se engendra o conflito e ao mesmo tempo se possibilita, pelo 

poder político, resolvê-lo. No limite, a política envolveria constitutiva e paradoxalmente 

antagonismo e solução de conflitos.  

Conforme lemos em Bobbio, Schimitt e Freund definem a política na relação 

amigo/inimigo. Tão logo existam conflitos, haverá conflitos de particular intensidade. A estes 

os autores dão o nome de conflitos políticos.  

Mas, quando se procura compreender em que é que consiste essa particular 

intensidade e, por conseguinte, em que é que a relação amigo-inimigo se 

distingue de todas as outras relações conflitantes de intensidade não igual, 

logo se nota que o elemento distintivo está em que se trata de conflitos que, 

em última instância, só podem ser resolvidos pela força ou justificam, pelo 

menos, o uso da força pelos contendores para pôr fim à luta. O conflito por 

excelência de que tanto Schmitt como Freund extrapolaram sua definição de 

Política, é a guerra, cujo conceito compreende tanto a guerra externa quanto a 

interna. Ora, se uma coisa é certa, é que a guerra constitui uma espécie de 

conflito eminentemente caracterizado pelo uso da força. Mas, se isso é 

verdade, a definição de Política em termos de amigo-inimigo não é de modo 

algum incompatível com a definição antes apresentada, que se refere ao 

monopólio da força. (BOBBIO et al., 1998, p. 959) 
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Assim, a discussão retorna para o poder político, isto é, para o poder de solucionar 

conflitos pelo uso da força. No entanto, comparece agora também a noção de guerra, “o conflito 

eminentemente caracterizado pelo uso da força” (BOBBIO et al., 1998, p. 959). 

As noções de guerra são muitas e muitas delas não envolvem necessariamente a luta 

armada. Uma delas, em particular, nos interessa, aquela dada por Von Clausewitz na qual se 

entende a guerra “como continuação da política por outros meios” (Bobbio, 1998, p. 571). 

Nessa outra noção, vemos o enlace entre os dois conceitos, entre política e guerra. No entanto, 

presumir que a guerra é continuação da política por outros meios é também presumir que há um 

limite, ainda que tênue, entre as duas coisas. Em outras palavras, a política pode ser o principal 

(talvez o único) meio de se evitar a guerra.   

A Guerra merece uma consideração particular como instrumento político. 

Enquanto a Guerra absoluta tem como objetivo a destruição total do 

adversário, a Guerra limitada (a que R. Aron chama de "Guerra real") é 

instrumental, ligada a uma finalidade desejada. A política, "inteligência do 

Estado personificado", utiliza-se de dois instrumentos: a diplomacia e a 

Guerra. Porém, se os meios são diferentes, é único o desígnio que guia a ação. 

A diplomacia se retira quando seus fins podem ser conseguidos somente 

através da força armada, sempre pronta, no entanto, a fazer sentir o peso de 

sua ação, logo que isso seja considerado possível. O objetivo final não é a 

anulação completa do contendor, mas sim a modificação de algumas de suas 

motivações. (BOBBIO et al., 1998, p. 572, grifos do autor) 

 Com esta breve exposição em vista, voltamos ao nosso objeto. 

 Analisamos enunciados como “Batalha no Congresso”, “batalha segue no senado e nas 

ruas”, “a batalha do impeachment”, e, como vimos ao longo das análises, palavras bélicas 

ocupam um lugar importante na significação de um acontecimento histórico ao ser narrado 

como acontecimento jornalístico. Isso, em suma, nos diz que há uma interpretação dominante 

que se vincula ao sítio bélico de significância sustentando sentidos a respeito do 

impeachment/golpe. Essa constatação pode ser remetida ao que trouxemos a respeito das 

noções de política e guerra. Na primeira, principalmente o que tange a relação de antagonismo; 

e na segunda, o que diz sobre continuação da política por outros meios. 

A reflexão que gostaria de deixar é: são o Congresso, o Senado, as ruas, lugares de 

guerra? Responder a esta pergunta pelo viés da história nos levaria a um retumbante “sim”, pois 

a batalha, desde que temos notícia, esteve presente nesses espaços de diferentes maneiras. 

Entretanto, pensar numa resposta afirmativa nos leva, justamente, a uma formação ideológica 

que, como tentamos mostrar, tudo significa como batalha, luta, guerra.  

A questão (triste e dolorosa para o sujeito-analista) é que a batalha está naturalizada na 

nossa forma de significar o mundo, de significar nossas relações em diversas esferas sociais. 
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Conforme vimos, a guerra está intrincada na esfera política, mas também está em outras como 

a esportiva, a religiosa, a acadêmica, a alimentícia, e a lista só cresce. Ou seja, que momento, 

que conjuntura sócio-histórica e ideológica é esta em que sentidos bélicos fazem sentido para 

significar tantas coisas? Faz mesmo sentido a política, a religião, as relações interpessoais 

poderem ser significadas (e naturalizadas) como batalha?  

A guerra constitui-se como evidência.  

Entretanto, todo processo de naturalização, de fabricação de evidência apaga o fato de 

que pode ser desnaturalizado, de que a evidência pode ser desmontada. Aí reside a falha no 

mecanismo ideológico e, talvez, um alento, um pouco de esperança. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Quadro – Palavras que formam o sítio bélico de significância em O Globo 

Palavras Enunciados 

Impeachment  Por 367 votos, 25 a mais que o necessário, Câmara aprova autorização para 

processo de impeachment da presidente Dilma: Perto do fim (O Globo, 18 abr. 

2016. Manchete, capa) 

Pouco mais de um ano de reeleita e de 13 anos de PT no poder, a Câmara autorizou 

o processo de impeachment da petista por crime de responsabilidade. Isolada, sem 

apoio da grande maioria dos partidos de sua ampla coalizão eleitoral. Dilma 

dificilmente terá forças para impedir que o Senado abra o processo e a afaste do 

cargo, numa votação por maioria simples, nas próximas semanas. Em guerra 

declarada com o PMDB de seu vice Michel Temer, maior partido do congresso, a 

presidente teve menos votos do que esperava o Planalto. Foi o que se viu também 

nas ruas por todo o país, onde as manifestações pró-impeachment reuniram mais 

público do que as de apoio ao governo. Não surtiu efeito, sequer o esforço do ex-

presidente Lula, cuja nomeação como ministro para escapar do juiz Sérgio Moro, 

da Lava-Jato, ajudou a agravar a crise. Temer assumirá por 180 dias assim que o 

Senado abrir o processo (O Globo, 18 abr. 2016. Linha fina, capa) 

“Quatro funcionários públicos, personagens quase anônimos na megaestrutura da 

Câmara dos Deputados, revelam suas impressões e contam como foi cumprir suas 

funções no dia em que a Casa autorizou a abertura do processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff” (O Globo, 18 abr. 2016. Conte algo que não sei, p. 

2) 

Quais as diferenças entre a época do impeachment de Fernando Collor e o da 

presidente Dilma? [pergunta do entrevistador] (O Globo, 18 abr. 2016. Conte algo 

que não sei, p. 2) 

Roselene: Estou achando menos emocionante do que o impeachment do Collor. 

[declaração da entrevistada] (O Globo, 18 abr. 2016. Conte algo que não sei, p. 2) 

Como você avalia o impeachment? [pergunta do entrevistador] (O Globo, 18 abr. 

2016. Conte algo que não sei, p. 2) 

O que o resultado da votação do impeachment na Câmara teve a ver com as 

diferenças de temperamento, estilo e modo de vida de Dilma e Temer? Nada e tudo. 

(NOBLAT, Ricardo. O Globo, 18 abr. 2016. Sem direito de errar, p. 2) 

É remota a chance de o Senado recusar-se a julgar Dilma. A admissão, ali, do 

pedido de impeachment está prevista para acontecer até o próximo dia 11. 

(NOBLAT, Ricardo. O Globo, 18 abr. 2016. Sem direito de errar, p. 2) 

Quarta-feira passada, com a debandada de partidos ainda mais forte – o PSD do 

então ministro Gilberto Kassab orientara a sua bancada a votar pelo impeachment 
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–, a presidente Dilma, cada vez mais isolada, admitiu a possibilidade de derrota na 

votação pela Câmara, em entrevista a jornalistas. (O Globo, 18 abr. 2016. Imagem 

da semana, p. 2) 

A batalha do impeachment (O Globo, 18 abr. 2016. Selo, País, p. 3-30) 

Pela segunda vez após a redemocratização, a Câmara autorizou a abertura do 

processo de impeachment contra um presidente. Com a decisão, referendada por 

72% dos deputados presentes, o processo será enviado ao Senado. Se aprovado por 

maioria simples, Dilma será afastada por 180 dias e o vice Michel Temer assume. 

Nas ruas, o clima foi de Copa do Mundo, com festa de um lado e desolação do 

outro. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, País, 

linha fina, p. 3) 

Por 367 votos a 137, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a autorização para 

abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, um ano 

e três meses depois da eleição quem lhe deu 54,5 milhões de votos. (O Globo, 18 

abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, País, p. 3)  

Condutor do processo e réu na Lava-Jato, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ), foi alvo de faixas e gritos, mesmo entre aqueles que votaram pelo 

impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, 

País, p. 3) 

Ao logo do dia, cerca de 150 mil pessoas foram às ruas, nos 26 estados e no Distrito 

Federal. Contrariando expectativas de tensão, os protestos ocorreram de forma 

pacífica. No momento do voto decisivo, manifestantes pró-impeachment 

explodiram em clima de copa do mundo. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: 

Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

Jucá e Padilha foram os principais articuladores da vitória do vice-presidente na 

votação de ontem e desde o início da votação viam os votos no plenário espelhar 

rigorosamente suas planilhas. Tranquilos, quando os cem primeiros votos pró-

impeachment haviam sido dados, a vitória já era considerada garantida. (O Globo, 

18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

De acordo com o levantamento do GLOBO, 46 dos 81 senadores aprovariam o 

impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do afastamento, 

País, p. 3) 

A princípio, nenhum partido ou corrente política será excluído deste “chamamento” 

ao diálogo. A princípio, nem o PT, que trava uma guerra contra o vice para tentar 

impedir o impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Temer: Vice vai reforçar a 

formação de governo, País, p. 4) 

Assim que o placar da Câmara bateu 342 votos favoráveis ao processo de 

impeachment, o presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Moreira Franco, e 

um dos mais próximos aliados de Temer, comemorou o resultado no Twitter e 

destacou que a decisão significa uma “chance real” de mudar a política econômica. 
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(O Globo, 18 abr. 2016. Temer: Vice vai reforçar a formação de governo, País, p. 

4) 

O principal desafio que Temer, apontam seus auxiliares, será encontrar espaço para 

alocar os peemedebistas que o ajudaram no processo de impeachment. (O Globo, 

18 abr. 2016. Temer: Vice vai reforçar a formação de governo, País, p. 4) 

Conforme avançava a votação e se confirmava o abismo de votos a favor do 

impeachment, aliados que trabalharam arduamente para aprovar o processo, como 

o senador Romero Jucá (PMDB-RR), se dirigiam à residência. (O Globo, 18 abr. 

2016. Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

Na batalha para garantir o maior número possível de votos a favor do impeachment 

e enfraquecer um dos pontos centrais da estratégia do governo, que consistia em 

forçar ausências, peemedebistas conseguiram o apoio de empresários que 

colocaram à disposição seus aviões privados para a hipótese de algum deputado 

alegar que não conseguiria chegar à Brasília por falta voo. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

Nas contas do grupo de Temer, antes da votação já haviam garantidos 373 votos a 

favor do impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Entre a Alvorada e o Jaburu, País, 

p. 4) 

Participantes da articulação política de Dilma lamentavam as traições, como a de 

José Reinaldo (PSB-MA), que prometeu votar contra o impeachment e mudou de 

voto na hora. (O Globo, 18 abr. 2016. Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

Em um gesto de provocação, deputados do Solidariedade planejam entrar com uma 

ação de despejo contra a presidente Dilma Rousseff para que ela deixe o Palácio da 

Alvorada caso abertura do processo de impeachment seja aprovada no Senado. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

Ele (José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União) disse que, ao contrário do 

parlamentarismo, o sistema presidencialista prevê que um processo de 

impeachment seja uma situação “excepcionalíssima”. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Apesar de derrota ser dada como certa entre governistas, no Planalto acredita que 

ainda é possível reverter o impeachment entre os senadores, já que o senado 

representa a federação e, logo, pode ser mais sensível ao mérito do impeachment, 

as “pedaladas fiscais”. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na 

Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Mas senadores do próprio partido de Renan pressionam para que ele promova um 

rito veloz ao impeachment na Casa. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação 

do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Em sua nota, Wagner reforçou a defesa da presidente, lembrando que ela teve 54 

milhões de votos e não cometeu crime de responsabilidade. Para ele, a decisão dos 

deputados “ameaça interromper 30 anos de democracia no país” e o impeachment 

foi “orquestrado” pela oposição, que não aceitou até hoje a derrota de 2014. (O 
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Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 

5) 

Numa votação que surpreendeu mais por algumas das justificativas apresentadas 

pelos parlamentares do que propriamente por seus votos, a aprovação do pedido de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, por 367 votos, numa vantagem de 25 

além do mínimo necessário, foi ampliada pela adesão da maioria dos indecisos ao 

voto “sim”. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem 

folga no placar, País, p. 6) 

Todos os 350 deputados que haviam se comprometido publicamente a apoiar o 

impeachment confirmaram o anunciado, o que já seria suficiente para a aprovação 

do pedido. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem 

folga no placar, País, p. 6) 

Aníbal é ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e sua ausência ajuda 

Renan a se manter equidistante de Dilma e Temer agora que o pedido de 

impeachment chegará à Casa. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos 

voltam sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 

Vários outros afirmaram que Cunha não tem legitimidade para comandar a Casa e 

houve ainda deputados que se preocuparam em dizer que o “sim” ao impeachment 

não significava um acordo para poupar Cunha, negando uma suposta articulação 

denunciada por parlamentares como Alessandro Molon (Rede-RJ). (O Globo, 18 

abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 

Juntos, PP e PSD deram 67 de seus 82 votos para o impeachment, uma derrota 

fragorosa das últimas articulações do governo antes da votação. Até mesmo o PR, 

cujo comando do partido havia fechado questão a favor do governo após acordo 

com Lula, deu maioria à oposição: 25 votos favoráveis ao impeachment, dez contra 

e três abstenções. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e 

abrem folga no placar, País, p. 6) 

Do outro lado, houve defecções no núcleo duro de aliados do governo, como na 

bancada do PDT, na qual quase um terço (seis em 19 deputados) desrespeitaram a 

orientação da liderança e votaram pela aprovação do impeachment. (O Globo, 18 

abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 

Amazônia e Rondônia (oito votos cada) foram as únicas bancadas a votar de forma 

unânime, ambas pelo impeachment. Mas foi em estados populosos do Sul e 

Sudeste, como São Paulo (57 votos a favor), Minas Gerais (41), Rio de Janeiro (34), 

Paraná (26) e Rio Grande do Sul (22) que a oposição consolidou a vitória. (O Globo, 

18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem folga no placar, País, 

p. 6) 

Proporcionalmente, o melhor resultado veio do Amapá, onde, dos oito deputados 

cinco foram contra o impeachment e um se absteve. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito 

manada: Indecisos voltam sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 
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Ex-ministro dos Transportes de Lula, Alfredo Nascimento (PR-AM) renunciou, na 

hora do voto, à presidência do PR para ficar a favor do impeachment. (O Globo, 

18 abr. 2016. Ex-aliado, PMDB do Rio vota contra governo, País, p. 6) 

Coube ao líder da oposição na Câmara, o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), dar 

o voto que selou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. (O Globo, 18 abr. 2016. O voto 342, País, p. 7) 

Em 29 de setebro de 1992, quando o plenário da Câmara votou o impeachment de 

Fernando Collor, os dois terços contra o presidente foram alcançados às 18h:50m. 

(O Globo, 18 abr. 2016. O voto 342, País, p. 7) 

Maioria dos deputados esquece discussão do impeachment e púlpito serve até para 

estouro de confetes (O Globo, 18 abr. 2016. Quero agradecer a Deus, à minha 

família..., País, p. 7) 

A questão dos motivos para o impeachment da presidente ficou em segundo plano, 

limitada principalmente a alguns parlamentares pró-governo. (O Globo, 18 abr. 

2016. Quero agradecer a Deus, à minha família..., País, p. 7) 

“Não sou golpista, nem sou ‘facscista’. E que Deus nos abençoe, sim para o 

impeachment!” [declaração de Dr. João (PR-RJ)] (O Globo, 18 abr. 2016. Quero 

agradecer a Deus, à minha família..., País, p. 7) 

Com o peso da votação da admissibilidade do processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff na Câmara, líderes dos partidos no Senado já projetam 

um rito sumário, respeitado o cronograma imposto pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), para votação do parecer pelo seu afastamento por 180 dias e a posse do vice-

presidente Michel Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem 

rito sumário no Senado, País, p. 8) 

O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para espichar 

ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o discurso do 

golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O Globo, 18 

abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Maior vetor de propagação da tese do impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), articulou votos para garantir 

seu objetivo até a madrugada que antecedeu a votação. (O Globo, 18 abr. 2016. O 

capitão: Cunha ganha votos contra Dilma até de madrugada, País, p. 10, 11) 

Paulinho da Força (SDD-SP) disse haver 377 votos a favor do impeachment. (O 

Globo, 18 abr. 2016. O capitão: Cunha ganha votos contra Dilma até de madrugada, 

País, p. 10, 11) 

Ainda de manhã, os apoiadores do impeachment começaram a planejar onde seria 

comemoração. (O Globo, 18 abr. 2016. O capitão: Cunha ganha votos contra Dilma 

até de madrugada, País, p. 10, 11) 

Mesmo com as cordas da operação Lava-Jato e do Conselho de Ética no pescoço, 

Cunha mantém notável habilidade em convencer deputados. Em troca de votos para 
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o impeachment, prometeu relatorias de projetos importantes, assentos em 

comissões e viagens em representações internacionais para aqueles que sonham em 

conhecer o exterior. (O Globo, 18 abr. 2016. O capitão: Cunha ganha votos contra 

Dilma até de madrugada, País, p. 10, 11) 

Seu mapeamento se baseava justamente na identificação das principais 

necessidades de cada um desses deputados que não tinham posicionamento 

ideológico claro ou opinião formada sobre o impeachment. (O Globo, 18 abr. 

2016. O capitão: Cunha ganha votos contra Dilma até de madrugada, País, p. 10, 

11) 

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), está sendo chamado de “o 

senhor do tempo”, devido ao poder sobre a Casa que efetivamente vai julgar o 

processo de impeachment e seus ritos regimentais. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, 

o senhor do tempo no Senado, País, p. 10) 

Renan disse aos senadores que não vai atropelar os prazos, mas também não vai 

sentar em cima do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Único grão-

peemedebista a permanecer fiel aliado do Planalto, Renan confidenciou que se 

surpreendeu com a rapidez da onda pró-impeachment na Câmara, pois apostava na 

força do ex-presidente Lula para barrar o processo. E admitiu que, vencida esta 

etapa, o afastamento de Dilma é irreversível. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, o 

senhor do tempo no Senado, País, p. 10) 

Renan está incomodado com as pressões que vem sofrendo de Temer, por meio de 

seu amigo Jucá, para que a votação da admissibilidade do processo de 

impeachment e o afastamento de Dilma por 180 dias ocorram já na última semana 

de abril. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, o senhor do tempo no Senado, País, p. 10) 

Em 1992, o impeachment foi conduzido pelo então presidente do supremo tribunal 

feral. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, o senhor do tempo no Senado, País, p. 10) 

Capitão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente 

da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), é investigado em um 

procedimento que anda a passos muito mais lentos do que o contra a mandatária. 

(O Globo, 18 abr. 2016. As artimanhas de Cunha para salvar a pele, País, Contexto, 

p. 11) 

Ontem, após 138 dias de andamento, a Câmara aprovou o pedido de afastamento 

de Dilma. De naturezas distintas, as ações têm relação próxima: Cunha acolheu o 

processo de impeachment algumas horas após os três integrantes do PT no 

Conselho de Ética anunciarem que votariam contra ele. (O Globo, 18 abr. 2016. As 

artimanhas de Cunha para salvar a pele, País, Contexto, p. 11) 

Ontem, Cunha negou a relação entre a deflagração do processo de impeachment 

e a posição do PT no Conselho de Ética. (O Globo, 18 abr. 2016, As artimanhas de 

Cunha para salvar a pele, País, Contexto, p. 11) 

Ao mesmo tempo em que trabalham para aprovar o processo de impeachment 

contra a presidente Dilma Rousseff, agora no Senado, figuras importantes do 
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círculo do vice-presidente Michel Temer estão no foco da Operação Lava-Jato. (O 

Globo, 18 abr. 2016, O que vem aí: Chefes do legislativo na mira da Lava-Jato, 

País, p. 10- 11) 

Nas últimas semanas, Temer, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) e o 

presidente nacional do partido, senador Romero Jucá (PMDB-RR) lutam pela 

aprovação do impeachment. Agora, a força-tarefa vive a expectativa do avanço 

nos processos ligados ao ex-presidente Lula e aos políticos com foro privilegiado. 

(O Globo, 18 abr. 2016, O que vem aí: Chefes do legislativo na mira da Lava-Jato, 

País, p. 10-11) 

A alegria tomou conta dos manifestantes favoráveis ao impeachment quando o 

placar na Câmara sacramentou, às 23h07m, a vitória da votação a favor do 

impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016, Torcida: os gritos de uma nação voto a 

voto, País, p. 14) 

O militar da reserva Marcelo Couto, um dos primeiros a chegar ao protesto contra 

o governo, à tarde, disse que o impeachment é necessário (O Globo, 18 abr. 2016, 

Torcida: os gritos de uma nação voto a voto, País, p. 14)  

Paixões divididas pelo ‘muro do impeachment’ (matéria, título, p. 14) 

Os favoráveis ao impeachment protestavam a cada voto governista com gritos de 

“bolivariano” ou “vai pra Cuba”. (O Globo, 18 abr. 2016, Paixões divididas pelo 

‘muro do impeachment’, País, p. 14) 

No início da noite, quando a aprovação do impeachment já era dada como 

inevitável, no lado norte, onde se concentravam os que defendiam Dilma, Cunha 

era vaiado todas as vezes que aparecia no telão. (O Globo, 18 abr. 2016, Paixões 

divididas pelo ‘muro do impeachment’, País, p. 14) 

Com a frase “É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos”, em 

agosto do ano passado, o vice-presidente Michel Temer externou publicamente seu 

desejo de suceder à presidente Dilma Rousseff no comando do país para domar a 

crise política que dominou Brasília e que, agora, desembocou no processo de 

impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de um vice à espera do poder, 

País, p. 16) 

A carta veio dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ter acatado o 

pedido de impedimento e de Temer ter desmentido dois ministros de Dilma, que o 

alistaram na linha de frente da resistência ao impeachment: “Não disse isso em 

momento algum”, afirmou categórico. (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de 

um vice à espera do poder, País, p. 16) 

A saída dele do ministério logo após a deflagração do pedido de impeachment por 

Eduardo Cunha foi vista, na ocasião, como senha para intensificar os trabalhos e 

garantir que Temer herdasse o comando do país. (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo 

íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

O ex-ministro foi apenas o último dos aliados mais íntimos do vice-presidente a se 

distanciar do governo. Os outros, há muito, já se movimentavam pela abertura do 
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processo de impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de um vice à 

espera do poder, País, p. 16) 

Bastaram dois meses para o vice mudar cabalmente a tese: como o avanço do 

processo de impeachment e o enfraquecimento de Dilma, Temer decidiu pedir ao 

TSE a separação das responsabilidades na análise das contas de campanha. (O 

Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Em dezembro, minutos antes de anunciar que acolheria o pedido de impeachment, 

foi a temer que Cunha telefonou. (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de um vice 

à espera do poder, País, p. 16) 

“É um misto decepção e perplexidade. Temer e Cunha são carne e unha. Aos 

poucos, foi se consolidando uma relação umbilical entre eles. Nessa tese do 

impeachment, um era presidente, e outro, vice” [declaração de José Guimarães 

(Líder do governo na Câmara)] (O Globo, 18 abr. 2016, Desejo íntimo de um vice 

à espera do poder, País, p. 16) 

A batalha do impeachment (PAULA, Francisco Manoel Goulart de. O Globo, 18 

abr. 2016, A batalha do impeachment, Dos leitores, p. 17) 

Um governo que arruinou o Brasil vai sendo afastado do poder. Agora, a passagem 

do processo pelo Senado será mera formalidade. Acabou para PT, Lula e Dilma. O 

caminho de reconstrução será duro e o impeachment é o ponto de inflexão. 

(PAULA, Francisco Manoel Goulart de. O Globo, 18 abr. 2016, A batalha do 

impeachment, Dos leitores, p. 17) 

A simples questão de dizer sim ou não para cumprir um rito regimental sobre a 

questão de acatar o relatório sobre o impeachment da presidente virou um palanque 

de agradecimentos pessoais, campanha, hipocrisias e exaltações das mais variadas. 

(KVAPIL, Bernardo. O Globo, 18 abr. 2016, Dos leitores, p. 17) 

Não sei de assisti, ontem, à votação do processo de impeachment da presidente da 

República no plenário da Câmara dos Deputados ou à disputa de uma partida de 

futebol no Maracanã. Bagunça geral! Isso sem comentar o péssimo português de 

nossos representantes. Mas, apesar disso, o resultado foi positivo. Valeu! 

(GRANJA, Henriette. O Globo, 18 abr. 2016. Dos leitores, p. 17) 

Findo o processo de impeachment da presidente, seria uma excelente 

oportunidade para que o Legislativo fizesse uma revisão da legislação pertinente ao 

assunto, corrigindo falhas, tapando brechas e, sobretudo, tornando a matéria mais 

límpida e objetiva. (SANTOS, Enos Martins dos. O Globo, 18 abr. 2016, Rever a 

legislação, Dos leitores, p. 17) 

Um passo para o impeachment (O Globo, 18 abr. 2016. Opinião, p. 18) 

A aprovação, pela Câmera dos Deputados, da admissibilidade do processo de 

impeachment da presidente Dilma abre a possibilidade concreta de que a crise 

econômica e o nó político possam ser equacionados antes de 2018, a partir da saída 

do PT do Planalto, onde se encontra há 13 anos, o mais longo período na República 

de um grupo político no poder, por meio de eleição direta. Mas patrocinador de uma 
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catástrofe ética e uma hecatombe econômica. (O Globo, 18 abr. 2016. Um passo 

para o impeachment, Opinião, p. 18) 

O “estado de defesa” só poderia ser, portanto, decretado em uma situação extrema 

de perturbação da ordem pública. Ocorre, porém, que o processo de impeachment 

está sendo conduzido na mais perfeita ordem democrática, seguindo a Constituição 

e as recentes decisões do Supremo concernente ao seu ritmo. (ROSENFIELD, 

Denis Lerrer. O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 18) 

Após 13 anos de oposição e de perder por pouco as eleições presidenciais de 2014, 

o PSDB começa a formalizar hoje sua participação em um eventual governo Temer, 

agora que o processo de impeachment seguiu ao Senado. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Dilema tucano, País, p. 21) 

Mas ontem ela deu um largo passo para se unir a ele como os únicos presidentes 

brasileiros a sofrerem processo de impeachment (PEREIRA, Paulo Celso. O 

Globo, 18 abr. 2016. Desastre econômico e incapacidade política, País, coluna, p. 

22) 

Dilma transformou o eventual desencontro de contas de governos anteriores em 

políticas de Estado, feito de forma sistemática e contrariando pareceres técnicos. O 

impeachment está lastreado legalmente nisso. (PEREIRA, Paulo Celso. O Globo, 

18 abr. 2016. Desastre econômico e incapacidade política, País, coluna, p. 22) 

O triste espetáculo do muro separando, na Esplanada dos Ministérios em Brasília, 

cidadãos contra e a favor do impeachment da presidente Dilma é reflexo da 

radicalização política que domina nosso dia a dia e não é de hoje. (PEREIRA, 

Merval. O Globo, 18 abr. 2016. Resta agora tentar começar de novo, País, coluna, 

p. 23) 

O tiro saiu pela culatra, precipitou tudo e promoveu o encontro do vaticínio de 

Kotscho com o de Lula. Nem o governo, nem a presidente, nem o PT, nem os 

gritaram “Não vai ter golpe”, nem, sobretudo, Lula, conseguiram impedir a sessão 

de ontem que aprovou o impeachment na Câmara. (NOVAES, Luiz Antônio. O 

Globo, 18 abr. 2016. Só Carolina não viu, País, coluna, p. 22) 

3) A revelação de que o governo, em troca de votos contra o impeachment, passara 

a ofertar ministérios, cargos e a liberação de dinheiro para a construção de obras em 

redutos eleitorais dos deputados inibiu Dilma, Lula e seus emissários. (NOBLAT, 

Ricardo.  O Globo, 18 abr. 2016. Razões que levaram à derrota de Dilma, País, 

coluna, p. 23) 

4) A saída do PMDB do governo, e a desenvoltura exibida pelo vice-presidente na 

caça ao voto para derrubar Dilma, frearam a natural inclinação de partidos de médio 

e pequeno porte a ficarem com Dilma contra o impeachment. (NOBLAT, Ricardo. 

O Globo, 18 abr. 2016. Razões que levaram à derrota de Dilma, País, coluna, p. 23) 

5) A pá de cal foi jogada pelo Supremo Tribunal Federal ao negar o pedido da 

Advocacia Geral da União de anular tudo o que acontecera na Câmara até a semana 
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passada com processo de impeachment. (NOBLAT, Ricardo. O Globo, 18 abr. 

2016. Razões que levaram à derrota de Dilma, País, coluna, p. 23) 

Assim como conduziu o tapetão contra Dilma, quem garante agora que Cunha não 

estuda os tais atalhos regimentais para avaliar a maneira mais conveniente de lançar, 

no mesmo palco, o pedido de impeachment contra Temer? (FREIRE, Flávio. 

Globo, 18 abr. 2016. Cunha te pega daqui, ou te de lá, País, coluna, p. 23) 

A sessão de ontem em que se aprovou o processo de impeachment mostrou a 

Câmara sem retoques. (O Globo, 18 abr. 2016. País, chapéu, p. 24) 

Com o impeachment e alguma sorte e vontade política, temos uma remota chance 

de melhorar com as reformas tributária, previdenciária e política (com o recall!), 

urgentes, enquanto a sociedade está mobilizada. (MOTTA, Nelson. O Globo, 18 

abr. 2016. A soberba precede a queda, País, coluna, p. 24) 

Hoje, porém, em pleno fervor do impeachment, o Palácio do Planalto resolveu 

mudar de tom, e estreou, na internet, uma campanha fofinha, em que clama por 

tolerância com a hashtag #respeitobasta. (RÓNAI, Cora. O Globo, 18 abr. 2016. 

Faltou respeito, País, coluna, p. 25) 

Por mais que se negue isso, um impeachment é um ato essencialmente político. 

(RÓNAI, Cora. O Globo, 18 abr. 2016. Faltou respeito, País, coluna, p. 25) 

De onde vem o impeachment? (FAUSTINI, Marcus. O Globo, 18 abr. 2016. De 

onde vem o impeachment? País, coluna, p. 25) 

Isso tudo é cenário, mas o foco central de seu impeachment tem outro elemento: 

um importante vínculo com junho de 2013. (FAUSTINI, Marcus. O Globo, 18 abr. 

2016. De onde vem o impeachment? País, coluna, p. 25) 

Muitos deputados percebem na possibilidade de votar no impeachment uma forma 

de ganhar um ativo para defender em suas bases nas próximas eleições nesse 

momento de descrença com o sistema político, e se reelegerem na emoção – uma 

benção para momentos de crise de credibilidade, o político não precisar de muito 

esforço e compromisso. (FAUSTINI, Marcus. O Globo, 18 abr. 2016. De onde vem 

o impeachment? País, coluna, p. 25) 

Um panorama real, sem retoques, do que os brasileiros espelhamos no Congresso 

Nacional surgiu para além dos números que chancelaram o prosseguimento do 

impeachment da presidente Dilma. (MENEZES, Maiá. O Globo, 18 abr. 2016. 

Cenas sem retoques da política como ela é, País, coluna, p. 24) 

Insones, articuladores pró-Dilma e pró-impeachment vararam a madrugada de 

domingo numa intensa negociação, em busca de adesões, de desistências, de recuos. 

(MENEZES, Maiá. O Globo, 18 abr. 2016. Cenas sem retoques da política como 

ela é, País, coluna, p. 24) 
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Inflada pela crise econômica, a campanha, 99% política, pelo impeachment 

começou, com cautela, no dia seguinte às eleições de 2014. (BLOCH, Arnaldo. O 

Globo, 18 abr. 2016. Miopia e extermínio, País, coluna, p. 25) 

Em tal contexto, é vital destacar a miopia cívica que tomou conta das análises pró-

impeachment, inclusive de vozes (e penas) esclarecidas e de boa fé, que expressam 

a noção desrespeitosa e nada pluralista de que todos os opositores do processo são 

asseclas de pseudomovimentos sociais, sem consciência, zumbis teleguiados pela 

propaganda.   (BLOCH, Arnaldo. O Globo, 18 abr. 2016. Miopia e extermínio, País, 

coluna, p. 25) 

Entre os últimos, centenas de cidadãos contrários ao impeachment atendem a pelo 

menos uma das condições que se seguem [...] (BLOCH, Arnaldo. O Globo, 18 abr. 

2016. Miopia e extermínio, País, coluna, p. 25) 

Há quem grite contra o anglicismo da palavra impeachment. Pespego foi um dos 

sinônimos que encontrei, ao lado de agrura, atalho, barbilho, impedimento, barreira, 

bicho de sete cabeças, bico, contratempo, embaraço, embeleco, empecimento, 

empeço, espeto, espinha, estorvilho, estorvo, inconveniente, más, obstáculo, peia, 

problema, tropeço e vara. (REIS, Ana Cristina. O Globo, 18 abr. 2016. Na falta de 

Rui Barbosa, vale um Justin Trudeau, País, coluna, p. 25) 

Porque foi um embaraço, um estorvo, um problema, uma barreira e uma agrura 

acompanhar nossos representantes em Brasília discursando contra ou a favor do 

impeachment. (REIS, Ana Cristina. O Globo, 18 abr. 2016. Na falta de Rui 

Barbosa, vale um Justin Trudeau, País, coluna, p. 25) 

A aprovação pela Câmara do impeachment de Dilma Rousseff, se referendada pelo 

Senado, como parece desenhado, virá acompanhada de euforia por boa parte dos 

brasileiros [...] (GRIPP, Alan. O Globo, 18 abr. 2016. Não se engane: o caos está 

do fim, País, coluna, p. 26) 

Será possível ter um Ministério de notáveis depois de tantos compromissos 

assumidos na batalha fisiológica do impeachment? (GRIPP, Alan. O Globo, 18 

abr. 2016. Não se engane: o caos está do fim, País, coluna, p. 26) 

O Senado deve decidir em dez dias a abertura do processo de impeachment. 

(CASADO, José. O Globo, 18 abr. 2016. Presidente e vice, da capela ao limbo, 

País, coluna, p. 26) 

O cenário mais provável é que o Senado aceite abrir o processo de impeachment 

contra a presidente Dilma. (LEITÃO, Miriam. O Globo, 18 abr. 2016. Caminho 

será árduo, País, coluna p. 26) 

Apesar de ter havido votos a favor do impeachment proclamados pelos mais 

variados – e até exóticos motivos – vai se fortalecer, nos próximos meses, a razão 

central desse processo. (LEITÃO, Miriam. O Globo, 18 abr. 2016. Caminho será 

árduo, País, coluna p. 26) 

“Aécio não é meu amigo; mexeu com ele, eu nem ligo” – o cartaz apareceu na 

Paulista, no 13 de março, durante a maior manifestação pelo impeachment. 
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(MAGNOLI, Demétrio. O Globo, 18 abr. 2016. Temer, o breve? País, coluna, p. 

26) 

É ilusão ou cinismo falar em instituições democráticas em funcionamento, com um 

processo de impeachment presidido por um parlamentar acusado de corrupção e 

lavagem de dinheiro. (OLIVEIRA, Flávia. O Globo, 18 abr. 2016. Fratura exposta, 

País, coluna, p. 26) 

Aprovado o impeachment na Câmara, será difícil detê-lo no Senado. (FRANCO, 

Ilimar. O Globo, 18 abr. 2016. Temer só espera pelo Senado, País, coluna, p. 27) 

O que pode acontecer agora: a terra se abrir e engolir Brasília antes que o Senado 

possa se manifestar a respeito do impeachment da Dilma, nós acordamos todos ao 

mesmo tempo e descobrimos que foi tudo um sonho mau, ou - a hipótese menos 

provável - O Senado não aprovar o impedimento. (VERÍSSIMO, Luís Fernando. O 

Globo, 18 abr. 2016. Cuidem do Temer! País, coluna, p. 27) 

Como disseram alguns deputados na votação de ontem, quando uma manifestação 

em que tantos invocam o combate à corrupção e a necessidade de moralização do 

país para justificar o “sim” ao impeachment é presidida pelo Eduardo Cunha, 

estamos muito perto de uma hipocrisia apoteótica. Mas, enfim, venceu a maioria e 

não há como discutir com os números. (FRANCO, Ilimar. O Globo, 18 abr. 2016. 

Temer só espera pelo Senado, País, coluna, p. 27) 

Um dos problemas da campanha do impeachment foi o tom e a forma que adquiriu, 

de uma apaixonada disputa futebolística [...] (VENTURA, Zuenir. O Globo, 18 abr. 

2016. O que será o amanhã? País, coluna, p. 27) 

Se por um lado o impeachment está longe de ser golpe e é totalmente aceitável em 

termos legais e pragmáticos, por outro foi conduzido por gente que, na gíria da PM 

do Rio, está mais suja que pau de galinheiro. (PADILHA, José. O Globo, 18 abr. 

2016. A cabeça do Lula, País, coluna, p. 27) 

Acho que podemos classificar a votação dos deputados, que forçará o Senado a 

abrir um processo de impeachment e afastará Dilma da Presidência por no mínimo 

180 dias, de um processo cívico cínico. (PADILHA, José. O Globo, 18 abr. 2016. 

A cabeça do Lula, País, coluna, p. 27) 

Independentemente da votação pelo plenário da Câmara dos Deputados, o processo 

de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, previsto pela Constituição e 

supervisionado pelo SFT, é um exemplo clássico de coisas que mudam para 

permanecer as mesmas. (DAPIEVE, Arthur. O Globo, 18 abr. 2016. Mudar para 

não mudar, País, coluna, p. 27) 

Não custa lembrar: o Datafolha detectou que 61% dos brasileiros queriam o 

impeachment de Dilma; e 58%, o de Temer. (DAPIEVE, Arthur. O Globo, 18 abr. 

2016. Mudar para não mudar, País, coluna, p. 27) 

Sem essa sensibilidade, qualquer processo de impeachment será percebido pelo 

Brasil real – aquele que não ganha cargos ou concorrências – como apenas mais 

uma rusga na casa-grande, enquanto o pessoal da senzala continua levando no 
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lombo. (DAPIEVE, Arthur. O Globo, 18 abr. 2016. Mudar para não mudar, País, 

coluna, p. 27) 

Mas o longevo comando petista na administração federal deixou muitas sequelas 

no projeto da esquerda, e o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi o pior 

desfecho possível. (O Globo, 18 abr. 2016. Futuro da esquerda, País, p. 28) 

Para o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, porém, há ao menos um efeito 

positivo. Ele voltará à oposição e diz que isso facilitará a união. Segundo ele, a luta 

contra o impeachment até reanimou alguns militantes que estavam 

desmobilizados.  (O Globo, 18 abr. 2016. Futuro da esquerda, País, p. 28) 

Político [Renato Rabelo, presidente do PCDOB] diz que união de militantes contra 

o impeachment ‘superou expectativa’ (O Globo, 18 abr. 2016. Corpo a corpo, p. 

28) 

Primeiro, eu acho que recentemente a esquerda se uniu mais, porque o processo de 

impeachment seguiu a lógica de setores dominantes da oposição de destruir a 

presidenta. [resposta de Renato Rabelo, presidente do PCDOB] (O Globo, 18 abr. 

2016. Corpo a corpo, p. 28) 

O processo de impeachment pode consolidar o campo da esquerda? [pergunta do 

entrevistador] (O Globo, 18 abr. 2016. Corpo a corpo, p. 28) 

E por outro lado o eleitorado que foi para a rua contra o impeachment não fez isso 

porque acredita que PT faz um bom governo, mas porque teme o retrocesso. 

[resposta de Luiz Araújo, presidente do PSOL] (O Globo, 18 abr. 2016. Corpo a 

corpo, p. 29) 

A aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff 

repercutiu no exterior. (O Globo, 18 abr. 2016. Pelo mundo: Votação tem grande 

destaque no exterior, País, p. 30) 

Embora a Unasul, como bloco, tenha manifestado em nota oficial, que o 

impeachment de Dilma “levaria à perigosa criminalização do exercício de governo 

por razões de índole simplesmente políticas”, nem todos os membros concordaram 

em aderir à denúncia de um suposto golpe contra a mandatária. (O Globo, 18 abr. 

2016. Pelo mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

Os questionamentos ao impeachment de Dilma foram reforçados por declarações 

do secretário geral da Unasul, o colombiano Ernesto saper, e da Organização de 

Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Pelo mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

Em outro trecho, o “El País” explicou que, “quando os deputados aliados de 

Rousseff – agora na trincheira dos que são a favor do impeachment – procuravam 

a presidente para pedir verbas para obras em seus estados, ela os recebia com a 

mesma consideração que a qualquer outro deputado”, disse o texto. (O Globo, 18 

abr. 2016. Pelo mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 
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Jornal francês Le Monde fala da atmosfera após a abertura do impeachment (O 

Globo, 18 abr. 2016. País, notícia internacional, p. 30) 

Um levantamento feito pelo GLOBO entre 14h de ontem, quando começou a sessão 

de votação do impeachment, e 17h30min, mapeou o volume de tuítes disparados 

pelos usuários da rede. (O Globo, 18 abr. 2016. Torcidas pró e contra, além de 

memes, mobilizaram as redes sociais, País, p. 30) 

A palavra “impeachment” foi tuítada 76 mil vezes, sendo o termo mais usado entre 

os sete pesquisados. (O Globo, 18 abr. 2016. Torcidas pró e contra, além de memes, 

mobilizaram as redes sociais, País, p. 30) 

“Se a preocupação fosse mesmo a corrupção, Eduardo Cunha não estaria presidindo 

o processo de impeachment”, dizia uma das imagens mais compartilhadas no 

Facebook. (O Globo, 18 abr. 2016. Torcidas pró e contra, além de memes, 

mobilizaram as redes sociais, País, p. 30) 

Com a aprovação da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff pela Câmara dos Deputados, economistas e empresários acreditam que 

haverá uma euforia imediata no mercado financeiro [...] (O Globo, 18 abr. 2016. 

Economia: Desafio é recuperar a confiança, País, p. 31) 

O ambiente para negócios tende a melhorar com a possível saída de Dilma – o 

impeachment ainda terá de ser aprovado pelo Senado –, mas isso não acontecerá 

da noite para o dia. (O Globo, 18 abr. 2016. Economia: Desafio é recuperar a 

confiança, País, p. 31) 

Desde o fim de fevereiro, o dólar já recuou do patamar de R$ 4 para pouco mais de 

R$ 3,50 na última semana – refletindo uma mudança no cenário externo, mas 

principalmente, a expectativa de analistas do mercado de que a abertura do 

processo de impeachment seria iminente. (O Globo, 18 abr. 2016. Economia: 

Desafio é recuperar a confiança, País, p. 31) 

É uma situação diferente da ocorrida em 1992, quando o ex-presidente Fernando 

Collor de Melo também sofreu impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Economia: 

Desafio é recuperar a confiança, País, p. 31) 

Flávio Rocha, dono da rede varejista Riachuelo, é um dos empresários mais 

otimistas com a possível aprovação do impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Economia: Desafio é recuperar a confiança, País, p. 31) 

Do historiador José Murilo de Carvalho, ontem, pouco antes da votação do 

impeachment: - Independentemente do resultado, será uma vitória de Pirro. Ou 

seja: nada de comemorar. (O Globo, 18 abr. 2016. Dia do sim, Rio, p. 34) 

A Lapa, no Rio, como se sabe, recebeu, ontem, durante a votação no Congresso, a 

turma contra o impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Dia do sim VIII, Rio, p. 34) 
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O folclórico deputado Silvio Costa, de um tal de PTdoB de Pernambuco, disse, 

nesta maratona de discursos que precedeu a votação do impeachment, uma verdade 

[...] (O Globo, 18 abr. 2016. Dia do sim IX, Rio, p. 34) 

Golpe O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para espichar 

ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o discurso do 

golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O Globo, 18 

abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão comandar uma 

mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe, levando para o palácio 

lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas internacionais para 

minar o governo Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem 

rito sumário no Senado, País, p. 8) 

“Dilma não vai ficar isolada no Alvorada esperando a sentença. Vai usar esses seis 

meses para denunciar o golpe ao mundo inteiro e mostrar que Michel está acenando 

para o mercado e tirando direito de trabalhadores. Lula vai estar nas ruas e a 

mobilização vai crescer muito” [declaração de Lindbergh Faria (PT-RJ)] (O Globo, 

18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8). 

Quando passaram em frente ao Hotel Copacabana Palace, os integrantes da passeata 

gritaram “não vai ter golpe”. Alguns hóspedes fotografaram, outros vaiaram. Os 

manifestantes respondiam com o mantra “não vai ter golpe”. (O Globo, 18 abr. 

2016. Torcida: Os gritos de uma nação voto a voto, País, p. 14) 

“O foco a partir dessa segunda-feira aqui no Senado é 2018. O que ouvimos dos 

senadores do PT é que vão bater bumbo no plenário falando de golpe, mas não estão 

pensando em salvar Dilma. Estão preocupados é em construir uma narrativa para 

2018, quando acham que Lula estará em condições de disputar de novo o Planalto.” 

[declaração de Cássio Cunha Lima (PB)] (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: 

Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Os aliados do vice sempre creditam à cortesia derivada de seu tempero “afável” o 

fato de Cunha nunca ter sido por ele cortado. Para petistas, o motivo é outro: 

estariam juntos numa conspiração para viabilizar “um golpe”. (O Globo, 18 abr. 

2016.  Desejo íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Agora, a luta é no Senado. Que seja uma vitória de lavada, também, para não deixar 

dúvidas em quem ainda insiste com essa lenga-lenga de golpe. O grito de alegria, 

alívio e liberdade soltarei só depois da votação dos senadores. (ASSAF, Mara 

Montezuma. O Globo, 18 abr. 2016. Dos leitores, p. 17) 

O ápice desta triste encenação consiste no discurso de “golpe”, forma de 

vitimização, voltada para estabelecer as bases eleitorais do PT na oposição. Trata-

se de um discurso de adeus, de reconhecimento envergonhado da derrota iminente. 

(ROSENFIELD, Denis Lerrer. O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 

18) 
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Contudo, o discurso dos esquerdistas/desesperados seria o de que a desobediência 

militar seria um “golpe”! Os autores do golpe o atribuíram a outros. 

(ROSENFIELD, Denis Lerrer. O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 

18) 

O tiro saiu pela culatra, precipitou tudo e promoveu o encontro do vaticínio de 

Kotscho com o de Lula. Nem o governo, nem a presidente, nem o PT, nem os 

gritaram “Não vai ter golpe”, nem, sobretudo, Lula, conseguiram impedir a sessão 

de ontem que aprovou o impeachment na Câmara. (NOVAES, Luiz Antônio. O 

Globo, 18 abr. 2016. Só Carolina não viu, País, coluna, p. 22) 

O problema é que em nosso modelo presidencialista isto é encrenca na certa. Cheira, 

no olfato político da situação, a golpe. Não se diz mais quartelada, porque desta vez 

não houve subversão nos quarteis, fato raro na nossa História e digno de celebração 

pelos que amam a democracia. (GOIS, Ancelmo. O Globo, 18 abr. 2016. A ratatuia 

derrotou Dilma, País, coluna, p. 24) 

No front externo, terá que lidar com um PT que, bem ou mal conseguiu nos últimos 

40 dias unir as esquerdas em torno da tese do golpe. (JARDIM, Lauro. O Globo, 

18 abr. 2016. Sucesso não terá vida fácil, País, coluna, p. 26) 

Pessoas próximas à presidente dizem que ela não renunciará, em respeito aos que a 

apoiaram e porque esta é a melhor forma de mostrar que é vítima de um “golpe”. 

Por isso esse processo será tenso até o final. (LEITÃO, Miriam. O Globo, 18 abr. 

2016. Caminho será árduo, País, coluna, p. 26) 

Os que gritavam “não vai ter golpe” talvez tenham mais sucesso com a nova palavra 

de ordem “não vai ter pacto”. (VENTURA, Zuenir. O Globo, 18 abr. 2016. O que 

será o amanhã? País, coluna p. 27) 

Se por um lado o impeachment está longe de ser golpe e é totalmente aceitável em 

termos legais e pragmáticos, por outro foi conduzido por gente que, na gíria da PM 

do Rio, está mais suja que pau de galinheiro. (PADILHA, José. O Globo, 18 abr. 

2016. A cabeça do Lula, País, coluna, p. 27) 

Na América Latina, líderes aliados do PT criticam decisão e afirmam que há ‘golpe 

cívico parlamentar’ (O Globo, 18 abr. 2016. Pelo mundo: Votação tem grande 

destaque no exterior, País, p. 30) 

Embora a Unasul, como bloco, tenha manifestado em nota oficial, que o 

impeachment de Dilma “levaria à perigosa criminalização do exercício de governo 

por razões de índole simplesmente políticas”, nem todos os membros concordaram 

em aderir à denúncia de um suposto golpe contra a mandatária. (O Globo, 18 abr. 

2016. Pelo mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

A Casa Rosada jamais falou em golpe no Brasil, nem o fará. (O Globo, 18 abr. 

2016. Pelo mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

Já os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro; do Equador, Rafael Correa e da 

Bolívia, Evo Morales, defenderam publicamente o governo do PT e denunciaram 
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“um golpe cívico, midiático e judicial no Brasil.” (O Globo, 18 abr. 2016. Pelo 

mundo: Votação tem grande destaque no exterior, País, p. 30) 

Batalha Batalha no congresso (O Globo, 18 abr. 2016. chapéu, capa)  

A batalha do impeachment (O Globo, 18 abr. 2016. Selo, País, p. 3-30) 

Na batalha para garantir o maior número possível de votos a favor do impeachment 

e enfraquecer um dos pontos centrais de estratégia do governo, que consistia em 

forçar ausências, peemedebistas conseguiram o apoio de empresários que 

colocaram à disposição seus aviões privados para a hipótese de algum deputado 

alegar que não conseguiria chegar à Brasília por falta voo. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Entre a alvorada e o Jaburu, País, p. 4)  

Os próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado e o foco é 

salvar o partido e Lula. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem 

rito sumário no Senado, País, p. 8) 

A batalha do impeachment. (PAULA, Francisco M. G. de.  O Globo, 18 abr. 2016. 

A batalha do impeachment, Dos leitores, p. 17)  

Será possível ter um Ministério de notáveis depois de tantos compromissos 

assumidos na batalha fisiológica do impeachment? (GRIPP, Alan. O Globo, 18 

abr. 2016. Não se engane: o caos está longe do fim, País, coluna, p. 26) 

Michel Temer venceu a primeira batalha. Agora vai se defrontar com dois inimigos 

donos de boa capacidade de destruição – um externo outro interno. (JARDIM, 

Lauro. O Globo, 18 abr. 2016. Sucessor não terá vida fácil, País, coluna, p. 26) 

Luta O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), saiu do plenário dizendo que a “luta 

está apenas começando”. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na 

Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

“Roraima, verás que um filho teu não foge à luta! Por uma Roraima 

desacorrentada!” [declaração de Washington Reis (PMDB-RJ)] (O Globo, 18 abr. 

2016. Quero agradecer a Deus, à minha família..., País, p. 7) 

Disputa Como projetou levantamento feito pelo GLOBO junto aos deputados, e atualizado 

até momentos antes de começar a votação, o governo foi derrotado – e a diferença 

se deveu pela capacidade da oposição de aglutinar os votos ainda em disputa até o 

início de domingo. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada:  Indecisos voltam sim 

e abrem folga no placar, País, p. 6) 

O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para espichar 

ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o discurso do 

golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O Globo, 18 

abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Um dos problemas da campanha do impeachment foi o tom e a forma que adquiriu, 

de uma apaixonada disputa futebolística [...] (VENTURA, Zuenir. O que será o 

amanhã? País, coluna, p. 27) 

Não sei de assisti, ontem, à votação do processo de impeachment da presidente da 

República no plenário da Câmara dos Deputados ou à disputa de uma partida de 
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futebol no Maracanã. Bagunça geral! Isso sem comentar o péssimo português de 

nossos representantes. Mas, apesar disso, o resultado foi positivo. Valeu! 

(GRANJA, Henriette. O Globo, 18 abr. 2016. Dos leitores, p. 17) 

Vitória

  

No Congresso, o deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE), o mais folclórico e histórico 

defensor da presidente Dilma, era um dos poucos que ainda tentavam mostrar 

convicção de que a vitória era possível. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: 

Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

Amazônia e Rondônia (oito votos cada) foram as únicas bancadas a votar de forma 

unânime, ambas pelo impeachment. Mas foi em estados populosos do Sul e Sudeste, 

como São Paulo (57 votos a favor), Minas Gerais (41), Rio de Janeiro (34), Paraná 

(26) e Rio Grande do Sul (22) que a oposição consolidou a vitória. (O Globo, 18 

abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e abrem folga no placar, País, p. 6) 

Derrota  A eventual saída de Dilma simboliza não só uma derrota individual da presidente, 

mas o fim dos 13 anos de governo do PT. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: 

Dilma perto do afastamento, País, p. 3) 

No Alvorada, quando apenas um terço dos votos tinham sido dados, alguns 

assessores de Dilma já admitiam a derrota. (O Globo, 18 abr. 2016. Entre a 

Alvorada e o Jaburu, País, p 4) 

Vingança Minutos antes de entrar no plenário, negou que o processo seja uma vingança 

contra o governo petista. (O Globo, 18 abr. 2016. O capitão: Cunha ganha votos 

contra Dilma até de madrugada, País, p. 10-11) 

A vingança, dizem aliados de Temer, é um prato que se come frio. (O Globo, 18 

abr. 2016. Desejo íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Guerra O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), saiu do plenário dizendo que a “luta 

está apenas começando”: - A guerra será lenta, gradual, segura e prolongada.  O 

vice não reúne a menor condição de comandar o país. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

A princípio, nenhum partido ou corrente política será excluído deste “chamamento” 

ao diálogo. A princípio, nem o PT, que trava uma guerra contra o vice para tentar 

impedir o impeachment. (O Globo, 18 abr. 2016. Temer: Vice vai reforçar a 

formação de governo, País, p. 4) 

Estratégia Na batalha para garantir o maior número possível de votos a favor do impeachment 

e enfraquecer um dos pontos centrais da estratégia do governo, que consistia em 

forçar ausências, peemedebistas conseguiram o apoio de empresários que 

colocaram à disposição seus aviões privados para a hipótese de algum deputado 

alegar que não conseguiria chegar à Brasília por falta voo.  (O Globo, 18 abr. 2016. 

Entre a Alvorada e o Jaburu, País, p. 4) 

A estratégia do governo é discutir o processo de forma técnica e jurídica com os 

senadores, na expectativa de que no Senado o peso político seja menor do que na 



141 

 

Câmara. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara e no 

Planalto, País, p. 5) 

Ofensiva O governo já iniciou também a preparação de uma ofensiva jurídica para contestar 

o resultado da votação, sob o argumento de que a análise do processo extrapolou o 

objeto da denúncia. (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara 

e no Planalto, País, p. 5) 

Defesa Em sua nota, Wagner reforçou a defesa da presidente, lembrando que ela teve 54 

milhões de votos e não cometeu crime de responsabilidade. (O Globo, 18 abr. 2016. 

Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto, País, p. 5) 

Como tem sido nos últimos meses na repercussão de toda notícia negativa para o 

governo Dilma e, mais recentemente, sobre o ex-presidente Lula, convertido em 

chefe das forças de defesa da cidadela do Planalto sob controle do PT. (O Globo, 

18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Ataques Também houve, no plenário, ataques ao vice Michel Temer, que assistiu à votação 

em seu QG, em Brasília. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do 

afastamento, País, p. 3) 

Com clima tenso, votação é marcada por ataques a cunha até de quem era favorável 

ao afastamento. (O Globo, 18 abr. 2016. Efeito manada: Indecisos voltam sim e 

abrem folga no placar, País, lide, p. 6) 

Alistaram A carta veio dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ter acatado o 

pedido de impedimento e de Temer ter desmentido dois ministros de Dilma, que o 

alistaram na linha de frente da resistência ao impeachment: “Não disse isso em 

momento algum”, afirmou categórico. (O Globo, 18 abr. 2016. Desejo íntimo de 

um vice à espera do poder, País, p. 16) 

QG Também houve, no plenário, ataques ao vice Michel Temer, que assistiu à votação 

em seu QG, em Brasília. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio: Dilma perto do 

afastamento, País, p. 3) 

Lula passou a maior parte do dia com Dilma, mas voltou para o hotel que se 

transformou em seu QG pouco antes da votação, e retornou ao Alvorada quando 

113 votos já haviam sido dados. (O Globo, 18 abr. 2016. Aviso prévio Dilma perto 

do afastamento, País, p. 3) 

Front Próximo front (O Globo, 18 abr. 2016. País, p. 8) 

Armas O PT e o ex-presidente Lula, por outro lado, vão usar todas as armas para espichar 

ao máximo o calendário do impeachment no senado para reforçar o discurso do 

golpe e tentar salvar o que restou do partido para a disputa de 2018. (O Globo, 18 

abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 
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Capitão O capitão: Cunha ganha votos contra Dilma até de madrugada (O Globo, 18 abr. 

2016. País, p. 10-11) 

Capitão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente 

da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), é investigado em um 

procedimento que anda a passos muito mais lentos do que o contra a mandatária. 

(O Globo, 18 abr. 2016. As artimanhas de Cunha para salvar a pele, País, p. 11) 

Chefe Como tem sido nos últimos meses na repercussão de toda notícia negativa para o 

governo Dilma e, mais recentemente, sobre o ex-presidente Lula, convertido em 

chefe das forças de defesa da cidadela do Planalto sob controle do PT. (O Globo, 

18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

O que vem aí: Chefes do legislativo na mira da Lava-Jato (O Globo, 18 abr. 2016. 

País, p. 10-11) 

O vínculo entre o vice-presidente e sua “chefe” – frouxo mas civilizado no primeiro 

mandato – foi afetado por ressentimentos acumulados desde janeiro de 2015. (O 

Globo, 18 abr. 2016. O desejo íntimo de um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Trincheira “Renan precisa entender que deve deixar a trincheira da Dilma” – disse um 

peemedebista. (O Globo, 18 abr. 2016. Renan, o senhor do tempo no Senado, País, 

p. 10) 

Mira O que vem aí: Chefes do legislativo na mira da Lava-Jato (O Globo, 18 abr. 2016. 

País, p. 10-11) 

Minar Os próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado e o foco é 

salvar o partido e Lula. Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão 

comandar uma mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe, 

levando para o palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas 

internacionais para minar o governo Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo 

front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

Letal É indiscutível que este cenário será letal para todos: para Dilma, PT e Lula, porque 

serão mais fortemente responsabilizados pela catástrofe, e para a aliança que terá 

assumido o governo, ao lado de Temer, por não ter estabilizado o país. (O Globo, 

18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Estado de 

defesa 

Uma vez decretado o “estado de defesa”, após ouvidos o Conselho da República e 

o de Defesa Nacional (que não foram até hoje constituídos), a presidente seria 

dotada de poderes extraordinários, próprios de uma situação de guerra ou de enorme 

catástrofe natural. (O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 18) 

O “estado de defesa” só poderia ser, portanto, decretado em uma situação extrema 

de perturbação da ordem pública. Ocorre, porém, que o processo de impeachment 

está sendo conduzido na mais perfeita ordem democrática, seguindo a Constituição 

e as recentes decisões do Supremo concernente ao seu ritmo. (O Globo, 18 abr. 

2016. Radicalização, Opinião, p. 18) 
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Linha de 

frente da 

resistência 

A carta veio dias depois de o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ter acatado o 

pedido de impedimento e de Temer ter desmentido dois ministros de Dilma, que o 

alistaram na linha de frente da resistência ao impeachment: “Não disse isso em 

momento algum”, afirmou categórico. (O Globo, 18 abr. 2016. Desejo íntimo de 

um vice à espera do poder, País, p. 16) 

Tomado de 

Assalto 

Um lugar que deveria respeitar as leis e as instituições é literalmente tomado de 

assalto por pessoas que prometem violar essas mesmas leis e instituições. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, Opinião, p. 18) 

Segurança 

nacional 

Logo, inexiste qualquer justificativa razoável para o Senado não dar início à fase 

de julgamento da presidente com urgência máxima, obedecidos todos os trâmites 

legais, com respaldo do STF. Chega a ser uma questão de segurança nacional. (O 

Globo, 18 abr. 2016. Um passo para o impeachment, Opinião, p. 18) 

Mobilização Os próprios líderes petistas já dão como perdida a batalha no Senado e o foco é 

salvar o partido e Lula. Com Dilma no Alvorada, petistas dizem que ela e Lula vão 

comandar uma mobilização nacional e internacional para denunciar o golpe, 

levando para o palácio lideranças de movimentos sociais e personalidades políticas 

internacionais para minar o governo Temer. (O Globo, 18 abr. 2016. Próximo front: 

Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

“Dilma não vai ficar isolada no Alvorada esperando a sentença. Vai usar esses seis 

meses para denunciar o golpe ao mundo inteiro e mostrar que Michel está acenando 

para o mercado e tirando direito de trabalhadores. Lula vai estar nas ruas e a 

mobilização vai crescer muito” [declaração de Lindbergh Faria (PT-RJ)] (O Globo, 

18 abr. 2016. Próximo front: Líderes preveem rito sumário no Senado, País, p. 8) 

 

Desmobilizar “Não vamos desmobilizar. Agora é todo esforço no Senado. O Senado é a casa da 

federação, ali se reflete muito a posição dos governadores.” [declaração de um 

auxiliar de Dilma] (O Globo, 18 abr. 2016. Revolta: Indignação do PT na Câmara 

e no Planalto, País, p. 5) 

Grupos de 

militantes 

Na ausência de qualquer narrativa crível, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula 

e o PT optaram pela radicalização. O palácio do Planalto, vazio de interlocutores 

confiáveis e reconhecidos, foi preenchido por grupos de militantes que mais 

parecem uma horda de bandoleiros. (O Globo, 18 abr. 2016. Radicalização, 

Opinião, p. 18) 

Período de 

conflitos 

“Minha revolta é por conta da injustiça de se querer tirar uma presidente 

constitucionalmente eleita sem motivo válido. Haverá um longo período de 

conflitos.” [declaração de Ana Luiza Backer (manifestante)] (O Globo, 18 abr. 

2016. Paixões divididas pelo ‘muro do impeachment’, País, p. 14) 

Revolta Revolta: Indignação do PT na Câmara e no Planalto (O Globo, 18 abr. 2016. País, 

p. 5) 
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Às pessoas que estão distraídas com a disputa pelo poder, lembro que há 

aposentados sem receber seus salários em dia, hospitais desaparelhados, chefes de 

família desempregados, inflação de dois dígitos, recessão, corrupção, insegurança, 

revolta. (PERALVA, Mariúza. O Globo, 18 abr. 2016. Lembrando, Dos leitores, 

p. 17) 
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Anexo 2 

Quadro – Palavras que formam o sítio bélico de significância em Brasil de Fato 

Palavras Enunciados 

Impeachment Presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal 

(STF) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, a sessão da Câmara dos 

Deputados aprovou, neste domingo (17), a abertura do processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff. A batalha segue no Senado e nas ruas. (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. Linha fina, capa) 

Só pautarei terceirização [após votação do impeachment] disse o presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB). O projeto de terceirização vai 

colocar em risco todas as conquistas da CLT. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 

Frase da semana, Geral, p. 2)  

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) disse que votava a favor do 

impeachment da presidente em nome dos militares de 64. Mandou muito mal ao 

homenagear torturadores e assassinos da ditadura! (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. Mandou MAL, Geral, p. 2)  

A atriz Glória Pires mandou muito bem ao se posicionar contra o impeachment 

após dizer que leu muito sobre o assunto. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 

Mandou BEM, Geral, p. 2)  

Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua gangue ficam 

impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome do combate à 

corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a Constituição e 

inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente que não era nem 

sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de um 

golpe, Opinião, p. 3) 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de 

impeachment neste domingo (17). Agora o Senado dará a palavra final sobre a 

questão. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra 

Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

Se o impeachment for consumado no Senado, João Pedro Stedile descarta a 

possibilidade de Temer permanecer como presidente da República até 2018. 

(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz 

Stedile, Entrevista, p. 4) 

Stedile ressalta que qualquer desfecho para o processo de impeachment trará o 

tema da reforma política para o centro das discussões. Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

O que podemos esperar do governo Dilma, caso o impeachment seja derrotado 

no Senado? (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra 

Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4)  
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Esse governo Dilma, que acompanhamos até aqui, acabou. A partir de maio, 

mesmo derrotando os setores que querem o impeachment no Senado, será um 

novo governo. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 4)  

Quando esse processo de impeachment acabar, os movimentos populares vão 

apresentar a “Carta do Povo Brasileiro”. Nossa intenção é justamente inverter a 

lógica da famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, publicada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), em 2002. Nessa carta vamos traçar um plano de emergência 

para, pelo menos, barrar o avanço da crise econômica. [declaração de João Pedro 

Stedile (direção do MST)], Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5)  

Agora, o que acontece se o impeachment for aprovado no Senado? (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 5)  

Se houver impeachment e assumirem Michel Temer (PMDB) e Eduardo cunha 

(PMDB), será um caos do ponto de vista político.  [declaração de João Pedro 

Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5)  

Vários projetos que prejudicam a classe trabalhadora estão para ser votados 

atualmente no Congresso. Com uma vitória do impeachment esses projetos 

seriam rapidamente aprovados. [declaração de João Pedro Stedile (direção do 

MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, 

diz Stedile, Entrevista, p. 5)  

Seja qual for o resultado do impeachment, o tema da reforma política vai voltar 

para a agenda prioritária e os movimentos populares defendem a convocação de 

uma Assembleia Constituinte. [declaração de João Pedro Stedile (direção do 

MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, 

diz Stedile, Entrevista, p. 5)  

Repercussão partiu de páginas e sites que fazem oposição ao PT e apoiam o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff (PITASSE, Mariana. Brasil de Fato, 

18 a 20 abr. 2016. Porta dos Fundos é alvo de boicote por satirizar investigações 

da Operação Lava Jato, Cidades, p. 7) 

Golpe Câmara dos Deputados aprova golpe contra Dilma (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. manchete, capa)  

Novo Brasil não sairá de um golpe. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Opinião, 

p. 3)  

Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe foi 

sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3)  
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Diante desse golpe está claro que não se trata mais apenas do governo Dilma, mas 

sim de defender as mínimas garantias democráticas conquistadas desde o fim da 

ditadura, como vem fazendo a Frente Brasil Popular. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3)  

É visível em todas as manifestações que estão ocorrendo que o sonho de um novo 

Brasil pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. Esse novo Brasil não sairá 

de um golpe. Sairá do povo nas ruas, da união, da luta organizada. A história nos 

trouxe até aqui e é hora de assumir nosso papel. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 

Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3)  

Desde 2014, os movimentos populares adotam somente pautas defensivas: contra 

o golpe e contra a privatização do pré-sal, por exemplo. [declaração de João Pedro 

Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4)  

A derrota do golpe possibilitaria que os movimentos avançassem na luta com 

novas propostas. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 4) 

Batalha Presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no Supremo Tribunal Federal 

(STF) por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, a sessão da Câmara dos 

Deputados aprovou, neste domingo (17), a abertura do processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff. A batalha segue no Senado e nas ruas. (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016.linha fina, capa) 

Se o governo vencer essa batalha, qual é o possível cenário? (Brasil de Fato, 18 

a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 

4) 

Luta Não podemos perder a energia e a força necessárias para mudar esse cenário e 

disputar os rumos da política e da economia do nosso país. Qualquer que seja o 

desfecho da luta que estamos travando estará na ordem do dia a necessidade de 

mudanças profundas, pois a crise será de longo prazo e será impossível 

conquistarmos qualquer avanço com o esgotado sistema político que temos hoje. 

(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, 

p. 3) 

É visível em todas as manifestações que estão ocorrendo que o sonho de um novo 

Brasil pulsa e já não cabe nas velhas roupas que usa. Esse novo Brasil não sairá 

de um golpe. Sairá do povo nas ruas, da união, da luta organizada. A história nos 

trouxe até aqui e é hora de assumir nosso papel. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. 

Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Por isso, de início é necessária uma reforma profunda do sistema político, e uma 

Constituinte Exclusiva que altere as regras do jogo político no Brasil. Uma ampla 

luta pela democratização dos meios de comunicação será também inadiável. 
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(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, 

p. 3) 

Disputar Não podemos perder a energia e a força necessárias para mudar esse cenário e 

disputar os rumos da política e da economia do nosso país. Qualquer que seja o 

desfecho da luta que estamos travando estará na ordem do dia a necessidade de 

mudanças profundas, pois a crise será de longo prazo e será impossível 

conquistarmos qualquer avanço com o esgotado sistema político que temos hoje. 

(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de um golpe, Opinião, 

p. 3) 

Vitória Vários projetos que prejudicam a classe trabalhadora estão para ser votados 

atualmente no Congresso. Com uma vitória do impeachment esses projetos 

seriam rapidamente aprovados. [declaração de João Pedro Stedile (direção do 

MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, 

diz Stedile, Entrevista, p. 5) 

Vencer Brasil de Fato – Se o governo vencer essa batalha, qual é o possível cenário? 

(Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz 

Stedile, Entrevista, p. 4) 

Derrota Desde 2014, os movimentos populares adotam somente pautas defensivas: contra 

o golpe e contra a privatização do pré-sal, por exemplo. A derrota do golpe 

possibilitaria que os movimentos avançassem na luta com novas propostas. 

[declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 

2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

Derrotando Esse governo Dilma, que acompanhamos até aqui, acabou. A partir de maio, 

mesmo derrotando os setores que querem o impeachment no Senado, será um 

novo governo. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 4) 

Combate Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua gangue ficam 

impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome do combate à 

corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a Constituição e 

inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente que não era nem 

sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de um 

golpe, Opinião, p. 3) 

Missão No entanto, mais que isso, a missão de Temer é aumentar a exploração aos 

trabalhadores para que os empresários tenham mais lucro. Na cabeça deles, com 

o empresário tendo mais lucro a economia vai crescer. Mas isso não acontece na 

realidade. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 

18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, 

p. 5) 

Derrubassem Enquanto votam pelo impeachment de Dilma, Eduardo Cunha e sua gangue ficam 

impunes, mesmo sendo os maiores criminosos do país. Em nome do combate à 

corrupção, foram cometidos todos os crimes possíveis contra a Constituição e 



149 

 

inclusive permitiu-se que corruptos derrubassem uma presidente que não era 

nem sequer culpada. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil não sairá de 

um golpe, Opinião, p. 3) 

Enfrentamentos Um eventual governo Temer provocará o aumento da luta de classes, das 

mobilizações, das greves e os enfrentamentos. Esse é o cenário visualizado por 

João Pedro Stedile, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), caso o processo de cassação do mandato da presidente Dilma 

Roussef seja aprovado no Senado. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até 

coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

Sem dúvida vai aumentar a luta de classes, as mobilizações, as greves e os 

enfrentamentos [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de 

Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, 

Entrevista, p. 5) 

Soldados Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe foi 

sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Colete à prova 

de balas 

Mais uma vez a elite brasileira deu um golpe no povo. Desta vez o golpe foi 

sofisticado, usou toga, colete à prova de balas e potentes câmeras de TV. Seus 

soldados usavam terno e gravata. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. Novo Brasil 

não sairá de um golpe, Opinião, p. 3) 

Plano de 

emergência 

Quando esse processo de impeachment acabar, os movimentos populares vão 

apresentar a “Carta do Povo Brasileiro”. Nossa intenção é justamente inverter a 

lógica da famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, publicada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), em 2002. Nessa carta vamos traçar um plano de emergência 

para, pelo menos, barrar o avanço da crise econômica. [declaração de João Pedro 

Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão 

ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 5) 

Mobilizações Um eventual governo Temer provocará o aumento da luta de classes, das 

mobilizações, das greves e os enfrentamentos. Esse é o cenário visualizado por 

João Pedro Stedile, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), caso o processo de cassação do mandato da presidente Dilma 

Rousseff seja aprovado no Senado. (Brasil de Fato, 18 a 20 abr. 2016. “Até 

coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, p. 4) 

É provável que o governo Temer tenha uma vida muito curta. Se ele assumir é 

possível que sejam organizadas mobilizações de todos contra ele, até dos 

coxinhas. [declaração de João Pedro Stedile (direção do MST)] (Brasil de Fato, 

18 a 20 abr. 2016. “Até coxinhas farão ato contra Temer”, diz Stedile, Entrevista, 

p. 4) 

 

 


