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RESUMO 

 

SILVA, M. F. da. Haitianos no Brasil: uma leitura crítica da notícia no jornalismo impresso. 

2016. 483 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Nos últimos anos, milhares de haitianos migraram para o Brasil, fugindo das mazelas 

socioeconômicas do Haiti e das consequências do terremoto de 12 de janeiro de 2010 na 

capital Porto Príncipe. Grande parte deles chegou ao Brasil por via terrestre, especialmente 

pelas cidades fronteiriças de Tabatinga-AM e Brasileia-AC, de onde muitos se deslocaram 

para São Paulo, em busca de trabalho e a fim de recomeçarem a vida. Tendo em conta esse 

cenário, realizamos nesta tese uma leitura crítica de notícias do jornal Folha de S. Paulo sobre 

tais imigrantes. Baseamo-nos em estudos do Círculo de Bakhtin sobre o discurso e o sujeito, e 

na Análise Crítica do Discurso (ACD), vinculando conceitos bakhtinianos ao campo teórico 

da ACD. Acerca do elemento linguístico do discurso, focalizamos especialmente as 

estratégias linguístico-referenciais empregadas, que são escolhas feitas pelo enunciador. 

Relacionamos esse marco teórico ao deslocamento dos haitianos para o Brasil e a suas 

relações sociais e laborais no contexto brasileiro. Dentre os resultados, destacam-se: quanto 

ao interdiscurso, ao recontextualizar vozes de alguma prática jornalística (como depoimentos, 

entrevistas e falas do dia a dia) ou textos alheios ao jornalismo (como notas emitidas pelos 

governos, relatórios de pesquisa, resoluções e decretos), o enunciador exerce poder sobre tais 

vozes e os atores sociais que as enunciam. Com frequência, o enunciador usa o que 

caracterizamos como observação in loco, relato histórico e voz de conhecimento público, e, 

ao mesmo tempo, recursos linguísticos que conferem à Folha um caráter investigativo. 

Assim, temos indicações da forma contemporânea do gênero notícia. Acerca dos governos 

acreano, paulista, federal e da prefeitura de São Paulo, em muitas notícias, o enunciador se 

mostra a seu serviço, no sentido de recontextualizar suas vozes e lhes construir uma 

representação positiva, incutindo-a na mente do enunciatário. Em algumas notícias, porém, o 

enunciador atua contra os governos petistas referidos (federal, acreano e da prefeitura de São 

Paulo), tratando a imigração haitiana como questão da esfera político-partidária, e não da 

administração pública. Essa atuação tem efeitos controversos: possivelmente se incute na 

mente do enunciatário uma representação negativa de tais governos e desqualifica a Folha 

como jornal sério e imparcial, representação criada em várias notícias. As notícias mostram 

que os imigrantes haitianos estão à margem das ordens sociais e ordens do discurso, 

sobretudo porque não dominam a língua portuguesa e não conseguem atuar nas diferentes 

práticas sociais do dia a dia. Suas vozes, em geral, não compõem a notícia de forma evidente, 

nem mesmo quando o assunto em pauta é a busca de solução dos problemas que vivem: no 

lugar deles e sobre eles falam especialmente membros dos governos. Essa condição à margem 

das ordens sociais é fomentada pela escolha de expressões referenciais do enunciador. A 

referência a eles ocorre com uso, por exemplo, de “imigração ilegal” e “imigrantes ilegais”, o 

que diz respeito a uma representação negativa. De um modo geral, o enunciador não atua em 

prol das minorias, mas sim fomenta as relações sociais de poder já estabelecidas no contexto 

brasileiro. As notícias não provocam uma luta hegemônica que, ao menos, promova acesso 

dos haitianos às ordens sociais ou que mitigue sua condição de grupo minorizado no Brasil.  

Palavras-chave: análise crítica; referenciação; notícia; imigração haitiana 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, M. F. da. Haitians in Brazil: a critical reading of news in print journalism. 2016. 483 

f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

In the last years, thousands of Haitians have migrated to Brazil, running away from Haiti‟s 

socioeconomic hardships and the consequences aroused from the earthquake that devastated 

the country‟s capital city Port-au-Prince, on January, 12, 2010. They arrived in Brazil by road, 

especially crossing the border cities of Brasileia, in Acre, and Tabatinga, in Amazonas, from 

where many of them moved towards the state of São Paulo, searching for work in order to 

restart their lives. Taking for granted this scenario, for this thesis a critical reading was carried 

out using the articles in the newspaper Folha de S. Paulo about those immigrants. The 

Bakhtin Circle‟s studies were the basis for this work regarding discourse and subject, aided by 

the Critical Analysis of Discourse (CAD), linking bakhtinian concepts to CAD‟s theoretical 

field. Regarding the linguistic element of the discourse, we focused on the linguistic-

referential strategies employed, which are choice made by the enunciator. This theoretical 

mark was related to the displacement of the Haitians to Brazil and their social and working 

relationships in the Brazilian context. Among the results, some are highlighted, such as: 

related to the interdiscourse, by recontextualize voices of some journalistic practice (such as 

declarations, interviews, and daily speeches) or strange to the journalistic field (such as 

government briefs, research reports, resolutions and decrees), where the enunciator holds 

power over such voices and the social actors who enunciated them. Frequently, the enunciator 

uses what was characterized as observation in loco, historic reporting, and voice of public 

knowledge, and, at the same time, linguistic resources that consider Folha as an investigative 

character newspaper. Thus, we have traces of a contemporaneous form in the genre of news. 

Regarding the governments of Acre, São Paulo, Brazil, and the municipality of São Paulo, in 

much news, the enunciator is shown at his own service, in the sense of recontextualize their 

voices and building a positive representation, instilling it into the mind of the addressee. 

Although, in some news, the enunciator acts against the governments of the worker‟s party 

(federal, state, and from the city hall of São Paulo), treating the Haitian immigration as 

political party question, and not as of public administration. This action has controversial 

effects: it possibly is instilled in the mind of the addressee a negative representation of such 

governments and it disqualifies the Folha as a serious and impartial newspaper, due to a 

representation created in much news. The news shows that the Haitian immigrants lay at the 

margin of the social orders and of the discourse orders, mainly because they do not master the 

Portuguese language, and they cannot act in the different daily practices. Generally, their 

voices do not compose the news in such a clear way, not even when the point on the agenda is 

the search for solution of the problems they live under: especially government members do 

speak in their places and about them. This condition at the margin of the social orders is 

fomented by choosing some referential expressions by the enunciator. The reference related to 

them is made by the use of expressions, such as, “illegal immigration”, and “illegal 

immigrants”, referring to them as a negative representation. The enunciator does not generally 

act for the minorities, instead of fomenting the social relations of power, long-established in 

the Brazilian context. The news does not provoke a hegemonic struggle that, at least, promote 

the access to the social orders to Haitians, or that may minimize their condition as a minority 

group in Brazil. 

Keywords: critical analysis; referentiation; news; Haitian immigration 

 

 



RÉSUMÉ 

 

SILVA, M. F. da. Haïtiens au Brésil: une lecture critique de nouvelles dans la presse écrite. 

2016. 483 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Au cours des dernières années, des milliers d‟haïtiens ont émigré au Brésil en fuyant les maux 

socio-économiques d‟Haïti et les conséquences du séisme du 12 Janvier 2010 à Port-au-

Prince. Ils sont arrivés au Brésil par la voie terrestre, en particulier par les villes frontalières 

de Tabatinga-AM et Brasileia-AC où beaucoup d‟entre eux ont déménagé à São Paulo à la 

recherche de travail et de commencer une nouvelle vie. Dans ce scénario, nous avons fait dans 

cette thèse une lecture critique des articles du journal intitulé Folha de S. Paulo sur ces 

immigrants. Nous nous appuyons sur des études du Cercle de Bakhtine sur le discours et le 

sujet, et l‟Analyse Critique du Discours (ACD), en reliant les concepts bakhtiniens au champ 

théorique (ACD). À propos de l‟élément linguistique du discours, nous nous concentrons les 

stratégies linguistique-référentielles employées on comprend les choix faites par 

l‟énonciateur. Nous rapportons ce cadre théorique dans le déplacement des immigrants 

haïtiens au Brésil et leurs relations sociales et du travail dans le contexte brésilien. Parmi les 

résultats, on distingue: les relations interdiscursives, et au moment de recontextualiser les voix 

de certaines pratiques journalistiques (comme des témoignages, des interviews et des discours 

de la vie quotidienne) ou des textes sans rapport avec le journalisme (comme les billets émis 

par les gouvernements, les rapports de recherche, des résolutions et décrets), l‟énonciateur 

exerce le pouvoir sur ces voix et des acteurs sociaux que l‟énoncent.  Souvent, l‟énonciateur 

emploie ce qu‟on caractérise comme observation in loco, des rapports historiques et la voix de 

connaissance du public et dans le même temps, les caractéristiques linguistiques qui donnent à 

la Folha un caractère d‟enquête. Ainsi, nous avons des indications sur la forme contemporaine 

du genre d‟article. À propos des gouvernements « acreano », « paulista », fédéral et de la 

mairie de Sao Paulo, dans de nombreuses nouvelles, l‟énonciateur s‟affiche à leur service, 

dans le sens de recontextualiser leurs voix et de les construire une répresentation positive, en 

installant dans l‟esprit de l‟énonciataire. Dans certains articles, toutefois, l‟énonciateur agit 

contre les gouvernements « petistas » (fédéral, « acreano » et de la mairie de Sao Paulo), en 

considérant l‟immigration haïtienne comme une question de la sphère politique partisane, et 

non plus de l‟administration publique. Cette action a des effets controversés: probablement 

s‟installe dans l‟esprit de l‟énonciataire une représentation négative de ces gouvernements et 

disqualifie la Folha comme étant un journal sérieux et impartial, la représentation établie dans 

plusieurs articles. Les articles montrent que les immigrants haïtiens sont en marge des ordres 

sociales et des ordres du discours, en particulier parce qu‟ils ne connaissent pas la langue 

portugaise et ne peuvent pas agir dans des différentes pratiques sociales de la vie quotidienne. 

Leurs voix, en général, ne font pas la forme évidente dans des articles, ni lorsque le sujet est à 

la recherche d‟une solution des problèmes auxquels ils vivent: au lieu de parler sur eux, ils 

parlent en particulier des membres des gouvernements, notamment. Cette condition sur les 

marges des ordres sociaux est encouragé par le choix des expressions des références de 

l‟énonciateur. En faisant référence aux haïtiens, on emploie, par exemple, « l‟immigration 

clandestine » et « les immigrants illégaux », en ce qui concerne à la représentation négative. 

En général, l‟énonciateur ne joue pas en faveur des minorités, mais favorise les relations 

sociales de pouvoir déjà établi dans le contexte brésilien. Autrement dit, les articles ne 

provoquent pas une lutte hégémonique qui, au moins, de promouvoir l‟accès des haïtiens à 

l‟ordre social ou d‟atténuer leur état de groupe en minoritaire au Brésil. 

Mots-clès: analyse critique; référenciation; articles; immigration haïtienne 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido a questões políticas e econômicas do Haiti – a nação mais pobre do continente 

americano – e ao terremoto ocorrido em janeiro de 2010 na capital Porto Príncipe, milhares de 

haitianos nos últimos anos deixaram o País. Um dos destinos é o Brasil. 

Trata-se de uma imigração marcada por algumas particularidades do processo 

migratório no contexto brasileiro que merecem destaque. Elenquemos quatro: (i) desde 

meados do século XX “o Brasil não recebia um número considerável de migrantes oriundos 

de um país com o qual não tem fronteiras terrestres” (Pinto, 2014, p. 62), fenômeno que não 

se via desde o fim da Segunda Guerra Mundial; (ii) o Brasil não é “um dos tradicionais países 

de imigração para os haitianos” (Pinto, 2014, p. 62), os quais, historicamente, migravam para 

a República Dominicana, Estados Unidos, Guiana Francesa e França, sobretudo; (iii) cidades 

brasileiras localizadas em região fronteiriça da Amazônia – Tabatinga (Amazonas) e Brasileia 

(Acre), cuja infraestrutura é inadequada ao alto contingente de imigrantes – experimentaram 

um fluxo migratório de consequências ainda desconhecidas; (iv) tanto nessas cidades quanto 

em várias outras para onde os haitianos se deslocaram em grande número, criaram-se 

demandas até então inexistentes, exigindo atenção não só de governos municipais estaduais, 

mas também do governo federal e vários de seus ministérios, por exemplo, da Justiça, 

Relações Exteriores, Saúde e Secretaria de Direitos Humanos. 

Devido a essas e outras particularidades, os haitianos recém-chegados ao Brasil, 

sobretudo passando por Equador e Peru, mereceram a atenção também de jornalistas e 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Quer na televisão e nos principais jornais 

brasileiros, quer em revistas acadêmicas das Ciências Humanas, a imigração haitiana tornou-

se tema relativamente recorrente. Essa imigração ocupou parte da pauta da mídia brasileira, 

pois são imigrantes dependentes de apoio para moradia, de assistência médica e social, de 

ajuda financeira, de trabalho. Especialmente por se encontrarem nessas condições, causam 

impacto nas cidades onde estão alojados ou onde se agrupam, trabalhando ou não. Um dos 

jornais em que esses imigrantes foram notícia é a Folha de S.Paulo, que tomamos como fonte 

da coleta de textos para análise neste estudo.  

Nosso corpus de análise compõe-se de notícias, gênero discursivo da esfera 

jornalística, o qual podemos denominar, de modo genérico, gênero jornalístico ou texto 

jornalístico. São textos publicados na versão impressa da Folha de S.Paulo, embora tenham 

sido coletados via internet. Optamos por analisar textos apenas desse jornal por três motivos: 

primeiro, pela representatividade que tem a Folha no cenário da imprensa nacional; segundo, 
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por se tratar de uma publicação paulista, o que caracteriza nossa análise como estudo do 

português paulista, no âmbito do subgrupo de Gêneros jornalísticos impressos: historicidade, 

constituição e mudança em uma perspectiva crítico-discursiva, no interior do Projeto de 

História do Português Paulista II (PHPP II)
1
; terceiro, pela viabilidade de acesso da sua 

versão impressa por meio da internet. 

Para selecionar as notícias do corpus, realizamos uma busca na versão digital da Folha 

com a palavra-chave “haitiano”, o que nos deu indicações de existir referência aos imigrantes 

haitianos nos textos elencados. Também nos orientamos por questões históricas, políticas e 

socioeconômicas relevantes obtidas tanto em outros textos veiculados no mesmo jornal, 

quanto em outras fontes (todas via internet, versão online), que são jornais diários, agências 

de notícia governamentais ou não governamentais. 

Parte dessas questões histórico-políticas e socioeconômicas nos ajudou a caracterizar o 

que denominamos “momentos problemáticos”. Entendemos “momento problemático” como 

ocorrência de algum evento no contexto histórico que influenciou e desencadeou – mas, ao 

mesmo tempo, influenciado e desencadeado por –, de forma significativa, alguma mudança na 

vida social dos haitianos chegados ao Brasil após o terremoto em janeiro de 2010 no Haiti
2
. 

Soma-se a essa ocorrência e mudança a produção e circulação de textos jornalísticos em que o 

enunciador informa (ou “expressa” seu ponto de vista) o enunciatário sobre os haitianos no 

Brasil, sobre o que eles fazem, sobre o que deles se fala e sobre o que com eles se faz. São 

momentos em que, em tese, podemos abstrair do corpus informações relevantes de como os 

brasileiros – jornalistas, políticos, professores universitários, empresários/empregadores, 

líderes de movimentos sociais, representantes de ONGs, assim como o cidadão comum – 

veem e tratam, direta ou indiretamente, os imigrantes haitianos. 

Consideramos como “momentos problemáticos”: 

A – 2011 – chegada significativa de haitianos ao Acre e Amazonas, e instalação de 

alojamento pelo governo estadual em Brasileia (Acre). 

B – janeiro de 2012 – publicação da Resolução Normativa n
o
 97 do Conselho Nacional 

de Imigração (CNIg), que dispõe sobre concessão do visto permanente a nacionais 

do Haiti, por razões humanitárias. 

                                    
1
 Projeto temático de equipe, financiado pela Fapesp (11/51787-5, de 2012 a 2017), sob a coordenação geral da 

Profa. Dra. Clelia Candida Abreu Spinardi Jubran até final de 2014 e, a partir 2015, sob a coordenação geral do 

Prof. Dr. Manoel Mourivaldo Santiago Almeida. 
2
 Esse terremoto é tema das notícias relativas aos haitianos publicadas nos dias logo após o tremor. Nos meses 

subsequentes, e até mesmo em 2011, o foco se voltou para a (possível) reconstrução da área atingida, para 

questões políticas internas ao Haiti e questões relacionadas à Minustah, força de paz da ONU, na capital 

haitiana. Embora esses eventos sugiram delinear novos “momentos problemáticos”, não o fazemos porque 

privilegiamos analisar notícias que tenham como foco os haitianos migrados para o Brasil. 
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C – janeiro e abril de 2013 – publicação do Decreto n
o
 5.586, de 9 de abril de 2013, 

pelo Governo do Acre, que decretou Situação de Emergência Social. 

D – janeiro a maio de 2014 – superlotação e fechamento do alojamento em Brasileia 

(Acre); abertura de alojamento em Rio Branco (Acre); encaminhamento de 

imigrantes do Acre para São Paulo, inicialmente sem aviso à prefeitura e ao 

governo de São Paulo, com reação contrária do governo paulista. 

E – maio de 2015 – reencaminhamento de imigrantes haitianos do Acre para a capital 

paulista, novamente sem aviso às autoridades de São Paulo; em junho essa 

transferência passou a ocorrer em comum acordo com autoridades do Acre, da 

cidade e do Estado de São Paulo, e do governo federal. 

F – agosto a novembro de 2015 – parte dos imigrantes haitianos são atingidos pela 

onda de desemprego no Brasil. 

Analisaremos o conjunto de notícias do corpus na perspectiva da Análise Crítica do 

Discurso (ACD) e de postulados do Círculo de Bakhtin. Utilizamos da ACD as noções de 

estruturas, práticas e eventos sociais, ordens sociais e ordens do discurso, cadeia de gêneros 

discursivos e cadeia de textos, ideologia e luta hegemônica, relações de poder e poder social, 

como também conceitos correlatos (Fairclough, 2001, 2003, 2012a, 2012b; van Dijk, 1997, 

2010). Do Círculo, os conceitos de diálogo, esferas sociais, gênero do discurso, enunciado, 

interdiscurso e intradiscurso (Bakhtin, 2010a, 2010b, 2010c; Medviédev, 2012; 

Volochinov/Bakhtin, 1992). Para as questões linguístico-textuais, utilizamos o conceito de 

referenciação, (re)categorização, objetos de discurso (Mondada, 2003; Mondada e Dubois, 

2003; Marcuschi, 2000, 2005, 2008; Marcuschi e Koch, 2002; Koch, 2002, 2004, 2012), os 

quais vinculamos às escolhas linguísticas realizadas pelo enunciador a cada notícia. 

Nesta tese, realizamos uma leitura crítica de notícias da Folha de S.Paulo acerca dos 

imigrantes haitianos no Brasil, buscando, ainda que de forma indireta e sutil, motivar ações 

sociais, discursivas e/ou não discursivas, que visem mitigar a condição de socialmente 

desfavorecidos desses imigrantes na sociedade brasileira.  

Para tanto, analisaremos nosso corpus orientando-nos pelos seguintes objetivos 

específicos: 

 Examinar as relações interdiscursivas, considerando-as como principal elemento 

discursivo de constituição da notícia e atentando, de modo especial, para as vozes 

dos diferentes atores sociais, imigrantes e não imigrantes, tomados pelo enunciador 

como “fonte” de produção textual-discursiva. 

 Analisar a recontextualização das vozes dos diferentes atores sociais, de suas ações 
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e eventos a eles vinculados, assim como a recontextualização das práticas sociais 

(e/ou seus elementos) de que esses atores fazem parte. 

 Considerando a análise da recontextualização das vozes e práticas sociais, analisar 

as representações construídas na notícia sobre tais atores, imigrantes e não 

imigrantes, levando em conta a referenciação textualmente realizada acerca desses 

mesmos atores sociais, suas ações e eventos a eles vinculados, e levando em conta 

observações sobre as imagens – fotos, gráficos e mapas – que ilustram parte das 

notícias, assim como a distribuição da notícia nas páginas do jornal. 

 Tecer considerações críticas sobre os possíveis efeitos sociais da referenciação 

realizada (explorando as estratégias linguístico-referenciais empregadas) e das 

diferentes representações construídas, em diálogo com as relações de poder 

possivelmente recontextualizadas na notícia. 

Noutros termos, buscamos compreender, a partir das representações (reais ou 

imaginárias) e das estratégias linguístico-referenciais, como as elites simbólicas (políticos e 

jornalistas, em especial) fazem uso do discurso público e elaboram discursiva e 

cognitivamente a si próprios e suas ações, assim como os imigrantes, suas ações e eventos a 

eles relacionados. Para tanto, atentaremos em especial para o uso de diferentes vozes sociais 

que, por vezes, aparecem como discurso relatado, por vezes, como discurso indireto ou 

velado. 

Temos como hipótese que os haitianos, suas ações e eventos a eles vinculados são 

representados, em geral, de forma negativa, pois são sujeitos que constituem uma “minoria 

imigratória” desprovida de poderes sociais relativos, por exemplo, a trabalho, educação, 

domínio da língua portuguesa. Além disso, são atores sociais que dependem dos sujeitos da 

esfera jornalística – membros da elite simbólica – para fazer sua voz circular e ser ouvida. 

Quanto aos demais atores sociais – sobretudo, os governos federal, acreano, paulista e 

paulistano, empresários e as instituições que auxiliam e acolhem os imigrantes – envolvidos 

na imigração haitiana, a representação poderá ser, segundo o contexto extratextual, ora 

positiva, ora negativa, o que implica pensar em representação gradual. Isso, muito 

provavelmente, ocorrerá em face, por exemplo, do poder que esses diferentes atores podem 

exercer a cada notícia e a cada evento social “fonte” de notícias específicas. Nesse processo, 

tanto a representação acerca dos haitianos quanto a representação acerca dos demais atores 

sociais, em princípio, são, ao menos em parte, tributárias das escolhas linguístico-referenciais 

feitas pelo enunciador. 
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O texto jornalístico, ao longo do século XX, passou a ocupar uma posição de forte 

influência na sociedade, capaz de promover mudanças sociais, capaz de modificar as ideias e 

as ações da população em geral. Adquiriu, na verdade, papel de destaque, quando se trata de 

questões políticas, econômicas, culturais, entre elas a imigração haitiana para o Brasil, 

decorrente do terremoto ocorrido no Haiti em 2010 e das dificuldades de os haitianos se 

reestruturarem dentro do próprio território. 

Ao ganhar destaque em notícias da Folha de S.Paulo, por exemplo, esses imigrantes 

passaram a ser referidos e categorizados de diferentes modos, ganhando, na perspectiva do 

enunciador – e de diferentes atores sociais cujas vozes compõem a notícia –, ora avaliação 

positiva, ora negativa. Essa posição do texto jornalístico aponta para sua importância como 

corpus desta pesquisa, que tem como pretensão maior contribuir para a mitigação do 

desprestígio dos haitianos nos diferentes âmbitos da vida social brasileira, ainda que essa 

contribuição seja pequena. Trata-se de pessoas em situação minorizada e à margem da 

sociedade: imigrantes marcadamente negros, pobres, estrangeiros, não falantes de português 

e, grande parte deles, com baixo nível de escolaridade/instrução. 

A pesquisa empreendida aqui é necessária e ocorre sob várias razões ou justificativas. 

O acesso ao discurso público, como o jornalístico, que muitos sujeitos têm – entre eles, 

políticos, empresários, professores e os próprios jornalistas – faculta-lhes enunciarem-se 

visando manter a sociedade como está ou visando modificá-la, por exemplo, em prol de um 

grupo de pessoas ou de um segmento social. Isso indica que as notícias veiculadas na Folha 

acerca dos haitianos no Brasil podem, hipoteticamente, estar contribuindo para a realização ou 

o fracasso dos sonhos socioeconômicos dessas pessoas, a melhoria de suas condições de vida 

ou a manutenção de sua condição de desprestígio em território brasileiro, entre outros 

possíveis “resultados”. Para tanto, o enunciador lança mão de recursos linguísticos diversos, 

segundo, por exemplo, seus interesses políticos e econômicos muitas vezes não explicitados. 

Diante disso, cabe-nos, como analista crítico do discurso, verificar, o quanto possível, em que 

tais notícias “resultarão” – isto é, verificar os possíveis efeitos sociais de cada texto/notícia – e 

refletir criticamente a favor do bem-estar dos cidadãos haitianos no Brasil. 

A necessidade de se pensar e discutir seriamente sobre a imigração haitiana no Brasil 

não se limita a questões de análise do discurso. A discussão é bem mais ampla, diz respeito 

também a questões econômicas, políticas, jurídicas, culturais, educacionais, de saúde, por 

exemplo, pois esse fluxo migratório “não é um fenômeno passageiro e tende a se perpetuar, 

como tantos outros processos migratórios que ocorreram no país” (Fernandes e Castro, 2014, 

p. 64). Ou seja, realizar uma pesquisa em análise do discurso sobre notícias que têm como 
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foco essa imigração tem relevância histórica para a chegada futura de haitianos e sua 

permanência no Brasil. 

Para a execução desta pesquisa, no capítulo 1, buscamos apresentar uma 

contextualização acerca dos haitianos no Brasil, inclusive citando autores naturais do Haiti. 

Inicialmente, expomos parte da história do País, entendendo o deslocamento como gênese do 

povo haitiano. No contexto do terremoto ocorrido em 2010, refletimos sobre a presença e 

atuação da Minustah em Porto Príncipe. Procuramos apresentar as razões da migração 

haitiana para o Brasil, que vão além do terremoto, e as condições de deslocamento até o 

Brasil. Refletimos sobre o tratamento jurídico dado pelo governo brasileiro a esses imigrantes 

e suas condições de alojamento nas cidades fronteiriças de Brasileia (AC) e de Tabatinga 

(AM). Traçamos o perfil dos haitianos no Brasil para, em seguida, discutirmos sobre suas 

condições laborais no trabalho formal e informal. Por fim, em forma de síntese, classificamos 

os haitianos como nova minoria estrangeira no Brasil, sugerindo que seus sonhos de uma vida 

melhor – ou de recomeçar a vida –, por ora, fracassaram. 

O capítulo 2 é dedicado aos conceitos postulados pelos membros do Círculo de 

Bakhtin: esferas sociais e a ideologia do cotidiano, percebendo-as sobre fronteiras; gêneros do 

discurso; o enunciado e suas várias peculiaridades; a realidade social como fonte dos 

enunciados complexos tanto da esfera literária, quanto da esfera jornalística ou jurídica, por 

exemplo; o interdiscurso tecido no diálogo entre enunciados; o intradiscurso tecido como 

microdiálogo da(s) palavra(s) componente(s) do enunciado; a reificação do homem e seu 

discurso como tentativa do produtor do texto de mitigar o outro; o sujeito enunciador e o 

outro como consciências imiscíveis. 

O capítulo 3 é dedicado à Análise Crítica do Discurso (ACD) – em que atentaremos 

para os vínculos existentes, a nosso ver, entre os estudos bakhtinianos e a ACD, de modo 

fazermos reflexões de ordem epistemológica no campo do discurso. Especialmente, 

partiremos da obra de Norman Fairclough (2003) para nos posicionar, o quanto possível, 

como analista crítico. Abordaremos os conceitos de estruturas, práticas e eventos sociais, 

tríade da qual faz parte o discurso, entendido como processo dialético: discurso como formas 

particulares de agir e se relacionar, de representar e de ser. Formas que dizem respeito ao 

gênero discursivo em que cada discurso é construído, às representações que cada discurso 

constrói e à identidade do sujeito-enunciador a cada discurso. Outro ponto relevante são as 

ordens sociais – práticas sociais em rede segundo as estruturas sociais – e seu componente 

discursivo, denominado ordens do discurso. A esses conceitos relacionam-se os conceitos de 

ideologia e de luta hegemônica, que, em conjunto, dizem respeito às relações sociais de poder, 
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discursivo e não discursivo. Por fim, faremos considerações sobre os possíveis efeitos sociais 

do texto, quase sempre intencionalmente pretendidos pelo enunciador. 

O capítulo 4 é dedicado ao conceito de referenciação, focando, sobretudo, as 

estratégias linguístico-referenciais empregadas pelo enunciador. Argumentaremos que as 

palavras não são etiquetas das coisas do mundo, mostrando que referir é designar referentes e 

modificá-los no âmbito do discurso. Isto é, os referentes são introduzidos e “manipulados” ao 

longo do texto, por isso denominados objetos de discurso. Ao expor sobre as categorias, 

mostraremos que a (re)categorização é uma atividade organizada e organizadora inerente ao 

texto e integrante da progressão referencial. Integrante dessa progressão também são as 

inferências: informações não explicitadas, mas identificadas co(n)textualmente e sempre 

levadas em conta na produção e compreensão textual; às vezes, o “deixar subespecificado” é 

uma estratégia discursiva do enunciador. Somam-se a esses recursos textuais, os mecanismos 

coesivos de retomada e remissão, com que a construção de objetos de discurso e a progressão 

referencial ganham entendimento no sentido de perceber como o processo referencial ocorre. 

A ampla teoria aqui mobilizada será especialmente usada por nós como lente de uma 

leitura crítica do conjunto de notícias da Folha. No capítulo 5, analisamos 52 notícias, entre as 

quais incluímos o texto notícia propriamente dito, mas também “chamadas” da primeira 

página do jornal, “depoimentos” de atores sociais específicos e pequenas notas sobre a 

imigração haitiana que dialogam com os demais textos. Orientados por categorias abstraídas 

dos capítulos teóricos, lemos criticamente cada notícia deixando emergir seus elementos mais 

pertinentes. 

Ao longo deste estudo, procuraremos, o quanto possível, correlacionar – ora de modo 

explícito, ora de modo implícito e subjacente – os diferentes conceitos de maneira a valorizar 

e lançar mão das relações dialógicas e interdiscursivas, tão caras aos estudos bakhtinianos e 

aos estudos em ACD. Assim, parte do nosso foco de análise é também um recurso de 

construção do nosso texto. Por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências 

bibliográficas, bem como os anexos, contendo documentos da legislação brasileira relativa à 

imigração e as notícias componentes do corpus desta pesquisa. 
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1. DO HAITI PARA O BRASIL: UM OLHAR ECONÔMICO-LABORAL 

 

A mobilidade é inerente ao ser humano e à sua história. Já nos primeiros registros do 

homem tem-se o deslocamento do “seu” espaço para o espaço do outro, movido pela 

“vontade” própria de se deslocar ou em decorrência de ações da natureza, que o fazia sair em 

busca de alimento e garantia de sobrevivência. 

Ao longo dos últimos séculos, para não irmos muito longe, somaram-se às ações da 

natureza, ações humanas de ordem religiosa ou político-econômica. Governos não laicos e 

grupos religiosos armados, em diferentes lugares, fizeram com que grupos de pessoas 

deixassem a terra onde até então viviam. De modo semelhante, a economia industrial e, mais 

recentemente, a política neoliberal forçosamente implantada em quase todo o mundo pelos 

países economicamente mais poderosos – se quisermos lançar um olhar sobre a sociedade 

contemporânea e pós-colonial –, ou o mais poderoso, assim como as mudanças geopolíticas 

em várias partes do globo, foram ou ainda são fatores que levam as pessoas a se deslocarem 

de um lugar para outro, individual ou coletivamente.  

Tais deslocamentos são migrações diversas ocorridas em âmbito regional 

(infranacional), nacional e internacional, que fazem com que o deslocamento humano seja 

questão importante quando se propõe a refletir sobre os povos, as culturas, as nações, a 

territorialidade, a sobrevivência do homem, o mercado de trabalho, a industrialização e 

mercantilização no/do mundo moderno. Ao mesmo tempo, em função dos diferentes 

contextos migratórios e das diferentes motivações para migrar, a ideia de 

mobilidade/deslocamento/migração mudou diacronicamente, sendo, inclusive, possível e mais 

razoável hoje em dia falar que há uma ideia mais ou menos particular a cada área do 

conhecimento em que as migrações estão em pauta. Conceito multifacetado, as migrações, na 

visão de Moulin (2012, p. 275), “carregam tanto um elemento da vivência pessoal e cotidiana 

e, portanto, antropológica, quanto um componente político, social e econômico que desafia as 

estruturas disciplinares correntes”. Isso faz com que os estudos sobre as migrações, salvo por 

razões teórico-didático-metodológicas, sejam inevitavelmente multi-/inter-/transdisciplinares, 

marcados por facetas diversas e por perspectivas e visões controversas. É pela necessidade de 

um recorte teórico que se pode abordá-las tomando apenas uma ou mais partes do mosaico 

“de teorias recentes sobre as migrações: teoria neoclássica, histórico-estrutural, mercado de 

mão de obra dual, teoria do sistema mundial, redes migratórias, efeitos de repercussão e 

perspectiva transnacional” (Cavalcanti, 2014, p. 12). Na verdade, impõem-se ao pesquisador a 

diversidade e a complexidade das migrações na atualidade. 
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Uma abordagem possível é na perspectiva do trabalho, a qual assumimos como eixo 

na construção deste capítulo. Fundamentando nossa exposição em vários autores, seguimos 

Silva (2012, p. 302), ao sugerir que “a categoria trabalho poderia ser tomada como uma 

possível chave de leitura desse fenômeno emigratório, que na história do Haiti não constitui 

novidade, mas um processo que ganhou novos contornos após a catástrofe que afetou o país 

como um todo.” 

Para alguns países, por causa da pobreza persistente, a emigração é uma solução 

política e econômica altamente favorável, pois, graças às remessas de grande parte de seus 

cidadãos no exterior, mantêm o Produto Interno Bruto (PIB) em níveis razoáveis. É o caso, 

por exemplo, de El Salvador, Honduras e Haiti, em que tais remessas chegam a superar 20% 

do PIB
3
 (Cavalcanti, 2014, p. 11). Homens, mulheres ou famílias, movidos por razões 

econômicas e pela busca de trabalho, por melhores salários ou condições laborais, deslocam-

se para destinos sobre os quais têm muitas expectativas e esperanças, mas pouco 

conhecimento prévio. É como se caminhassem no escuro. 

No entanto, a migração não pode ser entendida apenas na chave da motivação laboral e 

econômica. Isso porque, 

reduzir ou vincular as migrações única e exclusivamente ao mercado de 

trabalho é incorrer em uma limitação teórica e política. As migrações não se 

dão unicamente por uma lógica economicista, no sentido da atração e expulsão 

(push and pull) como entendia a perspectiva neoclássica. (Cavalcanti, 2014, p. 

21)  

 

Outra questão é que “os movimentos migratórios se inserem como um processo 

inerente às grandes mudanças internacionais, fazendo com que países caracterizados pela 

imigração se transformem, em pouco tempo, em países exportadores de mão de obra ou vice-

versa.” (Cavalcanti, 2014, p. 11). Exemplo disso é o Brasil, que até as décadas de 1960 e 1970 

se caracterizou como país de migração internacional, recebendo migrantes na sua maioria de 

origem europeia e asiática, em razão de guerras, repressão política, perseguição político-

religiosa, alto índice de desemprego no local de origem, entre outros motivos. O principal 

fluxo imigratório da história brasileira ocorreu nos fins “do século XIX e princípios do século 

XX, em que os imigrantes originários do norte global eram incentivados e financiados pelo 

governo brasileiro porque tinham a função de „ocupar‟ territórios e de „branquear‟ o país” 

                                    
3
 Especificamente no caso do Haiti, as remessas enviadas por seus migrantes “representam, aproximadamente, 

25% do PIB do país e são estimadas em 1,5 bilhões de dólares (Banco Mundial – 2011). Apesar dos recursos 

que aporta ao Haiti, a emigração tem também seu lado nefasto. Em 2010, daqueles que receberam educação 

superior no país, 85% encontrava-se no exterior. No caso dos médicos formados no país, 36,5% estariam, já 

em 2000, fora do Haiti (Banco Mundial – 2011)” (Fernandes, Milesi e Farias, 2011, p. 80). 
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(Cavalcanti, 2014, p. 13). Era um projeto com uma função prática, tido como necessário para 

o Brasil, na visão do governo de então. 

Mas, da década de 1980 ao começo do século XXI, embora continuasse a receber 

imigrantes, sobretudo nacionais da Bolívia e do Peru, viu-se um fluxo migratório de 

brasileiros com destino à Europa, Japão e Estados Unidos, onde vislumbravam a possibilidade 

de receberem um salário superior ao que recebiam no Brasil. Partiam com a expectativa de 

poderem enviar remessas para a família que aqui permanecia. Uma parte desses brasileiros 

realizou seus sonhos, outra parte, nem tanto. Na verdade, diferentemente do sonho que os 

movia, a realidade revelou para muitos um trabalho árduo, de exploração e sem 

reconhecimento. 

Tal realidade se mostrou mais forte há quase dez anos, quando se instalou uma crise 

econômica nos Estados Unidos, que afetou também a Europa e o Japão, provocando o retorno 

“para casa” de muitos brasileiros. Ao mesmo tempo em que a crise nesses países impunha aos 

brasileiros “a queda no valor da hora de trabalho e a dificuldade de conseguir trabalho” 

(Siqueira e Santos, 2012, p. 33), fazendo-os retornar, ela fazia com que muitos migrantes de 

outras nacionalidades não mais tomassem como destino os Estados Unidos ou Europa. Isso 

recolocava em cena o Brasil como país de destino, onde a referida crise não ocorreu, muito 

devido à política governamental, aliás, questionada por vários analistas econômicos e 

cientistas políticos. 

Desde então, o Brasil vive um momento singular em relação às migrações 

internacionais. O mercado de trabalho brasileiro vem recebendo imigrantes oriundos tanto da 

Europa, por exemplo, quanto de países subdesenvolvidos ou do hemisfério sul, como 

bolivianos, colombianos, peruanos, senegaleses, nigerianos e haitianos. Esses últimos são os 

que mais chamam a atenção por se tratar de fluxos imigratórios que o Brasil desconhecia. 

Desde 2010 cidadãos haitianos escolhem o Brasil como destino e nova morada. Movidos por 

várias razões, mas com forte motivação laboral, realizam um descolamento particularmente 

heterogêneo, passando por vários países. Atentando para essa heterogeneidade e o caráter 

multidisciplinar das migrações, neste capítulo, lançamos mão de estudos construídos sob 

diferentes disciplinas (ou áreas do conhecimento) e diferentes abordagens, por exemplo, 

jurídica, política, sociológica, histórica, geográfica, antropológica, econômica, linguística, 

cultural. Construímos este capítulo com o intento tão somente de expor uma visão panorâmica 

da imigração haitiana recente no Brasil, a fim de preparar um terreno ou base contextual para 

levarmos adiante nossa pesquisa acerca de elementos da Análise Crítica do Discurso e da 

referenciação no discurso jornalístico sobre tais imigrantes. 
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Com a chegada dos haitianos, pôs-se uma questão de ordem política e jurídica. Por 

vezes, o imigrante haitiano é confundido e referido como refugiado, do que cabe diferenciá-

lo. Em síntese, podemos dizer que, embora todo refugiado seja imigrante, nem todo imigrante 

é refugiado. São conceitos que têm suas especificidades, especialmente de ordem jurídica e 

teórica.
4
 

O documento primeiro de orientação internacional sobre refúgio é a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados
5
 (ONU, 1951), ou, Convenção de Genebra, de 1951, 

segundo a qual 

refugiado é aquele que devido a fundado temor de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou 

opinião política, encontra-se fora de seu país de origem ou que se encontra 

incapaz ou indesejoso de, devido a esse temor, submeter-se à proteção daquele 

país ou de a ele retornar. (Moulin, 2012, p. 278) 

 

Desse modo, o conceito de refugiado é norteado por uma condição política que 

sustenta o sentimento de perseguição e temor do sujeito em (busca de) refúgio. Forçosamente 

expulso, o refugiado, em geral, corta de forma profunda e definitiva os vínculos com sua 

comunidade nacional (Moulin, 2012). 

Por sua vez, o deslocamento do imigrante é uma escolha individual, voluntária, de 

modo que ele pode, “a qualquer momento e na medida do seu desejo, retornar a suas esferas 

de proteção nacional” (Moulin, 2012, p. 282) e a seu ambiente familiar de origem. Não há 

para ele, nesse caso, impedimentos relativos à religião, posição política ou outro elemento que 

o caracterize. 

De acordo com Cavalcanti (2014, p. 18-9), “a designação imigrante o associa a uma 

pessoa que procede de um país economicamente menos favorecido, que tem um elevado 

                                    
4
 Fazemos essa distinção aqui porque os haitianos, ao chegarem ao Brasil sem visto, fazem o pedido de refúgio 

(assunto que trataremos no item 1.6). Há outras categorias em que os haitianos, em princípio, poderiam ser 

incluídos. Uma delas é a de estrangeiro, em que se incluem, por exemplo, turistas, diplomatas, artistas, 

estudantes, esportistas (Cavalcanti, 2014, p. 18-9). Outras categorias – consideradas, por exemplo, na pesquisa 

coordenada por Liliana Lyra Jubilut, intitulada Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o 

aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil (Ministério da Justiça, 2015, p. 

20) – são: deslocados ambientais, imigrantes econômicos, imigrantes humanitários, apátridas e imigrantes 

indocumentados. Os haitianos no Brasil muito provavelmente atendam a critérios de mais de uma dessas 

categorias, mas neste trabalho serão tratados, genericamente, como imigrantes. 
5
 A partir dessa Convenção, o refúgio seria concedido apenas com base em algum tipo de perseguição política, 

religiosa ou racial. Na legislação brasileira, a Convenção de 1951 é regulamentada pela Lei 9.474, de 22 de 

julho de 1997 (Brasil, 1997). Essa lei, conhecida como Estatuto do Refugiado, amplia as possibilidades de 

refúgio em território brasileiro “ao acrescentar situações de „grave e generalizada violação de direitos 

humanos‟. Nessa perspectiva, [os haitianos] poderiam ser reconhecidos como tais, pois a situação social que se 

configurou no Haiti após o terremoto viola vários direitos, entre eles o da segurança alimentar, da moradia, do 

trabalho, da saúde, entre outros.” (Silva, 2012, p. 304). Essa, porém, não é o entendimento das autoridades 

imigratórias brasileiras. 
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umbral de pobreza, com indicadores sociais limitados e sociedades „atrasadas‟ no sentido 

civilizatório e que devido a essa combinação de fatores „exporta‟ imigrantes.” Ou seja, ele 

também está em situação de fuga, mas não fuga da perseguição, e sim “da pobreza e das 

condições inóspitas trazidas por uma estrutura globalizada de expropriação do trabalho 

material” (Moulin, 2012, p. 281). Assim entendido, o deslocamento do imigrante é, por 

natureza, despolitizado. Sua natureza é econômica e a sua motivação é a busca por trabalho 

alhures, no espaço do outro. Em última análise, ele quer a sobrevivência econômica, tanto a 

própria, quanto a de familiares. 

Como destacamos anteriormente, a mobilidade humana é heterogênea e motivada por 

diferentes fatores, sujeita a mudanças muito rápidas no tempo e no espaço. Vista na sua 

amplitude, a (i)migração implica levar em conta os direitos humanos do sujeito (i)migrante e 

o exercício de sua cidadania no espaço social de que ele busca fazer parte. 

Tendo em mente essa visão ampla, a migração haitiana recente para o Brasil será 

apresentada neste capítulo, o quanto possível, numa perspectiva cronológica. Partiremos de 

aspectos da história do Haiti – na qual, a nosso ver, há, em sua gênese, o deslocamento e a 

força do migrar – para, em seguida, tratar da relação entre militares brasileiros integrantes da 

Força de Paz da ONU presente no Haiti desde 1994 e o terremoto que devastou Porto Príncipe 

e região em 10 de janeiro de 2010. Outros pontos da exposição são as razões que os haitianos 

têm para emigrarem do seu País, sobretudo rumo ao Brasil, e suas condições de trânsito no 

Equador e Peru. Sua chegada em grande número ao território brasileiro exigiu do governo 

federal “mostrar” sua política para com os haitianos, legislando. Ao mesmo tempo, o grande 

contingente desencadeou situações de calamidade e de emergência social, especialmente nas 

cidades fronteiriças de Brasileia (Acre) e de Tabatinga (Amazonas), o que nos faz abordar as 

condições em que eram/são atendidos em abrigos temporários pelo(s) governo(s), instituições 

de assistência aos imigrantes e empresários interessados na mão de obra recém-chegada ao 

País. Apresentaremos, em linhas gerais, o perfil desses imigrantes e sua inserção no mercado 

de trabalho, tanto formal, quanto informal. Por fim, como uma espécie de avaliação do projeto 

migratório de tais imigrantes, refletiremos sobre os resultados que vêm obtendo no Brasil. 

 

1.1. Elementos da história do Haiti: o deslocamento como gênese 

 

Neste item faremos uma breve exposição sobre a história do Haiti, assumindo que a 

migração haitiana recente tem razões históricas e que o deslocamento está na gênese desse 

país caribenho, mas sem qualquer ideia de sina ou país condenado. Para tanto, baseamo-nos 
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especialmente na escrita de dois cidadãos haitianos: Jenny Télémaque (2012), bacharel em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Wooldy Edson Louidor 

(2013), Coordinador de Comunicación de Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y 

el Caribe (SJR-LAC). 

O Haiti conhecido hoje, uma população estimada em 10,3 milhões de pessoas, 

majoritariamente negra e falante do francês e/ou do crioulo haitiano, inicia-se em 5 de 

dezembro de 1492 com a chegada do genovês Cristóvão Colombo à ilha caribenha que 

atualmente o Haiti compartilha com a República Dominicana, país de maioria branca
6
 e de 

língua hispânica. Denominada Hispaniola pelos colonizadores, a ilha viu os habitantes 

autóctones – os povos arawak e taíno – serem muito rapidamente dizimados pelos espanhóis. 

Consta de um relatório de 1650 que nenhum arawak ou descendente seu sobreviveu (Louidor, 

2013, p. 14). Deu-se “o genocídio dos índios, provocado principalmente por um conjunto de 

fatores tais como massacres, trabalhos forçados, fome, choque microbiano (introdução de 

novas doenças e vírus pelos europeus no novo continente) e suicídios” (Louidor, 2013, p. 16-

7). 

Em meados do século XVII, os franceses, à revelia dos espanhóis, instalaram-se na 

parte ocidental da ilha. Em 1697, a França conseguiu, mediante a assinatura do Tratado de 

Ryswick, que a Espanha lhe cedesse essa parte, denominada pelos franceses Saint-Domingue, 

hoje o Haiti. 

Naquele momento, praticava-se o tráfico de negros de parte da África para a América
7
. 

Grande quantidade de escravos – num processo de migração forçada, às avessas – chegava à 

ilha, ao mesmo tempo em que grande quantidade morria: por maltratos, por doenças, por má 

alimentação, “por causa dos trabalhos forçados nas plantações de cana-de-açúcar, índigo, 

algodão, café e cacau” (Louidor, 2013, p. 17). Com base no trabalho escravo, Saint-Domingue 

convertia-se, “no século XVIII, na Pérola das Antilhas, a colônia mais rica da França; [...] 

produtora mundial de açúcar e de café” (Louidor, 2013, p. 17). 

No entanto, com mais de um século de escravidão, os negros de Saint-Domingue, 

liderados pelos ex-escravos Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines e Henri Cristophe, 

rebelaram-se contra o poder colonizador francês e tomaram parte da colônia em 1791. Um dos 

                                    
6
 Aqui, essa característica que tem a população dominicana está em relação de comparação com a população 

haitiana. Noutros contextos, porém, a predominância branca pode não se aplicar à população da República 

Dominicana. 
7
 “A maioria dos ancestrais dos negros haitianos provém do Golfo do Benin, antes chamado Costa dos Escravos, 

e do antigo reino de Ouidah, ocupado pelo rei de Dahomey, que vendia aos brancos seus prisioneiros de guerra 

em troca de produtos europeus: armas, pérolas, utensílios etc. De fato, predomina no Haiti a tradição cultural-

religiosa dos fon e yoruba (mahi e nagô), procedente das regiões de Dahomey e Congo, tradição conhecida 

como vodu.” (Louidor, 2013, p. 13) 
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triunfos desse movimento é a aprovação, em 4 de fevereiro de 1794, de um decreto abolindo a 

escravidão em Saint-Domingue – visto como reflexo do momento histórico de 

desestabilização que a França então atravessava – e a nomeação de Louverture como general 

(Télémaque, 2012, p. 8) e líder da nação. Reconhecem-se o discurso e o carisma do líder 

Louverture como fundamentais na unificação dos diferentes estratos sociais na luta pela 

emancipação. 

No entanto, a França de Napoleão, ainda interessada na colônia de Saint-Domingue, 

enviou cerca de 50 mil homens para conter os rebelados e seus ideais. Em face disso, 

Louverture organizou uma ampla resistência, acabando  

preso e conduzido à França, onde morreu em 1803. Mesmo assim, o levante 

continuou e Jean Jacques Dessalines e Henri Christophe, dois negros, 

juntamente com Alexandre Petión, mulato, assumiram o legado de Louverture 

na luta pela independência, unindo negros e mulatos (Télémaque, 2012, p. 8). 

 

Independente da França em 1804, Saint-Domingue tornava-se a primeira república 

negra do mundo inteiro, o primeiro país em que pessoas escravizadas declararam sua 

independência (Louidor, 2013, p. 14). Nesse momento, aquela porção da ilha foi renomeada 

como Haiti, da palavra indígena Ayiti, que significa terra montanhosa. Em função do 

empenho do povo negro, o Haiti constituía-se exemplo contra a escravidão e, especialmente 

na América Latina, uma ameaça para as potências colonialistas, pois, se o Haiti podia ser 

independente, outros países também poderiam. 

Em síntese, o encontro de europeus e africanos nesse ponto do Caribe produziu, nas 

palavras de Louidor (2013, p. 14), “uma história de invasão, colonização, dominação, racismo 

e, ao mesmo tempo, de resistência, rebelião e luta pela liberdade. Uma história paradoxal”, 

portanto. 

O novo país não tardaria a sofrer com sua independência. Anos após, um troco de 

estrangulamento se deu quando França, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos, pondo de lado 

suas rivalidades coloniais, “obrigaram o Haiti a pagar uma indenização de 150.000.000 de 

francos em ouro aos proprietários das plantações francesas pela perda de sua propriedade” 

(Louidor, 2013, p. 18). Indenização que levou o jovem país “a adotar uma economia de 

exportação, ao invés de uma economia orientada para a satisfação das necessidades básicas de 

seus cidadãos, e de transferência de seus capitais e seus recursos naturais para a antiga 

metrópole” (Louidor, 2013, p. 19). Ficaram, portanto, os haitianos impedidos de trabalhar 

para reconstruir e desenvolver o próprio País. Surgia aí, no mínimo, o desejo de ir viver 

noutro lugar. 
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Já no início do século XX, aproveitando a instabilidade política do país caribenho os 

Estados Unidos ocuparam-no em 1915 sob o pretexto de lhe dar estabilidade. No entanto, 

estendendo o imperialismo e o capital estadunidenses, promoveram uma ocupação com 

expropriações de terras dos camponeses, desencadeando o que Louidor (2013) denomina 

ecocídio: a substituição da “cultura de víveres alimentícios, centrada em uma economia de 

autossubsistência, pela cultura do sisal, da borracha, da banana e da cana-de-açúcar para 

exportações” (Louidor, 2013, p. 20), caracterizada pelo desapoderamento das famílias no 

interior do País e pela exploração do povo haitiano. Somado a isso, os Estados Unidos 

apropriaram-se “dos recursos financeiros do Banco Nacional da República do Haiti (BNRH)” 

(Louidor, 2013, p. 19), descapitalizando o País. 

A ocupação estadunidense do território haitiano só foi terminar em 1934. No entanto, 

como destaca Télémaque (2012, p. 9), “a ingerência externa na vida política e econômica do 

país não se encerraria”. Na verdade, os Estados Unidos “ficaram com uma importante 

presença no País através das forças armadas haitianas, principalmente a Guarda Nacional, que 

eles mesmos criaram” (Louidor, 2013, p. 20-1), exercendo, assim, poder nas instituições e no 

povo haitiano, ainda que indiretamente. Em diferentes governos após 1934, as forças armadas 

haitianas, apoiadas pelos Estados Unidos, envolviam-se decisivamente no uso da violência 

como justificativa para a manutenção da ordem no Haiti (Télémaque, 2012, p. 9-10). 

Em 1957, com apoio dos Estados Unidos, elegeu-se presidente do Haiti François 

Duvalier – conhecido Papa Doc –, que governou o País até 1971, ano de sua morte, quando 

assumiu o poder o filho Jean-Claude Duvalier – conhecido Baby Doc –, que, por sua vez, 

ficou no poder até 1986. O governo dos Duvalier caracterizou-se como um regime ditatorial, 

de desrespeito aos direitos humanos e de corrupção ao longo de extensos trinta anos 

(Télémaque, 2012, p. 10). Um governo fortemente marcado pela opressão política, miséria, 

analfabetismo e injustiça, contra o qual crescia um descontentamento especialmente por parte 

das pessoas do campo e dos bairros populares, apoiados por várias instituições, entre elas a 

universidade pública, os meios de comunicação e a Igreja Católica, sobretudo as 

Comunidades Eclesiais de Base, que, juntas, articularam um forte protesto social contra o 

regime duvalierista (Louidor, 2013, p. 21). Diante do movimento social, Baby Doc exilou-se 

do País em 1986.
8
 

                                    
8
 “Não é raro escutarmos narrativas saudosas relativas ao longo período dos Duvalier. Ditadura sangrenta, sem 

dúvida, mas ordenada: os indivíduos sabiam o que fazer para evitar a violência. Se as pessoas se comportassem 

adequadamente, nada lhes iria acontecer: as famílias em Porto Príncipe dormiam com as portas e janelas 

abertas, insistem muitos. As representações em torno dos tonton macoutes – famosa guarda pretoriana que 

acompanhou o clã Duvalier entre 1957 e 1986 – oscilam entre as que insistem em seu caráter violento e as que 
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Com o fim da ditadura duvalierista – quando haitianos de diferentes classes sociais 

emigraram do País –, o Haiti parecia iniciar nova fase de sua história. Promulga em 1987 

nova Constituição, da qual consta de seu preâmbulo: “constituir uma nação haitiana 

socialmente justa, economicamente livre e politicamente independente” e “implantar a 

democracia, que implica o pluralismo ideológico e a alternância política, e afirmar os direitos 

invioláveis do povo haitiano” (Louidor, 2013, p. 22). No entanto, o sonho haitiano de 

construir um país democrático e, de fato, independente se converteria numa política de golpes 

de estado e de regimes militares autoritários. 

Nas eleições democráticas de dezembro de 1990, Jean-Bertrand Aristide, ex-sacerdote 

salesiano ligado à Teologia da Libertação e ídolo dos bairros populares, venceu Roger 

Lafontant, o candidato que simbolizava o regime duvalierista. Passados, porém, apenas sete 

meses de governo, Aristide “foi derrubado pelas Forças Armadas do Haiti com a 

cumplicidade da administração americana de George Bush (pai), das forças duvalieristas, da 

burguesia nacional e de grande parte da hierarquia da Igreja Católica” (Louidor, 2013, p. 22). 

Em decorrência da deposição de Aristide, o Haiti viveria, segundo Télémaque (2012, p. 11), 

“um verdadeiro êxodo em direção ao Canadá e à costa da Flórida para onde expressivos 

contingentes de haitianos se dirigiram em precárias balsas.” 

René Préval assumiu a presidência em 1996. E Aristide seria eleito pela segunda vez 

em 2000 num clima de intensa disputa, em uma eleição de resultados controversos, vindo a 

renunciar em 29 de fevereiro de 2004 sob “pressões dos governos francês e estadunidense 

após as tensões entre opositores do líder haitiano e seus partidários resultarem em conflitos 

civis e em falência do estado” (Bracey, 2011, p. 323). René Préval voltou à presidência do 

País em 2006, e Michel Martelly, um ex-cantor, o sucedeu em 2011.
 

Essa instabilidade administrativa do Haiti resultou num desequilíbrio político, 

econômico e social envolvendo as diferentes áreas: saúde, educação, transporte, trabalho, 

segurança, o que teve como consequência mais direta “impulsionar a emigração, vista como 

alternativa para a sobrevivência” (Télémaque, 2012, p. 11).  

Desde a década de 1990, as políticas públicas implementadas no Haiti, desfavoráveis 

ao povo, têm intensificado a dependência econômica do País em relação a “instituições 

financeiras internacionais, que obrigam o Estado haitiano a reduzir seus gastos sociais, 

acelerar a privatização de suas empresas e abrir totalmente seu mercado sem nenhuma 

                                                                                                             
têm a lembrança deles como bons e velhos „coronéis‟, garantidores da ordem e de ciclos de reciprocidade. 

Aliás, muitos macoutes continuam agindo nos vilarejos do interior em nome da ordem, e sua demanda atual e a 

de um soldo que faça justiça ao seu trabalho.” (Thomaz, 2010, p. 35) 
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subvenção à produção local” (Louidor, 2013, p. 23). Trata-se de um processo que desvaloriza 

a mão de obra e o produto final do povo haitiano, forçando o trabalhador a buscar outros 

meios e outros espaços para obtenção de renda. A nosso ver, a emigração haitiana externa 

decorre da política imposta, direta ou indiretamente, pelos Estados Unidos. E se queremos 

voltar no tempo, ela decorre, em especial, da indenização de 150.000.000 de francos imposta 

pelas potências colonialistas e da política de então. Abordaremos as razões dessa emigração 

no item 1.3. 

Em particular nas últimas décadas, 

o Haiti vem afundando progressivamente na dependência econômica, 

financeira e militar através dos mecanismos de liberalização comercial e 

financeira, da presença militar de diferentes “missões de paz” das Nações 

Unidas e do controle de suas políticas públicas pelas instituições financeiras 

internacionais. (Louidor, 2013, p. 23)
9
 

 

É sobre as “missões de paz” que trataremos a seguir, em especial a que hoje se faz 

presente no Haiti. 

 

1.2. A Minustah e o terremoto de 12 de janeiro de 2010 

 

Sob o argumento da instabilidade política gerada no Haiti por conflitos entre diferentes 

grupos/facções políticos, desde 1993 cinco “missões de paz” da ONU atuaram no País. São 

elas: a Missão das Nações Unidas no Haiti (Minuha), a Missão de Apoio das Nações Unidas 

no Haiti (Manuh), a Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (Mitnuh), a Missão de 

Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti (Miponuh) e a Missão das Nações Unidas para a 

Estabilização do Haiti (Minustah). Essa última, mais recente e atual, desde 2004, é liderada 

pelo Brasil. 

Embora não pretendamos refletir sobre as motivações de o Brasil integrar e liderar a 

Minustah nem sobre os fatores que moldam sua participação
10

, foi crucial nesse processo o 

fato de o governo brasileiro acreditar que “a participação nas missões aumentará a reputação 

internacional e [...] a projeção de poder econômico e político do país” (Bracey, 2011, p. 315-

                                    
9
 Segundo Louidor (2013, p. 23): “as políticas públicas no Haiti, principal instrumento para atacar os problemas 

mais graves de um país, têm sido definidas, durante os 20 últimos anos, segundo a organização haitiana Papda 

[Plataforma para o Desenvolvimento Alternativo do Haiti], por „especialistas das instituições financeiras 

internacionais (IFI), representantes das missões diplomáticas e organizações internacionais acreditadas no 

Haiti, acompanhadas por alguns burocratas/tecnocratas, políticos haitianos e, supostamente, alguns membros 

da sociedade civil‟.” 
10

 Uma reflexão desse tipo é feita por Bracey (2011), que expõe diferentes pontos de vista sobre a presença e 

atuação dos militares brasileiros no Haiti, a partir da qual fica explícito que o Brasil desempenha um papel 

controverso. 
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6). Trata-se de uma busca de prestígio associado “ao objetivo de obter um assento permanente 

no Conselho de Segurança da ONU, posição que garantiria ao Brasil maior peso regional na 

América Latina e uma forte presença nos assuntos militares e econômicos internacionais” 

(Bracey, 2011, p. 316).
11

 

Acerca da presença e atuação dos militares brasileiros no Haiti, quer antes do 

terremoto de 12 de janeiro de 2010, quer nos dias que o sucederam, Thomaz (2010) – 

pesquisador brasileiro, professor do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), presente em Porto Príncipe no dia do terremoto – destaca que o fato 

de o aparato militar de uma missão ser liderado pelo exército brasileiro é, do ponto de vista da 

população haitiana, irrelevante. “Para a esmagadora maioria dos haitianos, não há nenhuma 

marca especial: se trata apenas de mais uma missão internacional, como outras que passaram 

por este país nos últimos dezessete anos” (Thomaz, 2010, p. 24). Embora Porto Príncipe e 

outras cidades do Haiti estivessem loteadas entre tropas de distintas nacionalidades
12

, nem 

sempre era fácil identificar nas ruas “a procedência nacional do batalhão – há apenas uma 

pequena bandeira no uniforme do soldado, e o que se impõe, nos veículos, é a sigla U. N.” 

(Thomaz, 2010, p. 24). Assim, “a presença específica brasileira no Haiti é [...] algo para 

consumo interno dos brasileiros”, enfatiza criticamente Thomaz (2010, p. 24). 

A Minustah foi instituída pelo Conselho de Segurança da ONU em resposta ao colapso 

institucional em que se encontrava o Haiti logo após a renúncia de Jean-Bertrand Aristide em 

fevereiro de 2004. A missão, conforme a Resolução 1529, objetivava “monitorar e 

reestruturar a polícia nacional haitiana; ajudar no desarmamento, desmobilização e 

reintegração das milícias armadas; restaurar e manter o Estado de direito; e proteger o pessoal 

da ONU e os civis locais” (Bracey, 2011, p. 323)
13

. Como podemos perceber, os militares da 

ONU não estavam no Haiti para se preocuparem com as vítimas de um terremoto. A questão é 

até que ponto deveriam ficar alheios ao desastre ambiental em que, de forma surpreendente, 

se inseriam. Não nos propomos responder aqui a essa questão, e sim expor, sobretudo a partir 

de Thomaz (2010), como se comportou a Minustah em relação ao desastre e suas vítimas. 

                                    
11

 “O desejo dos últimos governos brasileiros de alcançar o estatuto de potência regional, levou [o Brasil] a 

investir recursos em ações que lhe granjeiam muita visibilidade internacional. A presença maioritária de 

soldados na MINUSTAH, desde 2004, justificada pelo direito de ingerência, proporcionou, também, a entrada 

de interesses económicos brasileiros naquele território e tem possibilitado a repressão dos movimentos sociais 

haitianos que se insurjam contra o neocolonialismo vigente.” (Pinto, 2014, p. 91)  
12

 No caso da Minustah, “para além de tropas do Brasil, há tropas de Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Equador, 

Estados Unidos, Filipinas, França, Guatemala, Índia, Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Coreia do Sul, Sri Lanka 

e Uruguai.” (Thomaz, 2010, p. 24). 
13

 “Um total de 12.279 soldados contribui para a missão. A ONU nota, em um relatório de abril de 2011, que o 

comprometimento das tropas brasileiras chega a 2.175 soldados.” (Bracey, 2011, p. 323) 
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O terremoto ocorreu em 12 de janeiro de 2010, de magnitude 7 graus na escala 

Richter, seguido de dois outros fortes abalos, de 5,5 e 5,9 graus, devastando a capital Port-au-

Prince e região. O número de pessoas diretamente atingidas pelo tremor é um dos maiores já 

registrados em todo o mundo em relação a vítimas de tremores sismológicos. De acordo com 

notícia da Agence France-Presse (Dados [...], 2015), foram 250.000 mortos, além de 300.000 

feridos e 1,5 milhão de desabrigados. Números um pouco diferentes, mas que não mudam o 

tamanho da tragédia, são os considerados por Télémaque (2012, p. 18): “Perto de 200 mil 

pessoas morreram, 500 mil ficaram feridas, 4 mil foram amputadas. [...] 1 milhão de 

desabrigados.” 

A capital haitiana se viu em ruínas, com seus 42 edifícios públicos destruídos, 

incluindo o palácio presidencial (Palácio Nacional), sede dos ministérios das Finanças, 

Trabalho, Comunicação e Cultura, o Palácio da Justiça e a Escola Normal Superior, além de 

escolas, igrejas, como a Catedral de Port-au-Prince, e residências (Télémaque, 2012). As 

perdas foram enormes, tanto materiais quanto institucionais. 

A causa principal do tremor é atribuída à localização do Haiti, que fica sobre a placa 

tectônica Caribenha, vizinha da placa Cocos, da placa Norte-Americana e da placa Sul-

Americana, o que favorece a ocorrência de tremores. Apesar de ficar nesse ponto de 

convergência de “titãs” geológicos, Télémaque (2012, p.18) pondera: ocorreu “uma falha 

relativamente pequena, chamada Enriquillo-Plantain Garden, que causou o terremoto, com 

foco a 10 quilômetros de profundidade.” Mas de consequências infindáveis. Além de sua 

posição sobre o encontro das referidas placas, sua condição insular de extensa faixa costeira 

torna o Haiti vulnerável a um grande número de fenômenos naturais, como, por exemplo, 

furacões e ciclones. A esse respeito, “a comunidade internacional reconheceu oficialmente a 

existência de ao menos 20 desastres naturais nesse país nos últimos 15 anos”
14

 (Carrera, 

2014a, p. 39, tradução nossa). 

Thomaz (2010) apresenta um relato crítico acerca da relação da Minustah com a 

tragédia. Situando-se na primeira manhã logo após o terremoto, questiona o autor:  

Afinal, onde está a Minustah? – perguntávamos. Os haitianos pareciam saber: 

parece ser que todo o efetivo militar da Minustah se concentrava no trabalho 

de salvar os membros da ONU no Hotel Cristophe. Cerca de 6 mil efetivos 

militares. Uma minoria estava trabalhando no [Hotel] Montana. A ONU ajuda 

a ONU, os haitianos ajudam os haitianos. (Thomaz, 2010, p. 26) 

 

                                    
14

 “la comunidad internacional ha reconocido oficialmente la existencia de al menos 20 desastres naturales en ese 

país en los últimos 15 años” (Carrera, 2014a, p. 39). 
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A “ausência dos brancos”
15

 nos dias que se seguiram ao terremoto é o que se via nas 

ruas de Porto Príncipe, enquanto
 
homens, mulheres e jovens, de forma organizada, ajudavam 

os feridos, “trabalhavam nos escombros e coletavam lixo. Caminhões pipa distribuíam água 

gratuita para uma população organizada em filas. Tratava-se de uma iniciativa de empresários 

haitianos” (Thomaz, 2010, p. 27). Nenhuma ajuda dos “brancos”, nem da ONU, nem de 

qualquer organização internacional. Semelhante se via em Petionville.
16

 

Nas ruas, Thomaz (2010) não via médicos estrangeiros. Via, sim, “médicos haitianos 

atendendo os feridos, enfermeiras haitianas cosendo pessoas nas calçadas, sem nenhum tipo 

de analgésico” (Thomaz, 2010, p. 28). Ao mesmo tempo, “freiras haitianas acudiam os aflitos, 

os escoteiros e outras associações juvenis se mobilizaram no trabalho junto aos escombros” 

(Thomaz, 2010, p. 34). Cada sobrevivente que podia ajudar não “esperara nem cães 

farejadores, nem especialistas internacionais – estes estavam trancados no aeroporto ou nos 

distintos batalhões a espera de um „protocolo‟. O que vimos foi uma ordem impressionante, e 

não a desordem mostrada pela mídia” (Thomaz, 2010, p. 34)
17

. Diferentemente do que se 

divulgava na mídia em geral, “os setores organizados da sociedade haitiana [...] existem, e 

foram eles que garantiram a distribuição de água e comida nos dias que sucederam os 

terremotos do dia 12 de janeiro” (Thomaz, 2010, p. 30). No entanto, a Minustah, que há seis 

anos estava no país, não havia estabelecido nenhum contato com tais setores e, por isso, 

mostrou-se ausente diante da tragédia. Assim se deu porque esse tipo de contato era alheio aos 

objetivos “prescritos” pelo Conselho de Segurança. 

Comportamento semelhante foi o das várias organizações internacionais, que também 

não fizeram uso da “organização existente na sociedade haitiana para fazer chegar 

rapidamente a ajuda tão necessária” (Thomaz, 2010, p. 34). Isso por várias razões: uma delas 

é o fato de o “protocolo” dessas organizações não prever esse tipo de conexão, outra é o fato 

de seus profissionais geralmente desconhecerem o kreyòl – língua universal dos haitianos – e, 

por vezes, o francês (Thomaz, 2010, p. 34). Havia uma espécie de incapacidade anterior ao 

terremoto fundada em especial na “falta de comunicação efetiva com setores decisivos da 

                                    
15

 “Quando falam de „blan‟, os haitianos não se referem necessariamente àqueles que reconhecemos como 

„brancos‟, mas aos estrangeiros ou pessoas cuja „haitianidade‟ é duvidosa. O universo das organizações 

internacionais é frequentemente associado ao „mundo dos brancos‟, „lemonn blan‟ ou, como é mais usual, 

„moun blan‟.” (Thomaz, 2010, p. 24) 
16

 “Petionville é um município que fica ao lado de Porto Príncipe, subindo as montanhas majestosas que rodeiam 

a capital. Fundada em meados do século XIX, a cidade transformou-se numa espécie de subúrbio elegante, 

onde parte da elite haitiana vive, ao lado de boa parte dos cooperantes estrangeiros estabelecidos na região. Em 

Petionville há restaurantes, bares, lojas de artesanato e importantes galerias de arte.” (Thomaz, 2010, p. 29) 
17

 Thomaz (2010) faz uma resenha crítica do que se veiculou nos jornais e canais de TV internacionais nos dias 

após o terremoto. 
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sociedade haitiana”, os quais foram “ora desconhecidos, ora considerados incapazes, ora 

desprezados” (Thomaz, 2010, p. 38) pelas ONGs internacionais e pela Minustah.  

Diante do caos e da impotência instalada, milhares de haitianos deslocaram-se da 

região atingida pelo tremor para o interior do País. “Foram recebidos por parentes e amigos, 

por coletivos de camponeses que, em meio a imensa precariedade, foram mais eficazes do que 

as organizações internacionais” (Thomaz, 2010, p. 33-4). Isto é, as principais instituições que 

fizeram o papel do Estado, argumenta Thomaz (2010), são as relações familiares, o 

compadrio, a vizinhança e a amizade. 

A atuação das organizações internacionais é pífia também na visão de muitos haitianos 

entrevistados por Carrera (2014a). Para eles, as “ajudas” chegadas do exterior nos anos 

subsequentes ao terremoto têm, na verdade, servido para aprofundar a desigualdade social 

(Carrera, 2014a, p. 41), ao contrário do que possa parecer para o mundo externo, via grande 

imprensa. 

Para além do exposto, a Minustah é apontada por várias organizações sociais como a 

responsável por vários impactos negativos, entre eles, a introdução e reprodução entre a 

população do vibrião do cólera (Belchior, 2015), supostamente introduzido no Haiti por 

militares do Nepal. Com a epidemia, que começou em outubro de 2010, até dezembro daquele 

ano, 114.497 pessoas haviam sido contaminadas pela doença e mais de 2.500 haitianos 

haviam morrido, segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério de Saúde do país (Félix, 

2010). Dados mais recentes indicam cerca de 7.000 mortes e mais de 520 mil pessoas 

infectadas no Haiti (Caroit, 2012). Contrariando os objetivos previamente estabelecidos, a 

Minustah “tem sido qualificada de „força de ocupação‟ por vários movimentos sociais do 

País. Ela é acusada de reprimir os protestos sociais e perpetrar violações aos direitos 

humanos, inclusive abusos sexuais contra jovens, homens e mulheres” (Louidor, 2013, p. 24). 

Ou seja, mais do que não ter ajudado os haitianos vítimas do tremor nos dias que o 

sucederam, a Minustah tem agido contra o povo haitiano, o que tem provocado movimentos 

contra sua presença no País, exigindo sua saída imediata e incondicional (Louidor, 2013).  

No entanto, ocorreu o oposto. Em outubro de 2015 o Conselho de Segurança da ONU 

renovou mais uma vez o mandato da missão (Belchior, 2015). A justificativa primeira para 

tal, a nosso ver, é explicitada na voz de Martha Flores – membro da Rede Jubileu 

Sul/Américas, uma das organizações contra a permanência dos militares no Haiti –: “A 

Minustah funciona como exército de repressão, (...) garante o controle do poder corporativo, 

(...) é parte de um projeto de controle do país, além de violar direitos humanos” (Belchior, 
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2015). Isto é, a ONU e sua força de paz estão a serviço do poder instalado no Haiti, e não do 

povo haitiano. 

Dados da Anistia Internacional corroboram tais opiniões: passados mais de cinco anos 

desde o terremoto, “seis dos 10 milhões de haitianos vivem abaixo da linha da pobreza, com 

menos de 2,5 dólares por dia. [...], 85.432 vítimas do desastre ainda vivem em acampamentos 

improvisados” (Haitianos [...], 2015). E mais, “cerca de 25 mil famílias vivem em condições 

precárias” (Dados [...], 2015). No país mais pobre do hemisfério, metade da população, cerca 

de “10,4 milhões de pessoas, vive com menos de US$ 1 por dia – pouco menos de R$ 4” 

(Yanakiew, 2015). O governo ainda não conseguiu “resolver o básico, como falta de água 

potável, de eletricidade, saúde e educação – em um país que ainda não se recuperou do 

terremoto de 2010 e onde, segundo as Nações Unidas, 600 mil pessoas ainda dependem de 

ajuda internacional para sobreviver” (Yanakiew, 2015). 

Estamos nos referindo ao caos político-administrativo e econômico instalado no Haiti 

pós-terremoto que intensificou nos haitianos o desejo de migrar. São sobre as razões dessa 

migração que discutiremos a seguir. 

 

1.3. Razões da migração haitiana recente: o Brasil como horizonte  

 

A migração no mundo moderno e pós-colonial tem suas razões. Stuart Hall (2013, p. 

30-1) afirma: “A pobreza, o subdesenvolvimento, a falta de oportunidades – os legados do 

Império em toda parte – podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o espalhamento – a 

dispersão.” Tais legados, como pudemos ver no item 1.1, permeiam a história do Haiti e estão 

fortemente arraigados ainda hoje.  

Em forma de denúncia, o haitiano Louidor (2013, p. 14) testemunha: “As difíceis 

condições de vida, a instabilidade política e o desespero da população forçaram, durante as 

últimas décadas, mais de um quarto da população (entre mão de obra barata e intelectuais) a 

emigrar”. Nesse contexto, os haitianos emigraram especialmente para a República 

Dominicana, Bahamas, dentre outras ilhas do Caribe, Estados Unidos, Canadá e França 

(Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014). Mas também para o Equador, como mostra Carrera 

(2014b). Na França, por exemplo, os haitianos são, entre os latino-americanos, a 

nacionalidade mais representativa, segundo dados do Institut National de la Statistique et des 

Études Économiques (INSEE), considerando os anos em que há dados desse tipo divulgados, 

a saber: 1982, 1990, 1999 e 2008 (Almeida, 2013, p. 483). 
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Os infortúnios políticos e socioeconômicos – que já desencadeavam no Haiti altos 

índices migratórios – agravaram-se com o terremoto de janeiro de 2010, que atingiu 

fortemente os sistemas administrativos, de educação, de saúde, serviços públicos e privados 

de Porto Príncipe e de todo o País. Essa combinação fez com que milhares de pessoas 

deixassem a capital e região, rumando para o interior do País ou para o exterior. De acordo 

com o antropólogo haitiano Joseph Handerson (2015, p. 51): 

os censos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Inter-

American Development Bank (Cavallo; Powell e Becerra, 2010, p. 3) mostram 

que [...] aproximadamente 500.000 se deslocaram da Capital Port-au-Prince 

[...] para ir às regiões do interior do país e outros 300.000 emigraram para 

outros países.
18

 

 

Com o terremoto, Porto Príncipe deixou de ser mais interessante do que as áreas 

rurais. Os danos materiais, que atingiram sobremaneira os mais pobres, afetaram as diferentes 

formas de produção econômica e agravaram as condições sanitárias, propiciando o 

surgimento da epidemia de cólera (Silva, 2012, p. 302). Os setores urbanos – antiga esperança 

de melhores trabalhos (ainda que informal, que já representava grande parcela da economia 

haitiana) e educação, especialmente a de nível superior – foram os que mais devastação 

sofreram (Carrera, 2014a, p. 37). Com isso, o desemprego aumentou atingindo altos índices, 

sobretudo no setor da indústria e serviços, onde se encontravam os trabalhadores com 

melhores remunerações. Por outro lado, “os trabalhadores com menores salários se 

encontravam trabalhando na agricultura, no setor rural”
19

 (Carrera, 2014a, p. 37, tradução 

nossa), para onde muitos haitianos migraram, a fim de garantir a subsistência. Isto é, esses 

migrantes, ironicamente, encontraram apoio na população, até então, historicamente mais 

carente.  

Além disso, a sensação de violência e insegurança, que já fazia parte do cotidiano do 

país, após o terremoto passou a ser “vivida de forma mais contundente entre a população 

urbana”
20

 (Carrera, 2014a, p. 41, tradução nossa), de modo que se tornou mais seguro viver 

nas áreas rurais. 

                                    
18

 Concordamos com Handerson (2015) que tais “dados devem ser problematizados, visto não haver consenso 

entre as agências que produzem os censos no tangente ao número de mortos pelo terremoto, e tampouco, os 

deslocados para as regiões do interior do país, bem como para o exterior. Mas, de qualquer maneira, eles são 

importantes na medida em que mostram o quadro de destruição e as pessoas afetadas.” (Handerson, 2015, p. 

51) 
19

 “los trabajadores peor pagados se encontraban laborando en la agricultura, en el sector rural” (Carrera, 2014a, 

p. 37). 
20

 “vivida de forma más contundente entre la población urbana” (Carrera, 2014a, p. 41). 
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Aos haitianos que deixaram a capital com destino ao exterior, juntaram-se vários 

outros residentes no interior do Haiti. Na verdade, os haitianos em geral sentiram, ainda que 

indiretamente, os efeitos do tremor, sobretudo devido à vulnerabilidade físico-estrutural, 

política e socioeconômica do País. A esse respeito, Handerson (2015), a partir da pesquisa 

realizada no início de janeiro de 2012 entre haitianos em Tabatinga (Amazonas), observa que, 

“após o terremoto, mesmo as pessoas não afetadas diretamente por ele já estavam numa crise 

no Haiti que piorou do ponto de vista social e humanitário” (Handerson, 2015, p. 51). Trata-se 

de uma crise relativa à pobreza, ao subdesenvolvimento, à falta de oportunidades de trabalho, 

que, somadas aos efeitos diretos do terremoto, provocaram a decisão de emigrar. Essas 

relações foram identificadas também por Silva (2012) e Fernandes (2014). 

Parte dos 340 haitianos residentes nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 

Curitiba, Porto Velho e São Paulo, participantes da pesquisa coordenada por Fernandes 

(2014), apontou como principal motivação para migrar “a situação econômica e social do 

país, a falta de trabalho („desemprego é problema sério no Haiti‟) [...], além das dificuldades 

para os filhos estudarem” (Fernandes, 2014, p. 70). Isso é o que nos revela uma das haitianas 

entrevistadas por Fernandes (2014, p. 70):  

No meu país tem pouco emprego, eu tinha que deixar o país atrás de 

oportunidades – quem aqui que é mãe e quer ver seus filhos sofrerem, passar 

fome, não tem condições de estudar. Esta foi a minha decisão: deixar o Haiti. 

(Migrante feminina – Porto Velho/RO) 

 

Muitos haitianos da pesquisa de Fernandes (2014) se queixaram também da violência 

e da falta de segurança que atualmente existe no Haiti. Por exemplo: 

A vida lá no Haiti não está boa; não se pode viver em paz, não se tem 

possibilidade de ir ao hospital e não se tem segurança nas atividades; somos 

roubadas em nossos pequenos comércios. (Migrante feminina – Curitiba/PR) 

(Fernandes, 2014, p. 70) 

 

Além dos danos materiais e institucionais desencadeados pelo terremoto num Haiti 

vulnerável, há, de acordo com Carrera (2014a, p. 39, tradução nossa), “dois tipos de 

consequências: no que diz respeito a aspectos psicológicos e as modificações em relação aos 

imaginários das pessoas haitianas acerca do país, do urbano e do futuro.”
21

 

No que diz respeito a aspectos psicológicos, as sequelas então deixadas pelo terremoto 

não são de fácil identificação e as pessoas que o viveram resistem a falar a respeito. Nas 

entrevistas a Carrera (2014a), quando questionadas, mencionavam o terremoto muito 

                                    
21

 “dos tipos de consecuencias: a nivel psicológico y las modificaciones a nivel de los imaginarios de las 

personas haitianas acerca del país, de lo urbano e del futuro” (Carrera, 2014a, p. 39). 
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rapidamente ou preferiam não responder. “Em certos casos, as manifestações físicas, como 

nervosismo ou os olhos cheios de lágrimas, não permitiram a finalização da resposta”
22

 

(Carrera, 2014a, p. 39, tradução nossa). Apenas num clima de tranquilidade, algumas pessoas 

se arriscaram a abrir seus sentimentos. Nesse momento se percebeu “que algumas pessoas não 

podem falar do terremoto, porque, ao fazê-lo, apresentam sintomas como dor de cabeça ou 

vômito”
23

 (Carrera, 2014a, p. 40, tradução nossa)
24

. Tais efeitos em nível psicológico criaram, 

em muitos imigrantes, a impossibilidade de continuar a viver no Haiti: impossibilidade que se 

transformou em motivação para emigrar. Entendemos que muitos haitianos, ao emigrar, 

vislumbravam a possibilidade de se verem livres de tais sentimentos e sintomas, pois, em 

outro país, distantes do local do desastre, teriam outras vivências e, possivelmente, a 

“reconstrução” da própria vida. Assim, a emigração figura, em parte, como um tratamento 

psicológico possível.  

Em relação aos imaginários, o terremoto teve repercussões importantes nas 

representações que os haitianos compartilham sobre seu país. Um imaginário social, conceito 

discutido especialmente nas ciências sociais, 

faz alusão ao conjunto de representações coletivas baseadas em unidades de 

sentido que funcionam através da repetição de narrativas em múltiplos 

âmbitos (individuais, grupais, institucionais); quando se fala de um coletivo 

que compartilha um espaço-tempo e participa também de instâncias 

discursivas que podem ser institucionais, fala-se de uns imaginários sociais 

compartilhados por esse grupo. (Carrera, 2014a, p. 42-3, tradução nossa)
25

 

                                    
22

 “En ciertos casos, las manisfestaciones físicas como nerviosismo o los ojos llenos de lágrimas, no permitieron 

la finalización de la respuesta” (Carrera, 2014a, p. 39). 
23

 “que algunas de las personas no pueden hablar del terremoto porque al hacerlo presentan síntomas como dolor 

de cabeza o vómito” (Carrera, 2014a, p. 40). 
24

 “Desconhe-se se houve algum tipo de acompanhamento para as pessoas haitianas que viveram o terremoto de 

2010. [...] A ausência de investigações de impacto psicológico na população haitiana após esse sismo torna 

difícil compreender a verdadeira dimensão dessa situação e o efeito que pode ter havido sobre a saúde mental 

da população. No entanto, a magnitude da tragédia e suas repercussões (o número de mortos, o nível de 

destruição, o escasso nível de reconstrução tanto da infraestrutura física como econômica), mais os fatores 

anteriores ao terremoto (violência sistemática, profundos níveis de pobreza e exclusão), além do inadequado 

(ou, talvez, inexistente) suporte psicológico às vítimas, podiam estar configurando graves situações de saúde 

mental.” (Carrera, 2014a, p. 42, tradução nossa) / “Se desconoce si hubo algún tipo de acompañamiento para 

las personas haitianas que vivieron el terremoto de 2010. [...] La ausencia de investigaciones de impacto 

psicológico en la población haitiana tras este sismo, hacen difícil comprender la verdadera dimensión de esta 

situación y el efecto que puede haber tenido sobre la salud mental de la población. Sin embargo, la magnitud 

de la tragedia y sus repercusiones (el número de muertos, el nivel de destrucción, el escaso nivel de 

reconstrucción tanto de la infraestructura física como económica), más los factores previos al terremoto 

(violencia sistemática, profundos niveles de pobreza y exclusión), además del inadecuado (o tal vez 

inexistente) soporte psicológico a las víctimas, podrían estar configurando graves situaciones de salud mental.” 

(Carrera, 2014a, p. 42) 
25

 “alude al conjunto de representaciones colectivas basadas en unidades de sentido que funcionan a través de la 

repetición de narrativas en múltiples ámbitos (individuales, grupales, institucionales); cuando se habla de un 

colectivo que comparte un espacio-tiempo y participa también de unas instancias discursivas que pueden ser 

institucionales, se habla de unos imaginarios sociales compartidos por dicho grupo.” (Carrera, 2014a, p. 42-3) 
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Na percepção de várias pessoas entrevistadas por Carrera (2014a, p. 43), evidencia-se 

a ideia mais ou menos definitiva de que o terremoto não destruiu apenas casas, escolas e 

prédios públicos ou institucionais, mas também, e sobretudo: 

havia acabado com “a esperança, o respeito, não só para os demais, mas para 

si mesmo”. A sensação mais presente é que não existe esperança por um 

futuro melhor. As palavras mais impactantes fizeram alusão ao Haiti como um 

país condenado, e que, se não há esperança para o país, muito menos para as 

pessoas que nele vivem. De alguma maneira, a angústia generalizada vivida 

após o desastre e a impossibilidade de encontrar uma resposta coletiva dão a 

impressão de que geraram uma lógica de “salve-se quem puder”, que estaria 

desestruturando formas de convivência social que implicavam respeito ou 

solidariedade [...]. (Carrera, 2014a, p. 43, tradução nossa)
26

 

 

Se antes do terremoto o sistema educativo oferecia relativa garantia de estudo e 

formação, após o desastre a população passou a não vislumbrar possibilidades de reerguê-lo a 

curto prazo (Carrera, 2014a). Se antes do terremoto, existia a possibilidade de lograr o “sonho 

de uma vida digna” na área urbana, “mesmo com todas as dificuldades possíveis, depois do 

terremoto, entre as pessoas entrevistadas, percebe-se a sensação de que no Haiti é impossível 

realizar esse sonho”
27

 (Carrera, 2014a, p. 44, tradução nossa). Acerca dessa percepção, 

Carrera (2014b, p. 72, tradução nossa) observa que “a noção de direito à educação, a uma vida 

digna, à integridade, à alimentação, é, segundo o critério das pessoas [entrevistadas], um 

sonho, não um direito.”
28

 

Formaram-se novos imaginários que contribuíram para a decisão de emigrar. São 

mudanças que fizeram os haitianos perceber e buscar no exterior a continuidade da vida. A 

fragilidade do sistema econômico haitiano e a vulnerabilidade a fenômenos naturais se 

encontrariam novamente, quando, após o ciclone Sandy
29

, em outubro de 2012, 

aproximadamente 70% da colheita daquele ano se perdeu (Carrera, 2014a, p. 37). A partir 

desse momento, muitas pessoas que estavam nas áreas rurais decidiram também deixar o País. 
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 “habría acabado con “la esperanza, el respeto, no sólo por el resto, sino por uno mismo”. La sensación más 

presente es que no existe esperanza por um futuro mejor. Las palavras más impactantes hicieron alusión a Haití 

como un país condenado, y que si no hay esperanza para el país, mucho menos para las personas que ahí viven. 

De alguna manera, la angustia generalizada vivida tras el desastre y la imposibilidad de encontrar una respuesta 

colectiva, dan la impresión de que han generado una lógica de “sálvese quien pueda”, que estaría 

desarticulando formas de convivencia social que implicaban respeto o solidaridad [...].” (Carrera, 2014a, p. 43) 
27

 “sueño de una vida digna” [...] “aún con todas las dificuldades posibles, después del terremoto, entre las 

personas entrevistadas, se percibe la sensación de que en Haití es imposible realizar ese sueño” (Carrera, 

2014a, p. 44). 
28

 “la noción de derecho a la educación, a una vida digna, a la integridad, a la alimentación, es, según el criterio 

de las personas, un sueño, no un derecho.” (Carrera, 2014b, p. 72) 
29

 “No ano de 2012, dois furacões (Issac e Sandy) atingiram o Haiti, causando grande impacto sobre a produção 

agrícola do país, importante fonte de recursos econômicos.” (Castro e Fernandes, 2014, p. 79) 
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Na visão de Silva (2012, p. 304), “a situação que se configurou no Haiti após o 

terremoto [e após o ciclone Sandy] viola vários direitos, entre eles o da segurança alimentar, 

da moradia, do trabalho, da saúde”
30

, o que se concretizou, para crianças, jovens, idosos, 

mulheres e homens, na falta de coisas vitais. A realidade passou a “atuar” contra a cidadania, 

a dignidade, os direitos humanos, contra a vida, fazendo nascer nos haitianos “um desejo de 

fugir da realidade do Haiti (ameaças à vida, delinquência, falta de trabalho, universidades 

destruídas)”
31

 (Carrera, 2014b, p. 72, tradução nossa). Haviam, portanto, os haitianos de 

buscar o que lhes faltava. Entre os sujeitos da pesquisa de Fernandes (2014), em relação ao 

Brasil, destacam-se: 61,5% manifestou ter migrado em busca de trabalho, dentre as razões 

alegadas; 14,7% busca melhoria na qualidade de vida; 16,5% tem a ajuda à família como o 

objetivo da migração. E mais, “dentre as razões alegadas para a migração, diversos 

entrevistados colocavam em segundo lugar a possibilidade de seguir os estudos no Brasil” 

(Fernandes, 2014, p. 59). Essas pessoas vislumbravam obter um trabalho com salário digno e 

sem exploração, o que significaria melhor qualidade de vida para si e para os parentes que 

ficaram no Haiti, além de poderem ingressar numa universidade. 

Outra razão, sobretudo das mulheres, é o deslocamento com fins de reunificação 

familiar, como demonstra o relato de uma imigrante participante da pesquisa de Fernandes 

(2014, p. 71): 

O meu caso é diferente, porque eu vim legalmente. O meu marido tinha me 

deixado no Haiti com dois filhos e veio para o Brasil. Ele pediu o visto para 

eu vir com os filhos, para melhorar a nossa vida. Chegamos em Porto Velho 

no dia 27 de maio de 2013. Por isso eu não passei muitas dificuldades como 

outras haitianas. Porém, vim para o Brasil e ainda não vi como a vida vai 

melhorar. Para mim, eu acho o Haiti é melhor que aqui. (Migrante feminina – 

Porto Velho/RO) 

 

Até aqui temos abordado especialmente as razões para migrar de ordem interna e 

particulares ao Haiti e ao povo haitiano, embora se possa argumentar que as políticas 

internacionais, por exemplo, são forças de ordem externa. A seguir, tendo o Brasil como o 

principal destino, abordaremos as razões, podemos dizer, particulares ao país de chegada e 

acolhida, as quais entendemos como atrativos externos aos haitianos. 
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 O que se faz, porém, na imprensa em geral, é tomar o fluxo migratório como fenômeno desencadeado pelo 

terremoto somente, talvez pelo seu poder de destruição física e institucional, no governo, no sistema de 

segurança pública e na educação, por exemplo. Talvez porque a imprensa tende a simplificar, desconfigurando, 

a realidade social. 
31

 “un deseo por escapar a la realidad de Haití (amenazas para la vida, delicuencia, falta de trabajo, universidades 

destruídas)” (Carrera, 2014b, p. 72). 
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Pode-se atribuir a escolha que fazem à política migratória do país de destino. Por 

exemplo, um dos destinos dos haitianos/migrantes em geral são os países desenvolvidos, 

onde, em princípio, o imigrante pode melhor encontrar oferta de trabalho, estudo e melhores 

condições de vida. O fato é que esses países, “após setembro de 2001, impõem severas 

restrições à imigração de uma maneira geral e, em especial, à migração irregular” (Fernandes 

e Castro, 2014, p. 52). A legislação de tais países passaram a incriminar os sujeitos que 

adentram seu território sem a devida autorização para tal. Destinos habituais dos haitianos 

“como Estados Unidos, Canadá e França volvem-se [tornam-se] cada dia mais difíceis devido 

a novas dificuldades criadas para a entrada de imigrantes, principalmente se procedentes de 

países subdesenvolvidos” (Fernandes et al., 2013, p. 66). A propósito, a França impediu no 

final de 2010 os haitianos de cruzarem livremente as fronteiras da Guiana Francesa
32

, 

território que eles usavam como trânsito para chegar ao país europeu. Ao mesmo tempo, os 

países desenvolvidos enfrentam há vários anos “uma desaceleração de suas economias, fato 

que contribui para diminuir significativamente o poder de atração, que até então exercia sobre 

os imigrantes caribenhos e sul-americanos” (Silva, 2012, p. 303), por exemplo.  

Nessa questão, mas sob outros argumentos, insere-se a atual legislação migratória da 

República Dominicana – um dos destinos preferidos dos haitianos até pouco tempo –, cujo 

governo, desde 2013, tem sistematicamente tolhido os direitos dos imigrantes haitianos em 

seu território e promovido uma política explícita de desencorajamento a essa migração e de 

rechaço aos haitianos, buscando impedir a sua chegada e permanência no país
33

 (Fernandes et 

al., 2013, p. 66). Por essas razões, muitos haitianos há anos residentes na República 

Dominicana têm migrado para o Brasil, como nos revela Seixas (2014, p. 20):  

entre 2010 e 2011 a maioria dos haitianos que chegava ao Brasil, pelo Acre, 

possuía como última residência o próprio Haiti. A partir de 2012, o fluxo teria 

passado a atrair, em quantidades significativas, haitianos que residiam em 

outros países, principalmente na República Dominicana e no Equador. 

 

Portanto, devido às mudanças na política migratória ou econômica dos Estados 

Unidos, Canadá, França e República Dominicana, tornou-se inviável ao cidadão haitiano ir 

em busca de trabalho, estudos e melhores condições de vida nesses países, ou lá permanecer. 
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 “Passados dez meses do terremoto, o Estado francês havia começado a interpelar aos haitianos que se 

encontravam irregulares na Guiana Francesa a obrigá-los a deixar o território francês.” (Louidor, 2011). 
33

 “Em 2013, uma sentença do Tribunal Constitucional da República Dominicana retirou a cidadania de milhares 

de dominicanos/as. A decisão retroativa afetou, permanentemente, os direitos civis de cerca de 250 mil 

desses/as dominicanos/as, cuja maioria era descendente de haitianos. A sentença determina que todas as 

pessoas nascidas entre 1929 e 2010 de pais estrangeiros e que não possam comprovar sua condição de 

imigrantes regulares estariam indevidamente registrados.” (Fontenele, 2015) 
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Nesse contexto, em 2010 o Brasil
34

 passou a fazer parte do “leque de destinos” dos haitianos. 

Mas há outras razões por que o Brasil entrou no horizonte da migração haitiana. 

Antes e após o terremoto, estreitavam-se as relações entre Brasil e Haiti. Em 2004, 

num gesto de aproximação, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a seleção brasileira 

de futebol visitaram o País, quando se realizou com a seleção haitiana o “Jogo da Paz”. Em 

fevereiro de 2010, pouco mais de um mês após o terremoto o ex-presidente voltou ao Haiti, 

momento em que “propôs à comunidade internacional ações concretas para a reconstrução 

daquela nação, oferecendo até mesmo apoio financeiro e acolhida aos que quisessem emigrar” 

(Silva, 2012, p. 303). Havia, portanto, uma posição pública e internacional de abertura e de 

hospitalidade do Governo brasileiro em relação aos haitianos (Handerson, 2015, p. 50). Essa 

mesma postura não é, por exemplo, a da América do Norte e da Europa há mais de uma 

década. Aliás, na Europa, cada país tem, a seu modo, rejeitado imigrantes oriundos 

especialmente da África e do Oriente Médio. Além disso, a hospitalidade brasileira está ligada 

ao imaginário de que o Brasil constitui-se de um povo receptivo e acolhedor
35

, o que advém, 

em grande medida, do fato de o país ter em sua composição imigrantes diversos. Há 

historicamente – embora com visões controversas – um hipotético tratamento humanitário do 

Brasil a imigrantes em geral. 

Entretanto, há de termos em conta que, no caso brasileiro, essa 

receptividade/hospitalidade tem ocorrido, sobretudo, por parte do governo federal (que, para 

atender seus interesses na comunidade internacional e de possível assento no Conselho da 

ONU, procura evitar conflitos internacionais e se posicionar como um país pacífico), de 

empresários que veem nos haitianos oportunidade de mão de obra barata e de ONGs e 

instituições filantrópicas e assistenciais que acolhem os haitianos até que esses se estabeleçam 

em território brasileiro.  

Consonante a essa hospitalidade, criara-se antes do terremoto uma possível “relação 

amigável” entre haitianos e militares brasileiros da Minustah. Em entrevistas realizadas no 

Haiti, Metzner (2014, p. 18, tradução nossa) observou que “a percepção geral dos haitianos 

sobre o batalhão brasileiro da MINUSTAH [...] é positiva. Consideram-no mais acessível do 
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 Segundo Fernandes (2014, p. 12), “dos países da América do Sul, somente quatro (Argentina, Chile, Equador 

e Peru), em 2010, não exigiam visto para a entrada de haitianos no seu território no caso de viagem de turismo. 

[…] Mesmo com tais facilidades, nenhum desses países tornou-se o destino final para um grande número de 

imigrantes haitianos, como foi o caso do Brasil. Tal fato pode indicar que essa migração não é gestada 

unicamente pelas facilidades de entrada no país […] mas é determinada pela intenção de chegar e de se 

estabelecer na região de destino.” 
35

 Embora sem política educacional clara, por exemplo, em relação aos imigrantes, o Brasil não tem política 

rígida contra a imigração, diferentemente do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, entre outros países. 
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que outros batalhões.”36 Essa relação, porém, parece ser paradoxal, pois, como argumenta 

Thomaz (2010), os haitianos não distinguiam a nacionalidade dos diferentes grupos 

componentes da Minustah. Para eles, todo o contingente pertencia à ONU. Ainda assim, 

consideramos a existência dessa aproximação amigável e positiva, baseando-nos na pesquisa 

de Metzner (2014). Também consonante à mesma hospitalidade é a percepção de muitos 

haitianos sobre a Construtora OAS, “que ganhou o contrato para melhorar e expandir a rede 

de estradas na península sul do país”37 (Metzner, 2014, p. 18, tradução nossa). Os haitianos a 

consideram “como um „bom empregador‟, que proporcionou aos trabalhadores salário regular 

e adequado, e oportunidades de desenvolvimento profissional”
38

 (Metzner, 2014, p. 19, 

tradução nossa). Tanto a relação com os militares quanto com a OAS contribuíram, de algum 

modo, para o Brasil entrar no horizonte dos haitianos. 

A partir do Haiti, desenhava-se o Brasil como parte da história migratória do país 

caribenho e, em breve, a chegada de haitianos ao Brasil ocorreria. Na avaliação de Pinto 

(2014, p. 91), 

o reforço das relações entre os dois países captou a atenção dos haitianos que, 

incentivados pelo discurso da fraternidade e simpatia brasileiras, procuraram 

reorientar os seus projetos migratórios em função da conjuntura geopolítica e 

das possibilidades que este novo destino migratório parecia oferecer-lhes. 

 

O que o Brasil lhes ofereceria são as ofertas de trabalho em função do boom 

econômico brasileiro, especialmente de 2008 a 2013, quando, aliás, a taxa de desemprego 

esteve em descenso. Na verdade, o Brasil, em anos antes e logo após 2010, assumia um papel 

político e econômico importante no cenário mundial (Handerson, 2015, p. 50). Outras ofertas 

de trabalho são a construção de obras para a Copa do Mundo de 2014, para os Jogos 

Olímpicos de 2016 e a construção de hidrelétricas na Amazônia. Com isso, o Brasil, na visão 

dos haitianos, poderia atender a um dos seus anseios: o envio de remessas à família que 

permaneceria no Haiti. 

Também Handerson (2015), em sua tese de doutoramento em Antropologia Social, 

questiona quais os mecanismos que favoreceram os haitianos virem ao Brasil e como se 

constituiu a intenção deles de virem ao País. Sua busca de resposta é na voz dos interlocutores 

haitianos em interação no trabalho de campo. Segundo Handerson (2015, p. 49-51), (a) o 
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 “la percepción general de los haitianos sobre el Batallón MINUSTAH brasileño [...] es positiva. Se lo 

considera como más accesible que otros batallones.” (Metzner, 2014, p. 18). 
37

 “la cual ganó el contrato para mejorar y expandir la red de caminhos en la península sur del país” (Metzner, 

2014, p. 18). 
38

 “como un „buen empleador‟ que proveyó a los trabajadores con paga regular y adecuada y oportunidades de 

desarrollo profesional” (Metzner, 2014, p. 19). 
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Brasil representava uma porta de entrada para se chegar à Guiana Francesa e também uma 

etapa para conseguir vistos para outros países, como Estados Unidos, Canadá e França; (b) 

havia propaganda de a imagem do Brasil ser um “paraíso racial”, sem discriminações, 

particularmente no imaginário dos haitianos que sofriam tal discriminação na República 

Dominicana e no Equador; (c) havia difusão entre os haitianos de o Governo brasileiro estar 

incentivando a migração haitiana no país, tendo interesse em sua mão de obra para a 

construção de grandes obras; (d) difundia-se a informação de que, no Brasil, o imigrante 

ganha moradia e alimentação gratuita, além de a remuneração do trabalho ser bem 

significativa, variando entre US$ 2.000 a US$ 3.000 mensais. 

Essas razões identificadas por Handerson (2015) em entrevistas com haitianos estão 

muito baseadas em informações veiculadas por coiotes, importantes atores sociais inseridos 

entre os migrantes, no Haiti ou nos países de trânsito. Eles, segundo Fernandes (2014, p. 74), 

“divulgavam a ideia de que a crise econômica
39

 não havia atingido o Brasil e que este estava 

precisando de mão de obra, portanto, apresentava uma grande capacidade de empregabilidade, 

com salários que podiam chegar até o valor de R$ 4.000,00”. Essa ideia vendida pelos coiotes 

resultou em custo alto para os haitianos que decidiram migrar para o Brasil. 

Emerge nesse contexto uma falta de informação prévia “sobre as condições de vida e 

de trabalho no Brasil e sobre a documentação necessária para a obtenção de um visto e de seu 

custo” (Fernandes et al., 2013, p. 67), que deveria ter sido fornecida pelo governo haitiano, 

juntamente com a embaixada do Brasil no Haiti. Na falta dessa informação de órgãos oficiais, 

os coiotes prestaram as informações que lhes convinham, aproveitando da condição de 

“presas fáceis” que se tornaram os candidatos à migração. 

É sobre os coiotes e os haitianos em trânsito no Equador e no Peru que discutiremos 

no próximo item. 

Antes, porém, faremos algumas considerações a partir do que expusemos neste item. 

Parece-nos claro que “a decisão de migrar não é exclusivamente das pessoas, [ela] está 

vinculada a uma gama de acontecimentos que os próprios migrantes muitas vezes 

desconhecem, como embargos econômicos, decisões políticas internas ou internacionais” 

(Cotinguiba, 2014, p. 69). São fluxos migratórios que integram a história do Haiti e devem ser 

vistos como “parte de um processo mais amplo de reprodução do capital, que desde os tempos 

coloniais fez do Haiti mero exportador de matérias-primas e de força de trabalho para outros 
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 Refere-se à crise que atingiu as economias da Europa e dos Estados Unidos em 2008 e 2009 especialmente. 
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países” (Silva, 2012, p. 302). Ou seja, a migração internacional haitiana recente está ligada às 

migrações de décadas passadas que mencionamos no início deste item.  

Trata-se de um contingente histórico a ser levado em conta, pelo menos de forma 

indireta, ao discutirmos a migração na atualidade. Também, devemos ter em mente as 

migrações passadas porque “grande parte das famílias haitianas experimentou trajetórias de 

mobilidade social associadas a essas migrações mais antigas, armazenando, assim, recursos 

visíveis nas novas migrações haitianas como a que se dirige ao Brasil”
40

 (Vásquez, Busse e 

Izaguirre, 2014, p. 84, tradução nossa). Muitas famílias viveram e interiorizaram o processo 

de emigração de um ou mais de seus membros, criando, assim, um elemento provocador e 

facilitador, em certa medida, do deslocamento pós-terremoto de novos membros da família. 

Por fim, destacamos: 

a) o terremoto de 2010 e o ciclone Sandy reconfiguraram a migração haitiana 

historicamente existente no sentido de que as condições de subsistência se 

tornaram impossíveis no Haití (Carrera, 2014b, p. 74); 

b) mais do que indícios, como consideram, por exemplo, Fernandes, Milesi e Farias 

(2011, p. 94), a história migratória recente de muitos haitianos não tem relação 

direta com a região do sinistro, o que se tem é uma migração com características e 

motivações diversas; 

c) a migração recente consubstanciou-se pelas motivações socioeconômicas e 

políticas do Haiti, pelos desastres ambientais (o terremoto e o ciclone) e pela 

agência dos próprios migrantes. 

 

1.4. Haitianos em trânsito: coiotes em ação  

 

Os haitianos em deslocamento para o Brasil podem ser agrupados ou percebidos, de 

um modo geral, segundo o trajeto que percorrem e o tipo de viagem que realizam. Uma 

pequena parte dos migrantes, em especial após publicação das Resoluções Normativas 

97/201241 (CNIg, 2012a) e 102/201342 (CNIg, 2013a) do Conselho Nacional de Imigração
43

 

(CNIg), obtém o visto em embaixadas brasileiras, no Haiti ou noutro país, e realiza a viagem, 

                                    
40

 “un segmento numeroso de hogares haitianos experimentó trayectorias de movilidad social asociadas a estas 

migraciones más antiguas, acopiando así recursos visibles en las nuevas migraciones haitianas como la que se 

dirige a Brasil” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 84). 
41

 Resolução reproduzida no Anexo D. 
42

 Resolução reproduzida no Anexo F. 
43

 Em 2012 e 2013 esse órgão estava vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que, no início de outubro 

de 2015, em fusão com o Ministério da Previdência Social, tornou-se Ministério do Trabalho e Previdência 

Social. No item 1.6, discutiremos sobre tais resoluções normativas. 
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em geral, de avião até Brasília, São Paulo, Belo Horizonte ou outra capital estadual. Outro 

grupo, a maioria deles, sem obtenção de visto, passa pelo Equador e Peru para chegar à 

fronteira brasileira. Por exemplo, dos 340 haitianos participantes da pesquisa de Fernandes 

(2014) no Brasil, aproximadamente 75% indicaram ter seguido rotas que incluem a chegada 

por via aérea ao Equador, seguindo em direção ao Peru. Passando por esses países, podem 

chegar aos estados do Amazonas ou do Acre, onde lhes parece mais fácil a entrada e o pedido 

de “refúgio” (o qual abordaremos no item 1.6). Embora os haitianos cheguem principalmente 

pelas fronteiras desses dois estados, “há rotas nos estados de Roraima, Mato Grosso e 

Amapá” (Moraes, Andrade e Matos, 2013, p. 100). Nota-se, ainda, também via Equador, “uns 

poucos, não mais do que 5,0% do total, tomaram rotas diversas que incluíram a passagem por 

Argentina, Bolívia ou Chile antes de chegar ao Brasil” (Fernandes, 2014, p. 55)
44

. O mapa 

abaixo esboça as principais rotas. 
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 Apesar de a maioria dos haitianos em trânsito no Equador e Peru ter como destino o Brasil, muitos buscam 

chegar à Guiana Francesa utilizando o Brasil como país de trânsito. Faremos menção a esses últimos quando 

pertinente, sem explorar sua chegada à Guiana Francesa. Esse grupo é objeto de estudo de Handerson (2015), 

em perspectiva antropológica. 
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Mapa das principais rotas migratórias de haitianos para o Brasil (Fernandes, 2014, p. 56) 

 

É sobre os migrantes do segundo grupo que refletiremos neste item, procurando 

abordar diferentes aspectos da sua viagem nos territórios equatoriano e peruano, 
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especialmente por dois motivos: (1) realizam do Haiti ao Brasil uma extensa viagem marcada 

por exploração e dificuldades diversas; (2) têm sido objeto de um número significativo de 

textos do jornalismo brasileiro, especialmente o impresso e o televisivo, parte dos quais 

comporão nosso corpus de análise no capítulo 5. 

Ao analisar dados quantitativos sobre a imigração haitiana no Equador, abordando 

diferentes aspectos da estratificação social, Carrera (2014b, p. 70) identifica três períodos 

importantes. O primeiro vai de 2000, quando se inicia o registro de informações, a 2007. 

Trata-se de uma migração pequena, porém constante. Muitos haitianos que chegaram nesse 

período estabilizaram-se, trabalham e possuem família. São, sobretudo, profissionais, entre 

eles, professores e médicos. 

O segundo período, de 2008 a 2010, envolve fatos importantes relativos aos fluxos 

migratórios, como, por exemplo, “a disposição emitida pelo presidente Rafael Correa de [20 

de junho de] 2008 de não exigir visto
45

 de cidadãos de qualquer nacionalidade para ingressar 

no país e nele permanecer por 90 dias”
46

 (Carrera, 2014b, p. 67, tradução nossa)
47

. Com isso, 

os haitianos têm o Equador como um facilitador para a chegada a outros países, embora nesse 

período o ingresso deles em território equatoriano tenha sido relativamente pequeno. 

O terceiro período vai de 2010 aos dias atuais. Já em 2010 registrou-se um aumento do 

ingresso de haitianos no Equador, intensificando-se a partir de 2011. Atribui-se esse aumento 

ao terremoto de janeiro de 2010, ao ciclone Sandy em outubro de 2012 e a suas consequências 

desestruturantes, por exemplo, da economia e dos sistemas de saúde e de educação do Haiti. 

No terceiro período o Equador tornou-se, para muitos haitianos, um país de trânsito. 

Ao não exigir visto de entrada, permitiu-se articular diferentes destinos desde seu território. 

Aliás, “a ideia de que a partir do Equador se pode ir a qualquer outro país da América Latina 

por terra é parte dos discursos que se escuta entre a população haitiana no Equador”
48

 

(Carrera, 2014b, p. 73, tradução nossa). Nesse trânsito, vários atores sociais dão aos migrantes 

apoio e acolhida em suas casas, conforme os contatos previamente estabelecidos antes de 

                                    
45

 “A partir de 2012, sob forte pressão do governo brasileiro, o Peru passou a exigir visto dos haitianos e no 

Equador houve, em 2013, uma tentativa de restringir a entrada dos haitianos, mas a medida não foi 

implementada.” (Fernandes e Castro, 2014, p. 52). 
46

 “la disposición emitida por el presidente Rafael Correa del 2008 de no exigir visa a los ciudadanos de 

cualquier nacionalidad para ingresar al país y permanecer en él hasta 90 días” (Carrera, 2014b, p. 67). 
47

 Em tempo, é uma disposição em conformidade com a nova Constituição equatoriana. “No entanto, em 

dezembro de 2009, exigiram-se vistos aos cidadãos chineses e, em setembro de 2010, passou a exigir o mesmo 

documento a cidadãos do Afeganistão, Bangladesh, Eritreia, Etiópia, Quênia, Nepal, Nigéria, Paquistão e 

Somália” (Carrera, 2014b, p. 69, tradução nossa). / “Sin embargo, para diciembre de 2009, se exigió visas a los 

ciudadanos chinos y en septiembre de 2010 se requirió el mismo documento a ciudadanos de Afganistán, 

Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia” (Carrera, 2014b, p. 69). 
48

 “la idea de que desde Ecuador se puede trasladar a cualquier otro país de América Latina por tierra, es parte de 

los discursos que se escuchan entre la población haitiana en Ecuador” (Carrera, 2014b, p. 73). 
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iniciar a viagem. Parte desses atores são os compatriotas, parentes ou amigos que chegaram 

no primeiro período, de 2000 a 2007
49

; outra parte são pessoas ligadas a igrejas, cujo papel 

faz evidenciar no Equador “uma profunda imbricação entre igrejas denominadas evangélicas e 

a migração haitiana”
50

 (Carrera, 2014b, p. 73, tradução nossa). Outros atores são membros da 

rede de tráfico de pessoas haitianas, os denominados coiotes.
51

 

A rede de tráfico que se formou lhes dá apoio durante a viagem desde o Haiti, 

hospedagem em cidades equatorianas e, de acordo com o interesse do migrante, transporte até 

a fronteira com o Peru (Carrera, 2014b, p. 73), para, assim, poder seguir viagem a outros 

países. O tempo de espera desse transporte está em conformidade com o valor que o migrante 

se dispõe a pagar. Quanto mais dinheiro, mais rápido se pode chegar à fronteira. Trata-se de 

um deslocamento coordenado por (e submisso a) atravessadores e “coiotes” que, em geral, 

atuam sincronizados entre si. 

Mais do que isso, a rede de tráfico, aproveitando a dispensa de visto por parte do 

governo equatoriano, usa o argumento de que, no Equador, as pessoas com desejo de emigrar 

encontrarão facilmente trabalho e estudo gratuito. Soma-se a isso o fato de esse país ter uma 

economia dolarizada, cuja moeda é um atrativo para quem busca enviar remessas à família no 

Haiti. Assim, o Equador tornara-se para muitos haitianos o destino final. No entanto, em 

pouco tempo vivendo aí, essa imaginação se desfaz, pois “a realidade do país se impõe: o 

trabalho é escasso e existem dificuldades para a integração”
52

 (Carrera, 2014b, p. 74, tradução 

nossa), restando-lhes, novamente, emigrar. 

A atuação da rede de tráfico no Equador se deve muito à falta de uma política 

governamental equatoriana orientada para a mobilidade do migrante
53

. Ao mesmo tempo em 

                                    
49

 As migrações antigas formaram, não só no Equador, “uma comunidade diaspórica que [...] intervém ou 

participa como suporte das novas migrações nos diferentes destinos aos quais os cidadãos haitianos se dirigem” 

(Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 84, tradução nossa). / “una comunidad diaspórica que [...] interviene o 

participa como soporte de las nuevas migraciones en los diferentes destinos a los que los ciudadanos haitianos 

se dirigen” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 84). 
50

 “una profunda imbricación entre iglesias denominadas evangélicas y migración haitiana” (Carrera, 2014b, p. 

73). 
51

 A esse respeito, “O Serviço Jesuíta para Refugiados para a América Latina e o Caribe (SJR LAC) descobriu 

pelo menos duas redes de tráfico e contrabando que recrutam cidadãos haitianos em diversas regiões do Haiti 

[...], com promessas de estudos e de trabalho na América Latina e mesmo nos Estados Unidos da América e 

Europa.” (Carrera, 2014b, p. 79, tradução nossa) / “El Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el 

Caribe (SJR LAC) descubrió por lo menos dos redes de trata y tráfico que reclutan a ciudadanos haitianos en 

diversas regiones de Haití [...], con promesas de estudios y de trabajo en América Latina e incluso en Estados 

Unidos de América y Europa.” (Carrera, 2014b, p. 79) 
52

 “la realidad del país se impone: el trabajo es escaso y existen dificuldades para la integración” (Carrera, 2014b, 

p. 74). 
53

 A falta dessa política é, em determinada perspectiva, duplamente negativa: “para a Defensoría del Pueblo 

(2009), a impossibilidade de regularizar a situação migratória expõe os migrantes irregulares e suas famílias a 

riscos de violação de seus direitos e deixa sem alternativas aqueles que, por suas situações familiares, laborais 

ou outras, buscam regularizar suas condições de permanência no país.” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 



37 

 

que não se exige o visto, não se facilita sua saída por meios legais e com respeito aos direitos 

do sujeito de se deslocar. A questão posta aqui não é que o migrante haitiano esteja ou não 

sendo coibido de se fixar no Equador, mas sim que, ao não criar uma solução legal para sua 

situação migratória, as autoridades equatorianas forçam-nos a buscar as saídas irregulares, 

aquelas coordenadas pelas redes de tráfico (Carrera, 2014b, p. 79). Grande parte dos haitianos 

sai do Equador para o Peru sem qualquer registro nos serviços oficiais equatorianos, 

percorrendo com coiotes vias alternativas, “rotas não habilitadas oficialmente para a 

passagem de migrantes para o Peru”
54

 (Carrera, 2014b, p. 78, tradução nossa). Com a ajuda de 

equatorianos ou peruanos, o migrante obtém uma forma eficaz de cruzar a fronteira de táxi 

sem passar pelos postos de controle migratório peruano. Essa opção pela via irregular se 

tornou, em certa ótica, quase necessária desde 25 de janeiro de 2012, quando no Peru se 

passou a exigir do cidadão haitiano o visto temporário de turista, fato que, em grande medida, 

incrementou o “trabalho” de coiotes. 

Em trabalho de campo realizado de março a junho de 2013 em cidades peruanas, 

Vásquez, Busse e Izaguirre (2014) identificaram que todos os migrantes haitianos 

entrevistados portavam o passaporte, mas, de um modo geral, sem “o carimbo que atesta a 

passagem regular pela fronteira Equador-Peru e, de fato, não contavam com o „visto 

temporário na qualidade migratória de turista‟”
55

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98, 

tradução nossa). O ingresso em território peruano sem o visto é atribuído, segundo entrevistas 

com os migrantes, principalmente ao desconhecimento dos haitianos de sua necessidade. Mas 

também, parece-nos ser devido às exigências feitas pelas autoridades peruanas, tais como: 

“passagem ou reserva de ida e volta, reserva de hotel ou pacote turístico que evidencia a 

qualidade de turista, demonstrar solvência econômica proporcional ao tempo de permanência 

no Peru, duas fotos e o pagamento da Taxa de Direitos Consulares (30 USD)”
56

 (Vásquez, 

Busse e Izaguirre, 2014, p. 98, tradução nossa). São exigências que condicionavam o migrante 

a cruzar o território peruano sem qualquer registro nos serviços de migração, usando os 

serviços ilegais dos coiotes. 

                                                                                                             
100-1, tradução nossa) / “para la Defensoría del Pueblo (2009) la imposibilidad de regularizar la situación 

migratoria expone a los migrantes irregulares y a sus familias a riesgos de vulneración de sus derechos y deja 

sin alternativas a quienes, por sus situaciones familiares, laborales u otras, buscan regularizar sus condiciones 

de permanencia en el país.” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 100-1) 
54

 “rutas no habilitadas oficialmente para el paso de migrantes hacia el Perú” (Carrera, 2014b, p. 78). 
55

 “el sello que acredita el paso regular por la frontera Ecuador-Perú y de hecho no contaban con la „visa 

temporal en la calidad migratoria de turista‟” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98). 
56

 “pasaje o reserva de ida y vuelta, reserva de hotel o paquete turístico que evidencie la calidad de turista, 

acredital solvencia económica proporcional al tempo de permanencia en Perú, dos fotos y el pago de la Tarifa 

de Derechos Consulares (30 USD)” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98). 
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Após cruzarem a fronteira Equador–Peru, os migrantes chegavam de táxi a uma das 

primeiras cidades peruanas, de onde seguiam de ônibus até Lima, a capital. Vásquez, Busse e 

Izaguirre (2014) não dedicam seu trabalho aos haitianos em trânsito rumo a Iquitos (Peru) e 

depois Tabatinga (Amazonas), mas sim aos que buscavam chegar às cidades de Iñapari (Peru) 

e de Assis Brasil (Acre). Sobre os primeiros, Silva (2012), a partir de pesquisa de campo 

realizada no final de 2011 em Tabatinga, esclarece: os que se destinavam a essa cidade 

tomavam um ônibus em Lima para “Iquitos na Amazônia peruana, e depois tomavam um 

barco até Santa Rosa, onde cruzavam o rio Solimões para entrar em Tabatinga” (Silva, 2012, 

p. 304). Sobre os segundos, eles viajavam de ônibus de Lima, passando por Cusco (o que é 

mais frequente) ou por Arequipa, até Porto Maldonado, capital do departamento peruano de 

Madre de Díos, e depois até Iñapari e Assis Brasil (Acre). De Assis Brasil seguiam de táxi 

para Brasileia (Acre). Vários com destino ao Acre entravam “em território boliviano até 

Cobija e depois até Brasileia, do lado brasileiro” (Silva, 2012, p. 304). A nosso ver, esses 

grupos de migrantes diferenciam-se apenas pela rota que percorrem, sem qualquer diferença 

substancial em suas condições de viagem. 

Sabe-se que, ao longo dos anos, os trajetos percorridos modificavam-se, conforme as 

facilidades de transporte, a possibilidade de entrar no território brasileiro e os interesses dos 

coiotes que já atuavam nesse trajeto (Fernandes, Castro e Ribeiro, 2014, p. 9), mas também 

conforme as facilidades ou dificuldades em relação à fiscalização, inclusive quanto ao visto. 

Uma diferença a considerar é em relação a seu país de partida. Os haitianos que 

chegaram ao Peru entre março e maio de 2013 com o objetivo de cruzar a fronteira brasileira, 

segundo Vásquez, Busse e Izaguirre (2014, p. 84), partiram do Haiti, de áreas urbanas e de 

áreas rurais, ou da República Dominicana. Aqueles que partiram da República Dominicana 

são, sobretudo, homens e mulheres que possuem família, com filhos pequenos. Eles saíram do 

Haiti entre 1993 e 2003 e, por isso, têm uma experiência migratória internacional. Viveram na 

República Dominicana entre 10 e 20 anos, o que significa, de um modo geral, falarem 

espanhol – o que é um capital migratório cultural importante –, além de francês e crioulo 

haitiano. Há anos trabalhando no país, esses migrantes possuíam mais recursos econômicos 

para a viagem do que aqueles que partiram do Haiti (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 

86).
57

 

                                    
57

 Vásquez, Busse e Izaguirre (2014) analisam dados estatísticos que contabilizam os haitianos registrados pelas 

autoridades migratórias peruanas e dados de pesquisa de campo, explorando diferentes aspectos sociais desses 

migrantes no Peru – tais como: nível educativo, recursos financeiros para viagem, experiência profissional, 

ocupação, sexo, idade, capital migratório – e mostrando que compõem um grupo bastante heterogêneo. 
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Os custos, planejados e não planejados, da viagem até o Brasil é uma das questões que 

mais chamam a atenção. Cada haitiano gastou de 3.000 a 6.000 dólares americanos, 

considerando transporte aéreo e terrestre, alimentação, hospedagem em casa da rede de tráfico 

em cidades peruanas, onde os migrantes eram “escondidos” da polícia, enquanto os coiotes 

lhes compravam os bilhetes de passagem de ônibus. Enganando e explorando os haitianos, os 

coiotes elevavam os custos da alimentação, da hospedagem, do bilhete. A esses custos 

acresciam-se subornos solicitados por policiais peruanos e agentes de migração em diferentes 

partes do trajeto (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 89). Essas informações constam, por 

exemplo, de relatos fornecidos por haitianos à equipe coordenada por Fernandes (2014, p. 

75): 

Muitas, foram muitas as dificuldades! Os coiotes nos tomaram muito dinheiro. 

No início pediram USD 2.000,00, logo após mais USD 500,00, mais USD 

50,00 para a polícia, mas ainda [...] dormimos mal, má alimentação, muita 

aflição. (Migrante feminina – Manaus/AM) 

 

Eu paguei um coiote USD 4.000,00 para a viagem até Tabatinga e depois eu 

paguei mais USD 2.000,00 quando eu vi que eu não podia chegar no Brasil. 

(Migrante masculino – Curitiba/PR) 

 

O dinheiro da viagem havia sido obtido de diversas maneiras, uma delas é pelo 

envolvimento da família. Por exemplo, Silva (2012, p. 305) identificou entre os haitianos em 

Tabatinga vários casos em que a decisão de emigrar era um empreendimento coletivo e 

familiar, e não apenas uma iniciativa puramente individual. O mesmo identificou Carrera 

(2014b, p. 74, tradução nossa) entre os haitianos em trânsito no Equador: “as famílias, ao 

decidir que os filhos vão sair do país, reúnem o dinheiro fazendo empréstimos e vendendo 

bens; em outros casos, os familiares que já se encontram fora do país contribuem para facilitar 

a viagem”
58

. Por outro lado, há também pessoas que “vendem tudo quanto têm para poder 

fazer a viagem”
59

 (Carrera, 2014b, p. 74, tradução nossa). Situação diferente ainda revelaram 

os entrevistados do estudo de Fernandes, Castro e Ribeiro (2014). Na maioria dos casos, os 

recursos foram obtidos  

por empréstimos, e nem sempre representam um projeto familiar que busca 

facilitar a ida de um dos seus membros para o exterior com o intuito de 

oferecer melhores condições de vida aos que ficaram no país de origem ou até 

mesmo gerenciar sua emigração, posteriormente. (Fernandes, Castro e 

Ribeiro, 2014, p. 10) 

                                    
58

 “las familias al decidir que los hijos van a salir del país, reúnen el dinero pidiendo préstamos y vendiendo 

bienes; en otros casos, familiares que ya se encuentran fuera del país aportan para facilitar el viaje” (Carrera, 

2014b, p. 74). 
59

 “venden todo cuanto tienen para poder hacer el viaje” (Carrera, 2014b, p. 74). 
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De um modo ou de outro, em geral, o migrante assumia o compromisso de enviar 

remessas como reembolso quando começasse a trabalhar no país de destino. 

O desejo da maioria dos haitianos era chegar ao Brasil o quanto antes, o que lhes 

exigia gastos extras. No entanto, muitos deles, por causa dos roubos e subornos sofridos, não 

possuíam o dinheiro suficiente, o que os obrigava a permanecer no Peru por semanas ou 

meses, com clara sensação de descontentamento e tristeza (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, 

p. 96). Até que conseguissem “o dinheiro necessário (entre 100 e 200 USD) para pagar os 

taxistas ou coiotes que os levariam à ponte sobre o rio Acre”
60

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 

2014, p. 88, tradução nossa), trabalhavam, por exemplo, em Porto Maldonado ou outra 

localidade de Madre de Díos, assumindo ocupações informais no mercado local, 

especialmente na construção civil. Nesse período, tendiam a dormir em hospedagens muito 

econômicas e com infraestrutura muito precária (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 96). 

Além de trabalhar para obter mais dinheiro, outra alternativa era pedir via telefone 

mais recursos aos familiares ou um empréstimo a “amigos que se encontravam no mesmo 

grupo, ainda no Peru, ou no Equador, Brasil ou outro país”
61

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 

2014, p. 96, tradução nossa). Assim, muitos haitianos recebiam de alguém no exterior 

remessas parciais em lugares da rota que lhes pareciam mais pertinente, sempre usando o 

passaporte “para identificar-se nas agências de serviço de envio e recepção de remessas 

internacionais”
62

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98-9, tradução nossa). 

Também via chamadas telefônicas internacionais os migrantes solicitavam a amigos e 

compatriotas informações e contatos diversos, a fim de viabilizar a conclusão de uma viagem 

que se tornara muito difícil. Essas relações deram aos haitianos em trânsito no Peru, segundo 

Vásquez, Busse e Izaguirre (2014, p. 89-90), o suporte de uma rede social constituída por 

haitianos residentes em outros países, como, por exemplo, República Dominicana, Equador, 

Brasil, Estados Unidos e o próprio Haiti. Trata-se de uma rede desenvolvida estrategicamente 

como solução em face dos roubos e da exploração por parte de coiotes e policiais peruanos. 

Muitos haitianos partiram do Haiti ou outro país cientes de seus pontos de apoio, por 

exemplo, em casas de parentes ou compatriotas. Mas a maioria deles, sem possuir parentes ou 

amigos nos países por onde passariam, deslocava-se com destino ao Brasil sem qualquer 

                                    
60

 “el dinero necesario (entre 100 y 200 USD), para pagar a los taxistas o coyotes que los llevarán al puente sobre 

el río Acre” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 88). 
61

 “amigos que se encontraban en el mismo grupo, aún en Perú, o en Ecuador, Brasil u otro país” (Vásquez, 

Busse e Izaguirre, 2014, p. 96). 
62

 “para identificarse en las agencias de servicio de envío y recepción de remesas internacionales” (Vásquez, 

Busse e Izaguirre, 2014, p. 98-9). 



41 

 

conhecimento similar. Se “sabiam”, eram informações incertas dadas por redes de coiotes que 

visavam lucrar com o fluxo migratório. As entrevistas empreendidas por Vásquez, Busse e 

Izaguirre (2014) mostraram que a maioria possuía bastante informação sobre os primeiros 

trechos – do Haiti a República Dominicana e da República Dominicana ao Equador –, mas 

pouquíssima informação sobre o resto da rota. Por exemplo, “quase todos desconheciam que 

podiam ser assaltados por policiais e civis nas cidades do norte do Peru”
63

 (Vásquez, Busse e 

Izaguirre, 2014, p. 97, tradução nossa). Sobre o trecho após Porto Maldonado, sabiam muito 

pouco, sabiam, por exemplo, da necessidade de falar com taxistas ou coiotes que os levariam 

até Iñapari, cidade peruana fronteiriça ao Brasil, mas não sabiam a distância real do trajeto 

nem quanto tempo levariam até essa cidade (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 97-8). Isto 

é, a maioria começou a viagem sem ter em mente um plano claro, trecho a trecho.  

Parte dos haitianos entrevistados por Vásquez, Busse e Izaguirre (2014), apesar das 

dificuldades, mantinha o plano de estabelecer-se no Brasil e trazer também sua família, 

motivados por relatos de haitianos que aqui já se encontravam, os quais informavam “de 

muitas oportunidades laborais em grandes cidades brasileiras ou no norte do país. 

Paradoxalmente, a maioria tinha [revelou] conhecimentos muito imprecisos sobre como, onde 

e em que condições vivem seus familiares e amigos no Brasil”
64

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 

2014, p. 99, tradução nossa). Outra parte “tinha como objetivo reunir uma grande soma de 

dinheiro que serviria de capital e, em seguida, retornar para junto de suas famílias – seja no 

Haiti ou na República Dominicana”
65

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 99, tradução 

nossa). Outro grupo, porém, havia mudado os planos. Muitos dos mais jovens que haviam 

partido do Haiti desejavam regressar a seu país o quanto antes. “As más experiências do 

trajeto e as dificuldades para conseguir o dinheiro para cruzar a fronteira com o Brasil os 

haviam desanimado de continuar”
66

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 99, tradução nossa).  

Poderíamos argumentar que, diante das várias razões – abordadas no item anterior – da 

migração haitiana recente e da falta de informação que poderia ser dada aos haitianos pelo 

governo haitiano e de outros países, os coiotes exercem papel importante, pois, além de 

fornecer acomodações ao longo do percurso, “prestam auxílio no deslocamento desses 

                                    
63

 “casi todos desconocían que podían ser asaltados por policías y civiles en las ciudades norteñas peruanas” 

(Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 97). 
64

 “de muchas oportunidades laborales en grandes ciudades brasileñas o en el norte del país. Paradójicamente, la 

mayoría tenía conocimientos muy imprecisos sobre cómo, dónde y en qué condiciones viven sus familiares y 

amigos en Brasil” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 99). 
65

 “tenía como objetivo reunir una suma alta de dinero que sirviera como capital y después retornar donde sus 

familias – sea en Haití o en República Dominicana” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 99). 
66

 “Las malas experiencias de la ruta y las dificultades para conseguir el dinero para cruzar la frontera con Brasil 

los habían desanimado de continuar” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 99). 
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imigrantes, fornecendo transporte motorizado, conduzindo-os por lugares menos 

movimentados com o fim de fugir das autoridades policiais que podem frustrar o plano 

migratório dos haitianos para o Brasil” (Seixas, 2014, p. 21). No entanto, os haitianos sob os 

“cuidados” de coiotes são vítimas de extorsão, exploração, roubo, humilhação, desrespeito à 

privacidade e abusos diversos, como relata uma migrante a Fernandes (2014, p. 73): 

Ladrões nos pegaram, eles roubaram nosso dinheiro todo, mesmo o dinheiro 

que tínhamos na nossa calcinha eles roubaram. Foram polícias que fizeram 

isso, eles estavam com uniforme, eles abriram nossas malas, roubaram nossos 

perfumes, as coisas boas etc. (Migrante feminina – Belo Horizonte/MG) 

 

Ou como uma jovem haitiana relata a Paula, Valencio e Correia (2013, p. 65): 

Vim por Porto Maldonado (...) passei muita vergonha [...] passei muita fome 

[...] não tinha colchão dormi assim, no chão [...] não havia banho, não havia 

sabão, minhas roupas ainda estão sujas [...]. 

 

Também, vários haitianos foram abandonados pelos indivíduos que lhes disseram 

prestar algum serviço, restando-lhes recorrer a outros coiotes e pedir mais dinheiro à família 

ou fazer empréstimos. E mais, diferente do que se espera, além de coiotes e atravessadores, 

fazem parte dessa rede policiais e oficiais da imigração. É uma rede que subtrai bens e 

dinheiro dos migrantes e, muitas vezes, “extorque recursos via sequestros e prisões ilegais, 

obrigando os imigrantes a solicitar ajuda às famílias no Haiti” (Fernandes, 2014, p. 126). 

É uma rede de tráfico muito bem montada que foi se especializando com o passar dos 

anos. Se no início do fluxo migratório a viagem do Haiti ao Brasil levava semanas ou até 

meses, em 2013 já era possível percorrer o trajeto em menos de uma semana (Fernandes, 

2014, p. 126). Para tanto, os coiotes atuavam de forma previamente articulada, como revela 

uma migrante no estudo de Fernandes (2014, p. 75): 

Pra mim, eu paguei tudo de uma vez e depois os coiotes separam o dinheiro 

nas etapas do caminho, cada lugar tem um coiote esperando por nós e cada 

um recebeu uma quantidade do dinheiro. (Migrante feminina – Curitiba/PR) 

 

Articulação semelhante ocorria no Terminal Terrestre Interoceânico em Porto 

Maldonado: cidadãos haitianos “com dois tipos de contatos associados às redes de tráfico: um 

número de telefone celular ao qual chamar ou as fotografias digitais armazenadas nos 

aparelhos celulares, dos rostos das pessoas (coiotes) que os recolheriam no mesmo 

Terminal”
67

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 89-90, tradução nossa). As pessoas 

                                    
67

 “con dos tipos de contatos associados a redes de tráfico: un número de teléfono celular al que llamar o las 

fotografías digitales almacenadas en aparatos celulares, de los rostros de las personas (coyotes) que los 

recogerían del mismo Terminal” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 89-90). 
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encarregadas de recebê-los os levariam à hospedagem onde ficariam por alguns dias até serem 

conduzidos à fronteira com o Brasil, sob o pagamento de 150 a 250 USD. 

A chegada à fronteira estava previamente agendada entre os taxistas peruanos e 

brasileiros, que haviam se contatado via telefones celulares. Na ponte sobre o rio Acre, 

taxistas brasileiros recolhiam os haitianos e os levavam até o posto fronteiriço da Polícia 

Federal em Assis Brasil, situado a poucos metros da ponte (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, 

p. 88). Ali, um policial recebia os cidadãos haitianos pedindo seus passaportes, um a um. Tão 

logo se constatava “a nacionalidade haitiana no passaporte do/da cidadão/ã que [buscava] 

cruzar a fronteira, [aprovava-se] sua passagem sem necessidade de preencher um formulário 

ou fazer um registro”
68

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 88, tradução nossa)
69

. Do posto 

da Polícia, os migrantes seguiam/seguem, em geral, de táxi até Brasileia (Acre), onde se 

iniciava/inicia o procedimento de registro. 

 

1.5. Cidades fronteiriças como sala de espera: confinamento e privação 

 

Os primeiros registros de chegada de haitianos ao Brasil são do início de 2010, logo 

após o terremoto
70

. Passando por Tabatinga (Amazonas), entre fevereiro e junho de 2010 

chegaram a Manaus haitianos que “seguiram viagem, muitos em direção à Guiana Francesa. 

Até julho de 2010, a Pastoral do Migrante da Arquidiocese [em Manaus] havia acolhido 140 

pessoas e, até o final do mesmo ano, 380” (Costa, 2011, p. 84). 

Após a longa e difícil viagem até o Brasil, era hora de esperar o atendimento do 

Departamento de Imigração da Polícia Federal (PF). Os números não são precisos e podem 

variar de pesquisa para pesquisa. Sobre eles, destacam Véran e Vandenbergue (2011) a partir 

de visita a Tabatinga-AM no final de 2011: 

A PF de Tabatinga tem estrutura para receber os poucos pedidos que ainda 

vêm da Colômbia, mas não para tratar centenas de entradas repentinas. Com a 

capacidade de realizar 24 entrevistas por semana, uma lista de espera de 500 

pessoas e um fluxo semanal de 70 novas chegadas, a crise é aritmética. 

 

                                    
68

 “la nacionalidade haitiana en el pasaporte del/la ciudadano/a que busca cruzar la frontera, se aprueba su paso 

sin necesidad de llenar un formulario o hacer un registro” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 88). 
69

 “Outros cidadãos estrangeiros que buscam o mesmo tratamento não serão autorizados a cruzar (migrantes 

africanos, por exemplo)” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 88, tradução nossa). / “Otros ciudadanos 

extranjeros que busquen el mismo tratamento no serán autorizados a cruzar (migrantes africanos por ejemplo)” 

(Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 88). 
70

 Aqui, não estamos considerando os censos demográficos do Brasil, que, “de 1970 em diante, identificaram [...] 

estrangeiros nascidos no Haiti residindo no Brasil. O volume é bem reduzido frente a centenas de milhares de 

estrangeiros levantados nos censos (Em 1970 - 90 casos; em 1980 - 127 casos; em 1991 - 141 casos; 2000 - 15 

casos; e em 2010 - 36 casos; Fonte IBGE censos demográficos)” (Castro e Fernandes, 2014, p. 83). 
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A burocracia e demora do serviço de imigração ocorria também em Brasileia. Numa 

cidade ou noutra, centenas de haitianos não podiam de imediato adentrar o país e ir ao 

encontro da realização do sonho que os moviam. Restavam-lhes aguardar. Uma espera de dois 

a quatro meses plena de novos desafios e problemas. No contexto de Tabatinga, Véran e 

Vandenbergue (2011) assim descrevem o que viram: 

Na “casa dos haitianos”, um antigo motel, 150 haitianos organizam um 

“rodízio do sono”. Homens e mulheres vivem em uma concentração de uma 

pessoa por metro quadrado. Só há quatro colchões, cortados na espessura e 

que viram oito pedaços. Em Tabatinga, 78% dos Haitianos dormem no chão. 

A falta de sono afeta duramente o cotidiano. Frequentes brigas surgem por 

motivo de um colchão, ou de uma rede. 

 

Em forma de complemento, informa-nos Silva (2012, p. 305-6): “Com o aumento da 

demanda, o aluguel de uma casa ou quarto tornaram-se mais caros, transformando essas casas 

em verdadeiras „repúblicas‟, onde os quartos eram subalugados para os novos que iam 

chegando.” 

A alimentação era outro problema. Uma solução inicial em Tabatinga foi dada pela 

igreja católica, que transformou o interior de uma capela num  

grande refeitório, onde de segunda a sexta-feira eram distribuídas diariamente 

cerca de trezentas e cinquenta refeições, fruto de doações de organizações 

civis [...]. Nos fundos da referida capela, num fogão a lenha, mulheres 

haitianas preparavam as refeições em grandes panelas. (Silva, 2012, p. 306) 

 

Segundo Véran e Vandenbergue (2011), 85% comiam uma vez ao dia e 83% diziam 

passar fome. A situação tornava-se mais difícil nos fins de semana. Sem o serviço oferecido 

pela igreja, muitos, sem dinheiro, contavam com a solidariedade de compatriotas ou 

simplesmente ficavam sem comer, ao que resumiu um jovem a Véran e Vandenbergue 

(2011): “eu subo meu Calvário”. 

Em determinada ótica, a alimentação oferecida pela igreja tinha seus prós e contras. 

Ao mesmo tempo em que  

era a única possibilidade de sobrevivência numa situação-limite como aquela, 

[...] ela era motivo também de críticas de alguns haitianos que se [recusavam] 

a comê-la, pois, segundo Juan Pablo, no seu “país não se come assim”, fato 

que na sua visão estaria produzindo uma inversão na sua condição social e, no 

limite, ferindo a sua dignidade de pessoa humana. (Silva, 2012, p. 307) 

 

As questões de higiene e saúde eram também graves. As condições sanitárias, em 

geral, não eram boas. Na “Casa dos Haitianos”, por exemplo, havia apenas um banheiro para 

150 pessoas. Mesmo nas demais casas, normalmente com melhores condições, havia falta de 
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produtos básicos (sabonete, pasta de dente etc.), o que tornava a higiene um problema 

cotidiano. Além disso, ocorriam frequentes problemas de pele e de digestão, por causa do 

consumo de água não tratada (Véran e Vandenbergue, 2011). Os haitianos eram/são atendidos 

no Sistema Público de Saúde, mas o atendimento em Tabatinga – e também em Brasileia – é 

precário, fazendo com que os mais vulneráveis sentissem mais fortemente as carências de 

assistência médica. Dois exemplos tomados de Véran e Vandenbergue (2011) ilustram isso: 

(1) um homem de 20 anos morreu em consequência de uma hérnia; (2) uma mulher de 40 

anos sofreu um derrame e, após os primeiros socorros, foi trancada por semanas numa sala de 

banho sem assistência. 

Grande parte dos problemas enfrentados pelos haitianos em Tabatinga poderia ser 

minimizada se eles pudessem trabalhar, mas há poucos trabalhos/empregos disponíveis, os 

existentes “já são disputados pelos brasileiros e por outros imigrantes, entre eles peruanos. 

Tais disputas geravam situações de conflito e violência contra os haitianos” (Silva, 2012, p. 

307). 

Em Brasileia os haitianos se submeteram a condições similares às de Tabatinga, 

embora com uma diferença substancial no que tange à postura dos governos estaduais, pelo 

menos em alguns momentos. Por exemplo, o governador do Amazonas, mostrando uma visão 

diferente da do governo federal, manifestou em entrevista coletiva em janeiro de 2012: “pede 

para o governo federal (...) levar tudo [os haitianos] para Brasília. É, tem muitos apartamentos 

de deputados federais, bota os caras para morar lá” (Brasil, 2012). O governo do Amazonas 

mostrou-se, de começo, resistente a ajudar e a receber os que chegavam a Tabatinga, enquanto 

o governado do Acre optou por subsidiar o alojamento e a alimentação de centenas de 

haitianos, prestando-lhes a assistência que julgava possível conforme suas condições e visão. 

Em Brasileia, os imigrantes, especialmente aqueles mais necessitados, contaram com a “ação 

humanitária” capitaneada
71

 pela Secretaria de Direitos Humanos do governo do Acre (Paula, 

2013, p. 200). Tais “diferenças nas respostas dos governos estaduais refletem um pouco a 

percepção das autoridades sobre o problema e seus compromissos com os direitos humanos 

dos imigrantes.” (Fernandes e Castro, 2014, p. 53). 

À espera de autorização para adentrar o País e, para a maioria, de definição de seus 

destinos, o que dependia da oferta de trabalho – sobre a qual trataremos no item 1.8 –, os 

haitianos permaneciam nos alojamentos, nas praças, nas ruas, à espera. Pimentel e Cotinguiba 

                                    
71

 Envolveram-se nessa ação organizações religiosas ligadas à igreja católica e evangélicas pentecostais, bem 

como outras organizações da sociedade civil atuantes em prol dos direitos humanos, tanto no território 

peruano, quanto no brasileiro. 
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(2012), que focam sua pesquisa no processo migratório de haitianos em Porto Velho, capital 

de Rondônia, em visita a Brasiléia no período de 11 a 13 de janeiro de 2012, assim relatam: 

vimos as condições precárias em que os cerca de 800 haitianos se 

encontravam, especificamente para dormirem em um espaço que comporta, no 

máximo, de 80 a 100 pessoas, dormindo em sistema de revezamento, em 

camas, colchões, papelão, pelos corredores, chão de quartos e mesmo 

diretamente com colchões sobre a terra. Vimo-los preparando uma culinária 

típica do Haiti em local sem saneamento básico. Em conversa com um 

haitiano delegado dos Direitos Humanos na República Dominicana até 2011, 

aquela situação lhe causava vergüenza [...] e que aquilo non se hace ni con 

animales, somos todos humanos [...]. (Pimentel e Cotinguiba, 2012, p. 2, 

grifos dos autores). 

 

Aquela situação caótica se complicaria ainda mais. Eis que o inverno amazônico se 

mostra aos haitianos, quando, em fevereiro de 2012, Brasileia e outras cidades do Acre foram 

inundadas pelas águas dos rios que cortam o Estado. Havia nos jornais e canais de TV 

acreanos, de forma intensa, comparações com a grande cheia de 1997, quando o rio Acre 

atingiu, em Brasileia, 17,67 m. Embora a elevação dos níveis das águas tenha sido quase a 

mesma, “o número de atingidos quase dobrou, aproximadamente 120 mil pessoas” (Paula, 

2013, p. 201) foram atingidas em 2012, entre elas, os imigrantes haitianos. Aquelas chuvas no 

Alto Acre transformavam uma situação caótica em situação de calamidade pública. “Ao final 

do mês de março, mais de 2.000 haitianos e imigrantes de outras nacionalidades, 

principalmente senegaleses, se encontravam no abrigo em Brasiléia e não tinham como chegar 

a outras cidades” (Fernandes, Castro e Ribeiro, 2014, p. 5). A solução tomada pelas 

autoridades governamentais do Acre, antes que a situação fugisse ao controle, foi transferir os 

imigrantes para a capital Rio Branco e, a partir daí, utilizando aviões da Força Aérea 

Brasileira, levá-los para várias cidades do Brasil (Fernandes, Castro e Ribeiro, 2014, p. 5). 

Mas ainda mantendo o abrigo em Brasileia. 

As observações in loco de Paula, Valencio e Correia (2013), em novembro de 2012, 

quando visitaram o abrigo em Basileia, revelam as “mesmas” condições descritas acima por 

Pimentel e Cotinguiba (2012). São  

condições ultrajantes [...] que apontam uma prática pública que vai da 

indiferença ao sofrimento social à crueldade devido à limitação e morosidade 

das providências burocráticas para provê-los da documentação necessária para 

a sua livre circulação no país e busca de oportunidades de trabalho; à redução 

e/ou corte de despesas voltadas para a manutenção mínima do grupo; à 

ausência de atendimento público na forma de assistência humanitária, 

assistência social especial e congênere; à insuficiência de espaço físico para 

acolher todo o contingente, incluindo falta de colchões, roupas de cama e 
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afins; às péssimas condições de higiene do local, desde as áreas internas onde 

dormem, nas áreas do entorno da casa, até os poucos sanitários que são 

obrigados a partilhar; associadas à falta de material para higienização corporal, 

do vestuário e das instalações; à ausência de privacidade das famílias e de 

especial proteção às mulheres e criança ali abrigadas; à fome que estão 

passando; ao descaso com os aspectos psicossociais decorrentes da trajetória 

de aviltamento que lhes está sendo imposta; e outros. (Paula, Valencio e 

Correia, 2013, p. 64) 

 

Em conversa com alguns haitianos ali abrigados, Paula, Valencio e Correia (2013) 

abstraem do grupo um discurso permeado pelo drama que vivem. Como pano de fundo da 

migração, emergem: 

a crise humanitária que se prolonga no Haiti, a perda de dinamismo da 

economia nacional e poucas oportunidades de trabalho e emprego, e a morte 

de familiares no terremoto, que se mesclam com as dificuldades do trajeto e as 

privações no atual abrigo para configurar um contínuo sofrimento social. 

(Paula, Valencio e Correia, 2013, p. 64-5) 

 

A situação humanitária em Brasileia prolongava-se, como a descreve em agosto de 

2013 a organização não governamental internacional Conectas (2013): 

Mais de 830 imigrantes – quase todos, haitianos – vivem confinados num 

galpão, com capacidade para apenas 200 pessoas, em condições insalubres de 

higiene, repartindo o uso de apenas 10 latrinas e 8 chuveiros, onde não há 

distribuição de sabão nem pasta de dente, o esgoto corre a céu aberto e as 

pessoas são empilhadas durante meses num local de 200 m
2
, com teto de 

zinco, no qual lonas plásticas negras servem de cortina, sob temperaturas que 

chegam aos 40 graus. O hospital local diz que 90% dos pacientes provenientes 

do campo têm diarreia. O local já abriga 4 vezes mais pessoas do que deveria 

e 40 novos haitianos chegam todos os dias. 

 

A descrição revela que, nesse abrigo, o respeito aos direitos humanos estavam 

mitigados. A experiência migratória tornara-se uma luta pela sobrevivência (Pinto, 2014, p. 

77). Um jovem haitiano, Osanto Georges, de 19 anos, relatou à Conectas (2013): 

Posso dizer que o que vivemos aqui em Brasiléia não é para um ser humano. 

Eles nos colocaram de novo no Haiti que tínhamos logo após o terremoto: a 

mesma sujeira, o mesmo tipo de abrigo, de água, de comida. Isso me machuca 

e me apavora. Eu sabia que o caminho até aqui seria duro, porque você está 

lidando com criminosos, mas, ao chegar aqui no Brasil, estar num lugar desses 

é inacreditável. 

 

Por sua vez, uma imigrante, já residindo em Porto Velho (Rondônia), relata a 

Fernandes (2014, p. 80): 

Lá em Brasiléia moravam homens, mulheres e crianças num só lugar porque 

o espaço era muito pequeno, não dava para caber todo mundo. O banho nesta 
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casa tinha mais de 500 pessoas, tinha só um banheiro e uma sala para tomar 

banho. Imaginem quais foram as dificuldades. (Migrante feminina – Porto 

Velho/RO) 

 

O alojamento em Brasileia parecia ter momentos de pico, de problemas maiores. No 

começo de 2014, a situação voltou a agravar-se. Mais de 1.200 imigrantes, em sua maioria 

haitianos, mas também cidadãos do Senegal e de Bangladesh, dentre outros países, 

aguardavam o atendimento para a regularização da sua situação migratória (Fernandes, 2014, 

p. 15). Sem condições de atender o grande contingente que se encontrava abrigado, em abril 

de 2014, o governo do Acre fechou o abrigo que mantinha em Brasileia, transferindo as 

pessoas para a capital Rio Branco.
72

 

As descrições e relatos aqui reproduzidos – marcados por sensações diversas de recusa 

às condições de abrigo e de sobrevivência dos imigrantes em Tabatinga e Brasileia – revelam-

nos uma realidade que vai de encontro às expectativas dos haitianos. Em geral, eles criaram 

“uma visão idealizada que, de alguma forma, se destrói quando chegam ao precário abrigo ou 

alojamento de Brasileia”
73

 (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98, tradução nossa). Em 

ambas as cidades fronteiriças começava, para muitos haitianos, “a relação com um Brasil que 

eles imaginavam bem diferente, isto é, o país das „oportunidades‟ e que „acolhe bem‟ os 

estrangeiros” (Silva, 2012, p. 300). A realidade lhes descortinou bastante diferente e, de modo 

controverso, o acolhimento imaginado se mostrou apenas muito precariamente. 

Concordamos com Pinto (2014, p. 78) ao caracterizar a experiência haitiana nas 

fronteiras brasileiras com três elementos: a espera, o confinamento e a privação. Enquanto 

aguardavam pela entrevista com a Polícia Federal a fim de obter o protocolo comprovativo do 

pedido de refúgio, passavam semanas ou meses de privação a vários direitos básicos do ser 

humano, sendo submetidos nos abrigos a uma situação de confinamento (Silva, 2012, p. 301). 

Como destacam Véran e Vandenbergue (2011): “Tabatinga [mas também Brasileia] é uma 

vasta sala de espera.” 

Por todas as condições vividas nessas cidades, a fronteira tornara-se para os haitianos a 

continuação da realidade vivida no Haiti – como manifestaram o jovem haitiano à Conectas e 

a imigrante feminina a Fernandes (2014, p. 80) –, a qual eles desejavam deixar para trás, 

dando a volta por cima (Silva, 2012, p. 309). Talvez isso alcançassem nas cidades do interior 

do Brasil e nos grandes centros, onde, em princípio, teriam emprego. 

                                    
72

 Em Rio Branco elas foram alojadas, inicialmente, no Parque de Exposições. Em seguida, transferidas para 

uma chácara alugada pelo governo estadual, com melhores condições de abrigamento. 
73

 “una visión idealizada que de alguna forma se destruye cuando llegan al precario albergue o refugio de 

Brasileia” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 98). 
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O governo do Acre, diante da impossibilidade de solucionar os vários problemas dos 

haitianos abrigados no Estado, subsidiou – com recursos próprios ou do governo federal – a 

viagem de muitos deles para cidades onde, em princípio, poderiam conseguir trabalho. 

Segundo Lima (2012), no final de 2011 e início de 2012 o governo do Acre inicia um plano 

de transferência dos haitianos para grandes centros do país. Os novos destinos seriam cidades 

como Porto Velho (RO), São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). 

Os diversos problemas emergidos com o grande contingente de haitianos nas cidades 

fronteiriças e a impossibilidade de os governos locais solucioná-los levaram o governo federal 

a legislar sobre o fluxo migratório. Discutiremos acerca dessa legislação no próximo item. 

 

1.6. Legislando sobre a imigração haitiana: a RN 97/2012 do CNIg 

 

Refletiremos aqui sobre os principais pontos da política migratória brasileira relativa 

aos haitianos. Para tanto, assumimos com Boucinhas Filho e Barbas (2013, p. 29-30), autores 

do campo jurídico, que: 

política nacional de imigração é o conjunto de meios jurídicos, sociais, 

econômicos e culturais que o País utiliza buscando controlar os efeitos dos 

fluxos migratórios, de acordo com seus objetivos e necessidades para com a 

imigração. É o modo como o País tutela a questão migratória, instaurando 

normas que reflitam aquilo que ele espera atingir por meio da imigração. 

 

Em tempo, essa política não diz respeito a qualquer compêndio de leis, decretos e 

resoluções, e sim a “normas e ações esparsas que devem ser analisadas em conjunto para que 

se possa identificar qual a abordagem que o País faz do tema da imigração” (Boucinhas Filho 

e Barbas, 2013, p. 29). Tendo isso em conta, focalizaremos parte dos procedimentos do 

governo brasileiro ao receber os haitianos desde 2010, chegados via Equador e Peru. 

Brasileia (AC) e Tabatinga (AM) é onde eles eram/são atendidos pelo serviço de 

imigração da Polícia Federal. Ao chegarem, eles fazem o pedido de refúgio sob o argumento 

da impossibilidade de continuarem a viver no Haiti, que não mais lhes oferece condições de 

sobrevivência (Fernandes e Castro, 2014, p. 53). Falta-lhes moradia, alimentação, saúde, 

trabalho, educação. As autoridades do serviço de imigração, considerando o fato de o Brasil 

ser signatário dos instrumentos internacionais de acolhimento de refugiados, registram suas 

solicitações e as encaminham para análise ao Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), 

órgão vinculado ao Ministério da Justiça. “Enquanto aguardam a tramitação do pedido de 
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refúgio, os imigrantes recebem uma documentação provisória
74

 (Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e Carteira de Trabalho) que lhes permite circular pelo país na busca por trabalho” 

(Fernandes, Castro e Milesi, 2014, p. 96). 

Essa solicitação é recusada pelo CONARE pelo fato de os requisitos do conceito de 

refugiado não serem atendidos pelo cidadão haitiano, os quais constam da Convenção de 

1951 (ONU, 1951), relativa ao Estatuto dos Refugiados, e da legislação brasileira, base da 

decisão do CONARE. Ou seja, o Comitê não encontra amparo legal para deferir tais 

demandas (Fernandes, Castro e Milesi, 2014, p. 96). Ao mesmo tempo, há na legislação uma 

alternativa favorável aos haitianos. Trata-se da Resolução Recomendada nº 0875 do Conselho 

Nacional de Imigração, de 19 de dezembro de 2006 (CNIg, 2006), que, no seu artigo 1º, 

recomenda ao CONARE o encaminhamento ao CNIg, órgão vinculado ao então Ministério do 

Trabalho e Emprego, dos pedidos de refúgio que não sejam passíveis de concessão, mas que, 

a critério do Comitê, possam os estrangeiros permanecer no Brasil por razões humanitárias. 

Esse encaminhamento foi disciplinado, feito “voz de acordo”, pelo CONARE nos termos da 

Resolução Normativa nº 1376, de 23 de março de 2007 (Conare, 2007). Assim, o CNIg 

avaliava os pedidos encaminhados com a possibilidade de conceder visto ou residência 

permanente ao imigrante – não refugiado –, de qualquer nacionalidade, que apresentasse 

elementos satisfatórios para tal, o que estava em conformidade com as resoluções anteriores, 

mas também com a Resolução Normativa nº 2777 do CNIg, de 25 de novembro de 1998 

(CNIg, 1998), que disciplina a avaliação de situações especiais e casos omissos.
78

 

Vejamos que os haitianos, como também cidadãos de outros países, podiam obter do 

CNIg o direito de ficar no Brasil sob o critério de razões humanitárias. Até o começo de 2012 

“haviam sido concedidos, aos haitianos, 2.296 vistos humanitários” (Fernandes, Castro e 

Milesi, 2014, p. 97). Essa concessão significou uma vitória para as instituições que trabalham 

em prol do imigrante, mas foi o início de um processo que apresentaria ainda novos desafios 

às autoridades brasileiras, pois crescia o número de haitianos no País. Ao mesmo tempo, 

chegavam a Brasileia e Tabatinga também pessoas naturais de outros países, da Ásia e da 
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 Há informações, também, de obtenção de tais documentos, por exemplo, em Manaus (Amazonas), segundo 

Silva (2012, p. 314) e em Rio Branco (Acre), segundo Santini (2014), e a obtenção da Carteira de Trabalho em 

Florianópolis (Santa Catariana), segundo Thomé (2015). 
75

 Resolução reproduzida no Anexo B. 
76

 Resolução reproduzida no Anexo C. 
77

 Resolução reproduzida no Anexo A. 
78

 “Na aplicação da RN nº 27/98, o CNIg tem considerado as políticas migratórias estabelecidas para considerar 

como „especiais‟ os casos que sejam „humanitários‟, isto é, aqueles em que a saída compulsória do migrante do 

território nacional possa implicar claros prejuízos à proteção de seus direitos humanos e sociais fundamentais.” 

(CNIg, 2011). Nesses casos incluíam-se os haitianos no entendimento do CNIg. 
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África, utilizando-se de semelhante pedido de refúgio, cuja análise ocorria de forma distinta à 

dos haitianos.
79

 

No final de 2011, descortinava-se uma situação de crise humanitária. Diante das 

péssimas condições de alojamento nas duas cidades e com a veiculação na imprensa de que, 

sob falsas promessas, haitianos eram explorados por “coiotes” até chegarem ao Brasil, 

autoridades do Estado do Acre e a sociedade civil levaram o Governo Federal a “ver” a 

gravidade da situação desses haitianos (Fernandes et al., 2013, p. 60)
80

. Foi quando, sob as 

diversas vozes em prol do respeito aos direitos humanos, em janeiro de 2012, “o Governo, por 

decisão da Presidência da República, demanda ao CNIg [...] a busca de uma solução que 

permitisse o mínimo de governança deste processo por parte das autoridades” (Fernandes et 

al., 2013, p. 60). Disso decorre, como tentativa de solucionar os problemas, a aprovação da 

Resolução Normativa n
o
 97 do CNIg, de 12 de janeiro de 2012 (CNIg, 2012a), publicada no 

Diário Oficial da União em 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a concessão do visto 

permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do Haiti. 

A RN 97/2012 possui cinco aspectos que mereceram ampla reflexão nas diferentes 

esferas, na política governamental, no jornalismo, na academia, nas instituições de apoio aos 

haitianos. O primeiro aspecto diz respeito ao fato de se tratar de um visto permanente por 

razões humanitárias – como ocorria anteriormente –, sendo que, para efeito dessa Resolução, 

“consideram-se razões humanitárias [...] aquelas resultantes do agravamento das condições de 

vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de 

janeiro de 2010” (CNIg, 2012a). Assim entendido, estariam previamente excluídos dessa 

concessão os haitianos não atingidos, direta ou indiretamente, pelo terremoto, entre eles os 

residentes na República Dominicana quando do sismo. A propósito, como expusemos no item 

1.4, muitos haitianos residindo há anos nesse país partiram com destino ao Brasil, o que era, 
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 A situação dos haitianos tem sido vista como um caso especial merecedor de Resoluções Normativas 

específicas para a concessão do visto, mas advertem Fernandes, Castro e Milesi (2014): “não se pode aceitar 

que chegando ao País esta situação se mantenha como um privilégio na emissão de documentos e atendimento 

aos imigrantes. Não é razoável ou justificável dispensar atendimento prioritário aos nacionais de um país em 

detrimento aos imigrantes de outras regiões. É fácil entender as razões que levaram a criar estas situações 

específicas e especiais, mas ao fazê-lo passamos uma mensagem ambígua no que tange ao acolhimento dos 

imigrantes em nosso País, mensagem essa que pode ser interpretada por alguns como um rechaço prévio a 

imigrantes de determinadas nacionalidades, se estes recebem um tratamento desfavorável em relação a outros.” 

(Fernandes, Castro e Milesi, 2014, p. 101) 
80

 Isso não significa que somente nesse momento o governo federal tenha tomado conhecimento dos haitianos no 

Acre. Em entrevista concedida a Seixas (2014, p. 23) em novembro de 2013, um representante do Ministério 

das Relações Exteriores revelou: “A imigração haitiana só entrou no nosso radar no início de 2011 quando 

fomos procurados, acionados pelo Governo do Acre, por parlamentares do Acre. Até então nós não tínhamos 

conhecimento da dimensão que esse fenômeno estava tomando. Eles (referindo-se a representantes do Poder 

Executivo do Governo do Acre e a parlamentares federais do Acre) procuraram as mais altas autoridades do 

Itamaraty. O Ministro de Estado e o Secretário-Geral.” 
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muito provavelmente, do conhecimento das autoridades brasileiras em janeiro de 2012. Trata-

se de um critério difícil de ser aplicado e que não foi assumido pelas autoridades imigratórias; 

não se tem notícia de indeferimentos por causa do local de origem do cidadão haitiano. Na 

prática, tais razões humanitárias foram reconhecidas para todos os imigrantes haitianos. 

O segundo aspecto é o fato de o visto ser concedido apenas na Embaixada do Brasil 

em Porto Príncipe. Com essa medida, além de os haitianos poderem migrar de forma regular, 

o governo brasileiro visava evitar que eles continuassem a chegar ao Brasil sem visto, 

passando por caminhos perigosos e sendo explorados pelas redes de tráfico, como ocorrera ao 

longo de 2010 e 2011 (Fernandes et al., 2013, p. 56). Obtendo o visto em Porto Príncipe, o 

cidadão haitiano viajaria de avião do Haiti para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo 

Horizonte, por exemplo. 

Com a aplicação da Resolução, esperava-se uma redução significativa do fluxo de 

imigrantes haitianos pelo Acre e Amazonas. “De início houve uma razoável redução, mas 

logo retomou seu ritmo. A realidade se mostrou bem diversa do que fora imaginado quando 

da adoção da RN 97/2012” (Fernandes et al., 2013, p. 62). A propósito, até mesmo na visão 

de muitos profissionais envolvidos com as questões imigratórias, como na de Fabio Balestro 

Floriano, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), “a 

abertura de um canal migratório formal não implica necessariamente a extinção das rotas 

migratórias irregulares” (CNIg, 2012b). E tal extinção de fato não ocorreu, pelo contrário.
81

 

Outra crítica a esse aspecto da resolução é que haitianos já em trânsito para o Brasil, 

muitos deles em território peruano, estariam impedidos – salvo se voltassem a Porto Príncipe 

– de requerem o visto, o que tornava necessária, ao menos por um tempo, “a manutenção do 

esquema montado [pelas autoridades brasileiras] para a recepção dos haitianos nas cidades de 

fronteira” (Fernandes et al., 2013, p. 62), o qual o governo pretendia desativar. Situação 

semelhante se impunha aos haitianos residentes fora do Haiti, como na República Dominicana 

e no Equador, os quais, no mínimo, viam dificultado seu interesse de obtenção do visto. 

Diante disso, com a Resolução Normativa nº 102 do CNIg, de 26 de abril de 2013, eliminou-

se a restrição de que o visto possa ser concedido apenas pela Embaixada em Porto Príncipe, 

tornando-se factível aos haitianos sua obtenção também em embaixadas situadas em outros 

países. 
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 Sobre o trabalho da Embaixada brasileira no Haiti, observam Peraza-Breedy e Lussi (2014, p. 116): “a 

situação real de demanda de visto supera qualquer possibilidade atual de gestão, pela enorme quantidade de 

pessoas que, diariamente, se referem à embaixada solicitando visto, em um cenário muito difícil até do ponto 

de vista humano, além da questão estritamente institucional.” 
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O terceiro aspecto é a concessão a haitianos de até 1.200 (mil e duzentos) vistos por 

ano, “correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das 

demais modalidades de vistos [como o visto de trabalho e visto de estudo] previstas nas 

disposições legais do País” (CNIg, 2012a). A verdade é que a cota de 1.200 vistos estava 

aquém dos haitianos que se encontravam no Haiti desejando migrar para o Brasil. Também 

estava, proporcionalmente, aquém do número de haitianos que chegavam às fronteiras 

brasileiras a cada mês. Para Fernandes et al. (2013, p. 64), “o limite de 1.200 vistos ao ano era 

uma trava inútil e ineficaz frente à realidade e o clamor humanitário ainda vigente no Haiti”. 

Sob pressões da sociedade civil, o CNIg retirou, também mediante a RN 102/2013, tal limite 

de vistos. Desde então, não há restrição desse tipo. 

O quarto aspecto diz respeito ao fato de a resolução vincular a concessão do visto à 

situação laboral. Para que o nacional haitiano obtenha, de fato, o visto permanente, ele deverá, 

antes do término do prazo de cinco anos, “comprovar sua situação laboral para fins da 

convalidação da permanência no Brasil” (CNIg, 2012a). Poderíamos dizer: aguarda-se, 

portanto, o início de 2017 para tal convalidação, quando se completam cinco anos da 

publicação da referida Resolução. Mas, em antecipação, em 11 de novembro de 2015, os 

então ministros do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto
82

, e da Justiça, José 

Eduardo Cardozo
83

, assinaram um ato conjunto de reconhecimento, autorização e concessão 

de permanência a 43.871 imigrantes de cidadania haitiana no Brasil (Claudia, 2015).
84

 

Considerando esse vínculo e o fato de a busca por trabalho/emprego ser, em certa 

perspectiva, a principal motivação de os haitianos migrarem para o Brasil, cria-se a 

possibilidade de entender o visto humanitário como visto de trabalho. Por sinal, em 2012, o 

então Ministro Interino do Trabalho argumentara que um dos motivos para o estabelecimento 

da cota de 1.200 vistos é “a capacidade do mercado de trabalho brasileiro de absorver essa 
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 “„Este ato prevê até um ano para que eles possam fazer a sua carteira de identidade de estrangeiro. Esses 

haitianos passam a ser acolhidos formalmente com estabilidade e segurança. Nossa nacionalidade viva e em 

permanente construção nos permite acolher outros povos e suas diferenças. As nossas diferenças não nos 

afastam, mas nos aproximam. É exatamente na troca de experiências e culturas que nós crescemos e 

melhoramos‟, disse Rossetto.” (Claudia, 2015). 
83

 “Cardozo ressaltou que [o] governo não está concedendo a cidadania brasileira aos haitianos, mas um visto de 

permanência do estrangeiro. „Essa autorização de permanência é muito importante porque ela supera a fase do 

visto provisório e dá uma perspectiva definitiva para que eles possam aqui residir utilizando e fazendo jus de 

todos os direitos que um estrangeiro tem no Brasil. Eles passam a ter novas oportunidades de trabalho, inserção 

social e participação em programas sociais. É um reconhecimento muito claro de que o Brasil é um país que 

acolhe seus imigrantes, que respeita direitos e não age de forma preconceituosa‟, disse Cardozo.” (Claudia, 

2015) 
84

 Com assinatura do Presidente do CONARE, do Presidente do CNIg e do Diretor do Departamento de 

Estrangeiros – representantes do Ministério da Justiça e do Ministério do Trabalho e Previdência social (recém-

criado pela fusão dos ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social) –, publicou-se o referido 

Despacho Conjunto no Diário Oficial da União, em 12 de novembro de 2015 (Brasil, 2015b). Publicou-se uma 

lista de nome dos 43.871 haitianos em <http://www.justica.gov.br/estrangeiros/lista1>. 



54 

 

mão de obra sem prejuízo das vagas para trabalhadores nacionais” (CNIg, 2012b). Mas, para 

Castro e Fernandes (2014, p. 85), não se trata de visto de trabalho, pois, nesse caso, “haveria 

necessidade da vinculação do visto a contrato de trabalho, o que não era o caso naquele 

momento, nem era a necessidade de mão de obra no Brasil que motivava a vinda dos 

haitianos.”
85

 

O quinto aspecto da RN 97/2012 diz respeito a seu tempo de vigência. De começo, ela 

vigoraria por dois anos, com a possibilidade de ser prorrogada. Várias prorrogações 

aconteceram. A última delas se deu mediante a Resolução Normativa nº 117
86

 do CNIg, de 12 

de agosto de 2015 (CNIg, 2015), que prorroga seu prazo de vigência até 30 de outubro de 

2016
87

. São prorrogações que se baseiam, a nosso ver, na continuação do fluxo migratório, 

considerando tanto os haitianos que procuram os Consulados do Brasil em diferentes países 

quanto os que chegam às cidades fronteiriças. Trata-se de prorrogações que parecem 

infindáveis, indicando que uma política de acolhimento efetiva e clara se faz necessária. Uma 

política que vai além das pretensões ou expectativas do governo brasileiro com a RN 97/2012. 

Em linhas gerais, a RN 97/2012 consistiu num conjunto de restrições à imigração 

haitiana, haja vista que, antes de sua publicação, já havia meios legais para a concessão de 

vistos humanitários, como de fato vinha ocorrendo. Com sua publicação, de imediato 

barraram-se os haitianos sem visto em Assis Brasil (Acre). E sem visto estava a grande 

maioria, senão todos que ali chegavam. A esse respeito, noticiaria a BBC Brasil, em 30 de 

março de 2012, que, há 78 dias, desde 12 de janeiro, um grupo de 273 haitianos encontrava-se 

na cidade de Iñapari (Peru), dormindo em praça pública (Fellet, 2012). Ao impedi-los de 

cruzar a fronteira, o Brasil assumia uma postura que revela “resquícios de uma política 

migratória pautada pela ideologia da „Segurança Nacional‟, para a qual a imigração é vista 

como ameaça e não como questão social” (Silva, 2012, p. 318)
88

. O problema mostrou-se 

controverso. Gilda Carvalho, procuradora do Ministério Público, em posição favorável ao 
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 O visto humanitário também difere do visto de estudo, embora muitos haitianos que chegam via cidades 

fronteiriças desejem continuar seus estudos no Brasil. 
86

 Resolução reproduzida no Anexo J. 
87

 Outras resoluções são a Resolução Normativa n
o
 106 do CNIg, de 24 de outubro de 2013 (CNIg, 2013b), que a 

prorrogou por doze meses, e a Resolução Normativa nº 113 do CNIg, de 09 de dezembro de 2014 (CNIg, 

2014b), que a prorrogou até 30 de outubro de 2015. Resoluções, respectivamente, reproduzidas nos Anexos G 

e I. 
88

 Sob outro olhar, ao usar do critério de razões humanitárias, antes e após a RN 97/2012, o CONARE e o CNIg 

avançam em direção aos direitos humanos do cidadão haitiano. Isto é, embora o visto permanente já pudesse 

ser concedido desde a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Brasil, 1980), havia, a partir dessa lei, um forte 

direcionamento aos fins laborais e econômicos, em especial no seu artigo 16, parágrafo único. Vale lembrar 

que a referida lei, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, vigora desde os tempos do regime militar no Brasil 

e “aborda a migração como ameaça nacional” (Almeida, 2015). 
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trânsito dos imigrantes, naqueles dias mencionou o caso em audiência na Comissão de 

Direitos Humanos do Senado. 

Segundo ela, o direito humanitário justifica que se encontre uma solução para 

os haitianos que estão em Iñapari. “Sabemos que o Brasil está vivendo um 

cenário de pleno emprego para quem tem qualificação, o que é o caso desses 

haitianos, segundo levantamos. Não vejo como o Brasil não possa colaborar”. 

(Fellet, 2012) 

 

A presença dos haitianos no contexto brasileiro e o tratamento lhes dedicado 

evidenciam e revelam não apenas  

o despreparo das instituições oficiais para enfrentar situações emergenciais 

[...], mas também explicita as diferentes posições dentro do próprio governo 

diante da necessidade de se rever a legislação migratória vigente no Brasil, a 

qual se encontra inadequada para responder aos desafios do fenômeno 

migratório na atualidade. (Silva, 2012, p. 314) 

 

A Resolução resultou sobremaneira em efeitos contrários aos desejados. A exigência 

de visto e a dificuldade de consegui-lo representaram para os haitianos a manutenção da 

viagem via Equador e Peru, submetendo-se às adversidades e abusos de que tratamos no item 

1.4. Tanto é verdade que, para reverter tais efeitos, o CNIg publicou novas resoluções 

“corrigindo” a RN 97/2012. 

Para além dessas questões, uma nova regulamentação se fez necessária em respeito ao 

núcleo familiar. Isto é, parte da família, sobretudo pais, havia chegado ao Brasil e desejava 

trazer os demais membros, em geral, esposa e filhos. Diante dessa “demanda”, a Resolução 

Normativa n
o
 10889 do CNIg, de 12 de fevereiro de 2014 (CNIg, 2014a), que dispõe sobre a 

concessão de visto temporário ou permanente e permanência definitiva a título de reunião 

familiar, está em vigor atualmente como espécie de complemento da RN 97/2012. 

Para Fernandes et al. (2013, p. 56), a RN 97/2012 – e as resoluções subsequentes – 

“permitiu avançar na discussão da governança migratória no país e demonstrou a urgente 

necessidade de definição de uma política migratória para [o] Brasil, calcada no respeito aos 

direitos humanos dos imigrantes e respaldada em legislação moderna e atual.” Nessa direção, 

tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n
o
 2.516, de 2015a, denominado Lei de 

Migração, em que se espera um texto final norteado pelo respeito aos direitos humanos de 

todos imigrantes, não apenas do cidadão haitiano.
90
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 Resolução reproduzida no Anexo H. 
90

 Informações acerca da tramitação do referido Projeto consta do seguinte endereço da Câmara dos Deputados: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910>. Acesso em: 06 dez. 

2015. 
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Até aqui temos referido aos haitianos como sujeitos vítima de um terremoto e de um 

ciclone devastadores, e dos desserviços político-econômicos, como sujeitos em trânsito e 

vítimas de coiotes, como sujeitos confinados e privados das necessidades básicas em abrigos 

em cidades fronteiriças, como sujeitos objeto da legislação brasileira. Mas é necessário pensar 

também aspectos relativos a seu perfil. Disso trataremos na sequência. 

 

1.7. O perfil dos cidadãos haitianos no Brasil 

 

Nos itens anteriores, especialmente em 1.4. Haitianos em trânsito, procuramos não 

nos deter no perfil dos migrantes haitianos, o que seria muito pertinente se nosso foco se 

voltasse para os haitianos – ou textos jornalísticos que os têm como assunto – que se 

encontravam no Equador ou Peru, residentes ou em trânsito. Nosso interesse maior é sobre 

aqueles que chegaram ao Brasil, quer estejam hoje nalguma cidade fronteiriça, quer estejam 

no interior do país. Interessa-nos, portanto, expor aqui o perfil desses haitianos, embora, para 

tanto, recorramos também a Vásquez, Busse e Izaguirre (2014), cujo estudo se realizou no 

contexto peruano. 

Na verdade, os haitianos pesquisados por Vásquez, Busse e Izaguirre (2014) não são 

necessariamente os mesmos haitianos ingressados no Brasil e hoje aqui residentes, apesar de o 

perfil identificado em seu estudo poder ser muito próximo do apresentado em estudos 

realizados no Brasil. Essa consideração vale por, ao menos, um motivo: nem todos os 

haitianos em trânsito no Peru chegaram ao Brasil ou aqui se fixaram, muitos podem ainda 

estar no país vizinho ou ter migrado para países que não o Brasil. 

Em tempo, a exposição aqui é de caráter panorâmico e não exaustivo. Tomaremos 

dados de diferentes estudos que privilegiam diferentes momentos da migração haitiana no 

Brasil e que utilizam dados de diferentes órgãos governamentais. Esse tipo de exposição nos 

parece suficientemente esclarecedora para o fim que temos no capítulo 5, o de analisar textos 

jornalísticos. 

Porque toda migração humana é inconstante e variável por causa dos diferentes fatores 

socioculturais, econômicos e ambientais que nela exercem forças, a chegada dos haitianos ao 

Brasil é diversa em relação à quantidade e ao perfil dos imigrantes, no tempo e no espaço. 

Além disso, as fontes de coletas podem indicar dados relativamente diferentes. Por exemplo, 

os dados coletados e reproduzidos no âmbito das pesquisas acadêmicas, como o de Silva 
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(2012), de Fernandes (2014) e de Fernandes e Castro (2014)
91

, em parte, diferem-se dos 

registros oficiais de imigração, como da Polícia Federal e do Conselho Nacional de Imigração 

(CNIg), órgão colegiado então vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Essa 

diferença se dá por razões metodológicas e de instrumentos de coleta de dados, enquanto tais 

pesquisas obtêm dados diretamente com os imigrantes, em geral, por meio de entrevistas 

pessoais, os órgãos públicos buscam realizar registros seguindo orientações administrativas. 

Segundo Fernandes (2014), os primeiros haitianos que chegaram à fronteira brasileira 

com o Peru em 2010 não somavam duas centenas de imigrantes. Mas o fluxo migratório 

tornou-se crescente. Por exemplo, “ao final de 2013 estimava-se que o montante já teria 

ultrapassado a casa dos 20.000 imigrantes, com indicações de que o número total poderia 

chegar a 50.000 ao final de 2014” (Fernandes, 2014, p. 13). 

Sobre esse aumento migratório ao longo dos anos, consta dos registros da Polícia 

Federal: 

o total de indivíduos que receberam a sua documentação definitiva pela PF, 

entre 01/01/2010 e 20/03/2014, chegam a um número de apenas 11.916 

indivíduos segundo os dados apresentados pelo Sistema Nacional de 

Cadastramento de Registro de Estrangeiros (SINCRE), em virtude da demora 

do processo burocrático. (Pinto, 2014, p. 62) 

 

Por sua vez, o CNIg dá conta de que “no ano de 2010, foram concedidas autorização 

[sic] de permanência somente para 4 haitianos. Em 2011, foram 709, no entanto, em 2012, 

foram 4.682 e, até junho de 2013, foram 870 concessões” (Moraes, Andrade e Matos, 2013, p. 

100). 

Do contingente de 4.860 haitianos – segundo Fernandes (2014) – ingressados no 

Brasil em 2012, “mais de 30% da população está concentrada na faixa etária de 25 a 29 anos, 

seguida dos imigrantes do grupo etário de 30 a 34 anos, que representam aproximadamente 

25% da população em estudo” (Fernandes, 2014, p. 30). Isso significa que “a quase totalidade 

dos haitianos que obtiveram a permissão de estada no país estão em idade ativa” (Fernandes, 

2014, p. 30), ou seja, aptos às atividades laborais.  
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 Os trabalhos de Fernandes (2014) e de Fernandes e Castro (2014) são interessantes porque envolvem um leque 

de cidades e sujeitos. Uma parte da pesquisa é de caráter quantitativo e consiste em entrevistas (com uso de 

questionário) com 340 haitianos. Outra parte é de caráter qualitativo, em que se utilizou a metodologia de 

grupo focal, aplicada em nove sessões. Nas cidades de Belo Horizonte (que, nesse caso, incluiu Contagem e 

Esmeraldas, cidades da região metropolitana), Curitiba, Porto Velho e São Paulo, os haitianos responderam ao 

questionário e participaram de grupos focais. Em Brasília e Campinas houve apenas a aplicação de 

questionários, enquanto em Manaus só a realização de um grupo focal (Fernandes, 2014, p.16). 



58 

 

A esse respeito, Cavalcanti (2014) vê como vantagem da imigração haitiana – o que 

também vale para imigrantes de outras nacionalidades – o fato de grande parte dos haitianos 

serem pessoas em idade produtiva. Para a sociedade de destino, de um modo geral, 

essa composição etária é muito benéfica, pois a idade que o Estado mais gasta 

e investe no cidadão é no período da infância e na terceira idade. Assim sendo, 

o Brasil está recebendo uma mão de obra já formada e que pode contribuir de 

forma decisiva para o crescimento do país. (Cavalcanti, 2014, p. 14) 

 

Acerca da migração de mulheres e crianças especificamente, Silva (2012, p. 309-10) 

observou em Tabatinga e Manaus (Amazonas) que “a presença de mulheres e de crianças era 

escassa, pelo menos no primeiro ano de chegada deles, fato que [em seguida] já começou a 

mudar com a chegada de alguns grupos familiares completos”. A verdade é que a migração de 

mulheres cresceu nos últimos anos, “principalmente pelo aumento dos vistos para reunião 

familiar” (Fernandes e Castro, 2014, p. 55). Além disso, mais recentemente, registra-se a 

chegada de crianças e jovens. Em 2012 e 2013, por exemplo, dos “vistos de reunificação 

familiar [concedidos pela Embaixada do Brasil no Haiti e noutros países], aproximadamente 

50,0% das pessoas que obtiveram esse tipo de visto tinham menos de 18 anos” (Fernandes, 

2014, p. 35).  

Quanto à escolaridade e grau de instrução, há variação ao longo dos anos. Segundo 

Fernandes (2014), 

a migração dos haitianos para o Brasil seguiu o padrão em que aqueles com 

maior qualificação predominavam no primeiro grupo que chegou em 2010 e 

2011. [...] em momento recente, observou-se a ampliação do número de 

pessoas com mais baixo nível de instrução dentre aqueles que chegam ao país. 

(Fernandes, 2014, p. 125) 

 

Relacionando sexo e grau de instrução, Fernandes e Castro (2014, p. 56) observaram 

que “não há uma diferença muito grande entre homens e mulheres em termos do grau de 

instrução nos níveis mais elevados”, por exemplo, 42,1% dos homens e 43,2% das mulheres 

indicaram um grau de ensino no mínimo secundário completo (correspondente ao ensino 

médio do sistema brasileiro de ensino). Mas, “ao se somar os que declararam ter segundo grau 

completo e incompleto, 50,8% das mulheres estariam nessa situação contra 41,8% dos 

homens” (Fernandes e Castro, 2014, p. 56). 

Uma questão diretamente ligada ao nível de instrução é o domínio do idioma materno 

e, possivelmente, de uma segunda língua ou, até mesmo, de “segundas línguas”. Embora 

muitos haitianos se comuniquem em mais de uma língua, identificaram-se, entre os 

participantes da pesquisa de Fernandes (2014), haitianos com “muita dificuldade de ler e 
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mesmo de se expressar no seu idioma materno” (Fernandes, 2014 p. 125; Fernandes e Castro, 

2014, p. 64), embora os pesquisadores não explorem tal dificuldade, por exemplo, na 

perspectiva do letramento ou da aquisição da linguagem – essa é uma questão que foge dos 

seus propósitos. Essa observação, porém, carece de estudo aprofundado que leve em conta 

aspectos diversos do ensino-aprendizagem de língua materna e fatores correlatos. Ainda 

assim, podemos ter como hipótese que os imigrantes com essa característica ocuparão postos 

de trabalho relativamente pouco remunerados e tidos como inferiores a outras ocupações. 

O conhecimento de idiomas, particularmente quando se trata de migração 

internacional, pode estar diretamente relacionado à experiência migratória de cada sujeito 

migrante. A residência durante alguns anos em outros países pode significar o domínio de 

uma segunda ou terceira língua. A experiência em outro(s) país(es) resulta para o sujeito 

migrante num capital migratório relevante que o diferencia de compatriotas que partiram 

direto do Haiti. Por exemplo, cerca da metade dos migrantes entrevistados por Vásquez, 

Busse e Izaguirre (2014), entre homens e mulheres, “havia migrado para outros países antes 

de empreender a viagem para o Brasil. Em outras palavras, grande parte deles estava 

experimentando sua segunda ou terceira migração internacional”
92

 (Vásquez, Busse e 

Izaguirre, 2014, p. 94, tradução nossa). Esse capital migratório deu ao migrante uma de suas 

habilidades mais visíveis, a de poder comunicar-se em mais de um idioma. 

Muitos têm conhecimento básico do castelhano. Vários deles falam inglês. 

Outros, além do crioulo, falavam francês. Alguns, falavam crioulo, espanhol e 

inglês. Alguns poucos os quatro idiomas (crioulo, francês, castelhano, inglês), 

e estavam dispostos a aprender o português. (Vásquez, Busse e Izaguirre, 

2014, p. 95, tradução nossa)
93

 

 

Vásquez, Busse e Izaguirre (2014, p. 95-6, tradução nossa) observaram que o migrante 

com capital migratório acumulado, ao “enfrentar diferentes situações, como a indagação de 

informação em um novo lugar ou a de entrar em contato com os locais”
94

, atuavam de forma 

eficaz alcançando seus objetivos. Por outro lado, o migrante sem esse capital, geralmente o 

haitiano que partiu de comunidades rurais do Haiti, tende a 
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 “habían migrado a otros países antes de emprender la ruta hacia Brasil. En otras palabras, gran parte de ellos 

estaban experimentando su segunda o tercera migración internacional” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 

94). 
93

 “Muchos tienen conocimiento básico del castellano. Varios de ellos hablan inglés. Otros además del creole, 

hablaban francés. Algunos, hablaban creole, español e inglés. Algunos pocos los cuatro idiomas (creole, 

francés, castellano, inglés), y estaban dispuestos a aprender portugués.” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 

95). 
94

 “enfrentar diferentes situaciones, como la indagación de información en un lugar nuevo o la de contactarse con 

los locales” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 95-6). 
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contar com o sucesso de amigos ou conhecidos membros do grupo que 

contavam com experiência migratória prévia. Esses últimos realizavam esse 

papel com seriedade, traduzindo do espanhol para o crioulo para o grupo ou 

conversando com taxistas, averiguando informação, fazendo acordos, 

telefonando etc. (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 96, tradução nossa)
95

 

 

Em relação ao domínio do português, a maioria dos haitianos que chegam ao Brasil 

tem dificuldades em usá-lo na fala e na escrita, pelo menos nos primeiros meses. Isso se 

revela em grande desvantagem na busca por trabalho, nas relações sociais com brasileiros, no 

ambiente laboral ou não. Como forma de suprir essa carência, várias instituições, 

principalmente ligadas a igrejas ou universidades, oferecem cursos de língua portuguesa a 

haitianos. Por vezes, tais cursos fazem parte de um projeto maior, que visa, em última análise, 

à inserção social, como nos relatam Cotinguiba e Pimentel (2012).  

No contexto das aulas – em que há grande rotatividade entre os alunos –, Cotinguiba e 

Pimentel (2012) identificaram um grupo de aprendizes bastante heterogêneo, donos de 

características que retomam parte do exposto anteriormente neste item. Num certo momento 

de 2012, frequentavam as aulas cerca de 50 haitianos, na faixa etária de 20 a 38 anos, 

majoritariamente homens, sendo apenas 5% de mulheres. Quanto ao nível de escolaridade, 

havia vários haitianos com o ensino fundamental incompleto, outros com ensino médio 

incompleto, alguns poucos com ensino superior e, entre o grupo, outros semianalfabetos. 

Parte deles aprendia rapidamente o português, muito em função de falarem um pouco do 

espanhol. Como resultado das aulas e pelo fato de adquirem certo domínio da língua, alguns 

já conseguiam melhores empregos (Cotinguiba e Pimentel, 2012, p. 102). 

Vários dos aspectos do perfil dos haitianos podem ser tomados como indícios das 

possíveis atividades laborais que eles podem assumir no Brasil. Estar em idade produtiva, 

possuir formação no ensino superior ou saber se comunicar em espanhol, inglês ou francês 

são, em princípio, quase garantia de obterem êxito na busca do trabalho desejado, 

hipoteticamente. É sobre essas questões que trataremos no próximo item, a atividade laboral 

dos haitianos no contexto brasileiro. 
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 “apoyarse en el desenvolvimiento de los amigos o conocidos que eran parte del grupo que si contaban con 

experiencia migratoria previa. Estos últimos realizaban ese rol con seriedad, traduciendo del español al creole 

para el grupo o conversando con taxistas, averiguando información, haciendo tratos, llamando por teléfono, 

etc.” (Vásquez, Busse e Izaguirre, 2014, p. 96). 
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1.8. Mão de obra haitiana no trabalho (in)formal 

 

A obtenção de um trabalho/emprego no Brasil – apesar de muitos haitianos não 

acreditarem no “calvário” percorrido – representa para eles a realização de sonhos, o começo 

de uma vida melhor e a sensação de alívio, que haveria de vir, para muitos deles, com o 

pagamento de dívidas contraídas antes e durante a longa viagem até o “novo País de morada”.  

Das cidades fronteiriças, muitos viajam para cidades onde já reside algum parente ou 

amigo, que lhes garante moradia e alimentação até que comecem a receber o próprio salário. 

Outros são/eram “buscados” por empresários brasileiros. O alojamento de Brasileia, 

desativado em abril de 2014, o de Manaus, porque a cidade se parece como de fronteira no 

contexto da migração haitiana, o de Porto Velho (Rondônia), onde também se criou um 

alojamento dado o grande contingente de haitianos na cidade
96

, tornaram-se para centenas 

deles a “sala de entrevista” para contratação e trabalho. Empresários de várias partes do Brasil 

passaram a recorrer aos alojamentos, por intermédio de seus administradores, em busca de 

mão de obra para diferentes setores de produção: frigorífica, alimentícia, agroindústria, 

pecuária, têxtil, construção civil. 

Os critérios de escolha dos haitianos a serem contratados, porém, são, por vezes, 

bastante questionáveis, como o que nos relata Paula (2013, p. 202): 

No dia 25 de janeiro de 2012, a apresentadora de um telejornal de uma 

transmissora estadual de TV, ao informar a chegada de empresários de 

Rondônia em busca de contratação dos imigrantes haitianos, chamava atenção 

para um “detalhe curioso do critério de escolha: a grossura da canela”. A 

seguir faz a chamada para a reportagem externa, em que um repórter faz a 

entrevista com o dito empresário, que afirma sem cerimônia: “os que têm 

canela fina são preferidos por serem considerados mais dispostos ao trabalho”; 

e arremata: “esse critério é bem antigo, era usado no tempo da escravidão”. 

 

Vê-se um processo de seleção dos trabalhadores que remonta ao tempo da escravidão. 

Com o consentimento das autoridades, “os haitianos escolhidos [...] naquele mercado de seres 

humanos que se transformou a praça de Brasiléia” (Paula, 2013, p. 202) seguiam para 

diferentes cidades em ônibus fretados por empresários ou com passagens custeadas pelo 

governo do Acre, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça. 

Os Estados do sul do Brasil são os que mais requisitaram a mão de obra haitiana no 

Acre. No Amazonas, em Manaus, as instituições que acolhem os haitianos, recebiam 

solicitações de várias partes do Sudeste e do Sul do país (Silva, 2012, p. 320). A Belo 
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 Os haitianos em Porto Velho são objeto de estudo, por exemplo, de Cotinguiba (2014), Cotinguiba e Pimentel 

(2012) e Pimentel e Cotinguiba (2012). 
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Horizonte (Minas Gerais), por exemplo, os primeiros haitianos chegaram logo no início de 

2011 “por meio de contratação direta de empresa industrial na área de alimentação que os foi 

buscar na cidade de Manaus” (Fernandes, Castro e Ribeiro, 2014, p. 5). A esse primeiro grupo 

se juntaram outros que também chegaram via Acre ou Amazonas e alguns que, de posse do 

visto emitido pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe e aproveitando o voo direto entre 

Belo Horizonte e a Cidade do Panamá, optaram por Minas Gerais (Fernandes, Castro e 

Ribeiro, 2014, p. 5).
97

 

Diante do grande interesse das empresas pelos imigrantes, órgãos governamentais 

procuraram regularizar o processo de contratação, a fim de evitar que os empresários 

eventualmente usassem de critérios abusivos na seleção, que vão contra a dignidade humana e 

o respeito pelo outro, como o descrito acima. Nesse sentido, em 2012, a Secretaria de Estado 

de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) do Acre, criou um cadastro de empresas à espera dos 

imigrantes, o qual inclui uma apresentação das condições do trabalho oferecido e uma 

avaliação sobre a compatibilidade do perfil dos trabalhadores com as vagas. De acordo com o 

responsável pela pasta, Nilson Mourão, as empresas deveriam ir ao Acre, “entrar em contato 

direto com os imigrantes e conversar sobre o trabalho, salários, condições de habitação e 

responder às suas perguntas. Também [cabia] a elas providenciar o envio de passagens e 

conduzir os haitianos até o local de trabalho” (Giffoni, 2012). 

Segundo Mourão, a Sejudh notifica o Ministério do Trabalho e Emprego sobre as 

contratações realizadas, e não é raro os próprios Estados buscarem informações sobre tais 

contratações, para, assim, verificar se não está havendo exploração dos trabalhadores pelas 

empresas (Giffoni, 2012). 

Não só nos alojamentos
98

 da Região Norte os empresários procuravam pela mão de 

obra haitiana, mas também, por exemplo, em São Paulo, nas dependências da Igreja Nossa 

Senhora da Paz, localizada no Glicério, região central da capital paulista. Pinto (2014) relata o 

acompanhamento que fez via redes sociais, de 11 de abril a 7 de maio de 2014, da ajuda 

emergencial prestada pela Missão Paz em São Paulo (gerida pelos missionários 

Scalabrinianos). Na ocasião, 650 haitianos dormiam num salão pertencente à referida igreja 

que, com a Missão Paz, promoveu eventos para a contratação dos haitianos, buscando sua 
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 Para conhecimento sobre a presença dos haitianos em Belo Horizonte e cidades vizinhas pode-se ler 

Fernandes, Castro e Ribeiro (2014). 
98

 Nos primeiros meses de 2014, o governo federal e instâncias estaduais e municipais elaboraram uma matriz de 

responsabilidades, que, dentre as resoluções acordadas, buscavam descentralizar o “acolhimento aos 

imigrantes, via a construção de abrigos, que passaria a ser feito não só na fronteira Norte, mas também nas 

cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo” (Fernandes, Castro e Ribeiro, 

2014, p. 5). 
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rápida integração laboral e saída do abrigo. Em face desse propósito, parte da imprensa 

brasileira demonstrava certo descaso pela sensibilidade do tema e nos remetia para a pobreza 

extrema e a mão de obra barata haitiana, inclusive aludindo à escravidão (Pinto, 2014, p. 88). 

Isso se vê numa notícia do jornal O Globo, de agosto de 2014: 

São Paulo se tornou palco de uma romaria de empresários e analistas de 

recursos humanos, especialmente das regiões Sul e Sudeste do país. [na] Igreja 

Nossa Senhora da Paz [...], eles estão em busca de mão de obra. De 

preferência, boa e barata. Apenas no primeiro semestre [de 2014], 472 delas já 

contrataram ao menos 1,4 mil trabalhadores de fora do país. 

O movimento é inédito. E impressiona. Em um galpão improvisado da igreja, 

convertida numa espécie de agência de empregos, ao menos 200 pessoas 

esperavam por oportunidades numa tarde do fim de julho. O anúncio das 

vagas era feito em inglês, francês e creole, língua nativa do Haiti. Na 

sequência, dezenas de imigrantes haitianos e [também] africanos se lançavam 

com sofreguidão sobre os representantes das empresas, acotovelando-se para 

preencher fichas e lançando carteiras de trabalho recém expedidas sobre as 

mesas, sob os olhares satisfeitos – e um tanto surpresos – de empresários. 

(Sanches, 2014) 

 

Essas considerações relativas à mão de obra haitiana dizem respeito ao trabalho com 

vínculo formal, aquele com registro nas empresas e “com carteira assinada”, cujos dados são 

compilados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
99

, que é tomada como base para 

o estudo de Dutra et al. (2014). Nesse estudo, apresenta-se um perfil do trabalhador 

estrangeiro em geral – de diferentes nacionalidades – a partir da RAIS referente a 2011, 2012 

e 2013. Um dos destaques é a relação da presença dos estrangeiros no trabalho formal com os 

principais grupos ocupacionais e por grau de instrução (Dutra et al., 2014), enfocando 

particularmente o imigrante haitiano. 

De acordo com Dutra et al. (2014, p. 49), “entre os anos 2011 e 2013, o total de 

estrangeiros com vínculo formal de trabalho no Brasil aumentou registrando-se uma variação 

de 19% em 2012 se comparado a 2011, e de 27% em 2013 quando comparado a 2012. No 

acumulado de 2011 a 2013, o número de estrangeiros cresceu 50,9%.” Quanto aos haitianos, 
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 A RAIS é “um importante instrumento de coleta de dados do setor trabalhista, instituída pelo Decreto nº 

76.900, de 23/12/75. Gerenciada pelo MTE [Ministério de Trabalho e Emprego], a RAIS é uma das principais 

fontes de informações [fornecidas pelo empregador – empresas de pequeno, médio e grande porte – ao MTE] 

sobre o mercado de trabalho formal brasileiro, sendo utilizada pelo governo na elaboração de políticas públicas 

de combate às desigualdades de emprego e renda, e também para a tomada de decisões dos mais diversos 

segmentos da sociedade (empresas, acadêmicos, sindicatos, etc.).  

A RAIS é um registro administrativo declarado anualmente, com informações referentes ao ano-base anterior. 

[...] As informações apresentadas anualmente abrangem cerca de 97% do universo do mercado formal 

brasileiro; são disponibilizadas segundo o estoque (número de empregos) e a movimentação de mão-de-obra 

empregada (admissões e desligamentos), por gênero, por faixa etária, por grau de instrução, por rendimento 

médio e por faixas de rendimentos em salários mínimos.” (Dutra et al., 2014, p. 48) 
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de 2011 a 2013 – período em que foi crescente o seu ingresso no Brasil, como expusemos nos 

itens 1.5 e 1.7 –, registrou-se um aumento significativo desses imigrantes no mercado formal, 

como mostra a tabela a seguir.
100

 

 

Tabela 1: Haitianos com vínculo formal de trabalho, por sexo. Brasil 2011, 2012 e 2013 

Nacionalidade 2011 2012 2013 

Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Haitiana 814 726 88 4.117 3.606 511 14.579 12.518 2.061 

Fonte: RAIS/MTE 

Adaptado de Dutra et al. (2014, p. 51) 

 

Os haitianos são o grupo de estrangeiros que mais cresceu nesse período, cuja variação 

é de 505,77% de 2011 para 2012 e de 354,11% de 2012 para 2013. Ou seja, o percentual de 

crescimento do coletivo haitiano, em ambos os períodos, é o maior se comparado a outros 

grupos de estrangeiros. 

Em relação a outros grupos, considerando as quantidades consolidadas (homens e 

mulheres) de estrangeiros para cada ano, segundo Dutra et al. (2014, p. 54), os haitianos 

tornaram-se o maior grupo pela primeira vez no ano de 2013, sendo que, tanto em 2011 

quanto em 2012, os portugueses eram o maior contingente.  

Quanto às atividades profissionais exercidas pelos trabalhadores estrangeiros em geral, 

no mesmo período cresceu significativamente o número de contratados na categoria 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
101

. Da terceira posição em termos 

de quantidade de estrangeiros em 2011, quando representava 16,0% do total de contratados, 

esse grupo ocupacional aumentou para 19,9% em 2012. Em 2013 cresceu para 28,0% do total 

de estrangeiros com vínculo formal de trabalho (Dutra et al., 2014, p. 56-7).  

Uma contribuição para esse crescimento da categoria advém do crescente ingresso de 

haitianos no Brasil. É nessa categoria que eles estão, majoritariamente, inseridos. Esse 

segmento, segundo Dutra et al. (2014, p. 59), “se manteve como aquele que mais emprega 
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 Os estrangeiros em geral, com vínculo no mercado de trabalho formal, distribuem-se por todo o território 

brasileiro. O Estado com maior crescimento relativo de estrangeiros em geral no mercado formal foi Santa 

Catarina, com aumento 63,5% de 2011 para 2012 e 133,4% de 2012 para 2013. Isso se deve muito à migração 

haitiana. Tomando rapidamente os números analisados por Dutra et al. (2014), o impacto da presença dos 

haitianos em Santa Catariana salta aos olhos. Em 2011 não havia nenhum haitiano empregado no Estado; em 

2012 registraram-se 75; passando em 2013 para 1.281. “Em apenas dois anos, deixaram de ser desconhecidos 

para virar o grupo mais numeroso” (Dutra et al., 2014, p. 71), representando 29,3% dos estrangeiros com 

vínculo formal de trabalho no Estado. 
101

 A categorização por grupos ocupacionais foi criada com base na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) (Dutra et al., 2014, p. 55). 
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essa nacionalidade, de 2011 a 2013. Em 2011, empregava formalmente 58,4% dos haitianos 

no Brasil, passando para 72,1% em 2012 e 74,8% em 2013.”  

Em segundo lugar, os haitianos se centram no seguimento dos Trabalhadores dos 

serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, que empregava 22,4% deles no Brasil 

em 2011, passando para 15,6% em 2012 e ficando em 17,4% em 2013 (Dutra et al., 2014, p. 

59). Esses percentuais aparecem representados em números absolutos na tabela a seguir. 

 

Tabela 2: Haitianos com vínculo formal de trabalho, segundo principais grupos ocupacionais. Brasil 

2011, 2012 e 2013 

Grupos Ocupacionais 2011 2012 2013 

Total  814 4.117 14.579 

Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais  475 2.970 10.911 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 

mercados  

182 643 2.534 

Trabalhadores de serviços administrativos  42 234 630 

Trabalhadores em serviços de reparação e manutenção  33 55 197 

Técnicos de nível médio  68 136 166 

Trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca  2 48 105 

Diretores e Gerentes 4 25 29 

Profissionais das Ciências e das Artes  6 6 6 

Membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares.  2 0 1 

Fonte: RAIS/MTE  

(Dutra et al., 2014, p. 59) 

 

Nas entrevistas com 340 haitianos realizadas em várias cidades brasileiras sob a 

coordenação de Fernandes (2014)
102

 – cujos dados são também analisados por Fernandes e 

Castro (2014), por exemplo –, os pesquisadores identificaram os principais setores nos quais 

os haitianos trabalhavam naquele momento. “A construção civil aparece como o setor que 

mais absorve a mão de obra dos imigrantes haitianos (30,3%), seguida pela indústria de 

alimentos (12,6%)” (Fernandes e Castro, 2014, p. 62). Outros setores que absorvem 

importante parcela da mão de obra desses imigrantes são os serviços gerais (7,9%) e o 

comércio (5,6%). Os autores destacam que 26,2% dos entrevistados declararam não estar 

trabalhando. 

Quanto ao grau de instrução dos haitianos com vínculo de trabalho formal, conforme 

os dados da RAIS, aqueles com Ensino Médio completo são em maior número. Eles  

representavam 39,4% do total em 2011, passando para 30,8% em 2012 e 

32,5% em 2013. [...]. Cresceu também a presença de indivíduos com Ensino 

                                    
102

 Fernandes (2014) não usa as mesmas categorias (grupos ocupacionais) de Dutra et al. (2014), mas, ainda 

assim, é possível correlacionar seus estudos e identificar aproximações dos seus dados. De um modo ou de 

outro, neste capítulo temos as pretensões de apenas apresentar uma visão panorâmica sobre a realidade dos 

imigrantes haitianos no mercado de trabalho. 
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Fundamental Completo, de 17,7% do total em 2011 para 20,7% em 2013. 

Cresceu significativamente a presença daqueles com educação do 6º ao 9º ano 

incompleto do Ensino Fundamental, que eram 8,6% em 2011, passando para 

11,7% em 2012 e 15,8% em 2013. (Dutra et al., 2014, p. 60) 

 

Há de 2012 para 2013, segundo Dutra et al. (2014, p. 60), um aumento da presença de 

trabalhadores haitianos classificados como analfabetos. No entanto, em termos relativos esse 

número não alcança 5% do total dos haitianos com registro formal de trabalho. Vejamos na 

tabela abaixo esses percentuais em números absolutos. 

 

Tabela 3: Haitianos com vínculo formal de trabalho, por grau de instrução. Brasil 2011, 2012 e 2013 

Grau de Instrução  2011 2012 2013 

Total  814 4.117 14.579 

Ensino Médio Completo  321 1.270 4.745 

Ensino Fundamental Completo  144 953 3.017 

Do 6
o
 ao 9

o
 ano Incompleto do Ensino Fundamental  70 482 2.301 

Ensino Médio Incompleto  117 618 1.604 

Até o 5
o
 ano Incompleto do Ensino Fundamental  79 369 1.125 

5
o
 ano Completo do Ensino Fundamental  57 229 924 

Analfabeto  4 43 464 

Educação Superior Completa  12 78 217 

Educação Superior Incompleta  7 71 179 

Doutorado Completo  2 1 3 

Mestrado Completo  1 3 0 

Fonte: RAIS/MTE 

(Dutra et al., 2014, p. 60) 

 

Situação semelhante à apresentada por Dutra et al. (2014) seria identificada nas 

entrevistas realizadas com os 340 haitianos, nas quais “com frequência se encontrou pessoas 

de nível universitário em linhas de montagem ou como auxiliar de pedreiro” (Fernandes e 

Castro, 2014, p. 65). Entre os que estavam trabalhando no momento da pesquisa, “66,8% 

indicaram que a atividade exercida não era compatível com as suas habilitações” (Fernandes, 

2014, p. 63); em geral, não encontravam trabalho na área para a qual têm habilidade ou 

qualificação. Também em Manaus Silva (2012, p. 312) identificara que muitos haitianos “são 

obrigados a enfrentar trabalhos muito aquém de suas qualificações, como é o caso de um 

advogado que se empregou na construção civil”. 

No caso das mulheres a área de serviços é que mais absorvia mão de obra, seguida 

pelo comércio (Fernandes e Castro, 2014, p. 56). Para elas a situação é mais delicada do que 

para os homens, devido à pouca oferta do tipo de trabalho que buscam. “As ofertas de 

emprego são, em sua maioria, no setor de serviços domésticos, onde há necessidade de maior 
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interação patrão e empregado, dificultada pela barreira linguística” (Fernandes e Castro, 2014, 

p. 65). 

O domínio do idioma parece ser o grande entrave para a maioria. A busca e aceitação 

por “ocupações que exigiam pouca qualificação, como na construção civil, em atividades 

auxiliares ou em linhas de montagem industrial”, segundo Fernandes e Castro (2014, p. 65), 

decorre especialmente da pouca instrução, das dificuldades com o aprendizado da língua 

portuguesa, e da impossibilidade de conseguir a equivalência de diplomas, questões 

complicadoras para se inserirem no espaço laboral brasileiro, tanto para homens quanto para 

mulheres. Silva (2012, p. 312) identificara em Manaus que “a falta de uma qualificação 

profissional mais elevada”, somada ao “pouco domínio da língua portuguesa constituem-se 

nos dois grandes desafios que os haitianos [teriam] de superar, pois em alguns casos eles não 

passam do período de experiência nos empregos e são dispensados” (Silva, 2012, p. 312). 

Fernandes e Castro (2014, p. 65) destacam que “os postos de trabalho ocupados pelos 

haitianos são, na maioria dos casos, de baixa remuneração, com salários que variam entre um 

a um e meio salário mínimo.” De início, ter um trabalho/emprego lhes parece muito positivo, 

independentemente do salário recebido, pois, segundo o que Silva (2012) observara em 

Manaus, eles passam a deixar os abrigos e “começam a alugar casas e pequenas quitinetes, 

onde moram pelo menos três pessoas em cada unidade” (Silva, 2012, p. 310-1). No entanto, 

essa “situação leva alguns a dividir moradias insalubres e a reduzir os gastos ao mínimo 

necessário para sobreviver, fazendo a estadia no país de destino ser pior do que a situação 

vivenciada no Haiti” (Fernandes e Castro, 2014, p. 65). Submetem-se a tais condições, muitas 

vezes, a fim de poder enviar uma maior quantia de dinheiro para a família no Haiti ou para 

pagar dívidas anteriormente contraídas. 

Por outro lado, há vários casos de as empresas contratantes lhes oferecerem 

“gratuitamente” moradia e alimentação, como fez, por exemplo, a mineira Urb Topo, empresa 

da construção civil, que em março de 2012 foi ao Acre recrutar 28 haitianos para a construção 

de uma galeria para uma fábrica de cimentos em Cuiabá (Giffoni, 2012). 

O foco tem sido aqui sobre os haitianos em atividade laboral com vínculo formal, mas 

há também aqueles sem esse vínculo. Entre os 340 participantes da pesquisa de Fernandes 

(2014, p. 63), “dos que trabalhavam no momento da entrevista, 71,9% tinham carteira 

assinada, 2,4% trabalhavam por conta própria e 25,7% exerciam uma atividade no mercado 

informal sem carteira assinada”. Na mesma pesquisa, 20,9% dos entrevistados informaram 

que preferem trabalhar sem carteira assinada por entender que nessa situação os ganhos são 

maiores. Isto é, “uma parcela daqueles que não têm carteira assinada estaria no mercado 



68 

 

informal por vontade própria” (Fernandes, 2014, p. 63). Um dos motivos para os haitianos 

entenderem que no mercado informal podem obter maior renda são os descontos efetuados no 

salário no mercado formal.  

Além dos descontos autorizados por lei, há abusos relativos a salário cometidos pelos 

empregadores. A esse respeito, o coordenador da casa de acolhimento em Manaus, Stênio 

Maciel, manifestou preocupação: “há caso de empresários que não cumprem o prometido em 

relação à remuneração e até pressionam os trabalhadores a aceitarem baixos salários dizendo 

que contarão a outros empregadores que „eles não são bons trabalhadores‟” (Silva, 2012, p. 

311-2). 

Assim, para os haitianos no Brasil, se a inserção no mercado formal é ruim, porque a 

eles são oferecidos, em geral, os empregos com menores salários e que dispensam maior 

qualificação (não reconhecendo, portanto, suas competências e grau de instrução), acrescidos 

os descontos legais, ao recorrerem ao trabalho informal a situação pode ser pior, pois, como 

destaca Pinto (2014, p. 91), ficam privados dos direitos civis que lhes deveriam assistir. 

As condições de trabalho descritas anteriormente e as tantas relações controversas 

entre empregadores e empregados, muitas vezes, vão de encontro às expectativas dos 

haitianos e seu desejo de permanecer no Brasil, desfazendo a ideia de “novo País de morada” 

que haviam construído antes de partir rumo ao Brasil. É sobre algumas das sensações que 

sentem após meses ou anos vivendo aqui que refletiremos no próximo item, procurando expor 

sua condição de minoria no Brasil. 

 

1.9. Nova minoria estrangeira no Brasil: desapontamentos 

 

A voz predominante dos sujeitos haitianos emergida nos textos – sobretudo artigos 

acadêmicos ou jornalísticos – que serviram de base para o presente capítulo nos revela que há, 

de começo, especialmente dois desejos: (a) se fixarem no Brasil com condições de enviarem 

remessas a seus familiares no Haiti; (b) trazerem os demais membros da família para o Brasil, 

mediante o visto de reunião familiar (esse desejo não exclui o primeiro). Essa postura dos 

imigrantes, como expusemos no item 1.3, decorre muito de vários acontecimentos particulares 

ao Haiti, por exemplo: a escassez de trabalho; a falta de segurança; a limitação e precariedade 

do sistema educacional; a não reconstrução da infraestrutura destruída pelo terremoto de 

janeiro de 2010; o lento restabelecimento da normalidade política e econômica haitiana; a 

incapacidade ou impossibilidade governamental de reerguer o País. Nesse contexto, o país de 
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destino se tornara a aposta maior de sobrevivência. É o Brasil como Terra Prometida, o 

Eldorado. 

Havia nos haitianos o desejo de permanecerem no Brasil, mas sem se esquecerem do 

Haiti, naturalmente. Grande parte, senão todos, não sonhavam em voltar a viver na terra natal. 

Por exemplo, em notícia de fevereiro de 2012, da BBC Brasil – Haitianos em SP pensam em 

voltar a seu país só „de visita‟ (Idoeta, 2012) – Margareth Pierre, haitiana, então hospedada na 

Casa do Imigrante em São Paulo, mostra sua dupla relação com Brasil e Haiti: 

Quero ficar aqui, onde a vida é melhor. Lá (em Porto Príncipe, capital do 

Haiti) não tem nada. Tudo desmoronou. Quero ir visitar minha família, sim, 

mas voltar, e (trazê-los) quando tiverem visto. 

 

Por sua vez, o compatriota Robens Valère, também hospedado na mesma Casa, 

naquela ocasião trabalhando como pintor, revela: 

Meu sonho é guardar dinheiro para trazer minha esposa. Meu coração dói 

pela (distância do) meu país, mas quero uma vida melhor. (Idoeta, 2012) 

 

A realidade brasileira, porém, para muitos deles, contrariou as expectativas. Ao longo 

desses anos, é relativamente comum em notícias acerca da imigração haitiana que os 

imigrantes, “mesmo com diploma superior, [aceitem] empregos modestos no Brasil” 

(Macedo, 2014), com baixos salários e sem reconhecimento de suas competências. Poucos 

assumem ocupações compatíveis com sua formação. 

Mas a situação quanto a trabalho viria a se complicar a ponto de muitos não 

conseguirem nem mesmo um baixo salário. Nos últimos anos, sobretudo em 2015, os dois 

principais setores que mais empregavam haitianos – a indústria e a construção civil – sentiram 

o impacto da crise econômica. Na construção civil, por exemplo, de outubro de 2014 a 

outubro de 2015, fecharam-se “385 mil vagas formais, mais de um terço de todos os empregos 

encerrados no país no mesmo período, segundo dados do Caged” (Fagundez, 2015). Nas 

feiras organizadas pela Missão Paz de São Paulo, que reuniam empregadores, o número de 

postos oferecidos foi reduzido substancialmente. Segundo o dirigente do Centro de Estudos 

Migratórios, da Missão Paz, padre Paolo Parise, a previsão era de que em 2015 o número de 

contratados chegasse a apenas 30% do contingente contratado em 2014 (Fagundez, 2015). 

A onda de desemprego pôde ser vista, por exemplo, no Bairro Petrolândia, em 

Contagem, cidade vizinha a Belo Horizonte, onde, em setembro de 2015, moravam cerca de 

250 haitianos, dos quais se estimava que 80% estivessem desempregados (Evans, 2015). Por 

vezes, a sensação é de desapontamento. Desabafa a haitiana Nerline Georges, de 36 anos: 
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Vendi tudo para vir para cá. A minha esperança era de que, aqui, seria a 

terra das oportunidades. Há seis meses estou desempregada e não consigo 

nada. Se soubesse que passaria por tudo isso, não teria vindo. Agora, como 

vou embora, se não tenho mais dinheiro? 

 

Depararam-se, portanto, com a possibilidade real de seus sonhos não se concretizarem 

no Brasil. Na verdade, parte dos haitianos não consegue emprego e pensa em voltar
103

 para o 

Haiti ou migrar para outro país. “De acordo com os haitianos ouvidos pelo Estado de Minas, o 

novo destino dos sonhos para eles, [em setembro de 2015], é o Chile, onde há mais 

oportunidades de emprego e ofertas de vaga” (Evans, 2015). Essa é a imagem do Chile lhes 

vendida, somada ao fato de esse país não lhes exigir visto de turista. Por sua vez, Fagundez 

(2015), em notícia de 11 de outubro de 2015, nos dá conta de que a então situação econômica 

brasileira provocava em imigrantes (não só haitianos) que tentavam refazer a vida no Brasil o 

desejo de voltarem a seus países ou de procurarem outros destinos, como Canadá ou Estados 

Unidos. Mesmo empregados, muitos consideravam a possibilidade de viajar em busca de 

melhores oportunidades, sobretudo porque não conseguiam enviar à família as remessas 

pretendidas, principalmente depois que o dólar disparou em 2015 (Fagundez, 2015). 

Além de sentirem que são mão de obra barata e desvalorizada por empregadores de 

diferentes setores, e de comprovarem os impactos do desemprego, os haitianos, no “novo País 

de morada”, por serem negros, estrangeiros e pobres, tornaram-se vítimas de preconceito, 

xenofobia e violência por parte de brasileiros, o que vai contra todo o imaginário criado desde 

o Haiti sobre o Brasil e o povo que parecia lhes acolher bem. Exemplo disso é o ocorrido no 

dia 1º. de agosto de 2015, quando seis haitianos foram baleados na Baixada do Glicério, 

centro de São Paulo, próximo à Igreja Nossa Senhora da Paz. Por volta das 9 horas da manhã, 

“o autor dos disparos saiu de um carro cinza e atingiu [nas pernas] um haitiano que passava. 

Antes de atirar, [...] o criminoso teria gritado „haitiano!‟” (Brandão e Vieira, 2015). No 

começo da noite, mais quatro homens e uma mulher foram igualmente atingidos (Brandão e 

Vieira, 2015). Outro caso ocorreu em Navegantes (Santa Catarina) em outubro de 2015, 

quando Fetiere Sterlin, de 33 anos, foi morto por golpes de faca desferidos por cerca de dez 

homens. “Segundo o diretor da Associação de Haitianos de Navegantes, João Edson 

Fagundes, „essa não foi a primeira agressão a haitianos na cidade‟” (Silva, 2015). Em 2014, 
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 Mas sem poder realizar o retorno redentor a que refere Stuart Hall. Como desejo tanto individual quanto 

coletivo, “cada disseminação carrega consigo a promessa do retorno redentor” (Hall, 2013, p. 31). Segundo 

Hall, o retorno redentor faz parte do conceito de diáspora dos povos do Caribe. É o desejo de volta latente. 

“Essa interpretação potente do conceito de diáspora é a mais familiar entre os povos do Caribe. Tornou-se 

parte do nosso [diz Hall] recém-construído senso coletivo do eu, profundamente inscrita como subtexto em 

nossas histórias nacionalistas” (Hall, 2013, p. 31). Assim, o imigrante caribenho se desloca com o desejo de 

um dia voltar a compor seu lugar de origem. 
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“„outro rapaz levou cinco tiros e sobreviveu, mas logo saiu do Brasil‟, relatou” (Silva, 2015). 

Sem motivações aparentes para tais crimes, a principal suspeita é de crime de ódio e 

xenofobia. 

Os casos de violência, xenofobia e preconceitos diversos contra os haitianos no Brasil, 

somados à dificuldade de se manterem empregados e os baixos salários que recebem, 

desfazem no sujeito imigrante o imaginário de um Brasil acolhedor e receptivo, e de um lugar 

onde poderiam reconstruir suas vidas, criando-lhes o desejo de ir viver noutro lugar, o que 

nutre a ideia de deslocamento como gênese, que defendemos no item 1.1. Nesse contexto, 

podemos ver os haitianos no Brasil como uma coletividade que se divide: um grupo que está 

migrando novamente e outro que, realizando suas vontades ou contrariando-as, permanecerão 

no Brasil. A esse respeito, “é possível conjeturar que, dada as características do fenômeno 

migratório atual e a lógica das redes migratórias, esse coletivo [haitianos] terá um lugar 

permanente no cenário da imigração no [Brasil], tanto em termos numéricos, quanto 

simbólicos, culturais, econômicos e sociais.” (Cavalcanti, 2014, p. 13)
104

 

Eles já se fixaram em diferentes cidades brasileiras. Essa dispersão, em parte, pode 

facilitar a obtenção do trabalho desejado e o recomeço de suas vidas, mas dificulta-lhes a se 

manterem culturalmente integrados. No Brasil, os haitianos tornaram-se uma minoria 

estrangeira. 

De acordo com o sociólogo Raymond Boudon et al. (1990, p. 160), em seu Dicionário 

de Sociologia, “o termo „minoria‟ tem sempre uma dimensão social e política: na maioria das 

vezes, a minoria constitui um grupo ao mesmo tempo menos numeroso, menos considerado e 

menos poderoso”. Em forma de complemento, o antropólogo argentino, radicado no México, 

Rainer Enrique Hamel (1995, p. 13, tradução nossa), observa que “há um importante acordo 

de que o conceito não se refere só a números [de pessoas], embora o tamanho seja importante, 

mas também às relações de poder”
105

. Desse modo, ao pensarmos os haitianos como minoria 

no Brasil, levamos em conta tanto o número de pessoas, quanto as relações sociais de poder. 

Como minoria, o imigrante é um sujeito sem lugar para si, que ocupa parte do lugar do outro, 

o “dono” do território, e tende a estar hierarquicamente inferiorizado.
106
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 Vivendo no Brasil, para a maioria deles suas vidas no Haiti restam agora como memória para ser vivida nas 

rodas de conversa e em relatos a filhos e netos – memória fortemente presente na vida familiar e social que 

tentam construir em cidades brasileiras. 
105

 “hay un importante acuerdo acerca de que el concepto no se refiere sólo a números, aunque el tamaño sea 

importante, sino a las relaciones de poder”. 
106

 É crucial termos em conta que, habitualmente, há conflitos nas relações entre maioria e minorias, mas tais 

conflitos não são permanentes (Boudon et al., 1990, p. 160). Estabelecem-se também consensos e acordos. 

Trata-se de conflitos e acordos/consensos que, explícita ou implicitamente, aparecem nos discursos como 
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São uma minoria por vários aspectos, inter-relacionados e intercomplementares, os 

quais retomam várias questões abordadas ao longo deste capítulo. 

O primeiro deles é que não são falantes da língua majoritária e oficial, o português. 

Isso os põe socialmente em desvantagem em relação à maioria dos brasileiros, com a quase 

certeza de suas competências intelectuais e laborais não serem reconhecidas, de não 

receberem um bom salário, de não serem bem atendidos no comércio em geral, entre outras 

consequências “tributárias” da(s) língua(s) que falam. 

Para minimizar essa condição inferiorizada dos haitianos em função da língua e 

considerando o peso que tem a competência linguística nas relações sociais e de poder, várias 

instituições em diferentes cidades lhes oferecem aulas de português gratuitamente. Para além 

dessa “questão imediata”, pensa-se também na formação de crianças e adolescentes filhos de 

pais haitianos. A esse respeito, alguns haitianos, reunidos em Brasília, de 8 a 11 de dezembro 

de 2013, com representantes dos principais ministérios
107

 envolvidos com a temática da 

migração haitiana no Brasil, formularam a seguinte recomendação, entre outras: 

Investir esforços para encontrar soluções ao novo problema que a 

imigração faz emergir do ensino do português como segundo língua, 

pois crianças e adolescentes migrantes têm dificuldade de inserção nas 

escolas por não saberem a língua. São necessárias ações e políticas 

voltadas a atender a este desafio, para que o idioma não seja um 

impedimento ao acesso à educação, garantido pela Constituição. 

(Peraza-Breedy e Lussi, 2014, p. 117) 

 

O segundo aspecto é que, em geral, possuem baixa escolaridade. Apesar de vários 

haitianos já terem concluído um curso de graduação e falarem o francês padrão e, também, o 

inglês e/ou espanhol, grande parte deles não concluiu o equivalente ao ensino médio do 

sistema educacional brasileiro. Isso tem como decorrência o trabalho que lhes é ofertado, de 

baixa remuneração e com a possibilidade de exploração indevida de sua mão de obra. 

O terceiro aspecto é que estão, em geral, financeiramente desprovidos, muito em 

função das condições de pobreza vivida no Haiti e dos gastos com coiotes e outros 

exploradores, como também devido ao desemprego mencionado anteriormente. Esse aspecto 

significa, em território brasileiro, um não empoderamento nas relações sociais com os 

brasileiros. 

                                                                                                             
forma de expressão das relações de poder, o que remete ao conceito de luta hegemônica, a ser abordado no 

item 3.5.  Procuraremos levar essas questões para a análise no capítulo 5. 
107

 Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da 

Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Secretaria de 

Direitos Humanos. 
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O quarto aspecto é que são marcadamente negros. Com pouco tempo vivendo no 

Brasil, descobrem que é forte o preconceito de parte dos brasileiros em relação a negros, até 

mesmo em relação ao negro brasileiro, o que contribui para desfazerem o imaginário de que 

os brasileiros são acolhedores e de que o Brasil é um bom lugar para saírem da situação de 

pobreza, viverem e criarem seus filhos. Devido à cor da sua pele (somado ao fato de não 

falarem o português e de possuírem baixa escolaridade), o trabalho que lhes ofertarão, na 

maioria das vezes, são os trabalhos considerados inferiores e de baixa remuneração, como o 

de trabalhador braçal da construção civil, o de gari, o de “chapa” (carregador e descarregador 

de cargas de caminhão), o de doméstica, o de “costureiro” em confecções da região central de 

São Paulo. São trabalhos, muitas vezes, marcados pela exploração da mão de obra. Apesar 

disso, mas sem melhoria significativa da remuneração, muitos conseguem trabalho em 

indústrias de pequeno e médio porte com registro e respeito ao horário de trabalho. 

Esses quatro aspectos – e possivelmente outros –, a nosso ver, contribuem para que 

estejam e se mantenham na posição de enfraquecidos, hierarquicamente inferiorizados nas 

relações sociais e de poder, e, por vezes, submissos na interação com brasileiros em geral, 

empregadores ou não. São quatro aspectos que sustentam a percepção que temos de serem os 

haitianos uma minoria no Brasil. 
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2. CÍRCULO DE BAKHTIN: TEORIA DIALÓGICA DO DISCURSO 

 

A teoria do Círculo de Bakhtin sobre a linguagem nos seus mais diferentes usos 

mostra-nos que a vida social e cotidiana, no que tange à comunicação humana, é organizada e 

norteada por regras, mas também mutável e repleta de intersecções e forças diversas. Essas 

características podem sugerir que vivemos paradoxalmente num mundo de múltiplas relações 

socioverbais. Mas não. Na verdade, o aparente paradoxo – e talvez aparente “desorganização” 

– da vida social e cotidiana é parte de sua organização. Isso veremos ao longo deste capítulo 

percorrendo alguns conceitos-chave postos pelo Círculo de Bakhtin, por exemplo, esferas 

sociais, gêneros do discurso, enunciado, interdiscurso, dialogismo, vozes sociais, sujeito. 

Para os membros do Círculo – especialmente Mikhail Mikhailovitch Bakhtin, Pável 

Nikoláievitch Medviédev e Valentin Nikolaevich Volochinov –, entre o discurso da ideologia 

do cotidiano e o discurso das esferas ideologicamente constituídas, sobretudo da esfera 

literária, há forte relação, no sentido de esse discurso “se constituir” a partir daquele. De 

modo específico, as múltiplas relações dialógicas existentes na ideologia do cotidiano são 

“transpostas” para a obra literária – o romance, em especial – pelo autor. Assim, o romance é 

dialógico não apenas em seu interior, mas também com o mundo exterior: o mundo real, a 

vida cotidiana e outras obras romanescas ou não-romanescas. Na perspectiva do analista, 

Bakhtin argumenta que a compreensão do processo ocorrente no discurso da vida cotidiana 

contribui sobremaneira para a compreensão do processo ocorrente no discurso da literatura. 

Esse entendimento sobre as relações dialógicas não é uma espécie de criação do 

Círculo, é apenas um modo pertinente de perceber a realidade do ser humano – isto é, à vida 

humana é intrínseco e inevitável o diálogo –, como podemos ler em Problemas da poética de 

Dostoiévski (PPD), livro de 1929 em que Bakhtin (2010a) se dedica a examinar obras 

literárias do escritor russo do século XIX Fiodor Dostoiévski, especialmente o romance 

polifônico, tipo de discurso romanesco criado por Dostoiévski. Aqui damos relativa ênfase a 

PPD pelo fato de entendermos que esse livro, de certo modo, catalisa – sem se limitar a esse 

processo de catalisação – a ampla teoria dialógica sobre o discurso e o sujeito posta pelos 

membros do Círculo. Mas, ao longo deste capítulo recorreremos a outros textos de Bakhtin, 

assim como a textos de Volochinov e de Medviédev. São obras fundamentais para melhor 

compreensão da complexa rede de conceitos ativados a cada ato de comunicação verbal que 

empreendemos em nossa vida pública e social ou íntima e particular. 

Sobre essa condição dialógica central do ser humano, posiciona-se Bakhtin (2010a, p. 

329): “A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo 
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inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc.”. A vida humana constitui-se num grande tecido dialógico e 

integra o simpósio universal (inconcluso e indelimitável). Esse status do diálogo, fenômeno 

incondicional do ser humano, foi visto e intensamente sugado pelo romancista Dostoiévski, 

sobre o qual afirma Bakhtin (2010a, p. 335): “Dostoiévski descobriu a natureza dialógica da 

vida social, da vida do homem. Não está preparado o ser cujo sentido o escritor deve revelar, 

é inacabável o diálogo com o sentido polifônico em formação.”  

Sem o diálogo o homem perde existência. O indivíduo que se volta e permanece em si 

não se constrói como vida intelectual. Nenhum homem encontrará sua plenitude humana em 

si mesmo. Todo indivíduo é altamente dependente da consciência de outros indivíduos. O 

outro constrói e integra o eu, como argumentaremos na parte final deste capítulo. 

O diálogo – constituinte do homem e sua consciência – integra a palavra e nela é 

totalmente aplicado. Embebida de vozes, a palavra passa a fazer parte do mesmo tecido 

dialógico da vida humana e do mesmo simpósio universal. Essência e núcleo maior do 

homem e sua linguagem, as relações dialógicas penetram todo o emprego de uma língua 

(independente de seu status político e sociocultural), assim como todas as manifestações 

humanas, quer de ordem verbal, quer de ordem gestual, musical ou pictural. 

O diálogo – que inclui as réplicas do diálogo composicionalmente expresso, mas que 

também vai além – é o princípio de maior importância nos estudos bakhtinianos.  

Ao pôr em destaque as relações dialógicas, os membros do Círculo propõem uma nova 

teoria, disciplina ou campo de estudo, a metalinguística, cujo objeto são exatamente as 

relações dialógicas, inclusive aquelas do interior do homem. Surgida das consciências e das 

mãos dos membros do Círculo na primeira metade do século XX, a metalinguística viria a 

contribuir para a modificação, de um modo geral, da visão sobre a língua e a fala/escrita no 

decorrer da segunda metade do mesmo século.  

Na visão do Círculo, a metalinguística viria a se juntar à linguística, mas também a ela 

estabelecer fortes contrapontos. Em PPD, no capítulo “O discurso em Dostoiévski”, Bakthin 

assim sintetiza sua concepção de metalinguística: 

temos em vista o discurso, ou seja, a língua em sua integridade concreta e 

viva, e não a língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de 

uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida 

concreta do discurso. Mas são justamente esses aspectos, abstraídos pela 

linguística, os que têm importância primordial para os nossos fins. Por esse 

motivo as nossas análises subsequentes não são linguísticas no sentido 

rigoroso do termo. Podem ser situadas na metalinguística, subentendendo-a 

como um estudo – ainda não constituído em disciplinas particulares definidas 
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– daqueles aspectos da vida do discurso que ultrapassam – de modo 

absolutamente legítimo – os limites da linguística. As pesquisas 

metalinguísticas, evidentemente, não podem ignorar a linguística e devem 

aplicar os seus resultados. A linguística e a metalinguística estudam um 

mesmo fenômeno concreto, muito complexo e multifacético – o discurso –, 

mas estudam sob diferentes aspectos e diferentes ângulos de visão. Devem 

completar-se mutuamente, e não se fundir. Na prática, os limites entre elas são 

violados com muita frequência. (Bakhtin, 2010a, p. 207) 

 

O “confronto” explicitado aqui da metalinguística com a linguística coloca em 

destaque os elementos da língua – a palavra e a oração, especialmente – e o tratamento lhes 

dado tanto pela linguística quanto pela metalinguística. Alguns pontos relativos a esse 

tratamento (pertinentes ao presente estudo) serão expostos ao longo deste capítulo. 

Ao discutir seus conceitos e propor uma teoria dialógica do discurso e do sujeito, os 

membros do Círculo mostram os pontos frágeis de outras abordagens teóricas em voga 

naquele momento (primeira metade do século XX), estabelecendo-lhes contrapontos e 

aproveitando delas elementos que julgavam relevantes para a metalinguística. Isso ocorreu, 

por exemplo, em relação à linguística de então, cujo principal nome é o suíço Ferdinand de 

Saussure. Enquanto para a metalinguística as relações dialógicas são o elemento formador da 

língua e da comunicação verbal, para a linguística de então o foco está sobre as formas 

linguísticas, a sintaxe, a frase, a oração isolada de qualquer uso concreto e real. A esse 

respeito podemos notar a postura do Círculo – em Marxismo e filosofia da linguagem, livro de 

1929 – nas seguintes palavras de Volochinov/Bakhtin (1992, p. 104): “A estrutura da 

enunciação [enunciado] completa é algo cujo estudo a linguística deixa para outras 

disciplinas: a retórica e a poética. Ela própria é incapaz de abordar as formas de composição 

do todo.” Incapaz porque, para a linguística de então – mas não necessariamente para 

Saussure, haja vista a discussão atual acerca de suas ideias e da autoria do Curso de 

Linguística Geral –, a enunciação/enunciado não é objeto de estudo e de análise, mas sim os 

elementos do sistema linguístico.
108

 

Ao se voltar para os elementos linguísticos (sintáticos, morfológicos, lexicais e 

outros), a linguística afastou-se da língua viva e dialógica, afastou-se dos enunciados 

concretos e de suas funções socioideológicas, “ignorando” as formas peculiares de como cada 

enunciado se organiza e se realiza no campo amplo da vida humana e do simpósio universal. 

A esse respeito, Medviédev (2012, p. 142) – em O método formal nos estudos 

literários: uma introdução crítica a uma poética sociológica, livro de 1928 – manifesta 
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 Relações dialógicas dizem respeito a enunciado(s). Ao longo deste estudo empregaremos muitas vezes o 

termo texto, de forma intercambiável a enunciado. 
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criticamente: “a língua e os elementos linguísticos são indiferentes à verdade cognitiva, à 

beleza poética, à permanência política”, assim como à luta hegemônica, ao controle dos 

poderosos das práticas discursivas, às relações de poder e de abuso de poder. 

Diferentemente, a metalinguística toma como eixo central o enunciado, que se 

constitui, por excelência, de relações dialógicas. É no enunciado onde a metalinguística funda 

seus pilares. Podemos perceber a relevância do enunciado (em detrimento da concepção de 

língua tomada estritamente como sistema) nos estudos bakhtinianos, por exemplo, em “Os 

gêneros do discurso” – ensaio do início dos anos 1950, em forma de esboço e nunca 

desenvolvido pelo autor –, capítulo de Estética da criação verbal: “O estudo da natureza dos 

enunciados e dos gêneros discursivos é, segundo nos parece, de importância fundamental para 

superar as concepções simplificadas da vida do discurso, do chamado „fluxo discursivo‟, da 

comunicação, etc.” (Bakhtin, 2010b, p. 269). É com o estudo do enunciado como unidade da 

comunicação discursiva que podemos melhor compreender a natureza das unidades da língua. 

Isto é, o estudo das relações dialógicas do homem incorpora o estudo das palavras e orações, 

entre outras unidades do sistema linguístico. 

Embora os membros do Círculo tenham como foco especialmente a literatura e os 

objetos da esfera artístico-cultural, os estudos referidos aqui oferecem suporte teórico 

pertinente para se pensarem os gêneros da esfera jornalística. Verdade é que tal aproximação 

carece de um olhar crítico e atento sobre a teoria bakhtiniana, no sentido de não tomarmos 

considerações do texto literário como automaticamente válidas para o texto jornalístico. A 

propósito, uma das características do campo literário e suas obras é refratar a refração de 

outros campos, o que não faz o campo jornalístico. 

 

2.1. As esferas sociais e a ideologia do cotidiano: fronteiras e intersecções 

 

Volochinov/Bakhtin denomina “a totalidade da atividade mental centrada sobre a vida 

cotidiana, assim como a expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano” (1992, p. 118): é 

o dia a dia sem compromissos formais, o dia a dia espontâneo e descontraído. E denomina os 

sistemas ideológicos constituídos, esferas (também campos ou domínios). Entre esses 

sistemas estão: a arte, a moral, o direito, a ciência, a religião, a educação, a esfera jornalística. 

As esferas são sociais, são campos da criação intelectual, dizem respeito diretamente ao 

intelecto, ao pensar e à atividade humana, sobretudo a de âmbito social.
109
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 Essas questões serão, ao menos em parte, retomadas no capítulo 3. 
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A ideologia do cotidiano e as esferas sociais não estão dissociadas. Pelo contrário, as 

esferas “conservam constantemente um elo orgânico vivo com a ideologia do cotidiano, 

alimentam-se de sua seiva” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 119). E essa seiva está no uso da 

língua viva e na interação socioverbal dos sujeitos. Se afastadas da ideologia do cotidiano, as 

esferas “morrem, assim como morrem, por exemplo, a obra literária acabada ou a ideia 

cognitiva se não são submetidas a uma avaliação crítica viva” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 

119). Percebemos aí que falar de esferas sociais e ideologia do cotidiano implica falar dos 

textos produzidos e empregados nos seus diferentes âmbitos. E estabelecer esse vínculo com 

os textos significa tratá-los como gêneros do discurso (que abordaremos no próximo item). 

É interessante observar que a ideologia do cotidiano e seus elementos não se vinculam 

exclusiva e necessariamente a uma ou outra esfera ideológica específica. Na verdade, a 

ideologia do cotidiano e seus elementos estão permanentemente à disposição de todas as 

esferas sociais, das forças e dos sujeitos que nelas atuam. Por exemplo, a comunicação na 

vida cotidiana estabelece vínculos com as diversas esferas sociais, cada qual com ideologias 

específicas e formalizadas, o que torna esse tipo de comunicação muito rico e importante na 

comunicação ideológica em geral. 

Isso significa que, quando enfocamos as esferas sociais, suas obras ou os sujeitos que 

as produzem, devemos estar com os olhos atentos às diversas contribuições advindas da vida 

cotidiana, assim como à relação bidirecional da vida com as esferas. 

A ideologia do cotidiano, segundo Volochinov/Bakhtin (1992, p. 119), divide-se em 

dois níveis, “determinados pela escala social que serve para medir a atividade mental e a 

expressão, e pelas forças sociais em relação às quais eles devem diretamente orientar-se”. O 

nível inferior é o que “desliza e muda mais rapidamente”. Nesse nível estão “as atividades 

mentais e pensamentos confusos e informes que se acendem e apagam na nossa alma, assim 

como as palavras fortuitas ou inúteis” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 120). 

Os níveis superiores, diferentemente, “estão em contato direto com os sistemas 

ideológicos, são substanciais e têm um caráter de responsabilidade e de criatividade. São mais 

móveis e sensíveis que as ideologias constituídas” (as esferas), mas não tão móveis e sujeitos 

ao apagamento quanto o nível inferior. Esses níveis superiores são úteis às esferas 

ideológicas, pois as forças sociais e intelectuais diversas que as integram, quando surgem, 

“encontram sua primeira expressão e sua elaboração ideológica nesses níveis” (p. 120). E 

mais, as esferas “cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano” e, em retorno, exercem 

sobre esta “uma forte influência e dão assim normalmente o tom a essa ideologia” 

(Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 119), melhor, a seus níveis superiores. 
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A esse respeito, enfocando a relação da ideologia do cotidiano com a esfera literária, 

Medviédev (2012, p. 221-2) assevera: “Aquilo que hoje ocupa uma posição externa em 

relação à literatura e representa uma realidade extraliterária amanhã poderá fazer parte da 

literatura como seu fator construtivo interno. Já aquilo que hoje é literário amanhã poderá 

tornar-se uma realidade extraliterária.” 

Embora ocorra essa troca de lugar das ideias e dos fatos, por exemplo, a literatura e a 

vida cotidiana não deixam de ser cada uma delas uma área singular. Elas se aproximam, 

interagem e permitem o trânsito de seus elementos, mas não se unificam. Ideias e fatos da 

ideologia do cotidiano interagem ativamente com a literatura, com uma obra literária 

específica, de diferentes modos possíveis: de contradição, de complemento, de endossamento. 

Essa espécie de troca entre as esferas e a ideologia do cotidiano é também diversa pela 

esfera em si. A troca do cotidiano com a esfera educacional, por exemplo, é diferente do que 

ocorre em relação à esfera literária, assim como é singular a troca do cotidiano com a esfera 

jornalística, política ou religiosa. “Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio 

modo de orientação para a realidade e refrata [interpreta] a realidade à sua própria maneira. 

Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida social” (Volochinov/Bakhtin, 

1992, p. 33). No caso do campo jornalístico, por exemplo, sua função é, em princípio, 

informar o leitor, telespectador ou internauta (com o advento da internet), mas também 

esclarecer e formar opinião, enquanto a esfera acadêmica, por exemplo, tem como função a 

formação crítica do conhecimento. 

Percebemos, portanto, que, com os conceitos de ideologia do cotidiano e de esferas 

ideologicamente constituídas, os membros do Círculo mostram que nossas interações 

socioverbais ocorrem seguindo regras historicamente estabelecidas, as quais são flexíveis e 

necessariamente adaptáveis ao contexto de realização. Em tempo, é também flexível a 

“obediência” dos sujeitos a tais regras. 

As esferas sociais dizem respeito à vida social concreta (pública ou privada), onde os 

seres humanos realizam de fato sua criação intelectual e criatividade ideológica. Isso tem 

implicações diversas no modo de percebermos as esferas. Por exemplo, não existe em 

qualquer campo/esfera/domínio social e cultural um território interior, isolado do mundo 

exterior. Em verdade, todo campo “está inteiramente situado sobre fronteiras, fronteiras que 

passam por todo lugar, através de cada momento seu, e a unidade sistemática da cultura se 

estende aos átomos da vida cultural, como o sol se reflete em cada gota”, defende Bakhtin 

(2010c, p. 29) em “O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária”, 

ensaio de 1924, integrado ao livro Questões de literatura e estética: a teoria do romance. 
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Embora, metodologicamente, as esferas possam ser vistas entre si como estanques, 

essa percepção é problemática, pois a vida sociocultural e humana não é fragmentada a esse 

modo. A vida sociocultural cotidiana muitas vezes parece uma grande mescla de elementos e 

forças de diferentes sistemas ideológicos constituídos. Isso se deve, em grande medida, à 

natureza dialógica do ser humano. O homem – sujeito e ser social que é – constitui-se (em 

especial, sua consciência) na confluência de diferentes forças socioculturais: religiosa, ética, 

política, econômica, jurídica, artística, jornalística, educacional, recreativa. Tal constituição 

advém do fato de ele transitar por diferentes esferas, utilizando dos diferentes elementos que 

as constituem, atuando verbalmente sob as orientações de mais de uma delas. 

Desse modo, um domínio cultural deve ser entendido como algo que existe na 

intersecção de múltiplas fronteiras. Essa intersecção se fundamenta no fato de que cada ato 

criativo está necessariamente em correlação com outros atos criativos – atos que sempre 

implicam uma tomada de posição axiológica no mundo e integram o todo do mundo. 

As esferas, portanto, imbricam-se e têm suas fronteiras fluidas. Um fenômeno 

sociodiscursivo que, a nosso ver, contribui para isso é o fato de os sujeitos assumirem 

posições ideológicas inerentes não apenas à esfera “em que se encontram” ao falar ou 

escrever, mas também a uma ou mais esferas, simultaneamente. Por exemplo, num artigo de 

opinião, o enunciador, professor universitário, tende a empregar valores e posições 

ideológicas típicas da esfera acadêmica, mas, ao mesmo tempo, também valores e posições 

ideológicas típicas da esfera jornalística, da ideologia do cotidiano (por exemplo, em 

referência ao grupo minoritário que porventura defenda), e, possivelmente, da esfera política 

ou jurídica. 

Outro fenômeno que, também, contribui para as esferas como tais é o fato de os 

sujeitos, carregados de valores, transitarem de uma esfera a outra, valorando e concretizando 

em enunciados seus dizeres, sempre seguindo as orientações de dada esfera. Nesse transitar, 

eles levam elementos (por exemplo, modos de dizer, de nomear, de valorar, de referir e de 

categorizar) de uma esfera para outra, que são readaptados à esfera acolhedora. Ao mesmo 

tempo, esses elementos recém-chegados alimentam, em parte, essa esfera que os acolhe. 

No entanto, nenhuma esfera sofre mudanças radicais a ponto de se tornar esfera nova. 

Isso não ocorre, pois a esfera não se constitui por ação de um sujeito isolado e nem por 

iniciativa planejada de um grupo de falantes. Na verdade, cada esfera se constitui pelo arranjo 

histórico e sociocultural dos elementos que a compõem, em que uma série de ações 

relativamente estáveis de falantes e autores (sujeitos sociais que são) se tornam recorrentes. 
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A exemplo dos sujeitos transeuntes, entendemos que a obra verbal leva elementos de 

uma esfera para a outra, os quais, também, se submetem e se readaptam à esfera acolhedora. 

Nesse deslocar-se, não podemos esquecer que a obra perde elementos relativos à esfera 

inicial. Isso porque cada obra/texto (enunciado, como a trataremos ainda neste capítulo) se 

compõe, sobretudo, de elementos relativos à esfera de sua criação e/ou de sua existência 

típica. A obra/texto perde, mas, ao mesmo tempo, ganha elementos da esfera acolhedora. 

Adequa-se. Exemplo disso é o que ocorre com um artigo de opinião ou uma notícia – 

originalmente publicados no jornal do dia tal, inseridos num contexto específico e com 

funções específicas – que passam a ser lidos na esfera escolar ou jurídica, por exemplo. Isto é, 

nessas novas esferas, tanto o artigo de opinião quanto a notícia passam a cumprir novas 

funções, relativas à esfera acolhedora. 

Em síntese, a chegada dos sujeitos e dos textos à nova esfera faz com que ela vá se 

redefinindo sócio-histórica e ideologicamente, o que nos permite asseverar que as esferas são 

dinâmicas e constantemente construídas, quase sempre de modo imperceptível aos sujeitos.  

Esse transitar da obra verbal – ato cultural e enunciado que é – tende a fortalecê-la e a 

revitalizá-la. “Todo ato cultural vive por essência sobre fronteiras: nisso está sua seriedade e 

importância; abstraído da fronteira, ele perde terreno, torna-se vazio, pretensioso, degenera e 

morre” (Bakhtin, 2010c, p. 29). Isto é, o enunciado transita entre esferas, pertencendo a todas 

elas (ainda que em tempos distintos, como ocorre, por exemplo, com cartas pessoais trocadas 

entre dois escritores amigos que, após décadas ou séculos, são lidas como objetos literários), 

e, assim, localiza-se nas suas fronteiras. Apesar disso, didatizamos e tendemos a compreender 

determinada obra verbo-cultural como pertencente a uma esfera específica, utilizando de 

critérios facilitadores à clareza, válidos tanto para o enunciador e grupos sociais – embora 

esses em geral não vinculem necessariamente as obras às esferas – quanto para o analista. 

Reiterando esse estar na fronteira, lembramos com Faraco (2003, p. 107): “como os 

sujeitos são pluriativos (envolvem-se em múltiplas dessas esferas da atividade humana), são 

também seres que transitam por múltiplos gêneros do discurso, isto é, realizam seu dizer por 

meio de diferentes gêneros correlacionados às diferentes esferas da atividade”.  

Os gêneros do discurso são nosso assunto seguinte. 
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2.2. Os gêneros do discurso 

 

Toda esfera social se constitui, em parte e sobretudo, pela linguagem em uso. Cada 

esfera orienta esse uso de modo a lhe dar um caráter e uma forma peculiar, sem, contudo, 

desconsiderar a unidade nacional de uma língua. Nesse vínculo de esfera e uso se formam os 

gêneros do discurso. 

A relação entre língua e gênero é tão intensa e visceral que qualquer elemento 

estritamente linguístico ganha vida, de forma real e concreta – como parte de uma língua 

(social, viva e componente da vida social de um grupo de falantes) –, apenas após ser 

elemento constituinte de um gênero, embora os sujeitos usuários da língua não percebam 

fenômeno tão importante para si mesmos. Sobre essa condição do elemento linguístico 

observa Bakhtin (2010b, p. 268): “Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) 

pode integrar o sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 

experimentação e elaboração de gêneros e estilos”. Subjacente a tal condição está o fato de o 

elemento linguístico (fonético, léxico, sintático, morfológico), na perspectiva do sistema de 

determinada língua, ser fixo, pouco flexível, quase permanente, embora tenha surgido – 

digamos, despretensiosamente – em algumas primeiras práticas orais ou escritas (todas 

gêneros discursivos), as quais em geral não conseguimos identificar não mais que vagamente. 

Isto é, a origem exata das formas da língua filólogos e linguistas não podem saber. 

Diferentes da língua, os gêneros são relativamente dinâmicos, próprios à mudança. 

“Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, são bem mais mutáveis, flexíveis e 

plásticos; entretanto, para o indivíduo falante eles têm significado normativo, não são criados 

por ele mas dados a ele” (Bakhtin, 2010b, p. 285). Isto é, o sujeito-enunciador, desde a 

infância e por toda a vida, necessariamente precisa acolher e incorporar à sua vida 

comunicativo-interacional os gêneros discursivos já existentes ou que venham a ser criados 

por sua comunidade. Ele precisa adaptar-se a eles, compreender o máximo possível a 

mutabilidade, flexibilidade e plasticidade que os gêneros têm na realidade da vida social para, 

assim, poder participar, de fato, dessa vida e poder comunicar-se (de forma oral e/ou escrita) 

adequadamente e com êxito na comunidade na qual se insere. Trata-se de um processo de 

aprendizagem que implica saber atuar na ideologia do cotidiano (na vida privada, íntima, 

informal) e nas diferentes esferas sociais, cumprindo adequadamente as regras e orientações 

de cada uma delas. 

Esse aprendizado ao qual todo indivíduo deve submeter-se é, em parte, devido à 

historicidade dos gêneros, que implica uma série de especificidades possíveis a cada uso de 
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um ou outro gênero. São especificidades e variações diversas que se formam no processo de 

evolução histórica do gênero. Nelas a essência de cada gênero realiza-se e revela-se em toda a 

sua plenitude. Cabe ao sujeito-artista (ou ao homem em geral) o domínio de tais 

especificidades e variações, para a melhor “aplicação” de dado gênero. Aí estará seu êxito 

tanto na interação socioverbal imediata quanto no simpósio universal. “Quanto mais pleno for 

o acesso do artista a todas essas variações, tanto mais rico e flexível será o domínio que ele 

manterá sobre a linguagem de um dado gênero (pois a linguagem de um gênero é concreta e 

histórica)” (Bakhtin, 2010a, p. 162). 

A historicidade e o passado que cada gênero carrega em si contribuem 

substancialmente para sua vitalidade. Se cada uso particular e individual o mantém vivo – 

pela renovação –, a manutenção do seu passado lhe garante existência ao longo dos anos, no 

grande tempo. Nesse sentido, afirma Bakhtin (2010b, p. 282): “Falamos apenas através de 

gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas relativamente 

estáveis e típicas de construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros do 

discurso orais (e escritos).”  

O enunciador, munido de intenção provocativa de resposta, de vontade discursiva (da 

qual trataremos no item subsequente), ao falar ou escrever, faz escolha de certo gênero de 

discurso, o que lhe confere a condição de enunciador ativo (sujeito, como veremos no item 

2.8), mas não com autonomia absoluta. “Essa escolha é determinada pela especificidade de 

um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais (temáticas), 

pela situação concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 

participantes, etc.” (Bakhtin, 2010b, p. 282). Fazer uma escolha bem feita pode significar ao 

enunciador obter sucesso no seu projeto de discurso (que também abordaremos no item 

subsequente), nas suas intenções de comunicação, na sua empreitada de interação socioverbal. 

Tal escolha se dá como atuação numa esfera social específica, mas também à ideologia 

do cotidiano. Entre os gêneros da ideologia do cotidiano, estão: os cumprimentos diários, as 

conversas de corredor, as reações verbais ante os fatos do dia a dia, as expressões do discurso 

interior, os bilhetes afixados na geladeira, as cartas entre familiares ou amigos. 

A escolha de gênero implica a existência de um destinatário (enunciatário) específico, 

real ou imaginário e hipotético. Também esse aspecto é determinado por uma ou outra esfera 

– ou pela ideologia do cotidiano. “Cada gênero do discurso em cada campo da comunicação 

discursiva tem a sua concepção típica de destinatário que o determina como gênero” (Bakhtin, 

2010b, p. 301). 
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Na perspectiva do analista, é fundamental levarmos “em conta a relação do falante 

[enunciador] com o outro e seus enunciados (presentes e antecipáveis)”, sem o quê “é 

impossível compreender o gênero ou estilo do discurso” (Bakhtin, 2010b, p. 304). O estilo é 

uma das características dos gêneros e contribui para a distinção entre eles; é elemento 

constituinte do gênero e da sua realização em enunciados. O estilo diz respeito aos elementos 

linguísticos típicos de um gênero, quer aqueles elementos mínimos e particulares, quer 

aqueles gerais e amplos.
110

 

É provável que todo pesquisador de gêneros discursivos se sinta motivado a elencá-

los, de uma ou outra esfera, ou a discutir a existência de determinado gênero em dada cultura. 

Mas logo se vê diante de uma tarefa, muito provavelmente, injustificável, infrutífera. Embora 

sejam os gêneros quantificáveis, seria quase impossível elencar, por exemplo, os gêneros que 

o indivíduo letrado usa na sua vida adulta. O que torna essa “tarefa impossível” são a grande 

heterogeneidade e mutabilidade dos gêneros, orais e escritos, entre os quais se incluem da 

breve réplica do diálogo cotidiano ao extenso discurso político ou palestra acadêmica, do 

curto provérbio ao longo romance ou tese de doutoramento, dos gêneros correntes e 

socialmente enraizados aos gêneros alternativos ou “subversivos”. 

Essa diversidade (e riqueza!) dos gêneros é infinita, pois “são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é 

integral o repertório de gêneros do discurso” (Bakhtin, 2010b, p. 262). Consonante ao 

desenvolvimento e complexidade de cada campo cresce e diferencia-se seu repertório de 

gêneros. Exemplo disso ocorre com a esfera jornalística na sociedade pós-moderna. O 

advento da internet e a consequente difusão de suas várias ferramentas têm modificado 

diferentes aspectos dos gêneros jornalísticos. 

A heterogeneidade dos gêneros é ampla. Eles envolvem todo e qualquer uso 

linguístico, toda e qualquer comunicação verbal entre dois ou mais interlocutores. Desse 

modo, qualquer definição de gênero só pode ser pela generalidade e por traços típicos. Trata-

se de uma condição conceitual assim prevista por Bakhtin (2010b, p. 293): “Os gêneros 

correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, por conseguinte, 

a alguns contatos típicos dos significados das palavras com a realidade concreta em 

circunstâncias típicas.” [...] “No gênero a palavra ganha certa expressão típica.” 
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 O estilo dos gêneros da esfera jornalística, por exemplo, será, em parte, objeto de nossa análise, em que 

focalizaremos expressões referenciais. 
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Uma distinção de importância especial feita por Bakhtin é entre gêneros primários e 

gêneros secundários. Os primeiros são predominantemente da ideologia do cotidiano, 

enquanto os outros são predominantemente de um ou outro campo ideológico. Apesar disso, 

os primários (e respectivos enunciados) não são necessariamente mais simples do que os 

secundários, diferentemente do que talvez pareça. 

Há um diálogo direto entre eles: os secundários se formam incorporando os primários. 

Por exemplo, a notícia ou o artigo de opinião podem ter em seu meio a fala (vista como 

réplica do diálogo) do sujeito objeto da notícia. Mas, nesses casos, tanto o autor da réplica ou 

da notícia ou artigo de opinião criaram cada qual um todo único, um enunciado particular. Isto 

é, a réplica do diálogo do entrevistado é um enunciado único ao ser proferido, assim como a 

notícia, a carta, o bilhete familiar ou um romance são cada qual enunciado único ao serem 

escritos. O fato de um enunciado complexo, como a notícia, incorporar outros enunciados não 

significa que tais enunciados possam ser delimitados individualmente no interior da notícia. 

Esses enunciados integrantes não podem ser compreendidos isoladamente, pois não existem a 

esse modo. 

 

O conceito de gêneros do discurso está intimamente ligado a outro conceito crucial 

nos estudos dos membros do Círculo: é o de enunciado. Falar de gêneros implica falar, direta 

ou indiretamente, de enunciados (ainda que o autor da exposição opte pela omissão da 

nomenclatura). Como os gêneros, os enunciados repetem e mantêm, ao longo do tempo, certas 

características – formais, estilísticas, conteudísticas, contextuais, intencionais, interacionais – 

e, simultaneamente, modificam ou incorporam outras características. Ou seja, como gênero, 

todo enunciado prima tanto pela permanência quanto pela renovação das características do 

gênero, embora essa renovação, a cada enunciado, ocorra de modo sutil. 

Os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, cuja elaboração ocorre sob 

orientações de dado campo de uso da língua, de dada esfera social, ou da ideologia do 

cotidiano. Desse modo, todo enunciado reflete as condições específicas e as finalidades do 

campo em que se insere, tanto no que tange a seu conteúdo temático, a seu estilo de 

linguagem (os elementos lexicais e gramaticais) e, acima de tudo, a sua construção 

composicional, o que dá a todo enunciado um caráter de ineditismo, tornando-o individual, 

particular e irrepetível. Para Bakhtin (2010b, p. 261-2), “esses três elementos – o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um campo da comunicação.” 
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Dedicamos o próximo item às características gerais e peculiaridades do enunciado, 

com o intuito de melhor compreendê-lo. 

 

2.3. As peculiaridades do enunciado 

 

Em estudos do discurso em geral, dois conceitos que quase sempre estão presentes são 

o de enunciação e o de enunciado. O primeiro diz respeito ao processo de produção do 

discurso, enquanto o segundo diz respeito ao produto desse processo – isso grosso modo. Em 

algumas linhas dos estudos discursivos é pertinente – por vezes, crucial – a distinção entre 

esses dois conceitos, como ocorre na Linguística da Enunciação. Essa distinção é necessária e 

se justifica, em parte, pelas particularidades enunciativas sobre as quais se voltam as 

pesquisas aí realizadas. 

Para o Círculo de Bakhtin, por exemplo, tal distinção não é relevante, ainda que alguns 

pesquisadores optem por fazê-la. Acerca dessa “postura bakhtiniana”, Paulo Bezerra, tradutor 

de várias obras de Mikhail Bakhtin, atenta, em nota de rodapé, que “Bakhtin não faz distinção 

entre enunciado e enunciação, ou melhor, emprega o termo viskázivanie quer para o ato de 

produção do discurso oral, quer para o discurso escrito, o discurso da cultura, um romance já 

publicado e absorvido por uma cultura, etc.” (Bakhtin, 2010b, p. 261) 

Na mesma esteira de Bakhtin, empregamos ao longo deste estudo o termo enunciado. 

Se ocorrer de empregarmos enunciação, será como termo intercambiável ao primeiro. É nessa 

esteira que fazemos a seguir, centrados na teoria dialógica bakhtiniana, uma exposição das 

peculiaridades do enunciado, cujo uso tomamos nesta tese como equivalente a texto, termo 

usado, por exemplo, por Fairclough (2001, 2003), como abordaremos no capítulo 3. 

O enunciado se constitui como unidade de comunicação falada ou escrita de extensão 

e de conteúdo, dentre outros elementos composicionais, muito variados: ele vai de uma 

palavra única pronunciada como cumprimento (Olá!) ou escrita numa placa na biblioteca ou 

hospital (Silêncio!) a um longo romance. Se a extensão e o conteúdo, por exemplo, podem 

variar tanto, há de haver critérios para definir (e identificar, pensando na perspectiva do 

analista do discurso) onde começa e onde termina um enunciado, para definir/identificar sua 

composição, para definir/identificar seu conteúdo e sentido, para definir/identificar sua 

relação com a realidade, com o contexto sociocultural e o meio social onde se dá a 

comunicação. Tais critérios são postos de forma evidente pelo Círculo de Bakhtin, os quais 

têm muito a ver com a organização da nossa comunicação diária oral ou escrita, quer nas 

situações informais e corriqueiras, quer nas situações formais e, para muitos cidadãos, raras. 
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Tais critérios têm muito a ver com a organização das nossas interações socioverbais da 

ideologia cotidiana e das esferas ideologicamente constituídas. São critérios que se aplicam a 

todo e qualquer enunciado e que orientam um amplo conjunto de aspectos discursivo-textuais: 

esse nos parece ser a grande valia do conceito de enunciado bakhtiniano. 

Esses critérios são, em termos bakhtinianos, peculiaridades que asseguram ao 

enunciado a condição de “unidade real e concreta de comunicação” e o distinguem das 

unidades da língua, entendida como sistema. Diferentemente do enunciado, a palavra e a 

oração, por exemplo, são unidades desprovidas, dentre vários aspectos discursivos, das forças 

do contexto socioverbal, das intenções e entonação do homem-falante, das orientações de 

qualquer esfera. Seria a palavra fora da boca do falante, que não interessa à metalinguística. 

As peculiaridades são três e “atuam” de forma integrada e simultânea. São 

características básicas que os enunciados possuem em comum, mas que, ao mesmo tempo, 

individualizam cada enunciado (oral ou escrito) e o distingue em relação aos demais. São elas: 

alternância dos sujeitos, conclusibilidade e expressividade. 

A primeira peculiaridade tem como princípio que todo enunciado é delimitado de 

outros enunciados pelo seu início e fim. O sujeito, em seu turno de fala ou de escrita, constrói 

um enunciado único que se conclui quando cede a seu interlocutor a fala (oralização, leitura, 

escrita). A troca de falantes/autores – sujeitos discursivos – emoldura o enunciado e lhe dá 

uma corporeidade com início e fim absolutos. Ou seja, a alternância/troca de sujeitos 

delimitam as fronteiras de cada enunciado, separando-o de todos os demais, quer anteriores 

(aos quais responde), quer posteriores (os que figuram como sua possível resposta e reação). 

Essa peculiaridade é crucial no entendimento do enunciado como “unidade real e concreta de 

comunicação”, como “unidade singular da comunicação discursiva”, irrepetível.  

A “alternância dos sujeitos do discurso, que emoldura o enunciado e cria para ele a 

massa firme, rigorosamente delimitada dos outros enunciados a ele vinculados, [...] o 

distingue da unidade da língua” (Bakhtin, 2010b, p. 279-280). Isso porque a unidade da língua 

– palavra dicionarizada, oração fora da boca do falante – não tem um início nem um fim, não 

tem um antes nem um depois, não responde a nada, não espera nem busca uma relação 

dialógica com qualquer outra palavra ou interlocutor. 

A alternância dos sujeitos se mostra de forma mais evidente na relação face a face, no 

diálogo real, na réplica do diálogo, na “forma mais simples e clássica de comunicação 

discursiva” (Bakhtin, 2010b, p. 279), nos turnos de fala organizados/construídos e assumidos 

por dois falantes. Nesse tipo de diálogo, a réplica é um todo único. Por exemplo, um 

enunciado seria a pergunta, outro a resposta: “Que horas são?” “Onze.”; ou o cumprimento: 
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“Olá!” “Olá!”; ou as “partes” de uma conversa confidencial que talvez dure horas, em que ora 

fale um dos interlocutores, ora outro. 

Como enunciados, as réplicas do diálogo (independentemente do seu conteúdo, 

extensão, contexto sociocultural ou esfera, por exemplo) estão separadas pela alternância dos 

sujeitos, mas também estão intimamente relacionadas entre si. Uma réplica é pergunta, a outra 

é resposta; uma réplica deixa suspensa a informação, a outra complementa; uma réplica 

argumenta a favor de x, a outra contra-argumenta; uma réplica é concordância, a outra 

objeção; uma réplica “rouba” o turno alheio, o outro “cede”. 

Contudo, o enunciado falado não se limita à conversa curta ou longa da ideologia do 

cotidiano e das ideologias constituídas. Ele pode ser também uma longa palestra, em que a 

plateia só poderá construir um novo enunciado ao final de uma hora de fala do palestrante, 

como ocorre, por exemplo, na esfera acadêmica. 

Quanto à escrita, um tipo de enunciado que tem seus limites/fronteiras bastante 

evidentes é a carta – quer familiar ou empresarial, quer aberta ou confidencial –, porque é 

evidente também sua alternância de sujeitos: ora remetente, ora destinatário. Isso vale 

inclusive para a carta do leitor publicada nos jornais ou revistas, ainda que ela seja submetida 

ao crivo do editor do jornal ou revista e, quase sempre, não tenha um destinatário único e 

específico. Essas condições da carta do leitor a particulariza em relação aos demais tipos de 

carta, o que, porém, não cabe discutir aqui.
111

 

Um tipo de enunciado escrito de maior interesse ao nosso estudo é a notícia no 

jornalismo impresso. Embora ocorra como trabalho variado e conjunto do repórter e do editor 

do jornal – em que cada qual cumpre seu papel num espaço claramente delimitado: ao “ir à 

rua”, ao gravar a entrevista, ao redigir a notícia, ao avaliar e editar a escrita do repórter –, a 

notícia é um tipo de enunciado que se conclui e ganha corpo quando o jornal é impresso e 

entra em circulação, chega às mãos do leitor/enunciatário. Executadas tais atividades, surge o 

“espaço” para outros sujeitos enunciarem suas vozes: é a vez de os leitores e o público em 

geral produzirem seus enunciados em resposta à notícia x ou y. Por vezes, essa resposta se 

realiza em forma de artigo de opinião, escrito e assinado, por exemplo, por professor 

universitário ou por especialista no assunto x ou y. É o artigo de opinião em diálogo com a 

notícia, conflitando vozes sociais.  
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 Os interlocutores atuam mutuamente a cada carta. O destinatário, por exemplo, influencia na escolha dos 

recursos linguísticos (Bakhtin, 2010b, p. 306), “traz” para a escritura epistolar provocações várias, que, 

somadas ao(s) assunto(s), podem resultar no discurso literário e poético, ainda que a carta não vá pertencer à 

esfera literária. Essa questão é abordada, por exemplo, por Francisco (2015). 
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Essa visada sobre os enunciados da esfera jornalística exemplifica que em todos os 

“campos da comunicação discursiva, inclusive nos campos da comunicação cultural 

(científica e artística) complexamente organizada, a natureza dos limites do enunciado é a 

mesma” (Bakhtin, 2010b, p. 279), quer o enunciado seja oral, quer seja escrito. 

A alternância dos sujeitos, a nosso ver, assume, implicitamente, formas variadas, em 

função, por exemplo, das intenções do enunciador (sobre as quais trataremos adiante como 

parte da segunda peculiaridade), da complexidade do enunciado, das condições da 

comunicação, do contexto situacional, da esfera ideológica em que se situam os 

interlocutores. 

 

A conclusibilidade (acabamento do enunciado)
112

, a segunda peculiaridade, é do 

interior do enunciado e está inteiramente vinculada à primeira, ela “é uma espécie de aspecto 

interno da alternância dos sujeitos do discurso” (Bakhtin, 2010b, p. 280), pois tem a ver com a 

provocação de resposta e as intenções assumidas pelo enunciador. A “conclusibilidade é 

específica e determinada por categorias específicas. O primeiro e mais importante critério de 

conclusibilidade do enunciado é a possibilidade de responder a ele, em termos mais precisos e 

amplos, de ocupar em relação a ele uma posição responsiva (por exemplo, cumprir uma 

ordem)” (Bakhtin, 2010b, p. 280). É esse critério que privilegiaremos no que tange à 

conclusibilidade. 

Todo enunciado é passível de resposta, é internamente provocador de uma resposta 

externa, está à espera de uma resposta, de uma postura ativa do ouvinte/leitor (enunciatário), 

seja como acordo ou desacordo (total ou parcial), como complemento ou correção, como 

reiteração ou objeção – total ou parcial. 

Esse critério aplica-se aos enunciados orais em geral. Por exemplo, a pergunta breve – 

Quer café? – à que se espera uma resposta afirmativa, ou não; o pedido de favor, que pode ser 

correspondido ou não. A troca de cumprimentos pela manhã entre familiares ou amigos se dá 

carregada de posição responsiva no primeiro Bom dia!; as palavras de pedido de um pai ao 

filho pedem e esperam por uma resposta concreta e efetiva, quase sempre de concordância à 

voz do pai; a ordem de um comandante militar ao soldado traz inerente e explicitamente o 

pedido de resposta: o cumprimento da ordem. Esses pequenos exemplos são casos típicos da 

réplica do diálogo, sobre a qual observa Bakhtin: “Cada réplica, por mais breve e 
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 No ensaio Os gêneros do discurso, Bakhtin (2010b) emprega os termos conclusibilidade e acabamento do 

enunciado. Já no livro Questões de literatura e estética: a teoria do romance (Bakhtin, 2010c), em nota, a 

equipe de tradução observa que o termo zaverchênie pode ser traduzido por realização, cumprimento, 

acabamento ou conclusão. 
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fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade específica ao exprimir certa posição do 

falante que suscita resposta, em relação à qual se pode assumir uma posição responsiva” 

(Bakhtin, 2010b, p. 275). Desse modo, como parte natural das relações dialógicas, o 

ouvinte/enunciatário passa a ser falante/enunciador produtor de novo enunciado, um 

enunciado-resposta, o qual, por sua vez, também carrega um pedido de resposta, contribuindo, 

assim, para a construção do diálogo sem fim e inconcluso do ser humano, da humanidade, 

para a construção do grande simpósio universal. 

Os enunciados escritos também possuem sua conclusibilidade, ainda que seja de forma 

subentendida e não tão evidente quanto ocorre nos enunciados orais. Um dos motivos para 

isso é o fato de a escrita estar privada da relação face a face e da interação verbal imediata
113

. 

Por exemplo, o discurso científico, com o qual podemos concordar ou discordar (inteiramente 

ou em parte); o romance policial ou regionalista, sobre o qual podemos fazer julgamentos, 

avaliando-o. A verdade é que “alguma conclusibilidade é necessária para que se possa 

responder ao enunciado” (Bakhtin, 2010b, p. 280).  

Algo semelhante ocorre nos enunciados da esfera jornalística. Ao ser publicada e 

entrar em circulação, a notícia traz também uma provocação de resposta, que tende a ser 

especialmente diversa de leitor/enunciatário para leitor/enunciatário. O mesmo vale para o 

artigo de opinião ou o editorial do jornal ou revista. Nesses casos, a resposta do leitor viria, 

em princípio, em forma de comentários diversos (orais na vida cotidiana ou escritos em sites e 

blogs dos jornais), de cartas do leitor, de artigos de opinião. 

Todo enunciado concreto e real tem uma ação de resposta embutida pelo enunciador 

quando de sua produção. No entanto, para que a conclusibilidade – a atitude responsiva – se 

concretize, “não basta que o enunciado seja compreendido no sentido de língua. Uma oração 

absolutamente compreensível e acabada, se é oração e não enunciado constituído por uma 

oração, não pode suscitar atitude responsiva”. A inteireza do enunciado “não se presta a uma 

definição nem gramática nem abstrato-semântica” (Bakhtin, 2010b, p. 280). Isto é, a unidade 

da língua – palavra dicionarizada, oração fora da boca do falante – não carrega consigo 

qualquer conclusibilidade, qualquer atitude responsiva. 

De acordo com Bakhtin (2010b, p. 280-1), 

Essa inteireza acabada do enunciado, que assegura a possibilidade de resposta 

(ou de compreensão responsiva), é determinada por três elementos (ou fatores) 

intimamente ligados no todo orgânico do enunciado: 1) exauribilidade do 
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objeto e do sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 

3) formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. 

 

O primeiro desses fatores diz respeito ao tratamento exaustivo do objeto em relação ao 

sentido. É tratar o sentido do objeto de forma exaustiva a ponto de dar um todo concluso ao 

enunciado. Tem-se aqui a ideia de esgotamento do objeto – o qual, sabemos, é inesgotável – 

no âmbito e nas condições do enunciado. Isto é, ao produzir uma notícia, um artigo de 

opinião, uma dissertação de mestrado, um romance, um poema, uma palestra, uma 

advertência oral, um pedido, o enunciador alcança um acabamento semântico relativo, nos 

limites do enunciado. 

Na verdade, a exauribilidade do objeto e do sentido é diversa conforme a esfera (e o 

gênero) a que pertença o enunciado. Ela se mostra de forma mais presente e quase completa 

nos enunciados cujos gêneros encontram-se estabilizados e padronizados em alto grau: são 

enunciados nos quais é mínimo o trabalho de criação do enunciador. Isso ocorre “em alguns 

campos da vida (as questões de natureza puramente factual, bem como as respostas factuais a 

elas, os pedidos, as ordens, etc.), em alguns campos oficiais, no campo das ordens militares e 

produtivas” (Bakhtin, 2010b, p. 281), em específico nas perguntas e respostas marcadamente 

fáticas, nas ordens de trabalho, militares, domésticas, entre outras.  

Nos campos da criação (particularmente no científico, evidentemente), ao 

contrário, só é possível uma única exauribilidade semântico-objetal muito 

relativa; aqui só se pode falar de um mínimo de acabamento, que permite 

ocupar uma posição responsiva. O objeto é objetivamente exaurível, mas ao se 

tornar tema do enunciado (por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha 

uma relativa conclusibilidade em determinadas condições, em certa situação 

do problema, em um dado material, em determinados objetivos colocados pelo 

autor, isto é, já no âmbito de uma ideia definida do autor. (Bakhtin, 2010b, p. 

281) 

 

O segundo desses fatores é a vontade discursiva do enunciador e diz respeito às suas 

intenções ao produzir o enunciado. Trata-se de um fator de grande importância, pois a 

vontade discursiva pode ser a chave que torna o enunciado passível de resposta e que, de certo 

modo, provoca o enunciatário a assumir em relação a ele uma posição responsiva. Todo 

enunciado, do mais simples ao mais complexo, traz em si a vontade discursiva do enunciador, 

a qual estabelece o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras. 

A vontade discursiva é tão importante para o enunciador no processo de comunicação 

verbal que ela o orienta e determina as escolhas feitas. Entre essas escolhas estão o objeto do 

discurso, a relação desse objeto com enunciados anteriores, a exauribilidade a lhe ser dada, o 

gênero a ser construído o enunciado. Assim, a vontade discursiva embutida no enunciado 
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vincula-o “a uma situação concreta (singular) de comunicação discursiva, com todas as suas 

circunstâncias individuais, com seus participantes individuais, com as suas intervenções – 

enunciados antecedentes” (Bakhtin, 2010b, p. 282). 

E mais, a vontade discursiva, ao compor o enunciado, vincula-se ao gênero do 

discurso em que se constrói o enunciado. Segundo Bakhtin (2010b, p. 282): 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 

certo gênero do discurso. [...] A intenção discursiva do falante, com toda a sua 

individualidade e subjetividade, é [...] aplicada e adaptada ao gênero 

escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. 

 

O terceiro – e principal, conforme Bakhtin – desses fatores tem relações diretas com a 

vontade discursiva. São as formas típicas de acabamento do enunciado relativamente estáveis: 

são os gêneros do discurso, sobre os quais expusemos no item anterior. Dar ao enunciado um 

acabamento típico de um gênero contribui crucialmente para lhe dar conclusibilidade. Isto é, 

na sua “transformação” em gênero, o enunciador embute-lhe um pedido de resposta, uma 

atitude responsiva.  

 

Expostas as duas primeiras peculiaridades (alternância de sujeitos e conclusibilidade) 

e os três fatores (exauribilidade do objeto e do sentido, vontade discursiva do enunciador e as 

formas típicas composicionais e de gênero) determinantes da atitude responsiva do enunciado 

(principal critério da conclusibilidade), passemos à terceira e última, a expressividade. 

A expressividade diz respeito à posição emotivo-valorativa do enunciador em relação 

ao objeto (independentemente de qual seja esse objeto conteudístico) e ao sentido, o que 

implica fazer escolhas lexicais, gramaticais e composicionais na produção do enunciado. De 

modo particular, a expressividade determina tais escolhas e nelas aparece refletida, assim 

como determina a composição e o estilo individual do enunciado. A expressividade “é o 

elemento expressivo, isto é, a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o 

conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado” (Bakhtin, 2010b, p. 289). Esse aspecto 

expressivo do enunciado é o principal determinante do seu estilo individual.
114

 

A expressividade do enunciado lhe é integrante e inerente. Não há enunciado – 

realização concreta de comunicação verbal – sem expressividade. Afirma Bakhtin (2010b, p. 

289): “um enunciado absolutamente neutro é impossível”. E, como o enunciado é singular e 

irrepetível, também o é a expressividade. 
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assumida e expressa pelo enunciador num enunciado específico, jornalístico, por exemplo. 
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A expressividade não é relação emotivo-valorativa do enunciador única e 

exclusivamente com o objeto do seu próprio enunciado, mas também com outros enunciados 

(seus objetos e sentidos) já ditos e com os quais dialoga (responde, pergunta, adverte, 

contrapõe-se, complementa), com a expressividade neles presente, assim como com o 

enunciador de cada enunciado. Desse modo, a expressividade de determinado enunciado pode 

complementar, imbricar, contrapor-se à de outros enunciados, sejam eles produzidos pelo 

mesmo sujeito ou não, o que resulta numa rede subjetiva emocionalmente valorativa do(s) 

enunciador(es).
115

 

A expressividade é diversa também devido à esfera de pertencimento do enunciado. O 

elemento expressivo possui significado e força graduais coerentemente às orientações da 

esfera em que se enuncia. 

Assim como as esferas sociais, os gêneros também exercem influência na 

expressividade do enunciado. Cada gênero do discurso, como forma típica do enunciado, 

“inclui certa expressão típica a ele inerente” (Bakhtin, 2010b, p. 293). Isto é, cada gênero 

possui, previamente, suas formas lexicais, gramaticais e composicionais típicas (é o estilo do 

gênero). Mas, enquanto a expressividade do enunciado é de ordem subjetiva e individual ao 

enunciador, a expressividade do gênero é impessoal e pode ser vista como genérica, tal como 

são os gêneros. Na produção de enunciados específicos, o enunciador leva em consideração a 

expressividade típica do gênero em que fala ou escreve, no sentido de adequar a essa 

expressividade a expressividade individual e subjetiva a dar ao enunciado.  

De um modo ou de outro, parece-nos que não podemos nos furtar a considerar tanto a 

expressividade individual e subjetiva do enunciador, quanto a expressividade do gênero, pois 

ambas estão presentes no enunciado, compondo-o de modo relevante. Ambas nos interessarão 

na análise a ser empreendida no capítulo 5. Ainda assim, cabe-nos estar atentos no sentido de 

avaliar se um dos tipos de expressividade figura em maior destaque nos enunciados do que o 

outro tipo. 

 

Poderíamos aqui retomar as noções de sistemas ideológicos constituídos e de 

ideologia do cotidiano correlacionando-as à de enunciado, a fim de perceber que esse, tal 

como os gêneros, vincula-se às esferas/campos. Os enunciados – produtos verbais concretos e 

irrepetíveis – são constituídos no interior de uma determinada esfera ideológica (seja política, 
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pilares do interdiscurso. 
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artística, religiosa, escolar/educacional, jornalística, jurídica, desportiva), e orientado, em 

parte, pelos aspectos constituintes dessa esfera. Entre esses aspectos, encontram-se a posição 

social ocupada pelos sujeitos e seus interesses na interação socioverbal, a finalidade social da 

construção do enunciado, o espaço exclusivo da interação, o meio (suporte do gênero) de 

comunicação empregado.  

Os enunciados não são formas e uso livres, eles se caracterizam como formas mais ou 

menos típicas, relativamente estáveis para a estruturação de uma totalidade discursiva única 

que se instaura a cada processo de comunicação verbal: tudo ocorrendo conforme a esfera 

ideológica acolhedora de cada enunciado. Particularmente para nossa reflexão, os enunciados 

são da esfera jornalística, os quais possuem uma forma composicional específica (o que 

Bakhtin chama de arquitetônica
116

). A esfera jornalística não orienta apenas a forma ou a 

escolha de elementos linguísticos do enunciado-notícia, mas também suas peculiaridades e 

critérios diversos: a alternância de sujeitos, a conclusibilidade, a expressividade. 

Para concluir este item sobre as peculiaridades do enunciado, sintetizamos com as 

próprias palavras de Bakhtin (2010b, p. 278): 

O enunciado é delimitado “de ambos os lados pela alternância dos sujeitos do 

discurso”, “tem contato imediato com a realidade (com a situação 

extraverbal)” e “relação imediata com enunciados alheios”, “dispõe de 

plenitude semântica” e “capacidade de determinar imediatamente a posição 

responsiva do outro falante, isto é, de suscitar resposta”.  

 

O enunciado, especialmente no que tange a seu estilo e sua composição, está 

condicionado à visão de mundo do enunciador e aos seus juízos de valor e emoções, mas 

também ao objeto do seu discurso e ao sistema e recursos linguísticos. 

 

2.4. A realidade social como fonte dos enunciados complexos 

 

No item 2.1, As esferas sociais e a ideologia do cotidiano, argumentamos que as 

esferas sociais alimentam-se da ideologia do cotidiano, das forças e dos sujeitos que nelas 

atuam. De certo modo, a ideologia do cotidiano está à disposição e a serviço das esferas. Isto 

é, o enunciador utiliza (quase sempre), de modo direto ou indireto, de elementos tipicamente 

pertencentes à ideologia do cotidiano para produzir cada enunciado, em forma de gênero, no 

âmbito de determinada esfera. Aqui, mostraremos como – aos olhos de Bakhtin, 

particularmente em PPD – Dostoiévski realiza essa “transposição”, criando uma obra 
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romanesca a partir do mundo particular em que estava inserido. Essa exposição ocorre com o 

intuito de que, a partir do entendimento bakhtiniano sobre o trabalho literário-intelectual do 

romancista russo, possamos pensar os enunciados e gêneros da esfera jornalística. 

É no discurso romanesco de Dostoiévski que Bakhtin encontra as relações dialógicas 

de forma ampla e intensa. Os romances de Dostoiévski são, por excelência, dialógicos.  

No entanto, Dostoiévski não é um criador supremo dos seus romances. Ele é o autor 

que ouve e colhe o diálogo da realidade, da vida social e cotidiana, e o traz para dentro do 

romance, adequando o diálogo do mundo à linguagem romanesca. São as vozes das pessoas 

do seu tempo e do seu meio que vão, em certa medida, compor cada obra, especialmente os 

romances tardios: Crime e Castigo, O idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamázov. É a vida, 

portanto, como fonte do discurso e enunciados complexos da esfera literária. A esse respeito 

escreve Bakhtin em PPD: 

Para o artista-prosador, o mundo está repleto das palavras do outro; ele se 

orienta entre elas e deve ter um ouvido sensível para lhes perceber as 

particularidades específicas. Ele deve introduzi-las no plano do seu discurso e 

deve fazê-lo de maneira a não destruir esse plano. Ele trabalha com uma paleta 

verbal muito rica e o faz com perfeição. (Bakhtin, 2010a, p. 230-1).  

 

Dostoiévski foi o intelectual capaz de identificar e ouvir o diálogo da palavra do outro 

em toda parte, em todas as manifestações da vida humana consciente e racional. Para ele, 

consciência e diálogo estão intimamente integrados. A consciência – do homem em 

permanente interação socioverbal – é, em grande medida, a origem das relações dialógicas 

visivelmente presentes na sociedade (quer na ideologia cotidiana, quer nas esferas sociais), as 

quais povoam e integram essa mesma consciência e os diferentes enunciados, as quais 

constituem a palavra como signo ideológico.
117

 

Tanto a consciência quanto a palavra e o enunciado se constituem na relação dialógica 

– ora de acordo, ora de conflito – entre duas (ou mais) consciências, entre o eu e o(s) outro(s). 

E Dostoiévski tinha percepção disso. “Dostoiévski tinha um olho excepcionalmente 

penetrante e um outro sensível para ver e escutar essa luta sumamente intensa do eu com o 

outro em cada revelação exterior do homem (em cada rosto, gesto, palavra), em cada forma 

viva de convívio do seu tempo” (Bakhtin, 2010a, p. 332). Sim, o encontro dialógico 

(consensual ou conflitante) do intelecto humano se mostra como tal, por exemplo, nas 

manifestações verbais de cada falante/autor (enunciador). Dostoiévski percebia esse encontro 
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dialógico interno do homem e, semelhante, fazia ocorrer nos principais personagens da sua 

prosa romanesca. 

Mais do que ouvir as vozes da consciência dos homens e do mundo a seu redor, 

Dostoiévski identificava as relações hierárquicas entre essas vozes, percebia o diálogo 

estabelecido entre elas nas condições de tal hierarquia. Esse diálogo hierárquico – e não só 

cada uma das vozes – é para Dostoiévski de crucial importância para a construção do discurso 

romanesco.
118

 Conforme Bakhtin (2010a, p. 100-1): 

Ele auscultava também as vozes dominantes, reconhecidas e estridentes da 

época, ou seja, as ideias dominantes, principais (oficiais e não oficiais), bem 

como vozes ainda fracas, ideias ainda não inteiramente manifestadas, ideias 

latentes ainda não auscultadas por ninguém exceto por ele, e ideias que apenas 

começavam a amadurecer, embriões de futuras concepções do mundo.  

 

Dostoiévski sabia ouvir e identificar a heteroglossia (a hierarquia heteroglótica) difusa 

no mundo social e cotidiano. Também hierarquicamente ouvia e identificava (inseridas nessa 

mesma hierarquia) as vozes e palavras ainda não pronunciadas, palavras que ainda pulsavam 

no entremeio das demais, palavras latentes, embriões prestes a uma ou outra pessoa lhes dar a 

luz na vida social e cotidiana, em forma de enunciado sempre. Essa complexa hierarquia – 

hetoroglótica, dialógica, pluri- e multivocal – era trazida, ao modo da linguagem artístico-

romanesca, para dentro do romance, como principal elemento constituinte da polifonia 

privilegiada por Dostoiévski. 

Dostoiévski, no diálogo da sua época e do seu mundo social e cotidiano, “auscultava 

também os ecos das vozes-ideias do passado, tanto do passado mais próximo (dos anos 30-40) 

quanto do mais distante” (Bakhtin, 2010a, p. 101). Algo semelhante ocorria em relação às 

vozes do porvir: “ele procurava auscultar também as vozes-ideias do futuro, tentava adivinhá-

las, por assim dizer, pelo lugar a elas destinado no diálogo já desencadeado a réplica ainda 

não pronunciada do futuro.” Ou seja, faziam parte do diálogo do presente também as vozes do 

passado e as vozes do futuro. “Desse modo, no plano da atualidade confluíam e polemizavam 

o passado, o presente e o futuro” (Bakhtin, 2010a, p. 101). Formava-se aí o grande diálogo – 

constituinte do (e presente no) mundo sociocultural e cotidiano de dada época – descortinado 

por Bakhtin em Dostoiévski. O artista-prosador ouvia, como parte da complexa hierarquia de 

que falamos anteriormente, o grande diálogo de sua época. 
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Sobre a mesma relação entre a vida cotidiana e a esfera literária e seus gêneros, 

Medviédev (2012, p. 221-2) atenta para a construção da significação dos “elementos 

transeuntes”: 

não acontece, de forma alguma, a substituição de uma significação pela outra, 

mas a sobreposição de uma sobre a outra, que, obviamente, não é mecânica. 

Ao significado cotidiano do fato é acrescentado um novo, construtivo e 

literário. Se o fato não tivesse significado cotidiano ou se o perdesse ao entrar 

na literatura, ele seria desinteressante e inútil para ela.  

 

É, portanto, a força viva dos significados cotidianos a razão para a literatura se 

alimentar dos fatos e interações socioverbais corriqueiros (e até mesmo aparentemente fúteis) 

ou formais do homem em sociedade. Esse processo é bidirecional, o cotidiano também se 

alimenta da literatura, pois, em geral, a obra literária é produzida e existe em direção do 

mundo cotidiano e, assim direcionada, muitas vezes o homem no seu fazer cotidiano usa de 

ideias, fatos e recursos oriundos da obra literária. Uma ideia ou elemento que se desloca de 

um campo para outro realiza uma peregrinação sem perder sua essência ideológica e sem 

causar perdas ao campo de origem. 

 

Esse processo entre literatura e cotidiano ocorre de forma similar com gêneros de 

esferas não literárias, com nossas tantas construções verbais e enunciados complexos. 

Acerca dessas mesmas vozes/ideias que povoam a realidade social e cotidiana, a 

exemplo do artista prosador (e do autor do texto jornalístico, por exemplo), nós, analistas, 

também estamos em permanente convívio com elas. As vozes sociais e seus diálogos, objeto 

de nossa análise, são as mesmas vozes que povoam nosso mundo diariamente. Ou seja, ao 

analisarmos o discurso romanesco ou o discurso jornalístico,  

nós mesmos nos orientamos muito sutilmente entre todos os tipos e variedades 

de discurso que examinamos. Além disso, na prática cotidiana, ouvimos de 

modo muito sensível e sutil todas essas nuanças nos discursos daqueles que 

nos rodeiam; nós mesmos trabalhamos muito bem com todas essas cores da 

nossa paleta verbal. (Bakhtin, 2010a, p. 231) 

 

Como analista, é inevitável que levemos em conta nosso contato com essas vozes e 

nosso conhecimento a respeito de suas relações dialógicas, suas forças de atuação na 

sociedade, suas origens e seus destinos, porque falamos da língua que falamos. Trata-se, 

portanto, de uma relação íntima entre nós, analistas, e tais vozes. No entanto, de um modo ou 

de outro, devemos, metodologicamente, manter relativo distanciamento dessas vozes e seus 

diálogos. 
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Observações acerca desse contato e conhecimento têm importância para pensarmos, 

particularmente, a relação do autor do discurso jornalístico com as vozes que povoam a 

realidade social e cotidiana, o mundo em que se situa esse autor. 

Nossa hipótese é de que, tal como Dostoiévski – com as devidas ressalvas –, o autor de 

enunciados complexos do campo jornalístico também cria o discurso jornalístico 

(publicístico, nos termos de Bakhtin) a partir das vozes, sua hierarquia e diálogos presentes, 

explícita ou implicitamente, na sociedade atual. Isto é, queremos, no mínimo, considerar que 

o mundo social e heteroglótico e plurilíngue é sobremaneira a fonte que alimenta o discurso 

jornalístico de um modo geral. 

Pretendemos transpor as considerações bakhtinianas sobre a prosa de Dostoiévski para 

o discurso jornalístico. Para tanto, devemos estar atentos aos cuidados que tal empreitada 

exige. Teremos, evidentemente, de fazer adequações no que tange à aplicação dos conceitos 

explorados pelos membros do Círculo. Além disso, muito provavelmente, não encontraremos 

no discurso jornalístico a complexidade discursivo-dialógica apresentada e discutida nos seus 

escritos. 

Postulamos que o autor do texto jornalístico – seja o profissional jornalista, seja o 

político, economista ou professor universitário que escreva para o jornal/revista, por exemplo 

–, a exemplo do artista-prosador de Bakhtin, ouve e colhe vozes e palavras do outro que 

povoam o mundo. Claro, as percebe com o ouvido próprio ao autor do texto jornalístico, 

evidentemente. Hoje, esse autor trabalha com a paleta verbal do início do século XXI, traz as 

particularidades de vozes e palavras do outro para o discurso jornalístico – nos seus diferentes 

gêneros: notícia, editorial, artigo de opinião, coluna social, carta do leitor, entre outros –, 

sempre respeitando as coerções e orientações específicas do campo jornalístico e seus 

gêneros.  

 

Por fim, como espécie de adendo a este item, parece-nos pertinente esclarecer sobre as 

expressões grande tempo, pequeno tempo, grande diálogo e pequeno diálogo, no 

entendimento do Círculo de Bakhtin.  

O grande diálogo se estende no grande tempo, centripetamente presente no pequeno 

tempo, o tempo presente, onde há renovação dos sentidos, dos sentidos que perpassam o 

grande tempo. Para Bakhtin, há “o pequeno tempo – a atualidade, o passado imediato e o 

futuro previsível [desejado] – e o grande tempo – o diálogo infinito e inacabável em que 

nenhum sentido morre.” (Bakhtin, 2010b, p. 409). No tempo, no pequeno e no grande, os 

sujeitos se constituem dialogicamente e constroem enunciados individuais, concretos e 
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irrepetíveis, e os gêneros do discurso se formam como construções históricas. Poderíamos 

dizer, sujeitos e enunciados estão para o pequeno tempo, enquanto gêneros discursivos estão 

para o grande tempo. Trata-se de um processo amplo – que envolve gêneros orais e escritos, 

da ideologia do cotidiano e dos sistemas ideologicamente constituídos – de determinada 

cultura (em parte, das culturas em conjunto) e da humanidade. 

Para os membros do Círculo, a nosso ver, é de fundamental importância ao 

pesquisador dos gêneros discursivos (e da língua de um modo geral) a percepção do grande 

tempo. O olhar sincrônico nos estudos linguístico-discursivos jamais pode perder os raios que 

perpassam o grande tempo. Tal consideração percebemos nas seguintes palavras de Bakhtin, 

do texto Metodologia das ciências humanas
119

: 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto 

dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites). 

Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, 

podem jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles 

sempre irão mudar (renovando-se) no processo de desenvolvimento 

subsequente, futuro diálogo. Em qualquer momento do desenvolvimento do 

diálogo existem massas imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em 

determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu 

curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em 

novo contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua 

festa de renovação. Questão do grande tempo. (Bakhtin, 2010b, p. 410) 

 

Essa distinção entre sentido/vozes do presente e sentido/vozes do passado e futuro 

contribui para compreendermos os assuntos dos dois próximos itens: o interdiscurso tecido 

entre enunciados e o intradiscurso tecido no interior de cada enunciado. 

 

2.5. Interdiscurso: o diálogo entre enunciados 

 

Para o Círculo é forte o conceito de diálogo: temos uma teoria dialógica da linguagem. 

Um dos sentidos dado ao termo é o de comunicação face a face, da conversa em voz alta, da 

conversa ao telefone, em que a réplica do diálogo é o enunciado típico. A relação entre a 

pergunta e a resposta – a réplica – é o caso mais nítido de relação dialógica entre enunciados. 

Essa acepção de diálogo é de grande importância na teoria do Círculo, pois é o ponto de 

partida para a compreensão das múltiplas relações dialógicas constituintes dos diferentes 

                                    
119

 Sobre esse texto, esclarece o tradutor Paulo Bezerra em nota de rodapé: “Esse texto tem origem em um 

pequeno ensaio esboçado por Bakhtin entre fins dos anos 30 e início dos anos 40, denominado „Os 

fundamentos filosóficos das ciências humanas‟, que deu origem ao texto final aqui publicado como 

„Metodologia das ciências humanas‟” (Bakhtin, 2010b, p. 393).  
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discursos; ela é uma espécie de modelo e síntese do diálogo tecido nos e pelos enunciados 

complexos. A essência dialógica do discurso está contida na réplica, poderíamos dizer. 

Esse tipo de diálogo, em princípio, pertence à ideologia do cotidiano; é esse o local 

mais típico e a origem da réplica, embora ela possa ser incorporada a enunciados complexos – 

orais ou escritos, de uma ou outra esfera ideológica –, por exemplo, à palestra/conferência, ao 

romance, ao conto, aos autos de um processo judicial, à reportagem jornalística. Assim 

incorporada, a réplica diz respeito ao diálogo intradiscursivo (do qual nos ocuparemos no 

item subsequente). É no cotidiano e na vida que os membros do Círculo encontram o eixo 

central de sua teoria dialógica: a vida social cotidiana é marcada por diálogos múltiplos. Em 

outras palavras, as especificidades dialógicas do enunciado e do discurso de um modo geral 

têm como base a vida social cotidiana, o que nos remete ao item anterior. 

Nesse sentido, ouvindo as vozes da sociedade do seu tempo e “lendo” Dostoiévski, os 

membros do Círculo ampliam o conceito: “pode-se compreender a palavra „diálogo‟ [...] toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 123). Na vida 

social, de forma ininterrupta e dialógica, todo enunciado “é de certa maneira parte integrante 

de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, 

antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 

123). As relações dialógicas, portanto, ocorrem no interior do enunciado e, ao mesmo tempo, 

em relação ao seu exterior. Integrando uma grande rede, o enunciado dialoga com outros 

tantos enunciados da mesma esfera ideológica ou não, quer antecedentes e já ditos, quer os do 

porvir. Na perspectiva do enunciador, ao falar/escrever, ele estabelece relações dialógicas 

diversas com outras falas/escritas, outros enunciados. 

A respeito desse processo dialógico constituído por/entre enunciados e do qual fazem 

parte (e, ao mesmo tempo, constituinte do enunciado individual), é pertinente atentar que toda 

“obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do diálogo, está 

vinculada a outras obras – enunciados: com aquelas às quais ela responde, e com aquelas que 

lhe respondem” (Bakhtin, 2010b, p. 279). 

Ao contrário da palavra ou da oração – tomadas como elementos exclusivamente 

linguístico-gramaticais –, o enunciado, de qualquer extensão, está diretamente vinculado a um 

contexto extraverbal específico, o que, em parte, o faz se situar numa determinada esfera 

ideológica e concretizar suas relações dialógicas interdiscursivas. “Todo enunciado se 

relaciona de forma direta, imediata e „pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade 

(a situação, o ambiente, a pré-história)‟, „com as enunciações de outros falantes‟” (Bakhtin, 

2010b, p. 277). A palavra e a oração também podem ganhar status de enunciado, mas há de 
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atender certas condições, aquelas a que todo enunciado está submetido. Como enunciado, a 

oração estará direta e individualmente diante da realidade (do contexto extraverbal do 

discurso), e, ao mesmo tempo, diante de outros enunciados alheios, em pé de igualdade com 

todos no grande simpósio universal. 

Dialogando com enunciados escritos ou falados presentes e vivos (embora, por vezes, 

submersos) na mente dos sujeitos e na vida social, novos enunciados são criados sob 

orientações de uma ou outra esfera, quer pelo mesmo falante/autor do(s) enunciado(s) 

anterior(s), quer por interlocutores outros. Ao serem criados, já esperam – provocam, 

perguntam, antecipam – novos enunciados, com os quais vão compor uma rede de 

comunicação ampla, a exemplo do que vivemos na vida social cotidiana. Noutros termos, 

cada enunciado se faz presente na vida social e em dada esfera em relação a outros 

enunciados. Sem esse diálogo nenhum enunciado faria sentido, seria necessário ou se 

sustentaria como elemento central de qualquer interação socioverbal. Independente e isolado 

o enunciado não existe. Sua condição de existência é inevitavelmente dialógica. Trata-se de 

condição relacional valiosa para o Círculo, como percebemos em quase todos os seus escritos. 

Essa condição inter-relacional implica que cada enunciado (réplica do diálogo, notícia, 

romance, por exemplo) ocupa uma posição específica concretizada em relação às posições dos 

enunciados de sua (réplica, notícia, romance) rede de relações. Isto é, a posição de cada 

enunciado só pode ser definida se correlacionada com outras posições, ao mesmo tempo em 

que um enunciado existe de forma concreta e irrepetível tão somente em relação a outro(s). 

Além disso, como parte das esferas sociais, cada enunciado ocupa uma posição específica em 

determinada esfera, embora esteja em geral na fronteira de outras esferas. 

Acerca de tais relações, observa Bakhtin (2010b, p. 297): “cada enunciado é pleno de 

variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva.” 

O diálogo entre enunciados – sempre ideológicos – tem como base as vozes e posições 

axiológicas dos sujeitos. “Todo enunciado emerge sempre e necessariamente num contexto 

cultural saturado de significados e valores e é sempre um ato responsivo, isto é, uma tomada 

de posição neste contexto” (Faraco, 2003, p. 25). Na perspectiva linguístico-dialógica do 

Círculo, a vida se compõe de atitudes avaliativas. Viver é assumir valores e expressá-los 

verbalmente (por meio de enunciados), em face dos tantos enunciados que povoam nosso 

meio. Viver é fazer emergir uma atitude responsiva, em forma de enunciado, singular e 

irrepetível (Bakhtin, 2010b, p. 298-300)
120

. E, como vimos no item 2.3, As peculiaridades do 

                                    
120

 “O eu e o outro são as categorias axiológicas basilares, que pela primeira vez tornam possível qualquer juízo 

de valor efetivo, e um momento desse juízo, ou melhor, a diretriz axiológica da consciência não ocorre só no 
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enunciado, ao tratarmos da conclusibilidade (especificamente da vontade discursiva), o 

enunciado é uma tomada de posição por parte do enunciador, como também um pedido de 

resposta, de uma nova tomada de posição por parte do outro (enunciatário), a qual figurar-se-á 

em forma de enunciado novo.
121

 

Como enfatiza Bakhtin, um enunciado, ao ocupar uma posição específica, torna-se 

prenhe de atitudes responsivas, atitudes que respondem a enunciados com os quais se 

relaciona, que respondem a atitudes responsivas neles presentes. Portanto, pensar o enunciado 

implica pensar suas atitudes responsivas e sua relação com outros enunciados. Tais atitudes 

responsivas fortalecem as (e são a essência das) relações dialógicas entre os enunciados de um 

determinado campo. A(s) atitude(s) responsiva(s) do enunciado é/são a manifestação da sua 

posição em relação aos demais enunciados. 

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro (dos 

outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir diferentes 

formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, 

respostas críticas, influência sobre seguidores e continuadores; ela determina 

as posições responsivas dos outros nas complexas condições de comunicação 

discursiva de um dado campo da cultura. (Bakhtin, 2010b, p. 279) 

 

Outro ponto a enfatizar é que a esfera específica em que se localiza o enunciado 

também condiciona suas relações dialógicas com os demais enunciados, com os elos 

precedentes. As relações dialógicas entre enunciados e as formas das atitudes responsivas 

diferenciam-se de acordo com a esfera em que ocorrem, por exemplo, a atitude responsiva no 

campo da literatura ou da ciência é diferente da que se realiza no campo jurídico ou 

jornalístico. A atividade humana e da vida é particular ao campo em que ocorre a interação 

socioverbal.  

 

Tem ficado evidente que para os membros do Círculo é forte o vínculo entre esfera e 

enunciados, é forte a concepção de que os enunciados se relacionam entre si no território de 

determinada esfera ideológica. Essa postura é explicitada, por exemplo, no livro de 1929, 

Marxismo e filosofia da linguagem, e no ensaio de 1953, Os gêneros do discurso, de Estética 

da criação verbal.  

                                                                                                             
ato na verdadeira acepção do termo mas em cada vivenciamento e até na sensação mais simples: viver significa 

ocupar uma posição axiológica em cada momento da vida, significa firmar-se axiologicamente.” (Bakhtin, 

2010b, p. 173-4) 
121

 “Qualquer enunciado concreto é um ato social. Por ser também um conjunto material peculiar – sonoro, 

pronunciado, visual –, o enunciado ao mesmo tempo é uma parte da realidade social.” (Medviédev, 2012, p. 

183). 
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Desse modo, é na unicidade da vida do campo jornalístico que podemos perceber, 

compreender e apreender qualquer enunciado jornalístico (notícia, editorial, artigo de opinião) 

na sua integridade, isto é, todos os elementos que o compõem e nele atuam o tornam único e 

lhe dão vida. É no âmbito da esfera que de fato podemos perceber as relações de determinado 

enunciado com os demais, assim como todas as forças dialógicas nele atuantes. Esse 

procedimento de percepção, compreensão e apreensão pode ser tomado como parte do método 

de análise dos enunciados – é o que procuraremos fazer ao longo deste estudo, especialmente 

no capítulo 5. 

No entanto, estaremos atentos sobre a possibilidade de o interdiscurso ocorrer também 

entre enunciados de diferentes esferas. Ou seja, embora seja forte o vínculo entre esfera e 

enunciados, seja forte a concepção de que os enunciados se relacionam entre si no território 

de determinada esfera ideológica – o que didatiza o entendimento e a exposição a esse 

respeito –, podemos identificar que, muitas vezes, as relações dialógicas ocorrem, também, 

entre enunciados de esferas distintas. Em síntese, um enunciado estabelece relações tanto com 

enunciado(s) da própria esfera quanto com enunciado(s) de esfera(s) distinta(s).  

Considerar assim o interdiscurso não é algo estranho aos estudos do Círculo. Acerca 

da literatura, seus membros mais de uma vez mostraram a relação entre a obra literária e 

textos não literários, mostraram o trânsito de ideias e fatos de um para o outro, o trânsito entre 

esferas. É trânsito e encontro dialético do “externo” e do “interno” ao enunciado literário. 

Isso mostra que as relações dialógicas entre enunciados – o interdiscurso – ocorrem, 

também, sobre as fronteiras das esferas ideológicas. Tal diálogo, portanto, ocorre 

parcialmente sobre múltiplas fronteiras, o que nos parece alimentar o entendimento de que – 

como argumentamos no item 2.1 – as esferas se imbricam, de que as obras verbais (da fala ou 

da escrita) e os sujeitos transitam de uma esfera a outra, de que as interações socioverbais, 

muitas vezes, ocorrem nas fronteiras (zonas mistas e de contato) dos diferentes campos da 

criação intelectual-ideológica. 

Sem pretendermos ignorar ou afastar desta reflexão as coerções de determinada esfera, 

na verdade, a nosso ver, os enunciados (alguns mais, outros menos ou muito raramente, como 

ocorre com os enunciados tipicamente religiosos) podem também dialogar com enunciados 

pertencentes a outras esferas. Se assim não fosse, estaria em xeque a ideia de fronteira que 

queremos sustentar com a visão bakhtiniana de linguagem e que existe, de modo subjacente, 

na sua concepção de relação dialógica – o dialogismo. Trata-se de uma fluidez que ocorre 

porque o enunciado novo é criado na confluência de outros tantos circulantes e vivos na vida 

social (isto é, o enunciador, mesmo que não saiba, utiliza de elementos oriundos de 
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enunciados de diferentes esferas), e porque, quando o enunciado novo entra em circulação, ele 

cai na corrente de comunicação ininterrupta da vida social, povoada de enunciados tanto da 

ideologia do cotidiano quanto das várias esferas. A realidade da vida social é complexa. Essa 

fluidez ocorre, também, porque os assuntos de que se ocupam os sujeitos “pertencem” a 

diferentes esferas, porque os sujeitos “catalisam” vozes de diferentes esferas, porque os 

sujeitos transitam/circulam de uma esfera a outra diariamente, porque os sujeitos assumem 

atitudes axiológicas cruzando e mesclando ideologias (como mostramos, ao menos 

parcialmente, no item 2.1). 

Similarmente às esferas sociais, os enunciados se constituem em/por fronteiras. Sim, 

por razões diferentes das que motivam tal condição das esferas. No caso dos enunciados, a 

razão principal são as relações dialógicas inerentes a todo enunciado. 

 

2.6. Intradiscurso: o microdiálogo da palavra e do enunciado 

 

O interdiscurso, do qual tratamos no item anterior, remete-nos ao intradiscurso, sobre 

o qual falaremos agora. O primeiro parece-nos ser uma contribuição de grande importância 

para a realização semântica intradiscursiva, a do interior do enunciado. As relações dialógicas 

ocorridas especificamente dentro de um enunciado são dependentes das relações dialógicas 

desse enunciado com tantos outros, já ditos ou do porvir, quer próprios ao falante/autor, quer 

alheios a ele. Isto é, um enunciado não se constitui internamente heteroglótico e plurivocal 

sem se alimentar de outros enunciados, sem estabelecer “pontes” diversas com outras 

instâncias discursivas. Portanto, a construção do sentido do enunciado é uma realização que se 

dá, ao mesmo tempo, no seu interior e nas fronteiras desse enunciado com outros.
122

 

No âmbito da literatura, Bakhtin (2010a, p. 47) mostra que: 

o caráter essencialmente dialógico em Dostoiévski não se esgota, em hipótese 

alguma, nos diálogos externos composicionalmente expressos, levados a cabo 

pelas suas personagens. O romance polifônico é inteiramente dialógico. Há 

relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura romanesca, ou seja, 

eles estão em oposição como contraponto.  

 

Suas relações dialógicas estão na relação do presente com o passado (as vozes já ditas) 

e com o futuro (as vozes do porvir); estão no entremeio do diálogo expresso (mediante o uso 

da réplica do diálogo ou não), “escondidas” nas entrelinhas. Estão presentes, também, no 

interior da palavra parte do romance, devido, por exemplo, à sua condição inerente de 

                                    
122

 Retomando o exposto no item 2.4, poderíamos dizer, o diálogo intradiscursivo do enunciado tem como fonte, 

de certo modo, o diálogo existente no mundo empírico, social e cotidiano do falante/autor. 
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bivocalidade. De modo semelhante, mas em menor grau, postulamos ocorrer tais relações 

dialógicas nos gêneros da esfera jornalística. 

Essas relações do interior do enunciado podem ocorrer de diferentes modos, mas 

podemos elencar aqui alguns deles. De modo específico, sem ignorar o interdiscurso, o 

enunciado repete explícita ou implicitamente parte do conteúdo (o sentido) ou palavras de 

outro enunciado; ironiza a voz presente em outro; responde ao outro (o que implica a 

presença, de forma explícita ou implícita, da pergunta do outro); realiza perguntas (o que 

significa diálogo com enunciados futuros); faz comparações entre vozes de outros enunciados; 

defende um ponto de vista, negando explícita ou implicitamente o ponto de vista contrário.  

Quanto ao aspecto linguístico-formal (estilístico, portanto), o uso pode ser de uma 

única palavra, expressão nominal (sintagma nominal, sobre o qual detalharemos no capítulo 4, 

quando trataremos do processo de referenciação e categorização discursiva), de frase curta ou 

longa, de período completo ou até mesmo de parágrafo inteiro. Seriam essas formas 

linguísticas o “trampolim” das relações dialógicas de determinado enunciado com os demais: 

o interdiscurso. Seriam essas formas, também, o “núcleo de percepção”, por parte do analista, 

do encontro de diferentes vozes (quase sempre conflitantes entre si) no interior do enunciado: 

o intradiscurso (um tipo de dialogismo). 

Intradiscurso é o microdiálogo do enunciado, especialmente proporcionado pelo 

microdiálogo da palavra (as diferentes vozes que nela habitam). A esse respeito, comenta 

Bakhtin (2010a, p. 210-1):  

o enforque dialógico é possível a qualquer parte significante do enunciado, 

inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja interpretada como palavra 

impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um outro, como 

representante do enunciado de um outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do 

outro.
123

 

 

No que tange ao microdiálogo no discurso romanesco, cada palavra que compõe o 

romance está carregada de diferentes vozes, diferentes valores e pontos de vista, diferentes 

relações dialógicas. Na verdade, a palavra em forma de enunciado é dialógica e plurivocal, o 

que a torna crucial na composição do romance polifônico dostoievskiano. Como já notamos, 

múltiplas vozes sociais – ditas ou não ditas, vindas do passado ou a virem no futuro, aquelas 

do diálogo composicionalmente expresso ou aquelas implicitadas – povoam e dialogam no 

entremeio do discurso romanesco.  

                                    
123

 Microdiálogo é também o encontro de diferentes vozes (em acordo ou desacordo) na consciência do 

personagem romanesco ou do indivíduo/sujeito em geral (Bakhtin, 2010a, p. 254). Essa acepção de 

microdiálogo da consciência complementa o microdiálogo do interior do enunciado e da palavra. 
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Queremos atentar agora para os diferentes modos de a palavra ser dialógica e bivocal. 

O estudo da palavra (com ênfase no diálogo nela contido, o microdiálogo) é de grande 

importância numa abordagem discursivo-dialógica da língua. Devido ao diálogo – mas não 

apenas – que adentra o interior de cada palavra do romance, esse se torna bivocal (Bakhtin, 

2010a, p. 47), mas não exclusivamente o romance. Os estudos dos membros do Círculo 

permite-nos afirmar que a bivocalidade está pressuposta na palavra parte do enunciado de um 

modo geral. A palavra em uso contém várias vozes, de vários sujeitos e enunciados. 

Tais considerações enfocam sobremaneira a palavra como centro do dialogismo, do 

encontro e confronto de vozes, de uma semântica plurivocal e plurilíngue.  

Ao modo bakhtiniano, a palavra é elemento em uso, componente do enunciado de um 

falante/autor específico (ainda que de caráter coletivo, isto é, representante de um grupo 

social, por exemplo), cuja palavra torna-se embebida de intenção discursiva, matizes 

socioculturais e históricos, embebidas de relações dialógicas, vozes, valores e avaliações 

sociais. Esse é o modo privilegiado pelos membros do Círculo: “cada palavra se apresenta 

como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da 

interação viva das forças sociais.” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 66). E conclui 

Volochinov/Bakhtin (1992, p. 66): “É assim que o psiquismo e a ideologia se impregnam 

mutuamente no processo único e objetivo das relações sociais.” 

Outro modo de entender a palavra – o item lexical, a forma verbal, o adjetivo, o 

sintagma nominal – é tratando-a como elemento dicionarizado ou estritamente gramatical, 

desprovida de qualquer intenção discursiva (projeto de discurso e vontade discursiva, como 

tratamos no item 2.3) de um enunciador e alheia a qualquer contexto sociocultural e histórico. 

Esse modo de entendimento é privilegiado pela visão estritamente gramatical de língua: visão 

à qual se vincularam, por exemplo, os estudos saussureanos. A propósito, que foram 

criticados pelo Círculo como contraponto ao seu modo de entender a palavra, a língua. 

Os membros do Círculo não negam, por exemplo, a existência da língua como 

estrutura e a palavra como elemento gramatical. Esse entendimento tem sua importância. O 

fato é que o foco dos seus estudos é o enunciado, a língua em uso, o discurso, a 

metalinguística. Daí, as forças socioculturais e dialógicas que atuam na palavra serem de 

grande relevância, a ponto de parecer que não tem importância a palavra dicionarizada e, 

como tal, ser negada por muitos leitores dos escritos do Círculo. 

A palavra, de começo, não pertence a uma ou outra esfera/campo social, ela goza, em 

princípio, de neutralidade ideológica (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 36-37). Isto é, ela figura 



107 

 

“como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém” (Bakhtin, 2010b, p. 294). Mas, 

ao integrar o enunciado, ela passa a sofrer coerções de determinada esfera, tornando-se signo 

ideológico. E é a palavra como signo ideológico a arena em miniatura onde se entrecruzam 

vozes sociais conflitantes: eis o microdiálogo da palavra. 

Na perspectiva metalinguística do Círculo, toda palavra, quando se torna parte de um 

enunciado concreto, ganha diferentes aspectos relativos à valoração e às avaliações sociais do 

enunciador. “Toda palavra usada na fala real possui [...] acento de valor ou acento apreciativo 

[...]. Sem acento apreciativo não há palavra.” (Volochinov/Bakhtin, 1992, p. 118). Ou seja, é 

no uso discursivo que a palavra ganha vida e passa a fazer parte de determinada língua. A 

avaliação social e o acento apreciativo antecedem sua dicionarização e sua incorporação ao 

sistema linguístico-normativo, embora essa relação não seja aqui o foco. 

Essa condição – entre palavra e discurso/enunciado – a que está submetida a palavra 

advém do fato de não se poder “construir uma enunciação [enunciado] sem modalidade 

apreciativa. Toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É 

por isso que, na enunciação viva, cada elemento [cada palavra, poderíamos dizer] contém ao 

mesmo tempo um sentido e uma apreciação.” (Volochinov/Bakhtin, p. 118) 

Exposto acerca da valoração, apreciação e avaliação social que a palavra recebe ao 

fazer parte de um enunciado, assim como acerca das vozes sociais que nela conflitam, 

passemos a uma outra questão-chave também de ordem dialógica da palavra: a origem das 

palavras que usamos, o que diz respeito tanto ao intradiscurso quanto ao interdiscurso. 

A palavra em uso e que compõe cada um dos nossos enunciados é, quase sempre, 

oriunda de outros enunciados (do pequeno ou do grande tempo, que abordamos no item 2.4), 

com os quais estabelece fortes relações dialógicas. Tais enunciados são aqueles que ouvimos 

ou lemos, aqueles que orientam nosso estar no mundo e na vida social, aqueles entre os quais 

estamos inseridos, aqueles que permeiam nosso contexto sociocultural, aqueles que integram 

a esfera social que orienta e acolhe nosso enunciado em produção. Ou seja, ao falar ou 

escrever, não usamos apenas palavras latentes em nossa memória ou as buscamos em um 

dicionário (e, se as buscamos, isso se dá muito raramente). Na verdade, costumamos tirá-las 

“de outros enunciados e antes de tudo de enunciados congêneres com o nosso, isto é, pelo 

tema, pela composição, pelo estilo” (Bakhtin, 2010b, p. 292). Esses enunciados, considerando 

que participamos do grande diálogo da vida social – ao menos, em sua parte que nos rodeia 

ao longo da vida –, podem ser tanto do passado próximo quanto de um passado distante que 

não mais conseguimos identificá-lo como voz escutada por nós, como parte de nossa vida, de 

nossa formação, de nossa consciência. Isso ocorre muitas vezes, por exemplo, em relação aos 
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enunciados ouvidos na infância ou lidos nos primeiros anos de escola. Em resumo, as 

palavras que ouvimos e lemos, sempre carregadas de valores e apreciações sociais do 

enunciador, compõem nossos enunciados, individualizados por nós, o que significa que as 

palavras que usamos recebem nossa individualização valorativa, apreciativa e axiológica. 

Trata-se de uma expressão individual dada à palavra no enunciado. 

Ao tomarmos nossas palavras de outros enunciados (os quais existem em forma de 

gêneros), tomamos, também, ao menos em parte, algo que elas têm de típico relativo ao 

gênero de onde as tomamos. Nesse sentido, ao apontar para a busca que fazemos a enunciados 

congêneres com o nosso, Bakhtin afirma que “selecionamos as palavras segundo a sua 

especificação de gênero” (2010b, p. 293), o que significa que cada gênero discursivo possui 

uma expressividade típica, à qual se vincula a apreciação dada à palavra. Ou seja, as palavras 

possuem uma expressão típica – impessoal e relativa ao gênero – e, ao mesmo tempo, ganha, 

a cada enunciado, uma expressão particular e relativa ao enunciador, individual ou coletivo 

(se esse representa um grupo de pessoas). Ela é, parece-nos, o principal caminho linguístico-

formal para o sujeito individualizar o próprio enunciado. 

A palavra, como elemento da língua, não pertence a um sujeito ou grupo de falantes 

exclusivamente, mas sim a todos os falantes, no sentido de estar disponível ao uso para todos 

eles. Mas, como elemento de determinado enunciado – seu lugar real e concreto de existência, 

o lugar em que ganha vida –, a palavra passa a conter aspectos/acentos relativos a um 

enunciador específico: ganha expressão individual.  

Na verdade, a expressão individual dada à palavra ocorre condicionada ao gênero em 

que o enunciado se realiza. Expressão individual e expressão típica do gênero combinam-se. 

A partir desses apontamentos, 

pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: 

como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra 

alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como a 

minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em uma situação 

determinada, com uma intenção discursiva determinada, ela já está 

compenetrada da minha expressão. Nos dois aspectos finais, a palavra é 

expressiva mas essa expressão, reiteramos, não pertence à própria palavra: ela 

nasce no ponto do contato da palavra com a realidade concreta e nas condições 

de uma situação real, contato esse que é realizado pelo enunciado individual. 

Neste caso, a palavra atua como expressão de certa posição valorativa do 

homem individual (de alguém dotado de autoridade, do escritor, cientista, pai, 

mãe, amigo, mestre, etc.) como abreviatura do enunciado. (Bakhtin, 2010b, p. 

294) 
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Finalizando este item, lembramos aqui as considerações de Gunther Rolf Kress – 

professor de Semiótica e Educação da Universidade de Londres, com pesquisas realizadas no 

campo da Análise Crítica do Discurso –, que dialoga com os membros do Círculo. Cada uma 

dessas vozes (sujeitos), de acordo com Kress (1997, p. 54), “se expressa a partir de uma 

posição social diferente, com conhecimentos diferentes, diferentes graus de autoridade, poder 

diferente, interesses diferentes. Cada uma delas utiliza a linguagem de maneira subtilmente 

diferente, embora reconhecível”. As diferentes vozes representam diferentes instituições, 

diferentes setores ou sujeitos de uma instituição: o repórter ou editor de um jornal, o professor 

ou o reitor de uma universidade, o secretário ou o governador de um Estado. Cada uma delas 

pode, por vezes, representar um poder, contribuindo, assim, para a complexa hierarquia de 

vozes (de que falamos no item 2.4) auscultadas por Dostoiévski do mundo social de sua época 

e identificada por Bakhtin no seu discurso romanesco. 

Dialogando de forma pertinente com os estudos bakhtinianos, Kress aponta a 

relevância das múltiplas vozes e relações dialógicas no interior do enunciado/texto para um 

estudo como o que empreendemos aqui. Conforme Kress (1997, p. 55):  

sem as categorias de heteroglossia e dialogismo
124

, ficaríamos reduzidos a 

uma descrição formalista [da língua], pouco ou nada reveladora. Com estas 

categorias temos uma explicação que nos dá uma visão da história [...] texto 

como meio, local e registo de interacções sociais, contestações e resoluções 

(mais ou menos temporárias), e o efeito destas na linguagem. Nesta 

abordagem, a linguagem é vista como prática social – uma de muitas – distinta 

nos seus efeitos e capacidades, por exemplo, como a prática social que 

documenta, sintetiza e “fixa”, mais ou menos temporária ou permanentemente, 

histórias, estados e resultados específicos no complexo das forças sociais. 

 

A composição linguística dos enunciados, portanto, expressa as relações de poder e 

controle, as ideologias, as avaliações ao outro assumidas pelo enunciador, pelas elites 

simbólicas, pelo grupo dominante (questões a serem discutidas no próximo capítulo). 

Nesse sentido, como elemento integrante do enunciado, a palavra é vista como arena 

de vozes em conflito e em disputa para um “fazer valer”: uma voz buscando se sobrepor às 

demais vozes presentes em determinada palavra. Esse entendimento da palavra será 

importante quando, no capítulo 4, formos tratar do processo referencial e de categorização 

realizado no enunciado mediante o emprego de diferentes recursos linguístico-formais. 

 

                                    
124

 O dialogismo implica um encontro de diferentes vozes sociais com tendência ao conflito em si. Essas vozes 

povoam os enunciados, de modo a constituir neles, e, entre eles, uma heteroglossia (termo também empregado 

nos estudos do Círculo).  
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2.7. Tentativas de reificação do homem e seu discurso 

 

Neste item argumentaremos, a partir dos estudos do Círculo, que o discurso 

jornalístico, em parte, reifica/coisifica o sujeito objeto do enunciado e sua voz. 

Várias personagens nas obras iniciais de Dostoiévski e personagens secundárias na 

obra tardia (romances polifônicos) aparecem coisificadas. Isso no sentido de que “o homem 

deixa de ser coisa mas não se torna indivíduo, ou seja, permanece objeto situado na zona do 

outro, vivenciável na forma pura do outro, distanciado da zona do eu.” (Bakhtin, 2010a, p. 

334) 

Bakhtin identificou em Dostoiévski um discurso representado ou objetificado. Esse 

discurso são vozes secundárias e de baixo status dentro do romance, ao mesmo tempo em que 

as personagens que as enunciam recebem valor mínimo e são também objetificadas. O sujeito 

que as objetifica é o herói do romance, detentor de valor máximo. Ele é o dono do “discurso 

referencial direto e imediato – o discurso que nomeia, comunica, enuncia, representa –, que 

visa à interpretação referencial e direta do objeto” (Bakhtin, 2010a, p. 213). Enquanto o herói 

enuncia e representa o outro, as personagens objetificadas estão submetidas à voz do herói. 

No romance polifônico há também um autor-criador, que organiza e orquestra as 

vozes das personagens, mas sem ser um ente superior e dominante que enunciaria ao modo de 

um conhecedor e dono das personagens e dos fatos. 

No discurso jornalístico, porém, é diferente: o jornalista não trabalha de forma similar 

ao autor-criador, e sim de forma similar ao herói. Em princípio, o jornalista impõe sua voz, 

agindo de modo superior ao outro e à sua voz, isto é, superior em relação às “personagens” 

das notícias que ele diariamente produz situado na esfera jornalística. 

No discurso jornalístico, parece-nos que, quase sempre, o jornalista tende, de algum 

modo, a coisificar/reificar o sujeito noticiado e suas palavras: ora enunciando sobre ele, ora 

dando-lhe parcialmente oportunidade de enunciar, ora editando sua voz, ora omitindo suas 

ideias, ora negando-lhe existência como ator social. Por vezes, há tentativas de, 

discursivamente, “apagar” o outro e/ou sua voz por meio, por exemplo, de desmerecimentos, 

preconceitos e atos de intolerância. É quase certo que tais tentativas ocorram no discurso 

jornalístico, mas, em geral, de modo implícito e subjacente, pois são ações discursivas 

socialmente rejeitadas numa sociedade que busca privilegiar os direitos humanos universais.  

Tendo em vista essa hipótese, as seguintes considerações de Bakhtin interessam-nos: 

O capitalismo criou as condições para um tipo especial de consciência 

permanentemente solitária. Dostoiévski revela toda a falsidade dessa 
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consciência, que se move em um círculo vicioso. Daí a representação dos 

sofrimentos, das humilhações e do não reconhecimento do homem na 

sociedade de classes. Tiraram-lhe o reconhecimento e privaram-no do nome. 

Recolheram-no a uma solidão forçada, que os insubmissos procuram 

transformar em uma solidão altiva (passar sem o reconhecimento, sem os 

outros). (Bakhtin, 2010a, p. 323) 

 

Sob as condições e forças do capitalismo – por exemplo, no que tange às relações de 

trabalho que hoje se tem no Brasil em relação ao imigrante negro, pobre e de baixa 

escolaridade –, a reificação do homem na sociedade de classe chega ao extremo. Trata-se de 

uma reificação, segundo Bakhtin (2010a, p. 335), “realizada por forças externas que agem de 

fora e de dentro sobre o indivíduo; é a violência em todas as formas possíveis (econômica, 

política, ideológica)”. Essa violência aparece no discurso, por exemplo, nas escolhas 

linguístico-referenciais realizadas pelo jornalista. São escolhas que revelam, por exemplo, 

tanto sua posição político-ideológica, quanto o abuso de poder exercido por políticos, 

empresários, jornalistas, entre outros “donos do discurso” na sociedade. 

Outra tentativa de “apagamento” da consciência alheia é a do monólogo, o discurso 

que o sujeito constrói “sozinho”. De acordo com Bakhtin (2010a, p. 329): 

O monologismo é a extrema negação da existência de outra consciência 

isônoma e isônomo-responsiva fora de si mesma, de outro eu “tu” isônomo. 

No enfoque monológico (em forma extrema ou pura), outra consciência. Dele 

não se espera uma resposta que possa modificar tudo no universo da minha 

consciência. O monólogo é concluído e surdo à resposta do outro, não o espera 

nem reconhece nele força decisiva. Passa sem o outro e por isso reifica, em 

certa medida, toda a realidade. Pretende ser a última palavra. Fecha o mundo 

representado e os homens representados.  

 

Em princípio, o discurso jornalístico – notícia e editorial, por exemplo – aproxima-se 

do monólogo como tentativa de “apagamento” do outro. O enunciador do texto jornalístico 

cita o outro – recontextualiza sua voz –, mas fala sozinho. 

No que tange à prática discursiva, à qual faremos referência no capítulo 3, muitas 

vezes ocorre na produção do discurso o que se denomina retextualização. Trata-se de uma 

atividade que, a nosso ver, também contribui para a reificação dos sujeitos/atores sociais sobre 

os quais se enuncia no discurso jornalístico. Isso se dá, por exemplo, na transformação da fala 

de um imigrante haitiano em parte da notícia, o que ocorre pelas mãos do editor do jornal, 

sem que o “dono” da fala tenha controle sobre tal transformação. Assim, na retextualização 

coisifica-se o discurso do outro e, por conseguinte, coisifica-se o outro. 
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Muitas vezes, portanto, no discurso jornalístico o enunciador tenta coisificar o outro e 

sua voz, sobretudo se esse pertence a uma minoria, como os haitianos no Brasil. Mas isso, na 

sua totalidade, mostra-se impossível, pois os haitianos são pluriativos e cognoscentes, como 

todo ator social.  Na notícia ou na carta do leitor, por exemplo, ecoam as vozes dos haitianos e 

a favor deles.  

A consciência do indivíduo/sujeito é um fenômeno socioideológico. Isso significa que, 

embora sob as tentativas de “apagamento” da/na sociedade capitalista, a consciência 

individual do outro se mostra ativa: é “o ativismo dialógico do cognoscente” (Bakhtin, 2010b, 

p. 400). 

O sujeito pluariativo e cognoscente é o assunto do próximo item. 

 

2.8. O sujeito-enunciador e o outro: consciências imiscíveis 

 

Se podemos eleger um conceito como central na exposição realizada neste capítulo, 

esse conceito certamente é o de enunciado: presente na ideologia do cotidiano e esferas 

sociais, vinculado aos gêneros discursivos, elemento cultural do pequeno e do grande tempo, 

objeto de produção e atuação social de falantes/autores, espaço de múltiplas relações 

dialógicas e de encontro de vozes sociais diversas. Na verdade, o enunciado é um conceito 

crucial na teoria dialógica bakhtiniana. É elemento obrigatório em toda interação verbal e em 

quase toda comunicação humana. 

O enunciado, único e irrepetível, concretiza-se embebido de vontade discursiva do 

falante/autor (enunciador), de valores e pontos de vista de um ou mais sujeitos. Isso significa 

que, por trás do enunciado, está o sujeito. Noutras palavras, ao longo deste capítulo esteve 

sempre presente, de forma direta ou indireta, alguma noção de sujeito. O sujeito é uma 

categoria crucial e imanente à teoria dialógica do discurso, apesar de os membros do Círculo 

não terem elaborado uma teoria do sujeito nem o conceituado de modo completo e explícito 

em algum momento.  

Porque os discursos são produtos do homem, formas de expressão e de atuação 

humana no mundo, o sujeito figura como centro dos estudos discursivos. Essa postura em 

relação ao sujeito podemos abstrair das seguintes palavras de Bakhtin, quando estabelece 

contrapontos das ciências humanas com as ciências exatas:  

As ciências exatas são uma forma monológica do saber: o intelecto contempla 

uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o cognoscente 

(contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a coisa muda. 

Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser percebido e 
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conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser percebido e 

estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode 

tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode 

ser dialógico. (Bakhtin, 2010b, p. 400) 

 

Qualquer tratamento, portanto, sobre o homem no âmbito das ciências humanas deve 

necessariamente levar em conta as ideias, pontos de vista e valores que habitam o humano e 

dele emanam. Reiteramos com Bakhtin, dando um passo a mais: “O objeto das ciências 

humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é 

inesgotável em seu sentido e significado.” (Bakhtin, 2010b, p. 395) 

Ao mesmo tempo em que Bakhtin destaca o ser expressivo e falante, ele atenta para 

aquele(s) com quem esse ser (sujeito) interage, o(s) seu(s) parceiro(s) na comunicação verbal: 

o destinatário, o enunciatário. Mas não só esse interlocutor direto e imediato, e sim também o 

homem de quem se fala, os atores sociais cuja voz é citada de forma direta ou indireta, as 

pessoas da vida social e cotidiana do falante/autor, as pessoas que mesmo indiretamente 

influenciam a produção discursiva. Ou seja, o outro é também o interlocutor indireto, do 

pequeno ou do grande tempo, do pequeno ou do grande diálogo. Sozinho, o eu não se 

explica, não se posiciona no mundo. Na verdade, o ser expressivo e falante existe e se 

constitui tão somente a cada interação socioverbal com o(s) outro(s), na construção 

“conjunta” de cada enunciado. O outro participa do enunciado fornecendo vozes e pontos de 

vista, influenciando nas escolhas linguísticas, contribuindo para o estilo, possibilitando e 

provocando atitudes responsivas do enunciador, enfim, dialogando.  

A existência do outro é de suma necessidade para a existência do eu, do sujeito. “Eu 

não posso passar sem o outro, não posso me tornar eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar 

a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim (no reflexo recíproco, na percepção 

recíproca)” (Bakhtin, 2010a, p. 323)
125

. Esse processo ocorre, porém, sem que o outro se 

sobreponha ao enunciador, pois o sujeito possui um ativismo de caráter dialógico (sobre o 

qual falaremos nos próximos parágrafos). Ao dar ênfase ao outro, a teoria dialógica 

bakhtiniana não atribui, “em hipótese alguma, uma certa passividade do autor, que apenas 

disporia os pontos de vista alheios, as verdades alheias, renunciando inteiramente ao seu 

ponto de vista, à sua verdade” (Bakhtin, 2010a, p. 320). Pelo contrário, concretiza-se uma 

relação de reciprocidade, em que o sujeito-enunciador enuncia sua verdade tendo em conta a 

                                    
125

 “Cada homem é um eu-para-si, mas no acontecimento concreto e singular da vida o eu-para-si é apenas um 

eu-único, porque todos os demais são outros para mim. E essa posição única e insubstituível no mundo não 

pode ser revogada através de uma interpretação conceitual generalizante (e abstrativa).” (Bakhtin, 2010a, p. 

332) 
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verdade do outro – especialmente o enunciatário –, a qual integra o enunciado de forma 

explícita ou implícita, a qual pode ser revelada pela materialização linguística do enunciado. 

Essa condição inerente ao sujeito – ser em respeito ao outro e à voz do outro – advém 

exatamente do ser vivo e falante que é o outro no mundo. Isto é, as relações dialógicas são 

sempre bidirecionais, ainda que em muitos enunciados ou interações verbais tenha-se a 

impressão de apenas o enunciador direcionar forças rumo ao enunciatário. Sem dúvida, o 

enunciador 

é profundamente ativo, mas o seu ativismo tem um caráter dialógico especial. 

Uma coisa é o ativismo (aktívnost) em relação a um objeto morto, a um 

material mudo, que se pode modelar e formar ao bel-prazer; outra coisa é o 

ativismo em relação à consciência viva e isônoma do outro. Esse ativismo que 

interroga, provoca, responde, concorda, discorda, etc., ou seja, esse ativismo 

dialógico não é menos ativo que o ativismo que conclui, coisifica, explica por 

via causal, torna inanimada e abafa a voz do outro com argumentos 

desprovidos de sentido. (Bakhtin, 2010a, p. 320) 

 

Essa condição a que se “submete” o sujeito-enunciador é inerente à interação 

socioverbal, uma vez que o outro – de quem, com quem e para quem o sujeito fala/escreve – é 

também um ser pensante, possui ideias e valores, detém também, na vida social, o direito ao 

discurso (ainda que muitas vezes esse direito lhe seja negado). É também um ser cognoscível. 

Ao falar/escrever, o sujeito necessariamente “reconhece” o outro como sujeito ativo e 

cognoscente, mesmo que não queira assumi-lo como tal. Simultaneamente ao ativismo do 

enunciador há o ativismo do enunciatário – a propósito, que diz respeito às ciências humanas, 

e não às ciências exatas –, em ação desde quando o enunciador inicia sua fala. O ato de ouvir 

já é se mostrar sujeito enunciador. 

Toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. A compreensão passiva do 

significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 

compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 

subsequente resposta em voz real alta. (Bakhtin, 2010b, p. 171) 

 

Tais considerações sobre o ativismo do enunciador contribuem para a percepção da 

individualidade do sujeito. A esse respeito, a partir dos estudos do Círculo, Faraco e Negri 

(1998, p. 168) têm “um entendimento da pessoa humana na perspectiva de suas relações 

sociais”, de modo que o sujeito é visto “como um ente interiormente múltiplo e heterogêneo”, 

mas mantendo “um espaço teórico significativo para a individualidade”. Assim entendido, 

ante o outro o enunciador, na interação viva com as tantas vozes sociais, individualiza-se e 

individualiza seu discurso. 
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No campo científico, artístico, literário ou jornalístico, por exemplo, de acordo com 

Bakhtin, o sujeito do discurso (nomeado nesta tese especialmente como sujeito-enunciador 

ou, apenas, enunciador): 

revela a sua individualidade no estilo, na visão de mundo, em todos os 

elementos da ideia de sua obra. Essa marca da individualidade, jacente na 

obra, é o que cria princípios interiores específicos que a separam de outras 

obras a ela vinculadas no processo de comunicação discursiva de um dado 

campo cultural: das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, de 

outras obras da mesma corrente, das obras das correntes hostis combatidas 

pelo autor, etc. (Bakhtin, 2010b, p. 279) 

 

Situado numa esfera social específica – para lembrarmos o exposto em especial nos 

itens 2.1 e 2.3 –, o sujeito, a seu modo, assume atitudes responsivo-axiológicas a cada 

enunciado (concreto, individualizado, irrepetível). Ao produzir um enunciado, ele surge 

individualizado do emaranhado de vozes sociais faladas nos enunciados alheios. Esse mundo 

externo (heterogêneo e heteroglóssico), mundo do outro, poderíamos dizer, é o mundo 

fundante do sujeito, onde se insere e de onde “sai” com seu enunciado particular, carregado 

de valores socioculturais, axiológico sempre. Nesse sentido, o mundo do outro é também o 

mundo do eu. O sujeito vive mergulhado (mas não submerso) no mundo misto eu–outro. 

A relação do sujeito com o outro é, portanto, mais do que relações linguístico-

discursivas (usar palavras alheias, fazer perguntas ao enunciatário, dar-lhe resposta, assumir 

atitudes responsivas, ouvir e fazer ecoar vozes do outro), como talvez pareça à primeira vista. 

Na verdade, tal relação é visceral. O outro integra o eu, o sujeito, o enunciador. “Ser significa 

ser para o outro e, através dele, para si. O homem não tem território interior soberano, ele está 

todo e sempre na fronteira, olhando para dentro de si ele olha o outro nos olhos ou com os 

olhos do outro” (Bakhtin, 2010a, p. 323). O sujeito, ao olhar para seu interior, vê o que o 

outro lhe ofertou ao longo da vida (do passado ao presente). Eu não me vejo sem o outro. 

Trata-se 

da contemplação de mim mesmo no espelho: com os meus próprios olhos e 

com os olhos do outro ao mesmo tempo, o encontro e a interação dos meus 

próprios olhos com os olhos do outro, a interseção de horizontes (do meu e do 

outro), a interseção de duas consciências [imiscíveis]. (Bakhtin, 2010a, p. 324) 

 

Isto é, a relação social e discursiva do sujeito com o outro é também de ordem interna, 

é também a formação da consciência do sujeito. Sem o outro a consciência do sujeito seria um 

vazio inerte. O interior (a consciência) do sujeito é povoado por palavras e vozes do outro, 

por valores do outro – o que significa que as posições axiológicas do sujeito têm origem 

(ainda que se remeta a momentos não identificáveis da vida, da infância, por exemplo) no seu 
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constante estar na fronteira com o (e do) outro. Ao mesmo tempo, o que vejo ao olhar para 

mim (ofertado e proporcionado pelo outro) habita os enunciados do eu, o sujeito que 

fala/escreve.  

Os elementos do outro que habitam a consciência do sujeito, sabemos, são elementos 

socioideológicos. Nesse sentido, Volochinov/Bakhtin (1992, p. 34) afirma: “A consciência só 

se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 

consequentemente, somente no processo de interação social.”  

Esse conteúdo ideológico tem a palavra como o componente principal. Percebemos aí, 

portanto, relações de ordem complementar entre consciência, palavra e esfera/campo. A 

palavra – retomando o exposto no item 2.6 –, de começo, não pertence a um ou outro campo 

social específico, ela goza, em princípio, de neutralidade ideológica (Volochinov/Bakhtin, 

1992, p. 36-37). Mas, ao integrar o enunciado, ela passa a sofrer coerções de determinada 

esfera e torna-se signo ideológico. E é a palavra como signo ideológico que povoa a 

consciência do sujeito. Isso contribui sobremaneira para a seguinte afirmação de 

Volochinov/Bakhtin (1992, p. 35): “A consciência individual é um fato sócio-ideológico.” 

O signo ideológico (verbal, gestual, musical, pictórico, visual) é o material da 

consciência do indivíduo. É social e povoa a consciência individual. Daí, essa consciência ser 

também social e ideológica. 

Na mesma esteira de Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin (2010a, p. 322), em 

tom de conclusão, observa em PPD: “Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo 

unicamente me revelando para o outro, através do outro e com o auxilio do outro.”  

O eu é o sujeito/indivíduo ciente de seu discurso, ativo e responsável por seu modo de 

ser no mundo. Isto é, um sujeito presente na vida social como fenômeno socioideológico, tal 

como o é sua consciência. A esse respeito, posiciona-se Volochinov/Bakhtin (1992, p. 58): “O 

indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência, enquanto autor dos seus 

pensamentos, enquanto personalidade responsável por seus pensamentos e por seus desejos, 

apresenta-se como um fenômeno puramente sócio-ideológico.”  

Esse encontro do eu/sujeito com o outro – de consciências imiscíveis – será, em parte, 

revelado especialmente na materialização linguística do enunciado. É aí que o enunciador 

mostra suas relações dialógicas com o outro. É aí onde ele mostra as vozes e valores que na 

sua consciência habitam e conflitam, mostra sua posição responsiva (e “exige” do outro 

também uma resposta). É aí que ele se mostra: individual, único, dialógico, ideológico, social, 

histórico. Conforme Bakhtin (2010b, p. 399): 
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O autor de uma obra só está presente no todo da obra, não se encontra em 

nenhum elemento destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo separado 

do todo. O autor se encontra naquele momento inseparável em que o conteúdo 

e a forma se fundem intimamente, e é na forma onde mais podemos perceber a 

sua presença.  

 

Podemos conhecer determinado sujeito enunciador ao nos determos nos enunciados 

que ele produz e de que participa. Na ótica bakhtiniana, se queremos, portanto, dizer quem é o 

sujeito, necessariamente temos de levar em conta o que o enunciado nos revela, em especial 

mediante sua materialização linguística. 

Ao mesmo tempo, compreender a relação do sujeito enunciador com o outro é 

fundamental para compreendermos o gênero, o estilo do discurso, o enunciado. 

 

Temos aqui enfatizado o sujeito como sendo o enunciador, o que didatiza qualquer 

exposição sobre o complexo conceito bakhtiniano de sujeito. E nessa acepção privilegiamos o 

emprego do termo sujeito ao longo deste estudo. Mas, na verdade, se afirmássemos como 

sujeito apenas o enunciador, reduziríamos e muito a pontencialidade discursiva do 

enunciatário, reduziríamos suas diversas contribuições ao enunciador, reduziríamos seu 

caráter de ser ativo, seu ativismo dialógico. Além disso, devemos ao menos lembrar as 

diferentes possibilidades do sujeito: enunciador, enunciatário, aquele de quem se fala, o ser 

humano “fonte” dos enunciados complexos (o homem da vida social e cotidiana de quem, por 

exemplo, Dostoiévski, ouve as vozes e as “transfere” para o discurso romanesco). Isto é, 

sujeito não é apenas aquele que fala/escreve, o “dono” do enunciado/texto, e sim aquele que 

atua, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, no enunciado. Tal consideração é 

de ordem ontológica e epistemológica do sujeito.  

Ao voltar nossa atenção para os sujeitos da interação socioverbal, temos na realidade 

concreta do enunciado o encontro de duas consciências. Sinteticamente, Bakhtin diria: “A 

expressão como campo de encontro de duas consciências” (2010b, p. 396). Encontram-se sem 

se fundirem, porque são imiscíveis. Diante desse encontro, poderíamos, como analistas, dar a 

ambas a mesma atenção. Mas não o fazemos. Por razões metodológicas e didáticas, e visando 

ao discurso jornalístico sobre o qual nos debruçaremos na análise do corpus, privilegiamos 

nosso olhar ao enunciador. E, a partir do enunciador, perceberemos a presença (nele) do 

enunciatário. 

De um modo ou de outro, essa postura já está em Bakhtin (2010a, p. 91): “Em toda 

parte, os elementos de significação e valor se concentram em torno de um centro: o agente. 
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Toda a criação ideológica é concebida e percebida como a possível expressão de uma 

consciência, de um espírito.”  

Por fim, na perspectiva dialógica bakhtiniana, o enunciador é o sujeito central do 

enunciado. Isso possibilita vê-lo e tratá-lo como ator social, o que podemos subentender da 

afirmativa de Medviédev (2012, p. 183): “Qualquer enunciado concreto é um ato social.” 
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3. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO COMO CRÍTICA SOCIAL 

 

Em Análise Crítica do Discurso (ACD) sempre se considera, de algum modo, a 

relação entre a sociedade, a vida social e um sistema semiótico – por exemplo, a linguagem 

verbal, a linguagem pictórica, a linguagem visual, a linguagem gestual e/ou corporal –, mas 

sem se fechar teórica e “metodologicamente” num conjunto específico de conceitos. Um 

modelo assumido por grande parte dos analistas do discurso é o que, tomando o texto como 

objeto de estudo, considera a língua e o discurso como componentes do processo social amplo 

(Fairclough, 1997, 2001, 2003, 2012a, 2012b). Essa é a vertente do presente estudo. 

A ACD, desde o começo dos anos 1990, consolidou-se como “uma disciplina cuja 

meta fundamental é investigar sobre o papel da linguagem na interação social, a partir de uma 

grande diversidade de enfoques e interesses”
126

 (Bolívar, 2003, p. 9, tradução nossa). Trata-se 

de uma multidisciplinaridade em que a linguagem tem sempre um lugar relevante. Essa 

condição torna os estudos em linguística uma contribuição significativa para os estudos no 

campo da sociologia, da história, da comunicação, entre outros, sempre que esses estudos 

tenham, ao menos em parte, o discurso como objeto de análise. 

A linguagem e sua análise são uma das bases dos estudos discursivos desenvolvidos 

nos diferentes campos das ciências humanas. Mais do que isso, “a linguagem se converte no 

ponto de união com todas as disciplinas”
127

 (Bolívar, 2003, p. 10, tradução nossa), a ponto de 

nenhuma disciplina poder fazer afirmações sobre, por exemplo, o significado ou a construção 

de sentidos e seus efeitos sem se pautar em textos escritos ou falados, preferencialmente 

autênticos. 

Em relação à interface do linguístico com o social, o papel dos linguistas, entre os 

quais nos posicionamos, “é chave para os estudos do discurso em outras disciplinas, porque as 

explicações sobre a construção dos significados com e na linguagem ajudam a entender 

melhor processos de tipo cognitivo, social, cultural e político”
128

 (Bolívar, 2003, p. 10, 

tradução nossa). Em contrapartida, a compreensão desses processos – objeto de estudo, por 

exemplo, da psicologia, das ciências sociais, dos estudos culturais e da política – por parte dos 

linguistas ajuda a entender melhor a língua em uso, os enunciados e seus significados. Ou 

seja, estudos dessas disciplinas podem ser vantajosamente incorporados aos estudos de 

                                    
126

 “una disciplina cuya meta fundamental es investigar sobre el papel del lenguaje en la interacción social, desde 

una gran diversidad de enfoques e intereses” (Bolívar, 2003, p. 9). 
127

 “el lenguaje se convierte en el punto de unión con todas las disciplinas” (Bolívar, 2003, p. 10). 
128

 “es clave para los estudios del discurso en otras disciplinas, porque las explicaciones sobre la construcción de 

los significados con y en el lenguaje ayudan a entender mejor processos de tipo cognitivo, social, cultural y 

político” (Bolívar, 2003, p. 10). 
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linguística. Na verdade, os estudos em sociologia, história e comunicação, por exemplo, são 

fundamentais para a compreensão de elementos tipicamente linguísticos da nossa fala ou 

escrita nos mais diferentes gêneros discursivos. Assim, a multidisciplinaridade é um processo 

dialógico e bilateral de grande contribuição para o estudo do discurso em geral. 

Enfocando as práticas discursivas, a ACD tem como um dos eixos de reflexão teórica 

e de atuação o entendimento de que com o discurso os atores sociais realizam mudanças na 

sociedade, quer em favor de quem ocupa o poder, quer em favor das pessoas dominadas por 

esse poder. Noutra perspectiva, as mudanças sociais ocorrem, em parte, por meio dos (e 

devido aos) discursos produzidos e veiculados nas diferentes esferas sociais, o que significa 

que tais mudanças ocorrem em determinadas áreas da sociedade em consonância com o 

pertencimento dos discursos a esferas específicas (como expomos no capítulo anterior a partir 

dos estudos do Círculo de Bakhtin). Também, discursos de uma esfera podem ter efeitos em 

elementos de outras esferas. 

No entanto, diferente do que talvez pareça, “as relações entre a mudança discursiva, 

social e cultural não são transparentes para as pessoas envolvidas” (Fairclough, 2001, p. 28): 

trata-se de uma consideração que, implicitamente, atenta para a relevância da tarefa social dos 

analistas do discurso. Isto é, porque as pessoas não podem perceber todo o processo 

sociodiscursivo de que participam, os analistas do discurso de perspectiva crítica devem 

“ajudá-las”, realizando a tarefa de olhar para as relações socioverbais de forma crítica, em 

especial para aquelas onde, presumivelmente, há relações de (abuso de) poder, de dominação, 

manipulação e exploração social. São relações em que o discurso – a língua em uso –, muitas 

vezes, é um recurso tomado pelo sujeito dominador como “capa” para encobrir a efetiva 

prática de poder material ou não material – discursivo, ideológico, por exemplo – sobre o 

sujeito dominado, aquele, em geral, desfavorecido e minorizado na sociedade. Sujeito, aqui, 

entendido, em ambos os casos, como indivíduo e como coletividade. 

Essa breve exposição sobre a multidisciplinaridade e o social diz respeito a uma 

análise do discurso como crítica social, necessária nas sociedades modernas complexas. Mais 

especificamente, a ACD tem embutida em si um aspecto que a distingue de outras análises do 

discurso: é o fato de ser crítica, no sentido de que “„Crítico‟ implica mostrar conexões e 

causas que estão ocultas; implica também intervenção – por exemplo, fornecendo recursos por 

meio da mudança para aqueles que possam encontrar-se em desvantagem” (Fairclough, 2001, 

p. 28). Ou seja, em ACD o pesquisador tem um caráter de militância em prol dos socialmente 

desfavorecidos, o que o coloca em constante diálogo com áreas para além da linguística, 

sobretudo com as ciências sociais de um modo geral. Aliás, caráter que justifica, em parte, 
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nossa breve reflexão acima sobre a imbricação das disciplinas. Independentemente da postura 

do pesquisador – que pode buscar relativa imparcialidade em face dos fatos e problemas 

sociais objeto de sua pesquisa –, a acepção crítica é inerente ao programa da ACD, embora 

não haja consenso sobre o que é crítico ou de como ser crítico em ACD. 

Na visão de Wodak (2004, p. 234), “a noção de „crítica‟ significa distanciar-se dos 

dados, situar os dados no social, adotar uma posição política de forma explícita, e focalizar a 

autorreflexão, como compete a estudiosos que estão fazendo pesquisa.” Além disso, para os 

pesquisadores em ACD, “a aplicação dos resultados é extremamente importante, seja em 

seminários práticos para professores, médicos ou funcionários públicos, ou na produção de 

pareceres técnicos, ou no desenvolvimento de livros didáticos” (Wodak, 2004, p. 234), dentre 

outras possíveis aplicações.  

Situando-nos na esfera jornalística, uma possibilidade de aplicação seria atuar de 

forma direta na redação de um jornal, pequeno ou grande, mas que tenha inserção 

significativa numa sociedade/comunidade específica. De circulação no país, no bairro de uma 

metrópole ou numa pequena cidade, o jornal seria, criticamente, veículo de formação da 

consciência da população local e de mudanças sociais favoráveis à comunidade e aos 

desfavorecidos. A grande dificuldade nisso seria os donos dos jornais aceitarem a participação 

ativa do pesquisador. 

Ainda sobre a atuação do pesquisador e a aplicação dos resultados, Resende e 

Ramalho (2011, p. 150) enfatizam: a ACD “é uma prática teórica crítica porque se baseia na 

premissa de que situações opressoras podem mudar, ou melhor, podem ser mudadas, visto que 

são criações sociais e, como tal, são passíveis de serem transformadas socialmente.” Ao 

assumir essa premissa em seus estudos e em sua atuação profissional, o analista do discurso 

passa a atuar na sociedade, de forma direta ou indireta, consciente de que sua atuação pode 

mitigar as desigualdades sociais e a condição desfavorecida dos dominados. Isso para os 

linguistas em geral significa uma forte guinada no sentido de deixarem de realizar pesquisas – 

quase sempre focadas numa teoria específica e em elementos linguísticos específicos – apenas 

em seus escritórios ou de fazer reflexões apenas entre seus pares, como se atuassem em 

redomas, isolados das cidades repletas de desigualdades sociais e de relações de poder 

abusivas. Trata-se de uma guinada que desloca os linguistas para a fronteira da linguística em 

si com a sociedade e põe diante de seus olhos o elemento linguístico como parte viva da 

sociedade (atributo do elemento linguístico, de certo modo, já reconhecido pelos membros do 

Círculo de Bakhtin) e das relações de poder: o elemento linguístico como instrumento usado 

no embate das forças sociodiscursivas atuantes nas situações problemáticas da sociedade.  
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Vemos essa guinada, em parte, ocorrer atualmente no campo da política e planificação 

linguísticas, em que o linguista, munido de teorias e métodos particulares à linguística, passa 

a atuar junto aos governos e/ou administradores da(s) língua(s) da sua jurisprudência. 

Especificamente, o linguista e membros do governo, por exemplo, colocam em prática na 

sociedade as decisões tomadas em gabinete acerca das línguas, quer majoritária, quer as 

minoritárias, como bem observa Oliveira (2007). Se quisermos pensar essa atuação em 

relação aos haitianos no Brasil – quase todos falantes de francês coloquial (não padrão) e do 

crioulo haitiano, desconhecedores da língua portuguesa –, podemos afirmar que cabe ao 

governo brasileiro – na esfera federal, estadual ou municipal –, que os acolhe, ofertar-lhes 

aulas, por exemplo, de português para que possam, realmente, incluírem-se nas cidades onde 

se estabelecem.  

Essa guinada em política e planificação linguísticas, no entanto, tende sobremaneira 

aos interesses e coerções dos governos, o que muitas vezes significa não implementar uma 

política, de fato, em prol da minoria linguística, como são os haitianos no Brasil, ou que 

mitigue sua condição socialmente desfavorável. Noutros termos, nesse caso, o linguista é um 

especialista a serviço do governo. 

Essa postura do especialista é severamente criticada, por exemplo, pelo palestino 

Edward Said (2005) ao discutir o conceito e participação do intelectual na sociedade. 

Diferente do especialista é o intelectual amador, ao qual interessa acabar com as 

desigualdades sociais, mesmo que vá sozinho contra qualquer poder governamental. Para 

Said, o intelectual deve dedicar suas forças tanto ao indivíduo quanto aos grupos sem 

representação, os subalternos, as minorias, os pequenos povos e estados, as culturas e etnias 

menores ou subjugadas. Uma justificativa para tal postura é a discrepância patente entre essas 

pessoas/grupos, possuidoras de relativa fraqueza, e as grandes organizações governamentais 

ou empresariais, donas de um poder autodefinido de dominação e de superioridade. 

Said faz transparecer em várias passagens de suas conferências (capítulos do livro 

Representações do intelectual: as Conferências Reith de 1993) que o papel do intelectual no 

mundo é “mexer” com o Estado e corporações. Cabe ao intelectual ser a voz dos menos 

afortunados e desvalidos, fracos e estigmatizados. Trata-se de um papel que tem de surtir 

efeito o quanto antes.  

Ao se propor a falar ou escrever, segundo Said, o intelectual se depara, por um lado, 

com uma estrutura de poder e influência, e, por outro, com valores, ideias e pessoas à margem 

da sociedade. No fundo, o intelectual  
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não é nem um pacificador nem um criador de consensos, mas alguém que 

empenha todo o seu ser no senso crítico, na recusa em aceitar fórmulas fáceis 

ou clichês prontos, ou confirmações afáveis, sempre tão conciliadoras sobre o 

que os poderosos ou convencionais têm a dizer e sobre o que fazem. Não 

apenas relutando de modo passivo, mas desejando ativamente dizer isso em 

público. (Said, 2005, p. 35-36) 

 

As indicações são, portanto, de que o analista crítico da ACD está mais para o 

intelectual do que para o linguista (como é tradicionalmente entendido na linguística em 

geral). Entretanto, o analista do discurso não pode abandonar os estudos e métodos da 

linguística, pois a língua, objeto da linguística, também é objeto da ACD. O que faz o analista 

é olhar a língua para além da linguística, aproximando-se, na prática, do militante em defesa 

de causas vitais aos desfavorecidos. 

Ao mesmo tempo, o analista do discurso, tal como o linguista típico, é um pesquisador 

da academia, o que não o impede de atuar e viver socialmente como intelectual – aliás, a 

academia e as universidades é o espaço para todos, ainda que historicamente tenha sido 

diferente –, pois “ser um intelectual não é de jeito nenhum incompatível com o trabalho 

acadêmico ou mesmo com a profissão de pianista” (Said, 2005, p. 77). 

Consonante a Said é a síntese do jamaicano Stuart Hall (2013, p. 15-16): “Os 

intelectuais tradicionais se colocam [se posicionam] ao lado do conhecimento e interesses 

sociais já estabelecidos. Os intelectuais orgânicos são comprometidos com um trabalho 

intelectual radical que gera mudanças sociais e econômicas.” Nesse sentido, a concepção de 

intelectuais tradicionais corresponde na academia, em grande medida, a professores que se 

propõem a repetir conhecimentos e compartilhar suas pesquisas com seus pares, mantendo-se 

dentro de uma “redoma científica”, ou, quando saem para a sociedade é com o intuito de 

reproduzir o socialmente estabelecido, fazendo “mais do mesmo”. Assim, a ideia de 

intelectual tradicional muito se aproxima da ideia de especialista criticada por Said. Já os 

intelectuais orgânicos, em grande medida, possuem uma prática que se aproxima da prática 

do intelectual amador defendida por Said. 

Em tempo, não estamos defendendo que o analista do discurso seja um intelectual, e 

sim que o analista pode e deve ter características do intelectual amador, nos termos de 

Edward Said, ou do intelectual orgânico, nos termos de Stuart Hall.  

Com isso, fugimos da conotação, de certo modo, pejorativa do termo intelectual na 

academia: de que intelectual é o sujeito que sabe muito, senão tudo, e tem muito a dizer sobre 

quase tudo, e que, por isso, se posiciona afastado dos cidadãos em geral e distante dos 

problemas sociais. Essa conotação se aproxima do conceito de elites simbólicas (van Dijk, 
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2010), compostas de pessoas que, além de saber “tudo”, têm acesso especial ao discurso 

público e, por isso, podem estar ligadas ao abuso de poder na sociedade. Nesse sentido, de 

certo modo, o especialista (Said) e o intelectual tradicional (Hall) aproximam-se da elite 

simbólica. Retomaremos os conceitos de elite simbólica e de acesso especial no item 3.6, 

explorando seus vínculos com as relações de poder. 

O caráter de militância da ACD elege a preocupação social do pesquisador. Se se 

preocupa com os desfavorecidos, esses devem ser, prioritariamente, os desfavorecidos do 

momento e da realidade à qual o pesquisador tem acesso, para assim poder falar do 

conhecido. Tem maior relevância social a pesquisa que contribui na tentativa de mitigar 

problemas sociais atuais, como, no Brasil, os pobres, os moradores de rua, as pessoas com 

deficiência, as famílias endividadas, as vítimas de descasos de governantes, os imigrantes 

pobres, os negros ou indígenas vítimas de preconceito. A atenção a essas pessoas é que 

melhor justifica e sustenta o aspecto crítico da ACD.  

Tem menor relevância social a pesquisa que se volta estritamente, por exemplo, para o 

texto literário ou jornalístico do “passado”, sem ao menos estabelecer relações com os 

problemas das sociedades contemporâneas complexas e/ou contribuir para a compreensão do 

“presente”. Isto é, numa abordagem estrita, nem o trabalho com o texto literário/jornalístico 

nem o trabalho com as questões do passado podem favorecer os sujeitos socialmente 

desfavorecidos da atualidade, embora esse tipo de pesquisa possa contribuir para melhor 

compreensão de parte da história do país, por exemplo, oferecendo à população novo ponto de 

vista, o que aponta para a relevância da pesquisa, justificando-a ainda que em parte. Contudo, 

avaliar o quanto uma pesquisa foca a contemporaneidade não é o único modo de avaliá-la no 

que tange a sua relevância social e ao aspecto de criticidade preconizado em ACD. 

De um modo ou de outro, a nosso ver, questões de maior relevância social exigem do 

pesquisador, em maior ou menor medida, um olhar de ordem etnográfica, mas sem realizar a 

etnografia tal como a entende e se realiza na Antropologia. Por exemplo, ao analisar textos 

literários, didáticos, jurídicos ou jornalísticos sobre a imigração, como fazemos neste estudo, 

cabe-nos levar em conta a vida social dos imigrantes haitianos, desde sua vida no Haiti, sua 

viagem até o Brasil, suas condições de hospedagem e recepção, sua adaptação ao trabalho e à 

realidade brasileira. Esse olhar etnográfico – que faz parte do capítulo 1 desta tese – deve 

permear o trabalho de pesquisa e análise discursivo-textual, servindo de base para possíveis 

contribuições para, direta ou indiretamente, tentar mitigar as condições de desvantagem social 

de grupos à margem da sociedade, em nosso caso, os haitianos. Esse olhar nos parece 

necessário quando se analisa o discurso jornalístico (que foca os imigrantes, suas práticas e 
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eventos sociais), isto é, tal análise não pode ignorar a realidade vivida socialmente pelas 

pessoas objeto desse discurso. Diante disso, a exposição sobre a imigração haitiana no Brasil 

feita no capítulo 1 serve de base para este e os demais capítulos, sobretudo o de análise. 

Diferentemente do olhar etnográfico é o método etnográfico, a etnografia, em que a 

análise não é do discurso sobre algo ou alguém, e sim da realidade social de alguém, em que o 

pesquisador-antropólogo vai a campo, interage e convive com o sujeito de sua pesquisa, 

“atuando” diretamente com as pessoas e tomando para análise, por exemplo, comportamentos, 

sentimentos, pensamentos e, sobretudo – por se tratar de análise do discurso –, o discurso, 

verbal e não verbal dessas pessoas. 

O olhar etnográfico do pesquisador/analista do discurso e o conhecimento da realidade 

de que, possivelmente, falam os textos objeto de análise estão intimamente ligados. Mas, esse 

conhecimento ativado, de forma explícita ou implícita, pelo pesquisador/analista não é, de 

fato, a realidade do mundo, pois ele vê e percebe a realidade a partir da(s) teoria(s) e 

método(s) de que se mune, a partir dos seus interesses e conhecimento prévio de mundo, isto 

é, o seu ponto de vista durante a pesquisa o faz “conhecer” a realidade social de um modo 

particular. Na verdade, a “realidade (a potencial, a verdadeira) não pode ser reduzida ao nosso 

conhecimento de realidade, que é contingente, inconstante e parcial”
129

 (Fairclough, 2003, p. 

14, tradução nossa). Esse conhecimento é crucial em ACD porque, ao focar o texto, o 

pesquisador-analista leva em conta a estrutura social e os eventos sociais, considera a relação 

dialética da estrutura com os textos em análise. Em ACD, textos e discursos estão em 

constante relação dialética com os demais elementos sociais, compondo, assim, parte da 

sociedade. 

Neste capítulo, temos um olhar especial para o texto jornalístico como forma de 

contextualizar um marco teórico em ACD, visando à análise de que nos ocuparemos no 

capítulo 5. 

Em relação ao que tomamos do Círculo de Bakhtin no capítulo anterior, no presente 

capítulo, em parte, mapearemos os conceitos bakhtinianos que se encontram explicitados ou 

implicitados no texto de Fairclough (2003). De certo modo, as considerações a seguir 

acrescentam e apontam uma maneira diferente de perceber os postulados bakhtinianos. Muito 

do que parece ser novo está, a nosso ver, subentendido nos estudos do Círculo. Mas é 

Fairclough, situado no campo da ACD, que didatiza e aplica em diferentes textos autênticos 

uma série de conceitos relativos ao discurso.  

                                    
129

 “Reality (the potential, the actual) cannot be reduced to our knowledge of reality, which is contingent, 

shifting, and partial.” (Fairclough, 2003, p. 14)  
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3.1. Práticas sociais: entre estruturas e eventos 

 

Uma área de estudo com que a ACD estabelece intenso diálogo são as Ciências 

Sociais, da qual toma, por exemplo, os conceitos de estrutura social e prática social. Ao 

incorporá-los em seu marco teórico, a ACD põe em destaque a relação dialética entre discurso 

e elementos não discursivos da prática social: relação de grande relevância, ao menos na sua 

vertente que assume o discurso – entendido como semiose e especialmente como uso da 

linguagem verbal – como elemento das práticas sociais. 

Neste item, exporemos, sobretudo a partir de Fairclough (2003), a relação entre 

estruturas sociais, práticas sociais e eventos sociais. As primeiras são mais abstratas e fixas, 

os últimos são mais concretos e flexíveis (eventos são ações individuais variáveis, geradas e 

moldadas a cada ocorrência), sendo as segundas intermediárias quanto ao grau de 

flexibilidade, abstração e concretude.  

Uma estrutura social pode ser pensada “como definindo um potencial, um conjunto de 

possibilidades”
130

 (Fairclough, 2003, p. 23, tradução nossa), daí ser abstrata. São estruturas 

sociais o sistema econômico de um país (e, dada a força da globalização nas economias 

nacionais, podemos pensar a economia mundial como uma estrutura ampla), o sistema 

educacional, o sistema religioso, o sistema de parentesco – que muito orienta parte das 

relações humanas, especialmente em determinados povos/etnias indígenas, como mostra a 

Antropologia –,  o sistema de classes sociais, que divide a população por critérios sobretudo 

econômicos. Em cada estrutura social existe um conjunto de elementos e relações específicas 

entre eles, de modo a existir organização no seu interior. Isto é, o que vale numa estrutura não 

vale noutra: nesse sentido, elas são independentes. No entanto, estão em permanente contato 

de influências e de “intercâmbio” de seus elementos, o que as tornam, em última análise, 

interdependentes. 

Outra estrutura social é a língua, quer a(s) língua(s) majoritária(s), oficial, de 

administração e de ensino, quer as demais línguas. No Brasil, por exemplo, quer o português, 

quer as mais de 200 línguas minoritárias brasileiras: indígenas, quilombolas, de imigração e 

de sinais. Nosso interesse aqui é pelo português, língua dos textos objeto de análise no 

capítulo 5.  

                                    
130

 “as defining a potential, a set of possibilities” (Fairclough, 2003, p. 23). 
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Como estrutura, “uma língua determina certo potencial, certas possibilidades e exclui 

outras – certas formas de combinação de elementos linguísticos são possíveis, outras não”
131

 

(Fairclough, 2003, p. 24, tradução nossa), por exemplo, em português é possível o enunciado 

Acre vai fechar abrigo para imigrantes
132

, mas não Abrigo fechar para vai imigrantes Acre, 

principalmente se pensamos na mesma construção de sentido. Esse enunciado possível, ao ser 

usado, como de fato ocorre no título de uma notícia da Folha de S.Paulo, torna-se parte de um 

evento social. Isso mostra que “as estruturas sociais definem o que é possível, eventos sociais 

constituem o que é real”
133

 (Fairclough, 2003, p. 223, tradução nossa). Nesse processo, o 

enunciado acima é parte de eventos sociais específicos: a investigação do jornalista, a escrita, 

a edição e a publicação da notícia.  

Mas, diferente do que talvez pareça, “os eventos não são de nenhuma forma simples e 

diretamente os efeitos das estruturas sociais abstratas. Sua relação é mediada – há entidades 

organizacionais intermediárias entre estruturas e eventos”
134

 (Fairclough, 2003, p. 23, 

tradução nossa). Tais entidades denominam-se práticas sociais. É como se as práticas 

selecionassem, entre as possibilidades disponíveis de determinada estrutura, os elementos 

constituintes dos eventos, bem como a relação entre esses elementos no interior de cada 

evento. Nesse sentido, “as práticas sociais podem ser pensadas como formas de controlar a 

seleção de certas possibilidades estruturais e a exclusão de outras, e a retenção dessas seleções 

ao longo do tempo, em áreas [esferas] particulares da vida social”
135

 (Fairclough, 2003, p. 23-

4, tradução nossa). Trata-se de uma seleção e retenção que dão relativa unidade aos eventos 

sociais, o que torna, por exemplo, a produção de uma notícia parecida com a produção de 

outra notícia, uma aula parecida com outra aula, todas eventos particulares. 

Controlando e retendo possibilidades estruturais, as práticas funcionam como 

mediação entre o potencial e o real, ou seja, pensadas individualmente ou em rede – as 

práticas, em parte, moldam os eventos sociais.  

                                    
131

 “A language defines a certain potential, certain possibilities, and excludes others – certain ways of combining 

linguistic are possible, others are not” (Fairclough, 2003, p. 24). 
132

 Fonte: Folha de S.Paulo, 11/04/2014, pág. A17. 
133

 “Social structures define what is possible, social events constitute what is actual” (Fairclough, 2003, p. 223). 
134

 “Events are not in any simple or direct way the effects of abstract social structures. Their relationship is 

mediated – there are intermediate organizational entities between structures and events.” (Fairclough, 2003, p. 

23)  
135

 “Social practices can be thought of as ways of controlling the selection of certain structural possibilities and 

the exclusion of others, and the retention of these selections over time, in particular areas of social life.” 

(Fairclough, 2003, p. 23-4)  
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Entretanto, “a relação entre o que é estruturalmente possível e o que realmente 

acontece, entre estruturas e eventos, é algo muito complexo”
136

 (Fairclough, 2003, p. 23, 

tradução nossa). Não há qualquer relação imediata ou determinista entre estrutura e evento. 

Diante da complexidade à vista – a relação mútua e patente de influência, condicionamento e 

“respeito” –, uma questão importante é como as estruturas são determinantes nos eventos e 

como esses são determinantes naquelas. Podemos buscar uma possível explicação na agência 

humana – ou ação, implicada nas práticas –, afirmando com Fairclough (2012b, p. 308): 

A concepção de práticas sociais nos permite combinar as perspectivas de 

estrutura e de ação – uma prática é, por um lado, uma maneira relativamente 

permanente de agir na sociedade, determinada por sua posição dentro da rede 

de práticas estruturada; e, por outro, um domínio de ação social e interação 

que reproduz estruturas, podendo transformá-las. Todas são práticas de 

produção, arenas dentro das quais a vida social é produzida, seja ela 

econômica, política, cultural, ou cotidiana. 

 

A relação, portanto, é dialética, caracterizada por poderes causais: a relação entre 

estrutura e ação é de interdependência causal. Ou seja, apesar de as (redes de) práticas sociais 

moldarem – que seja parcialmente – os eventos sociais e, assim, definirem as formas 

específicas de atuação dos sujeitos participantes diretos de cada evento, “os eventos reais 

podem mais ou menos divergirem dessas definições e probabilidades (porque eles [eventos] 

atravessam diferentes práticas sociais e por causa dos poderes causais dos agentes sociais)”
137

 

(Fairclough, 2003, p. 25, tradução nossa). Ao mesmo tempo em que os atores sociais se 

submetem ao que define cada prática social acerca da própria atuação, eles possuem certa 

autonomia e certos poderes para “administrar” eventos sociais específicos, envolvendo (redes 

de) práticas sociais específicas. Com isso, evidencia-se a agência humana, a ação dos sujeitos 

no discurso. Ação que implica a realização efetiva de algo concreto e irrepetível: são o evento 

social e o texto. 

A agência/ação humana pode ser vista também em relação às mudanças a que as 

práticas sociais estão sujeitas. Sabemos: todas as práticas, quando se realizam, seguem e 

repetem aspectos prévia e socialmente estabelecidos e de um modo geral conhecidos dos 

sujeitos que nelas atuam. Ao mesmo tempo, podem, porém, inovar-se e conterem aspectos 

novos, os quais poderão passar a compor ou não a prática em questão, isto é, toda prática é 

histórica e diacronicamente passível de modificação. Esses elementos novos podem ter 

                                    
136

 “the relationship between what is structurally possible and what actually happens, between structures and 

events, is a very complex one” (Fairclough, 2003, p. 23).  
137

 “actual events may more or less diverge from these definitions and expectations (because they cut across 

different social practices, and because of the causal powers of social agents)” (Fairclough, 2003, p. 25). 
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diferentes motivações, entre elas, as forças da esfera social em que se insere a prática, 

influências da macroestrutura social de natureza político-econômica ou de natureza do 

conhecimento, como também, embora raramente, determinações singulares e particulares de 

fundo intersubjetivo dos sujeitos envolvidos. Essas determinações são da agência humana: o 

sujeito com poderes de mudar, ainda que minimamente, práticas e estruturas sociais. Apesar 

disso, não é focando as possíveis mudanças que trataremos as práticas. E sim, o que elas têm 

de estabilidade. 

Enfatizemos: o evento é a realização concreta da prática. Enquanto a prática é uma 

forma de atividade social repetível e relativamente estável – sujeita a mudanças, portanto –, o 

evento é irrepetível e único, embora de um evento para outro ocorram elementos comuns, 

como, por exemplo, as próprias práticas, gêneros, formas linguísticas, instrumentos 

tecnológicos, lugares, pessoas, todos postos como possíveis pelas estruturas sociais. Assim, 

podemos falar da produção de uma entrevista, notícia ou aula específicas como eventos: em 

lugar, data e horário específicos, com o envolvimento de determinados sujeitos com intenções 

e poderes causais específicos, com um ou mais assuntos específicos, com o emprego de 

determinado(s) gênero(s) discursivo(s), com a produção de um ou mais textos específicos. 

Como eventos, diariamente ocorrem várias aulas e a produção de várias notícias, as quais 

repetem as mesmas possibilidades estruturais prévia e convencionalmente selecionadas: isso 

são as práticas. Mas cada aula e cada notícia são eventos produzidos sob a coerção do que 

“determinam” as práticas, como explicitamos anteriormente. 

Exemplos tanto de práticas quanto de eventos sociais (todos com o texto/enunciado 

como um de seus elementos) são a produção de um pequeno ou grande jornal, a produção de 

uma notícia, o telejornal local ou em rede nacional, o jogo de futebol ou a sua 

locução/transmissão via rádio para uma região ou país, a elaboração de um projeto 

arquitetônico, a construção de uma casa, a reunião de condomínio ou de partido político, o 

discurso político num pleito eleitoral, a celebração religiosa, a aula ou palestra no ambiente 

escolar, a assinatura de contrato de aluguel, o almoço “de negócio” ou em família, a consulta 

médica, a escrita ou edição de um romance, a divulgação de eventos ou produtos. Se 

pensarmos esses exemplos no seu aspecto repetível, isto é, no que, por exemplo, várias 

notícias têm em comum, estaremos focados na prática social. Se pensarmos os exemplos no 

seu aspecto de ineditismo, no que várias notícias se diferenciam e torna cada notícia como 

única, estaremos focados nos eventos sociais. 

Devemos aqui fazer uma breve retomada ao capítulo anterior. Entendemos que os 

gêneros do discurso estão para as práticas, enquanto o enunciado – em termos bakhtinianos, o 
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enunciado concreto e real, único e irrepetível – ou texto, como preferencialmente emprega 

Fairclough (2003), está para os eventos sociais. Apesar desse entendimento, práticas sociais e 

discursivas envolvem muito mais que gêneros. Também, texto falado ou escrito como parte de 

um evento deve ser entendido nos seus diversos elementos sociais, cognitivos, interacionais, 

ideológicos, contextuais, linguístico-formais, como destacamos no item 2.3 acerca do 

enunciado, embora seu aspecto linguístico-formal seja crucial em abordagens específicas 

como, por exemplo, a nossa, em que elegemos as expressões referenciais como parte da 

análise.  

As práticas sociais são formas orientadoras de as pessoas estarem no mundo e 

participarem da vida social, nos seus mais diferentes âmbitos e esferas. A vida social pode ser 

vista como organizada em práticas de diferentes tipos, entendendo que no âmbito das práticas 

articulam-se “diferentes tipos de elementos sociais que estão associados com áreas [esferas] 

particulares da vida social”
138

 (Fairclough, 2003, p. 25, tradução nossa). As práticas são, de 

certa maneira, modos habituais de as pessoas interagirem socialmente em contextos 

específicos, empregando variados recursos materiais – como vestimentas, objetos por vezes 

sagrados, produtos industrializados e tecnológicos, instrumentos técnicos em geral – e 

recursos simbólicos
139

 – como a língua, a iconografia, os sinais e símbolos religiosos e de 

trânsito. Os elementos componentes das práticas, na verdade, são múltiplos: sujeitos, 

contextos, instituições, relações sociais, ação e interação, gêneros discursivos, língua, formas 

de consciência (entendidas neste estudo como consciências imiscíveis, em termos 

bakhtinianos), valores sociais e culturais, crenças, atitudes, histórias, identidades, atividades 

produtivas, meios de produção, instrumentos, mundo material, tempo, lugar, discurso/semiose 

(Fairclough, 2003, p. 207; 2012a; 2012b). Devido a essa multiplicidade, muitos dos elementos 

são “sintetizados” em alguns deles, que são nucleares às práticas, como, por exemplo, o 

discurso, os gêneros discursivos, as relações sociais e os sujeitos. 

A questão principal é que toda prática social articula o discurso com elementos não 

discursivos, a língua com elementos não linguísticos – esse é um ponto crucial dos estudos em 

ACD. Na perspectiva da ACD, um dos elementos mais importantes das práticas é o discurso. 

“Toda prática é uma articulação de diversos elementos sociais em uma configuração 
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 “Social practices can be seen as articulations of different types of social elements which are associated with 

particular areas of social life” (Fairclough, 2003, p. 25). 
139

 Podemos tomar o conceito de formas simbólicas de Thompson (2011): “Por „formas simbólicas‟, eu entendo 

um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles 

e outros como construtos significativos. Falas linguísticas e expressões, sejam elas faladas ou escritas, são 

cruciais a esse respeito. Mas formas simbólicas podem também ser não linguísticas ou quase-linguísticas em 

sua natureza (por exemplo, uma imagem visual ou um construto que combina imagens e palavras).” 

(Thompson, 2011, p. 79) 
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relativamente estável, sempre incluindo o discurso” (Fairclough, 2012a, p. 94), sendo que a 

produção de um romance ou de uma notícia (ou de todo um jornal) “envolve mais” discurso – 

pensado como língua em uso – do que, por exemplo, a construção de uma casa ou, até mesmo, 

a elaboração de um projeto arquitetônico ou estrutural, ainda que em torno do projeto ocorra 

muita conversa – isto é, discurso verbal – entre as pessoas envolvidas na sua elaboração. O 

fato é que o projeto em si se compõe de pequena parte de linguagem verbal e de grande parte 

de linguagem matemática e pictórica. Já numa consulta médica, por exemplo, a linguagem 

verbal pode ocorrer em maior ou menor quantidade, numa mescla com a linguagem corporal. 

Na verdade, “o discurso pode ser mais ou menos importante e visível em uma prática, 

ou conjunto de práticas, do que em outra e pode mudar em grau de importância no decorrer do 

tempo” (Fairclough, 2012a, p. 95). Diacronicamente, o discurso pode se tornar mais forte ou 

mais fraco na produção de um projeto arquitetônico, de uma charge, de uma peça publicitária, 

dentre outras práticas. Por exemplo, há cinquenta ou sessenta anos, nos jornais impressos, 

uma notícia se compunha quase só de texto (pensado especialmente como uso linguístico), 

enquanto hoje se mescla ao texto linguístico o uso de fotos e gráficos. Semelhante mudança 

ocorreu com a peça publicitária, que anteriormente utilizava sobremaneira o texto linguístico, 

enquanto hoje esse texto é sintético, dando grande espaço ao uso de fotos e imagens diversas, 

e da informação armazenada na memória do sujeito-enunciatário. Também, mudou-se a 

distribuição das notícias e das propagandas na página do jornal, dando agora maior 

visibilidade e “leveza” ou impacto de certos elementos que as compõem, inclusive, se antes a 

impressão ocorria apenas em preto, hoje se tende ao uso da policromia. 

Ao tomarmos como exemplos a notícia, a charge e a peça publicitária, estamos, 

indiretamente, atentando para os gêneros discursivos. Aliás, eles são um elemento de uso 

“obrigatório” nas práticas sociais: gêneros entendidos especialmente como modos de ação e 

interação socioverbal, como abordaremos no próximo item. Na verdade, as práticas sociais 

podem ser vistas numa relação importante com os gêneros, sobretudo as práticas em que a 

língua e o discurso (semiose linguística) estão fortemente presentes. Práticas sociais e gêneros 

estão intimamente interligados. Gêneros são empregados e reconstruídos historicamente nas 

práticas, são tributários das práticas. Gêneros incorporam e refletem orientações oriundas das 

práticas, ao mesmo tempo em que as compõem e contribuem para torná-las realizáveis, 

mantendo o seu grau de flexibilidade, abstração e concretude, contribuindo para que elas se 

mantenham relativamente estáveis e duráveis. Tanto os gêneros dependem das práticas quanto 

as práticas dependem dos gêneros, em especial na ótica de que um dos elementos das práticas 

é a língua, o discurso.  
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Vemos como inevitável o encontro entre prática e gênero, sobretudo, porque olhamos 

as práticas sociais (amplas ou específicas) pelo seu componente discursivo-semiótico, isto é, 

como prática discursiva
140

. Por exemplo, a produção de um jornal (prática social ampla) 

envolve várias práticas sociais específicas, entre elas, o registro do entrevistado e a edição da 

entrevista, a investigação do repórter na rua, o recolhimento programado ou inesperado de 

informações, a escrita da notícia ou do editorial, a escrita e edição de editais, a produção de 

uma charge, a escrita, envio e edição da carta do leitor. Isto é, a produção do jornal se compõe 

de um conjunto de práticas, cada qual, em princípio, envolve a realização de um gênero, de 

modo que, enquanto falamos de uma prática social específica, falamos também do gênero nela 

implicado. Estamos, assim, tratando a relação gênero–prática como se para cada prática 

existisse um gênero, mas tal relação muito provavelmente valha apenas para o analista, como 

questão didática e metodológica. Na realidade da vida social, é possível que mais de um 

gênero componham práticas sociais específicas – um argumento nesse sentido se basearia, por 

exemplo, nos conceitos de interdiscurso e de ordens do discurso. 

Essa breve reflexão sobre a presença – em quantidade variada – do discurso nas 

práticas e sobre a relação prática–gênero ocorre sem atentarmos para as diferenças entre os 

povos e culturas, o que nos permitiria identificar que, sincronicamente, práticas e gêneros 

podem diferenciar-se de uma sociedade para a outra, ainda que a globalização e o advento da 

internet tenham desencadeado certa padronização em âmbito mundial. 

Mas, uma questão que se põe para toda a sociedade moderna é a condição dialética das 

práticas, sobre a qual, necessariamente, temos de refletir aqui, pois o objeto de estudo da ACD 

são as “relações dialéticas entre o discurso (inclusive a linguagem [verbal] mas também outras 

formas de semiose, por exemplo, a linguagem do corpo ou imagens visuais) e outros 

elementos das práticas sociais” (Fairclough, 2012a, p. 94-5). Tais relações nos permitem falar 

numa dialética da prática social. Diferentes elementos articulam-se dialeticamente, no 

sentido de que um elemento internaliza o outro na inter-relação estabelecida a cada prática. 

Trata-se de um processo que se confirma toda vez que cada prática se realiza socialmente. Isto 

é, cada elemento, em parte, “em um sentido contém e internaliza o(s) outro(s)”
141

 (Fairclough, 

2003, p. 25, tradução nossa), sem que qualquer elemento se reduza aos demais. Por exemplo, 

a ação e interação são, assim, por natureza, em parte, discursivas e também compostas por 

                                    
140

 A prática discursiva implica não só olhar a prática social na perspectiva do discurso ou com ênfase no seu 

componente discursivo-semiótico, mas também dedicar atenção ao que os sujeitos fazem discursivamente no 

que tange à produção, distribuição e consumo de textos (Fairclough, 2001). Ao menos em parte, nos 

preocuparemos com essas questões. 
141

 “in a sense contains or internalizes the other” (Fairclough, 2003, p. 25).  
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aspectos do mundo material; ao mesmo tempo em que o mundo material absorve o discurso e 

a ação e interação dos sujeitos. Ou, como destaca Fairclough (2003, p. 25, tradução nossa), 

“as relações sociais são em parte discursivas por natureza, o discurso é em parte as relações 

sociais”
142

. 

Cada elemento se constitui pelos demais sem que cada um deixe de ser uma unidade 

singular componente das práticas sociais. Cada elemento mantém sua condição de ser 

identificado e interpretado individualmente, se assim o analista optar, por razões teóricas, 

metodológicas e/ou didáticas. 

Essa internalização pode ser observada historicamente em termos dos processos de 

mudança social, entendendo que novos discursos são internalizados de determinados modos e 

em determinadas circunstâncias. Numa perspectiva histórica, como parte das práticas, a 

sociedade, ideologicamente, cria e incorpora uma (e se constitui numa) série de novos 

discursos – políticos, jurídicos, religiosos, artísticos, científicos, tecnológicos, midiáticos, por 

exemplo – que são internalizados pelos demais elementos das práticas sociais ou pela rede de 

práticas, ao mesmo tempo em que tais elementos são, de forma semelhante, internalizados por 

esses novos discursos.  

Na relação que estabelecem, cada elemento exerce certo poder sobre os demais 

elementos, e juntos, equitativamente, pela internalização e pela articulação, constituem um 

encontro dialético singular e único, “assegurando que a estrutura social hegemônica seja um 

estado de relativa permanência de articulações de elementos sociais (Chouliaraki & 

Fairclough, 1999, p. 25)” (Ramalho e Resende, 2011, p. 174). Trataremos da hegemonia e da 

luta hegemônica no item 3.5, especialmente na sua relação com o conceito de ideologia.
 

No próximo item, nos dedicaremos especialmente a um dos elementos das práticas 

sociais: o discurso, explorando-o como processo dialético. 

 

3.2. A dialética do discurso: agir/interagir, ser e representar 

 

De imediato, queremos especificar que o termo discurso, até aqui, tem sido usado “de 

modo abstrato, como um substantivo abstrato, significando língua e outros tipos de semiose 

como elementos da vida social”
143

 (Fairclough, 2003, p. 26, tradução nossa). Trata-se de “um 

sentido geral para a língua (bem como, por exemplo, as imagens visuais) [...] que está 
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 “social relations are partly discoursal in nature, discourse is partly social relations” (Fairclough, 2003, p. 25).  
143

 “abstractly, as an abstract noun, meaning language and other types of semiosis as elements of social life” 

(Fairclough, 2003, p. 26). 
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dialeticamente relacionado a outros elementos”
144

 (Fairclough, 2003, p. 214-5, tradução 

nossa). Esse é o sentido que tem o discurso em relação aos demais elementos das práticas 

sociais, assunto do item anterior. 

Para aprofundar o conceito de discurso, Fairclough (2001, 2003, 2012a, 2012b) 

baseia-se nos principais tipos de significado do discurso – representacional, acional e 

identificacional –, objeto de estudo da Linguística Sistêmica Funcional, sobretudo nos escritos 

de Michael A. K. Halliday (1978, 1994). Contudo, a aproximação do estudo de Fairclough ao 

de Halliday não permite uso intercambiável de suas respectivas nomenclaturas e deve ocorrer 

com ressalvas, como aponta, por exemplo, Gonçalves Segundo (2014, p. 1289-91). 

Ao mesmo tempo, Fairclough identifica em Michel Foucault (1994) três aspectos do 

significado do discurso, os quais se tornaram cruciais à ACD faircloughiana, sem, porém, 

empregar a mesma nomenclatura de Foucault. 

Unindo elementos dos estudos de Halliday aos de Foucault, Fairclough (2003) nomeia 

os aspectos do discurso como representação, ação e identificação, e, a seu modo, assim os 

sintetiza: “Representação é fazer com conhecimento, mas também „controle sobre as coisas‟. 

Ação é fazer geralmente em relação aos outros, mas também „ação sobre os outros‟ e poder. 

Identificação é fazer em relação consigo mesmo, ética e o „sujeito moral‟.”
145

 (Fairclough, 

2003, p. 28, tradução nossa). 

São três aspectos que se ligam a uma variedade de categorias em teorias sociais, 

enriquecendo o entendimento que temos sobre o texto/enunciado a partir dos estudos do 

Círculo de Bakhtin. Ou seja, esses aspectos contribuem substancialmente para os estudos 

discursivos em ACD, em que a relação entre texto/enunciado e mundo social é o eixo de 

pesquisa. 

Porque no mundo social as coisas estão intimamente interligadas e são 

interdependentes, os três aspectos do discurso “estão dialeticamente relacionados, ou seja, há 

um sentido de que cada um „internaliza‟ os outros (Harvey, 1996a)”
146

 (Fairclough, 2003, p. 

29, tradução nossa). Esses três aspectos são interdependentes e estão dialeticamente inter-

relacionados: é a dialética do discurso, que pode ser assim sintetizada: “Representações 

específicas (discursos) podem ser encenadas/legitimadas em formas particulares de agir e se 
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 “a general sense for language (as well as, for instance, visual images) […] which is dialectically related to 

other elements” (Fairclough, 2003, p. 214-5).  
145

 “Representation is to do with knowledge but also thereby „control over things‟; Action is to do generally with 

relations with others, but also „action on others‟, and power. Identification is to do with relations with oneself, 

ethics, and the „moral subject‟.” (Fairclough, 2003, p. 28)  
146

 “they are dialectically related, i.e. there is a sense in which each „internalizes‟ the others (Harvey 1996a)” 

(Fairclough, 2003, p. 29). 
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relacionar (gêneros), e incutida em modos particulares de Identificação (estilos)”
147

 

(Fairclough, 2003, p. 29, tradução nossa). Dito de outro modo, esse mesmo processo é 

também assim sintetizado por Fairclough (2003, p. 29, tradução nossa)
148

: 

Discursos (significados representacionais) encenados/legitimados em gêneros 

(significados acionais) 

Discursos (significados representacionais) incutidos em estilos (significados 

identificacionais) 

Ações e identidades (incluindo gêneros e estilos) representadas em discursos 

(significados representacionais)
149

 

 

Quanto ao aspecto da representação, enfatizamos, há representações, cada qual 

ocorrendo em um discurso particular, o que implica falar de discursos, no plural. Temos aqui, 

portanto, o segundo sentido do termo: discurso “como um substantivo concreto, significando 

formas específicas de representar parte do mundo”
150

 (Fairclough, 2003, p. 26, tradução 

nossa), em que o uso do termo ocorre numa acepção mais concreta e específica. Isto é, 

“diferentes discursos são diferentes maneiras de representar aspectos do mundo”
151

 

(Fairclough, 2003, p. 215, tradução nossa). Esse é o sentido que privilegiaremos a seguir, em 

função das suas particularidades e das diversas relações que pode ter com vários outros 

conceitos privilegiados neste estudo. A propósito, os diferentes discursos também são parte 

das práticas sociais (como veremos adiante), vinculados a eventos sociais específicos. 

Discursos específicos e concretos são parte da relação dialética do discurso, esse entendido de 

modo amplo e abstrato.  

Embora estejam integrados e não sejam distintos nem ocorram de modo separado, os 

três aspectos, por razões didáticas ou analíticas, precisam ser distinguidos e vistos como 

diferentes entre si. É essa distinção que realizaremos abaixo. Mais do que isso buscaremos 

esclarecer os conceitos e relações implicados em tal dialética.  

Para Fairclough (2003, p. 26, tradução nossa), o discurso (geral e abstrato) pode 

figurar de três maneiras: como forma de agir, interagir e atuar socialmente (o que dá 
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 “particular Representations (discourses) may be enacted in particular ways of Acting and Relating (genres), 

and inculcated in particular ways of Identifying (styles).” (Fairclough, 2003, p. 29) 
148

 O termo enacted, empregado por Fairclough (2003, p. 29 e p. 207, por exemplo), é traduzido para o português 

por Ramalho e Resende (2011, p. 52), entre outros autores, para legitimado e aparece em Fairclough (2012a; 

2012b) como encenado. Entendemos que o que é encenado está prestes (ou possivelmente) a ser legitimado, e 

o que é legitimado acabara de ser encenado. Assim, encenação e legitimação são reciprocamente 

complementares. Tanto o uso de um termo quanto o do outro implica o processo de encenação–legitimação. 
149

 “Discourses (representational meanings) enacted in genres (actional meanings) 

Discourses (representational meanings) inculcated in styles (identificational meanings) 

Actions and identities (including genres and styles) represented in discourses (representational meanings)” 

(Fairclough, 2003, p. 29). 
150

 “as a count noun, meaning particular ways of representing part of the world” (Fairclough, 2003, p. 26). 
151

 “different discourses are different ways of representing aspects of the world” (Fairclough, 2003, p. 215). 
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destaque ao conceito de gêneros discursivos), como forma de ser (que se traduz no conceito 

de estilo) e como forma de representar (o que implica diferentes discursos, no plural). 

Noutros termos, o discurso (geral e abstrato) compõe as práticas sociais de três diferentes 

modos: como gêneros, como estilos e como discursos (específicos). 

A forma de agir e interagir se volta para o uso da fala e da escrita, da linguagem 

verbal, em que o discurso figura-se como “parte da ação”
152

 (Fairclough, 2003, p. 26, tradução 

nossa). Toda ação é social, daí o discurso ser parte das práticas sociais. É o discurso como 

atividade humana e social. No uso da língua falada ou escrita, especialmente, “o discurso 

como parte da atividade social constitui os gêneros discursivos. Gêneros são formas diversas 

de agir, de produzir vida social, no modo semiótico” (Fairclough, 2012a, p. 95-6). Nesse 

sentido, o sujeito-enunciador vale-se de um gênero específico como forma de (inter)agir em 

determinada prática social. Por exemplo, um guarda de trânsito na sua atividade profissional e 

social usa a língua na modalidade falada e/ou escrita como parte da concretização do ato de 

fiscalizar (que é uma prática social) e nessa concretização há o uso de um gênero particular a 

essa prática. Processo semelhante se dá com outros atores e práticas sociais: com o professor 

na ação de ensinar, com o jornalista (repórter de rua ou editor do jornal) na ação de produzir 

uma notícia ou o jornal, com o presidente de um país no ato de governar ou com o arquiteto 

no ato de projetar uma casa. Gêneros discursivos estão intimamente vinculados às práticas 

sociais, os primeiros como elementos das segundas. 

A forma de ser do sujeito-enunciador quando da produção discursiva – e da realização 

de determinada prática e evento social – aparece refletida no discurso, especialmente no uso 

linguístico (escolhas linguísticas), bem como na expressão facial e corporal, gestos, 

movimentos no uso de equipamentos componentes das práticas sociais. É o discurso como 

formas de ser dos sujeitos, como constituição dos seus estilos particulares. Nesse sentido, “o 

discurso figura nos modos de ser, na constituição de identidades” (Fairclough, 2012a, p. 95). 

Trata-se da sua identidade pessoal e social particular, colocada à mostra a cada evento e a 

cada texto. Os textos revelam as formas de ser assumidas pelos sujeitos a cada evento social. 

Por exemplo, a identidade social de um narrador esportivo, de um jornalista, professor ou 

político é constituída e conhecida em parte pelas escolhas linguísticas que faz, as quais são 

parte do(s) seu(s) discurso(s) e da materialização do(s) texto(s). Assim, podemos falar tanto 

do estilo dos jornalistas e dos professores quanto de determinado jornalista e de determinado 

                                    
152

 “„part of the action‟” (Fairclough, 2003, p. 26). 
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professor. Em termos de análise, o uso linguístico particular de um sujeito específico torna-se 

um recurso para identificar sua identidade social.
153

 

A forma de ser, estilo e identidade do sujeito, quando esse atua discursivamente e 

participa de um evento social, é determinada em parte pela prática social e pela posição que 

ele ocupa nessa prática e no evento em questão. Mas não apenas. Há fatores socioculturais 

externos e prévios, ou da subjetividade, que também contribuem para o seu estilo. Isso 

podemos observar, sobretudo, se focarmos um evento específico. Isto é, na hipótese de 

ocuparem a mesma posição, dois ou mais sujeitos colocam à mostra usos linguísticos 

diferentes entre si por razões de natureza diversa inerente a cada pessoa: comunidade 

linguística, formação intelectual e escolaridade, experiência vivida, classe social, 

nacionalidade, cultura, etnia. 

O estilo é tratado por nós, para fins de análise, especialmente como escolha de 

estratégias linguístico-referenciais, assunto do capítulo 4, as quais podem também ser vistas 

como formas de representar. Esse tratamento merece ser detalhado, explorando, por exemplo, 

fatores determinantes do componente estilístico e do componente representacional de 

discursos específicos, o que, porém, não realizamos neste estudo. 

A forma de representar diz respeito à representação que têm a cada discurso os 

elementos do mundo: sujeitos/atores sociais, ideologias, atitudes, valores socioculturais, 

eventos e objetos sociais, “processos, relações e estruturas do mundo material, „mundo 

mental‟ dos pensamentos, sentimentos, crenças etc., e mundo social”
154

 (Fairclough, 2003, p. 

124, tradução nossa). 

A representação é um fenômeno discursivo que implica discursos distintos – político, 

religioso, literário, jornalístico, jurídico, educacional –, cada qual como forma particular de 

representar, possivelmente, os mesmos elementos do mundo de diferentes perspectivas ou 

posições. Em cada discurso o sujeito-enunciador procede de um modo particular, com uma 

posição particular em relação ao mundo focalizado. “Diferentes discursos [...] estão 

associados com as diferentes relações que as pessoas têm com o mundo, que, por sua vez, 

dependem de suas posições no mundo, suas identidades sociais e pessoais, e as relações 

                                    
153

 Entretanto, quando o jornalista, na notícia, reproduz/recontextualiza a fala de um político ou imigrante como 

discurso relatado, não podemos afirmar que aí há o estilo do político ou imigrante, pois o jornalista pode 

“subornar” as marcas originais de ambos os sujeitos. Mas podemos ver na notícia por inteiro o estilo do 

jornalista. 
154

 “the processes, relations and structures of the material world, the „mental world‟ of thoughts, feelings, beliefs 

and so forth, and the social world” (Fairclough, 2003, p. 124).  
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sociais que elas têm com as outras pessoas”
155

 (Fairclough, 2003, p. 124, tradução nossa). Isso 

indica que a representação ocorre na ótica do sujeito-enunciador: “Os atores sociais 

posicionados diferentemente veem e representam a vida social de modo distinto, com 

discursos distintos” (Fairclough, 2012b, p. 310). Por exemplo, as pessoas pobres e em 

desvantagem, como os imigrantes haitianos no Brasil, são representadas diferentemente nos 

discursos do governo, da mídia, das empresas, da igreja, da polícia, da academia e, dentro 

dessa, em discursos específicos, como o da ciência social, o da antropologia, o do serviço 

social e o da educação. Cada discurso correspondendo a uma posição particular dos atores 

sociais tece, em termos bakhtinianos, o interdiscurso, as relações entre vozes sociais.  

Representações têm relação com as práticas sociais, fazem parte das práticas do 

governo, da mídia, da academia e da igreja, por exemplo. Sendo assim, formas específicas 

(que se mostram textualmente, em parte, nas expressões referenciais) de representação 

ocorrem em práticas sociais específicas, isto é, na representação realizada há uma relação de 

“respeito” às regras da prática em questão, em consonância com os elementos que a 

compõem. 

Além de representar aspectos e elementos do mundo, os discursos representam as 

práticas sociais. Noutros termos, “a representação é um processo de construção social das 

práticas” (Fairclough, 2012b, p. 309). A esse respeito, destaca Fairclough (2012a, p. 95): “os 

atores sociais em qualquer prática produzem representações de outras práticas [...]. Eles 

„recontextualizam‟ outras práticas (Bernstein 1990; Chouliaraki e Fairclough 1999) – isto é, 

eles incorporam-nas em sua própria prática”
156

. Tal como nas demais representações, as 

práticas sociais são representadas de modo distinto por diferentes atores sociais, a cada 

discurso específico, dependendo de suas posições dentro das práticas sociais e de como cada 

um deles as percebem e as tratam, de modo a posição do sujeito-enunciador em relação às 

práticas ser determinante.  

Ao mesmo tempo, o sujeito-enunciador realiza representações das práticas (e seus 

componentes) em que está inserido, trata-se de representações reflexivas, de uma 

autoconstrução reflexiva. Isso ocorre porque “as pessoas não apenas agem e interagem em 
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 “Different discourses […] are associated with the different relations people have to the world, which in turn 

depends on their positions in the world, their social and personal identities, and the social relationships in 

which they stand to other people.” (Fairclough, 2003, p. 124)  
156

 Trataremos da recontextualização especialmente em relação aos gêneros de controle e ao poder no item 3.6. 

“A „recontextualização‟ é um conceito desenvolvido na sociologia da educação (Bernstein 1990) que pode 

proveitosamente ser operacionalizado e usado na análise de discurso e de texto” (Fairclough, 2003, p. 33, 

tradução nossa). / “‟Recontextualization‟ is a concept developed in the sociology of education (Bernstein 1990) 

which can be fruitfully operationalized, put to work, within discourse and text analysis.” (Fairclough, 2003, p. 

33) 
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redes de práticas sociais, elas também interpretam e representam o que fazem para si mesmas 

e entre si, e essas interpretações e representações modelam e remodelam o que fazem” 

(Fairclough, 2012a, p. 99). Em síntese, a vida social, repleta de práticas sociais, é reflexiva. 

Até aqui temos pensado as representações de como as coisas são, tem sido ou de como 

foram (ou melhor, de como os sujeitos as veem): são as representações reais. Mas há também 

“representações de como as coisas podem ou poderiam ou deveriam ser”
157

 (Fairclough, 2003, 

p. 207, tradução nossa): são as representações imaginárias. 

As representações imaginárias surgem em discursos que figuram como “projeções de 

possíveis estados de coisas, „mundos possíveis‟” (Fairclough, 2012a, p. 98), e como prováveis 

existências.
158

 Discursos com representações imaginárias, muitas vezes, são projetivos e estão 

“presos a projetos para mudar o mundo em direções particulares”
159

 (Fairclough, 2003, p. 124, 

tradução nossa). Sendo diferentes do mundo real, possuem a proposta de um mundo novo. 

Isso nos interessa por buscarmos, levando em conta o caráter crítico da ACD, contribuir – 

ainda que minimamente – para a mitigação das condições socialmente desfavoráveis dos 

imigrantes haitianos no Brasil. Entendemos que esses discursos, sobretudo os produzidos na 

esfera jornalística, podem contribuir para mudanças positivas na vida desses imigrantes, assim 

como no modo de ser (no que tange aos sentimentos, ideologias, ações, interações 

socioverbais e à construção de novos discursos) dos brasileiros em relação a eles. 

Especificamente, novos modos de ser dos políticos, empresários, cidadãos em geral e dos 

próprios jornalistas podem promover benefícios na vida social e familiar dos haitianos no 

Brasil.
160

 

Essa possível mudança ocorre, em parte, como processo cognitivo, o que, em grande 

medida, retoma os postulados bakhtinianos de que a consciência é uma construção social. Ao 

mesmo tempo, diz respeito à defesa de van Dijk (2010), na perspectiva da Psicologia Social, 

de que as elites simbólicas controlam a mente do outro para, assim, controlar suas ações, 
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 “representations of how things might or could or should be” (Fairclough, 2003, p. 207). 
158

 Um discurso desse tipo tão presente e “valioso” na vida social contemporânea é “o conhecimento da 

economia do conhecimento e da sociedade do conhecimento” (Fairclough, 2012a, p. 98). Aliás, conhecimento 

que se realiza sobremaneira em forma de discursos, especialmente no campo das ciências humanas. Em última 

análise, o conhecimento em ciências humanas é dependente e tributário de discursos. Outros discursos 

possivelmente com projeções, mas quase sempre negados pela sociedade em geral, são falas caluniosas, 

mentiras e falas hipotéticas. 
159

 “tied in to projects to change the world in particular directions” (Fairclough, 2003, p. 124). 
160

 Diferente do que talvez pareçam, as representações imaginárias não são necessariamente seguidas de uma 

“investigação” que as prove como real. Na verdade, o que ocorre são discursos posteriores, discursos novos, 

que, juntos com os anteriores, constituem uma cadeia discursiva e devem ser tratados cada qual de forma 

particular. Ao mesmo tempo, são passíveis de serem tratados na ótica da interdiscursividade e do dialogismo, 

em termos bakhtinianos. Esses discursos novos são discursos, às vezes, com representações reais, às vezes, 

com representações imaginárias. 
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discursivas e não discursivas: outro entendido nesse caso como leitores/ouvintes em geral dos 

textos escritos/falados por membros da elite simbólica. Trata-se do poder simbólico que 

algumas pessoas têm socialmente. Retomaremos essa questão cognitiva nos itens 3.6 e 3.7, 

ligando-a às relações de poder e aos efeitos sociais do texto. 

Esse processo cognitivo pode ser visto também como possibilidade de as 

representações imaginárias poderem ser encenadas/legitimadas como reais. A 

encenação/legitimação discursiva faz o imaginário parecer ser real. É tomado e mostrado 

como real, na perspectiva do sujeito-enunciador, e visto como real, na perspectiva do sujeito-

enunciatário. Ocorre, assim, a inculcação: o imaginário é incutido como real. A 

encenação/legitimação é um caminho para que a representação se torne real e, possivelmente, 

acarrete mudanças sociais positivas. Os discursos com representações imaginárias, ao serem 

legitimados/encenados, podem vir a ser inculcados como novas identidades, como novos 

modos de ser. Isso porque tais discursos podem implicar novas formações culturais, sociais, 

econômicas e políticas, novas maneiras de perceber o outro, os fatos e as relações sociais, o 

que depende de “novos sujeitos”. Tem-se um “processo de „mudança do sujeito‟ [...] pensado 

em termos da inculcação de novos discursos [...], a inculcação é uma questão de as pessoas 

„possuírem‟ discursos, para neles posicionarem-se, para agir e pensar, e falar, e ver a si 

mesmas em termos de novos discursos” (Fairclough, 2012a, p. 99). Inculcação, portanto, é o 

processo cognitivo de as pessoas assumirem como seus os discursos anteriormente 

legitimados/encenados.
161 162

 

O processo de encenação/legitimação e inculcação pode ocorrer também com as 

ideologias e as práticas sociais. Sobre as primeiras: “se ideologias são primeiramente 

representações, elas podem, ainda assim, também ser „encenadas‟ em formas de agir 

socialmente, e „inculcadas‟ nas identidades dos agentes sociais”
163

 (Fairclough, 2003, p. 9, 

tradução nossa). Ideologias representadas como imaginárias podem ser encenadas/legitimadas 

e inculcadas como reais. 

                                    
161

 “Um estágio para a inculcação é o emprego da retórica: as pessoas podem aprender novos discursos e usá-los 

para determinados propósitos, enquanto ao mesmo tempo conscientemente mantêm distância deles. Um dos 

mistérios da dialética do discurso é o processo no qual o que começa como emprego retórico consciente torna-

se „propriedade‟ – como as pessoas tornam-se posicionadas inconscientemente em um discurso.” (Fairclough, 

2012a, p. 99) 
162

 “A inculcação tem também seus aspectos materiais: os discursos são inculcados dialeticamente não apenas 

em estilos, modos de usar a língua, eles são materializados também em corpos, posturas, gestos, modos de 

movimentar-se, e assim por diante.” (Fairclough, 2012a, p. 99) 
163

 “if ideologies are primarily representations, they can nevertheless also be „enacted‟ in-ways of acting socially, 

and „inculcated‟ in the identities of social agents” (Fairclough, 2003, p. 9). 
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Quanto às práticas sociais, discursivamente, imaginam-se “práticas sociais e redes de 

práticas sociais possíveis – possível síntese de atividades, sujeitos, relações sociais, 

instrumentos, objetos, lugares–tempos (Harvey, 1996a), valores, formas de consciência”
164

 

(Fairclough, 2003, p. 207, tradução nossa). Trata-se de imaginários que podem ser 

encenados/legitimados como (redes de) práticas reais – atividades imaginadas, sujeitos, 

relações sociais, dentre outros elementos das práticas, podem tornar-se atividades, sujeitos, 

relações sociais reais. Isto é, as projeções de “mundos possíveis” podem ser percebidas como 

representações de práticas sociais e redes de práticas possíveis, em que seus elementos 

componentes ganham relevo. Se ao menos discursivamente mudamos nossas práticas, 

contribuímos para um mundo novo. 

Quer enfoquemos os elementos do mundo, quer enfoquemos as ideologias e práticas 

sociais, o fato é que nem todo discurso encenado será incutido na consciência do sujeito-

enunciatário. Daí, nem todo discurso projetivo – ou aposta de mudança dos atores sociais ou 

do sujeito-enunciador – resulta num mundo novo. Isso leva a concluir que a inculcação “é um 

processo complexo e, provavelmente, menos seguro do que a encenação” (Fairclough, 2012a, 

p. 99). 

 

O fato de os sujeitos constantemente interpretarem e representarem as práticas sociais 

alheias significa que “os modos de (inter)ação e os modos de ser (inclusive os aspectos 

discursivos, os gêneros e os estilos) são representados nos discursos, o que pode contribuir 

para a produção de novos imaginários, o que por sua vez pode ser encenado e inculcado” 

(Fairclough, 2012a, p. 100). Exemplo disso ocorre com as práticas econômicas e/ou laborais 

na atualidade, em que as atividades das pessoas – entre elas, empregadores e trabalhadores 

brasileiros e haitianos no Brasil – são interpretadas e representadas pelo outro, quer 

especialistas, como os jornalistas, políticos, professores, cientistas sociais e analistas do 

discurso; quer o sujeito leigo e cidadão em geral. Essa interpretação e representação revelam 

“uma dialética que requer movimentos em elementos sociais diversos, inclusive movimentos 

entre o material e o não-material, e movimentos no discurso entre discursos, gêneros e estilos” 

(Fairclough, 2012a, p. 100). 

O movimento entre discursos aponta para o interdiscurso como parte da dialética do 

discurso, o que implica relação entre sujeitos. Nesse sentido, essa exposição, especialmente 

                                    
164

 “they imagine possible social practices and networks of social practices – possible syntheses of activities, 

subjects, social relations, instruments, objects, space–times (Harvey 1996a), values, forms of consciousness” 

(Fairclough, 2003, p. 207). 
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acerca da representação e do estilo, remete-nos às considerações bakhtinianas sobre o eu–

outro. É na ótica do sujeito-enunciador sobre o outro que a representação se dá, como parte da 

interação socioverbal. O sujeito-enunciador, ao representar o outro, leva em conta o outro, 

seus valores, suas ideias, interesses e intenções. Ao mesmo tempo, o outro exerce influência 

na representação, nas escolhas linguísticas e no estilo que o sujeito-enunciador mostra como 

seu. Em relação à referenciação em textos autênticos, as expressões referenciais são parte dos 

recursos da representação e estilo, ao que cabe ter em conta a distinção, por exemplo, entre 

referenciação e representação. A nosso ver, a referenciação estaria para a relação do sujeito-

enunciador com os referentes (objetos de discurso, como serão tratados no próximo capítulo), 

enquanto a representação estaria para a posição e ponto de vista do sujeito-enunciador em 

relação aos referentes.  

Além disso, a referenciação diz respeito a escolhas do enunciador materializadas em 

formas linguísticas, embora os referentes sejam objetos (como veremos no item 4.1) 

elaborados cognitiva e discursivamente, na cooperação e interação com o enunciatário. Já a 

representação é fortemente motivada pelo poder hegemônico e pela ideologia assumida pelo 

enunciador, embora indiretamente também diga respeito a escolhas do enunciador. Em linhas 

gerais, a referenciação é da ordem da língua e está no nível do discurso–texto, enquanto a 

representação é da ordem da cognição e está no nível dos discursos, discurso no plural, como 

expusemos no começo deste item a partir de Fairclough (2003). 

Como “ponte” entre as pessoas, os discursos podem ser de cooperação, de consenso, 

de conflito, como se percebe em Fairclough (2003, p. 124, tradução nossa): 

As relações entre diferentes discursos são um elemento das relações entre 

diferentes pessoas – elas podem complementar uma a outra, competir uma 

com a outra, denominar os outros etc. Os discursos constituem-se parte dos 

recursos que as pessoas empregam para relacionar com o outro – mantendo 

separado um do outro, cooperando, competindo, dominando – e buscando 

mudar as formas de relacionarem-se uma a outra.
165

 

 

Além das relações variadas entre as pessoas, os discursos constituem, 

interdiscursivamente, relações entre estilos, gêneros e entre os próprios discursos. Trataremos 

disso na sequência em termos de ordem do discurso. 
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 “The relationships between different discourses are one element of the relationships between different people 

– they may complement one another, compete with one another, one can dominate others, and so forth. 

Discourses constitute part of the resources which people deploy in relating to one another – keeping separate 

from one another, cooperating, competing, dominating – and in seeking to change the ways in which they 

relate to one another.” (Fairclough, 2003, p. 124)  
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3.3. Ordens sociais e (redes de) ordens do discurso  

 

Faremos aqui uma retomada ao item 3.1, especialmente para argumentar que as 

práticas sociais existem em rede. Estão na sociedade de forma inter-relacionada e em 

permanente contato umas com as outras. Organizadas em rede de um modo particular – e 

talvez hierarquicamente –, um conjunto de práticas constituem uma ordem social.  

São vários os motivos para continuarmos pensando as práticas sociais. Para além de 

serem “ponte” entre estruturas e eventos sociais, elas dizem respeito à agência humana. 

Respeitando as práticas e ordens sociais, os sujeitos (atores sociais) atuam, organizam-se e 

organizam a vida social, postulamos. Porque a vida social é uma rede interconectada de 

práticas sociais, os sujeitos interagem entre si seguindo “orientações” das ordens sociais já 

estabelecidas na sociedade, ao mesmo tempo em que suas interações delineiam tais ordens, 

assim como as práticas a elas vinculadas, reafirmando-as como tais ou fazendo-lhes mudanças 

(por vezes significativas, mas em geral quase imperceptíveis). E mais, como sabemos, as 

ordens sociais existem em conformidade com as estruturas sociais, o que significa que a 

agência humana resulta em certos efeitos nas estruturas sociais. Em síntese, a agência humana 

pode modificar as práticas e as estruturas sociais. 

A ordem social pode ser ampla e global como, “por exemplo, a emergente ordem 

neoliberal global”
166

 (Fairclough, 2003, p. 206, tradução nossa), que nas últimas décadas 

perpassa as economias nacionais delineando, em parte, as práticas sociais nacionais, regionais 

e locais. Mas pode ser também “em um nível mais local, [como, por exemplo,] a ordem social 

da (a „área‟ da) educação numa sociedade particular em um tempo específico”
167

 (Fairclough, 

2003, p. 206, tradução nossa). Sociedade particular implica um lugar/espaço também 

particular. Espaço pode ser pensado em termos de limites territoriais com estruturas sociais 

específicas e com práticas sociais particulares orientadas por regras sociais diversas, como leis 

civis, entre outros fatores determinantes da vida social e das ações e interações das pessoas.  

Paralelamente à área/sistema de educação, há várias outras ordens sociais: a do 

sistema jurídico, econômico, político, religioso ou artístico de uma sociedade em particular. 

Cada sociedade possui uma série de ordens sociais
168

. Nesse aspecto, podemos identificar 
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 “for instance, the emergent neo-liberal global order” (Fairclough, 2003, p. 206). 
167

 “at a more local level, the social order of (the „field‟ of) education in a particular society at a particular time” 

(Fairclough, 2003, p. 206). 
168

 Essas ordens sociais são, a nosso ver, ordens sociais específicas – quer em relação às esferas sociais, quer em 

relação às escalas global, nacional, regional e local – que, juntas, constituem em cada sociedade uma ordem 

social ampla, dando a essa sociedade um todo organizado e relativamente estável, embora heterogêneo, que, 

em termos históricos, modifica-se e agrega novos elementos sociais, tal como cada ordem social. Exemplo de 



144 

 

semelhanças e diferenças de uma sociedade para outra, olhando-as nos seus limites político-

territoriais. No que tange à ordem social nacional da política, por exemplo, se compararmos o 

Brasil com a Argentina ou o Brasil com o Irã, em linhas gerais, identificaremos semelhanças 

entre Brasil e Argentina por se denominarem Estados laicos, ou seja, suas práticas da ordem 

política distanciam-se da ordem social religiosa. Por outro lado, identificaremos diferenças 

entre Brasil e Irã, pelo fato de o poder político-administrativo do segundo – diferente do 

Brasil – vincular-se à religiosidade e ao poder religioso, isto é, suas práticas da política 

imbricam-se com as da religião.  

Mas dentro do Brasil também há diferenças desse tipo, por exemplo, entre as minorias 

indígenas e a maioria não indígena, pois essa é (mais do que tais minorias) coercitivamente 

orientada por leis federais e por uma política nacional. Ou ainda, entre a população 

majoritariamente cristã e grupos minoritários de natureza religiosa, como umbandistas, 

judeus, muçulmanos e budistas. O fato é que no interior de grupos indígenas e de outros 

grupos minoritários ocorrem ordens sociais locais específicos, constituídas por uma rede de 

práticas locais, ainda que tal rede tenha relações com práticas nacionais e com a estrutura 

social ampla. 

Esses breves exemplos sugerem que o deslocamento das pessoas de uma sociedade – 

de um lugar/espaço específico, cidade, região ou país – para outra lhes acarreta, em princípio, 

compreenderem novas práticas e inserirem-se em novas ordens sociais. Voltemos nossa 

atenção para a migração haitiana. Os haitianos, ao saírem do Haiti e se fixarem no Brasil, 

deixam as ordens sociais haitianas e adentram as ordens sociais brasileiras. No entanto, em 

verdade, posicionam-se à margem dessas ordens e da sociedade brasileira, pois não possuem 

satisfatoriamente – na perspectiva linguístico-discursiva – as habilidades e o conhecimento do 

modo de agir e interagir, do modo de ser e do modo de representar valorizados e aplicados na 

sociedade brasileira e em cada espaço social de que se aproximam. Em última análise, são 

parcialmente incapazes de participarem, de imediato, da vida social do contexto brasileiro. 

Em todos esses casos, as semelhanças e diferenças entre os povos ou entre maioria e 

minorias podem ser percebidas na perspectiva do componente semiótico, o discurso, 

especialmente a língua. Isto é, tal como as práticas, as ordens sociais têm o discurso como 

componente e podem ser observadas na perspectiva discursiva. A propósito, o 

discurso/semiose como parte da vida social é um elemento de maior importância em ACD. “O 

aspecto do discurso/semiose de uma ordem social é o que podemos chamar de uma „ordem do 

                                                                                                             
mudança ocorre em decorrência do advento da internet e da tecnologia dos softwares na produção e 

distribuição de textos em diferentes ordens sociais: jurídica, política, educacional, artística, jornalística. 
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discurso‟”
169

 (Fairclough, 2003, p. 206, tradução nossa). O termo ordem do discurso “deriva 

de Michel Foucault, mas é usado em análise crítica do discurso de uma forma muito 

diferente”
170

 (Fairclough, 2003, p. 220, tradução nossa). 

O aspecto discursivo de uma ordem social é a junção dos gêneros discursivos (que 

dizem respeito à ação e interação com o outro e às relações de poder dos sujeitos, situados em 

esferas sociais específicas), discursos (no plural – o que implica diferentes representações e 

que dizem respeito ao ponto de vista do sujeito-enunciador sobre o assunto ou objeto 

discursivamente focalizado, além de implicar discursos particulares a cada esfera) e estilos 

(relacionados aos modos de ser do sujeito-enunciador, especialmente). “Uma ordem de 

discurso é uma combinação ou configuração particular de gêneros, discursos e estilos que 

constitui o aspecto discursivo de uma rede de práticas sociais”
171

 (Fairclough, 2003, p. 220, 

tradução nossa). Assim, uma ordem do discurso é um modo particular de como estão 

dialeticamente reunidos e articulados os diversos gêneros, discursos e estilos numa 

determinada ordem social.  

Em certa perspectiva, tomando o discurso como eixo de observação, identificaremos 

as práticas, sua organização em rede e a ordem social constituída. Para tanto, devemos 

considerar a inter-relação do componente discursivo das práticas com os demais componentes 

(que relacionamos no item 3.1). 

Quanto ao “estilo”, se estilos específicos compõem as ordens de discurso, então 

podemos considerar que existe, de certo modo, em/para cada ordem do discurso, uma forma 

de ser típica ou apropriada e previamente definida, embora essa forma de ser não seja seguida 

à risca pelo sujeito-enunciador.  

Ainda falando de estilos, em relação à língua, “discursos, gêneros e estilos [...] 

selecionam certas possibilidades definidas pelas línguas e excluem outras”
172

 (Fairclough, 

2003, p. 24, tradução nossa). Essa seleção aponta, a nosso ver, para língua entendida como 

uso linguístico, na boca do falante, como destacamos a partir do Círculo de Bakhtin no 

capítulo anterior. Desse modo é que elementos da estrutura linguística – nomes, verbos, 

sentenças, formas morfológicas e sintáticas, por exemplo – compõem as ordens do discurso. É 

o uso linguístico efetivo integrado às práticas sociais. A partir disso afirmamos com 

                                    
169

 “The discourse/ semiotic aspect of a social order is what we can call an „order of discourse‟.” (Fairclough, 

2003, p. 206)  
170

 “The term derives from Michel Foucault, but is used in critical discourse analysis in a rather different way.” 

(Fairclough, 2003, p. 220)  
171

 “An order of discourse is a particular combination or configuration of genres, discourses and styles which 

constitutes the discoursal aspect of a network of social practices.” (Fairclough, 2003, p. 220) 
172

 “discourses, genres and styles […] select certain possibilities defined by languages and exclude others” 

(Fairclough, 2003, p. 24). 
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Fairclough (2003, p. 24, tradução nossa): “Uma ordem do discurso é uma rede de práticas 

sociais em seu aspecto linguístico”
173

; gêneros, discursos e estilos “controlam a variabilidade 

linguística de áreas [esferas] particulares da vida social”
174

, de modo que “as ordens do 

discurso podem ser vistas como organização social e controle da variação linguística”
175

.
176

 

Na verdade, “podemos ver ordens do discurso em termos gerais como a estruturação 

social da variação ou diferença linguística – há constantemente muitas possibilidades 

diferentes de língua, mas a escolha entre elas é socialmente estruturada”
177

 (Fairclough, 2003, 

p. 220, tradução nossa). Ao mesmo tempo, em relação às esferas sociais, cada ordem do 

discurso, podemos dizer, é a porção linguístico-discursiva de uma esfera específica. 

Tal como as práticas sociais e as redes de práticas – as ordens sociais –, “as ordens do 

discurso têm uma estabilidade e durabilidade relativas”
178

 (Fairclough, 2003, p. 220, tradução 

nossa). Embora sejam repetíveis, as ordens do discurso estão sujeitas a mudanças ao longo do 

tempo, de acordo com as mudanças contextuais, estruturais, científicas e materiais, como o 

surgimento de novos instrumentos e tecnologias, por exemplo, a criação de hardwares e 

softwares, o que se vê com o advento da internet em toda a vida social. Além disso, toda 

ordem do discurso pode se enfraquecer face outras ordens concorrentes e socialmente mais 

fortes. Em síntese: “Uma ordem de discurso não é um sistema fechado ou rígido, é, na 

verdade, um sistema aberto posto em risco pelo que acontece em interações reais” 

(Fairclough, 2012b, p. 311). 

O caráter de estabilidade e durabilidade de uma ordem do discurso, o que diz respeito 

à construção de sentido, a nosso ver, faculta-lhe a condição de dominância social. A 

combinação ou configuração particular de gêneros, discursos e estilos são relações entre 

diferentes formas de construir sentido, mas uma forma, muito provavelmente, será 

socialmente mais adequada ou propícia do que outras. Trata-se da dominância da ordem do 

discurso: “algumas maneiras de construir sentido são dominantes [e regulares] ou estão em 

voga para certas ordens de discurso; outras são marginais, subversivas, alternativas” 
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 “An order of discourse is a network of social practices in its language aspect.” (Fairclough, 2003, p. 24) 
174

 “they control linguistic variability for particular areas of social life” (Fairclough, 2003, p. 24). 
175

 “orders of discourse can be seen as the social organization and control of linguistic variation” (Fairclough, 

2003, p. 24). 
176

 Estamos associando ordem do discurso a elementos linguísticos em termos de controle, mas essa correlação 

poderia ser problematizada privilegiando a noção de graus de instanciação: do potencial e abstrato (a língua) ao 

real e concreto (o instanciado em texto). Uma contribuição nesse sentido pode ser tomada, por exemplo, de 

Gonçalves Segundo (2014) e de Vian Jr (2009). 
177

 “We can see orders of discourse in general terms as the social structuring of linguistic variation or difference 

– there are always many different possibilities in language, but choice amongst them is socially structured.” 

(Fairclough, 2003, p. 220) 
178

 “orders of discourse have a relative stability and durability” (Fairclough, 2003, p. 220). 
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(Fairclough, 2012b, p. 310). Por exemplo, há um modo dominante de conduzir uma entrevista 

jornalística, em que o repórter toma a direção das perguntas e limita a fala do entrevistado 

segundo os interesses prévios do jornal, rádio ou canal de televisão em que se veiculará a 

entrevista. Mas também, pode o repórter oferecer maior liberdade ao entrevistado, 

permitindo-o falar mais ou falar menos, fazer digressões, apresentar seu ponto de vista para 

além do desejado pelo repórter, isto é, um modo democrático de agir dos interlocutores que se 

aproxima da familiaridade e da amizade. Trata-se, portanto, de uma questão que se volta para 

os eventos sociais, ou seja, a construção de sentido ocorre num evento social particular. 

Outro exemplo é a aula. O modo dominante, muito provavelmente, diz respeito à 

autoridade do professor, sua posição hierárquica acima da posição dos alunos e uma distância 

social baseada no maior ou menor conhecimento do assunto em pauta. Nesse caso, o professor 

administra os turnos de fala, posiciona-se explicitamente como sujeito que ensina, delimita 

conteúdos e tarefas. Outros modos de conduzir a aula tenderão a ser democráticos, com a 

possibilidade de os alunos manifestarem seus pontos de vista, dando sugestões e possíveis 

redirecionamentos, e de, em certos momentos da aula, existir relativo “nivelamento” de 

professor e alunos no que tange ao conhecimento – “nivelamento” baseado, por exemplo, no 

acesso ao conhecimento que alunos podem ter via televisão e via internet –, entre outras 

diferenças de flexibilidade em relação ao modo dominante. 

Tanto no caso da entrevista quanto da aula, o modo dominante está em consonância 

com determinada ordem social, o que dá a esse modo e também a essa ordem o caráter de 

hegemonia, o que diz respeito ao poder na vida social. Como destaca Fairclough (2012b, p. 

311): “Uma determinada estruturação social da diversidade semiótica pode ser hegemônica, 

tornar-se parte do senso comum legitimador que sustenta as relações de dominação.” Isto é, 

tanto uma ordem do discurso quanto sua forma dominante de construir sentido pode ser 

hegemônica e sustentar relações de poder. Isso significa que os atores sociais que conhecem 

bem a forma dominante de uma ordem do discurso têm poder sobre as demais pessoas na 

sociedade, muitas vezes de abuso de poder, manipulação e exploração, mediante o discurso. 

No âmbito do jornalismo, a forma dominante está nas mãos dos jornalistas, os especialistas 

em redação jornalística e edição do texto jornalístico. Assim, políticos, professores, 

empresários ou o cidadão comum estão à mercê dos jornalistas quando se trata do texto 

jornalístico, ainda que, muitas vezes, o jornalista sofra coerção de políticos ou de empresários 

no sentido de escrever ou não escrever x ou y. Por fim, o jornalista, membro de uma elite 

simbólica, é dono de um poder simbólico considerável, é um dos poderosos das sociedades 

modernas complexas. 
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Quanto às formas marginais, subversivas ou alternativas de construir sentido, elas 

podem estar, em maior ou menor medida, em consonância com determinada ordem social. 

Quanto mais subversivas, mais distantes estarão – o que não é o caso dos modos democráticos 

de conduzir a construção de sentido de uma notícia ou aula segundo nossos exemplos acima – 

e mais ameaças representarão ao modo dominante e à ordem do discurso em geral. Na 

verdade, determinadas ordens de discurso permitem outros modos de condução e realização, 

que podem estar em maior ou menor grau em conflito com o modo dominante. Existe, 

portanto, uma forma hegemônica de conduzir e realizar cada ordem de discurso. Ao mesmo 

tempo, toda forma hegemônica está sob ameaça, ou seja, outras formas de conduzir/realizar 

tais ordens podem tornar-se dominantes e hegemônicas, que, por sua vez, estarão ameaçadas, 

sob o risco de perder a dominância. Na verdade, como é consenso nos estudos sociais, “a 

hegemonia, em seus períodos de crise, será sempre contestada em maior ou menor proporção” 

(Fairclough, 2012b, p. 311). Abordamos brevemente a hegemonia aqui por se tratar de um 

conceito político muito útil na análise das ordens do discurso (Fairclough, 1992, 2012a, 

2012b). Retomaremos o conceito no item 3.5. 

 

Queremos neste momento vincular, de modo explícito, o conceito de práticas e ordens 

sociais ao de esfera social e de ideologia do cotidiano que tomamos dos estudos do Círculo de 

Bakhtin. A nosso ver, as práticas podem ser percebidas em rede no âmbito das esferas sociais, 

tendo cada esfera um conjunto de práticas típicas. Isso significa que as ordens sociais existem 

no interior das esferas, como se cada ordem atuasse no âmbito de uma esfera específica. Ou, 

de outro modo, podemos inferir que as ordens sociais contribuem para a construção e 

definição das esferas. Assim as entendemos, sem essa ser, porém, a única maneira de 

aproximar tais conceitos e de percebê-los na vida social, no mundo real. Esse entendimento 

está implícito quando Fairclough (2003, 2012a, 2012b) exemplifica como ordem social o 

sistema de educação de uma sociedade específica.
179

 

Uma questão a acrescentar sobre esse vínculo das práticas e ordens ao conceito de 

esferas é que temos de levar em conta os imbricamentos das esferas, o trânsito dos sujeitos 

entre esferas, o estar sobre fronteiras dos sujeitos, dos gêneros discursivos e dos 

textos/enunciados, como expusemos no capítulo anterior. Isto é, as práticas sociais, de um 

                                    
179

 Por estarem sobre fronteiras – em diálogo com outras esferas e com os elementos que as compõe –, as 

práticas (e os gêneros) da esfera jornalística, por exemplo, absorvem elementos das práticas de outras esferas, 

recontextualizando-os. As práticas típicas da esfera jornalística, por exemplo, trazem para os gêneros dessa 

esfera elementos e marcas típicas de outras esferas. Isto é, ao mesmo tempo em que há diálogo entre esferas e 

entre gêneros (da mesma esfera ou de esferas distintas), há diálogo entre práticas (da mesma esfera ou não). 

Consideramos a recontextualização estratégia discursiva de exercício de poder, que abordaremos no item 3.6. 
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modo geral, situam-se sobre fronteiras. A produção de uma notícia ou entrevista coletiva, por 

exemplo, embora pertença à esfera jornalística, são práticas que, muitas vezes, se iniciam na 

esfera empresarial, jurídica, política, educacional, artística. 

Outra questão é que perceberemos de modo particular a aproximação desses conceitos 

se dermos mais atenção a um ou a outro dos elementos componentes das práticas e esferas 

sociais (sujeitos, relações sociais, instituições, discursos, objetos físicos e instrumentos 

materiais, contextos, elementos linguísticos ou outros elementos semióticos, por exemplo), o 

que é factível por razões teóricas, analíticas ou didáticas. 

Trata-se, na verdade, de uma aproximação teórica complexa, mas que precisa ser 

explicitada pelo fato de tomarmos os estudos do Círculo de Bakhtin como base da ACD. Ao 

mesmo tempo, postulamos – em verdade, bastante influenciados pela construção do capítulo 

anterior – que também Fairclough (2003) baseou-se fortemente em tais estudos para a 

composição de sua teoria e método de uma ACD hoje em dia produtiva e respeitável na 

academia. A propósito, parte da obra dos membros do Círculo está elencada entre as 

referências bibliográficas de Fairclough (2003).  

E mais, essa aproximação de conceitos percebida aqui acarreta relativo acréscimo ao 

conceito de esfera bakhtiniano, a saber: a “mesma” relação dialética entre os elementos 

(sujeitos, formas de consciência, crenças, valores, discursos, textos/enunciados, contextos, 

formas linguísticas, entre outros elementos) das práticas e ordens sociais ocorre nas esferas. 

As ordens sociais, de certo modo, estão entre si em permanente contato. A partir disso, 

podemos afirmar que há uma rede de ordens do discurso, entendendo que o modo como se 

articulam gêneros, discursos e estilos de uma ordem social está em contato – de influência e 

absorção – com o modo como esses elementos articulam-se noutra ordem de discurso. 

Noutros termos, as redes de ordens do discurso dizem respeito aos aspectos discursivos das 

redes de práticas sociais (isto é, das ordens sociais) e às suas relações. Por exemplo, a forma 

de conduzir/realizar a ordem de discurso da ordem social jornalística, em parte, serve-se da 

ordem de discurso da ordem social política. Isso pode ser observado, em linhas gerais, quando 

o jornalista, após participar de uma entrevista coletiva de um ministro de estado, elabora uma 

notícia tomando como fonte a entrevista. Outro exemplo seria o jornalista que, ao produzir 

uma notícia, lança mão de textos de natureza jurídica ou econômica gerados na esfera 

jurídica, econômica ou política. De modo específico, gêneros, discursos e estilos da ordem 

social política ou econômica são incorporados a textos/enunciados do jornalismo; em forma 

de discurso relatado, de box, de gráficos, entre outras formas. Esse processo de produção 
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textual diz respeito a cadeia de gêneros, cadeia de textos e mistura de gêneros, questões que 

trataremos como interdiscurso nos itens subsequentes. 

 

3.4. Cadeia de gêneros e cadeia de textos: a mediação tecnológica 

 

Segundo Fairclough (2003, p. 30, tradução nossa): “As sociedades modernas 

complexas envolvem o trabalho em rede de diferentes práticas sociais sobre diferentes 

domínios ou áreas [esferas] da vida social [...] e sobre diferentes escalas da vida social 

(global, regional, nacional, local)”
180

.
181

 Trata-se, diríamos, de uma ordem social ampla e 

complexa que atua como uma espécie de “organização” do social. Identificamos o Brasil 

como esse tipo de sociedade, entendendo que tal condição – questão relativa às estruturas 

sociais – lhe confere e o submete a variadas forças e poderes em diferentes escalas da vida 

social.  

Um exemplo pertinente dessa condição é o processo de imigração haitiana no território 

brasileiro, que envolve práticas sociais de diferentes esferas: política, econômica, jurídica, 

religiosa, educacional, empresarial, familiar-cotidiana, artística, jornalística. Ou seja, é um 

processo de imigração que envolve questões discursivas relevantes, permitindo observá-lo no 

eixo do discurso (tendo o texto como objeto de análise): ele abrange uma série de gêneros 

discursivos que, em geral, estão diretamente interligados, cruzando as fronteiras imaginárias 

entre as esferas e entre as escalas da vida social.  

Essa conexão discursiva denomina-se cadeia de gêneros (Fairclough, 2003). 

Componentes das sociedades modernas complexas,  

as cadeias de gêneros contribuem para a possibilidade de as ações 

transcenderem as diferenças de lugar e tempo, interligando eventos sociais em 

diferentes práticas sociais, diferentes países e diferentes tempos, facilitando o 

aumento da capacidade de „ação à distância‟, que foi considerada uma 

                                    
180

 “Complex modern societies involve the networking together of different social practices across different 

domains or fields of social life (e.g. the economy, education, family life) and across different scales of social 

life (global, regional, national, local).” (Fairclough, 2003, p. 30) 
181

 “Os textos são uma parte crucial dessas relações em rede – as ordens de discurso associadas com redes de 

práticas sociais especificam o encadeamento particular e relações em rede entre tipos de texto. As 

transformações do novo capitalismo podem ser vistas como transformações na rede de práticas sociais, que 

incluem transformações em ordens do discurso, e transformações no encadeamento e rede de textos, e nas 

„cadeias de gêneros‟” (Fairclough, 2003, p. 30, tradução nossa). / “Texts are a crucial part of these networking 

relations – the orders of discourse associated with networks of social practices specify particular chaining and 

networking relationships between types of text. The transformations of new capitalism can be seen as 

transformations in the networking of social practices, which include transformations in orders of discourse, and 

transformations in the chaining and networking of texts, and in „genre chains‟” (Fairclough, 2003, p. 30). 
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característica definida da „globalização‟ contemporânea, e, por consequência, 

facilitando o exercício do poder.
182

 (Fairclough, 2003, p. 31, tradução nossa)
183

 

 

Tais cadeias são, portanto, de significância especial tanto para as interações 

socioverbais concretas, embora os sujeitos-interlocutores não se deem conta da real ligação 

entre gêneros, quanto para os estudos discursivos, especialmente os estudos críticos, que 

buscam identificar as relações entre formas linguístico-textuais e elementos macrossociais e 

entre a construção do discurso e o exercício do poder. 

Uma cadeia de gêneros pode se constituir no âmbito de uma esfera específica ou 

envolvendo diferentes esferas, mas sempre envolvendo diferentes espaços e diferentes 

tempos. Um exemplo disso poderia ser o que frequentemente – pressupomos – ocorre na 

redação de um jornal: reunião para fins de produção de uma reportagem ou notícia – 

entendendo como prática social “reunião de pauta” e como gênero “decisão de pauta” –, em 

que dois ou mais jornalistas, em diálogo, fazem menção a outros gêneros, os quais têm como 

objeto, possivelmente, o mesmo sujeito objeto da reportagem/notícia a ser produzida, qual 

seja: os imigrantes haitianos no Brasil. Nesse caso, podemos imaginar como possíveis gêneros 

mencionados: Resolução Normativa (do Conselho Nacional de Imigração)
184

, artigo 

acadêmico, documento da ONU (sobre a Minustah), capítulo de livro, poema ou letra de 

música (de autor haitiano), filme ou documentário, entrevista televisiva (de um político sobre 

haitianos no Brasil), notícia (sobre haitianos em alojamentos temporários), relatório do 

Ministério do Trabalho (sobre o trabalho de haitianos em empresas brasileiras), depoimento 

(de membros de ONG que acolha os imigrantes). São gêneros de diferentes esferas sociais 

possivelmente produzidos em diferentes tempos e em diferentes lugares, sugerindo o 

cruzamento de diferentes escalas da vida social numa prática social específica: uma “reunião 

de pauta”. Por configurar-se como realização concreta de uma prática, essa “reunião de pauta” 

constitui-se num evento social. 

Além de a “reunião de pauta” (prática) para a “decisão de pauta” (gênero) ativar 

gêneros situados no passado, compõe-se também da menção a gêneros a serem “produzidos” 

como processo da reportagem/notícia, ou seja, apontamentos de visita in loco, entrevistas e 

                                    
182

 “Genre chains contribute to the possibility of actions which transcend differences in space and time, linking 

together social events in different social practices, different countries, and different times, facilitating the 

enhanced capacity for „action at a distance‟ which has been taken to be a defining feature of contemporary 

„globalization‟, and therefore facilitating the exercise of power.” (Fairclough, 2003, p. 31)  
183

 Trataremos do exercício e relações de poder no (e mediante o) discurso no próximo item. 
184

 Para o que buscamos neste momento, esses possíveis gêneros devem ser lidos sem as expressões entre 

parênteses. Tais expressões aparecem aqui como forma de contextualizar nossa reflexão em torno dos haitianos 

no Brasil. 
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conversas com diferentes pessoas ainda ocorrerão para que a reportagem/notícia seja 

composta
185

. Podemos, portanto, afirmar com Fairclough (2003, p. 35, tradução nossa): 

Um gênero numa cadeia, caracteristicamente, entra em relações 

„retrospectivas‟ e „prospectivas‟ com os gêneros „anteriores‟ e „posteriores‟ na 

cadeia, que pode progressivamente levar à hibridização do gênero através de 

uma espécie de assimilação desses gêneros anteriores e posteriores.
186

 

 

Em relação à reportagem especificamente, podemos abstrair de suas palavras: ela é 

produzida a partir de outros gêneros; vai, hibridamente, incorporando elementos típicos de 

outros gêneros à sua forma genérica e relativamente estável, para, assim, tornar-se um gênero 

singular. Em síntese, o hibridismo interdiscursivo é inerente e singular a cada gênero. De 

modo semelhante, ocorre com a notícia e com a carta do leitor, mas em menor grau, pois esses 

são gêneros mais ágeis, de menor extensão e de conteúdo bem mais delimitado. Outra 

particularidade da carta do leitor é que ela é produzida após a publicação e em decorrência da 

reportagem/notícia. 

De um modo geral, gêneros específicos “estão ligados entre si, envolvendo 

transformações sistemáticas de gênero para gênero”
187

 (Fairclough, 2003, p. 31, tradução 

nossa). E, a exemplo do que ocorre entre gêneros, ocorre entre textos/enunciados. Por isso, 

anteriormente, apontávamos a realização concreta de uma prática, a “reunião de pauta”, como 

um evento social, o que implica compreender a realização concreta de um gênero como 

texto/enunciado. Sobre textos, destaca Fairclough (2003, p. 30, tradução nossa):  

Existe relativamente relação regular e sistemática entre alguns deles [textos] – 

por exemplo, jornalistas produzem artigos com base em fontes de formas 

relativamente regulares e previsíveis, transformando as fontes materiais de 

acordo com convenções muito bem estabelecidas (por exemplo, transformar 

uma entrevista em uma notícia).
188

 

 

De fato, a cadeia de gêneros nos remete a textos: os gêneros componentes da prática 

“reunião de pauta”, por exemplo, implicam a ativação de textos específicos (impressos, em 

áudio ou em vídeo), que são, foram ou serão lidos, ouvidos ou vistos pelos jornalistas para 

                                    
185

 Em termos de práticas sociais, esse processo envolve práticas “futuras” que, juntamente com a “reunião de 

pauta” e outras práticas, compõem a ordem social da esfera jornalística. 
186

 “A genre within a chain characteristically enters both „retrospective‟ and „prospective‟ relations with the 

genres „preceding‟ and „following‟ it in the chain, which may progressively lead to hybridization of the genre 

through a sort of assimilation to these preceding and following genres.” (Fairclough, 2003, p. 35) 
187

 “these are different genres which are regularly linked together, involving systematic transformations from 

genre to genre” (Fairclough, 2003, p. 31). 
188

 “There are fairly regular and systematic relationship between some of them – for instance, journalists produce 

articles on the basis of sources in fairly regular and predictable ways, transforming the source materials 

according to quite well-established conventions (e.g. for turning an interview into a report).” (Fairclough, 

2003, p. 30) 
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fins de produção da reportagem. A cada vez que leem, ouvem ou assistem a esses textos, estão 

realizando uma prática social e participando de um novo evento social. Esse processo 

evidencia que, embrenhada à cadeia de gêneros, existe uma cadeia de textos. Assim, ao 

mesmo tempo em que abordamos a relação entre gêneros, implicitamente falamos da relação 

entre textos, o que exige de nós analistas, por razões didáticas, estarmos atentos à (e 

deixarmos clara a) diferença principal existente entre eles: gêneros são genéricos e 

relativamente estáveis, enquanto textos/enunciados são concretos e irrepetíveis. Numa cadeia 

composta, por exemplo, de duas entrevistas, duas notícias e duas cartas do leitor, ocorrem (ou 

mencionam-se) seis textos e três gêneros. 

Um elemento social e material que exerce influência na constituição dos gêneros são 

os instrumentos da tecnologia da comunicação: fala-se em mediação tecnológica. Aliás, nas 

sociedades modernas complexas, muitas ações e interações socioverbais (o que remete ao 

discurso como forma de agir e interagir, questão tratada no item 3.2) são mediadas. Para 

Fairclough (2003, p. 34, tradução nossa): “A (inter)ação mediada é a „ação à distância‟, ação 

envolvendo os participantes que estão distantes um do outro no espaço e/ou tempo, o que 

depende de alguma tecnologia da comunicação (impressão, televisão, a internet etc.)”
189

 – 

tecnologia que tem fortes vínculos com as estruturas sociais. 

A mediação por tecnologia, podemos dizer, é um facilitador para a efetiva (inter)ação 

discursiva, pois sujeitos distantes no espaço e no tempo podem se comunicar “sem” 

problemas. É como se o gênero incorporasse em si determinada tecnologia em prol do êxito 

da comunicação – em última análise é isso o que ocorre. De outro olhar, podemos entender 

que variados instrumentos e recursos tecnológicos têm efeitos sobre os gêneros: dão-lhes 

formas, influenciam e modificam suas características, assim como reiteram a fixação de 

características já postas, contribuindo para sua estabilidade. Numa perspectiva histórica, isso 

seria como tratarmos da relação entre tecnologia e produção discursiva, desde o uso do papiro 

e do pergaminho ao uso da internet e da telefonia sem cabo. 

As sociedades modernas são impensáveis sem os atuais instrumentos da tecnologia da 

comunicação, a ponto de, ao refletirmos sobre a sociedade no seu aspecto discursivo e 

comunicacional – ou seja, as (redes de) ordens do discurso –, termos de levar em conta tais 

instrumentos, seus efeitos e consequências, o que diz respeito à relação entre formas 

                                    
189

 “Mediated (inter)action is „action at a distance‟, action involving participants who are distant from one 

another in space and/ or time, which depends upon some communication technology (print, television, the 

Internet etc.).” (Fairclough, 2003, p. 34) 
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linguístico-textuais e elementos macrossociais. Daí a importância de pensarmos esses 

instrumentos nesta tese voltados para o texto jornalístico. 

Os variados recursos tecnológicos, em especial a internet, fortemente presentes na 

sociedade contemporânea, são empregados nos mais diferentes contextos da vida social, 

influenciando e determinando a produção, circulação e consumo de textos, em maior ou 

menor medida. Isto é, a mediação é, também, constituinte dos textos. Aliás, muitos textos, 

senão a maioria, são mediados. 

Pensemos, brevemente, interações socioverbais e textos “fora” e “dentro” da esfera 

jornalística. No uso do telefone, do rádio e da televisão, o sujeito-enunciador (falante, locutor 

ou apresentador) se comunica com o sujeito-enunciatário à longa distância simultaneamente: 

copresentes no tempo, mas distantes no espaço. O uso do telefone – em que o diálogo em 

geral se caracteriza como conversação ordinária – quase sempre se dá na relação um-a-um, 

mas também, com a tecnologia do telefone viva voz, o sujeito-enunciador pode conversar com 

duas ou mais pessoas “do outro lado”. De modo diferente ocorre com o rádio e a televisão, em 

que a interação se dá entre o locutor ou apresentador(es) e um grupo relativamente grande de 

ouvintes e telespectadores, muitas vezes distantes no tempo. Embora em todos esses casos a 

interação possa ser simultânea, no contexto do rádio e da televisão quase sempre o sujeito-

enunciatário não pode falar com o enunciador, apenas ouve ou assiste, ainda que o 

enunciatário, às vezes, participe do programa radiofônico ou televisivo via telefone ou 

internet. 

Sem poder falar com o locutor/apresentador do programa radiofônico ou televisivo, o 

ouvinte/telespectador pode, em diálogo com o programa, criar e participar de uma conversa 

em casa, escrever uma carta para a rádio, uma carta ou crônica para algum jornal – que a 

publicará ou não –, ou escrevê-la num blog ou numa página de rede social na internet. Essas e 

outras iniciativas do ouvinte/telespectador são possíveis textos-respostas ao programa 

radiofônico ou televisivo, passíveis de circulação social, por exemplo, no formato impresso ou 

digital na internet. São textos com mediação tecnológica que nos permitem falar de práticas e 

eventos sociais com a mesma mediação.  

De modo semelhante ocorre quando o leitor do jornal, após ler uma notícia, escreve e 

envia uma carta, ou, diríamos hoje em dia, um e-mail ou uma mensagem por WhatsApp, para 

a redação do jornal, expressando sua opinião acerca da notícia, dos sujeitos ou fatos nela 

contidos, e, no dia seguinte, sua mensagem é publicada na seção de cartas do leitor. Seção, a 

propósito, denominada na Folha de S.Paulo como Painel do Leitor, nomenclatura que, sem 

nomear os textos ali publicados, desassocia tais textos da acepção convencional da carta, 
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manuscrita ou impressa, enviada em envelope, acepção já inadequada com o advento da 

internet. Nesse caso, a tecnologia usada na produção e veiculação do texto é determinante na 

nomenclatura e nas características do texto (e também do gênero, como argumentamos 

anteriormente). 

Para além do diversificado processo de produção de um jornal, ele é lido em contextos 

variados por grande número de pessoas dispersas no tempo e no espaço, a ponto de o sujeito-

enunciador não saber quantos e quem são os sujeitos-enunciatários do “seu” texto. Na 

verdade, “o texto conecta diferentes eventos sociais – a escrita de um [artigo ou notícia] por 

um lado, e os muitos e vários eventos sociais que incluem a leitura (olhando para, referindo a, 

etc) do [jornal] – uma viagem de [ônibus], uma sala de aula na escola, uma visita a uma 

livraria, e assim por diante”
190

 (Fairclough, 2003, p. 30, tradução nossa). Desse modo, 

podemos falar de uma cadeia de textos e de uma cadeia de eventos sociais: “passados” e 

“futuros”. 

Com a publicação de uma reportagem ou notícia, por exemplo, novos eventos sociais 

possivelmente se sucederão, como leituras e comentários. Os sujeitos leitores responderão à 

reportagem/notícia (de acordo com a relevância ou impacto dessa na vida social) de diferentes 

maneiras, em diferentes textos: comentários orais em casa ou no ambiente de trabalho, escrita 

e envio de um e-mail/carta a um amigo ou ao próprio jornal, escrita de um texto e sua 

publicação na internet. Em torno da publicação de uma carta do leitor, por exemplo, forma-se 

a possível cadeia de eventos “passados” e “futuros”: escrita, edição e publicação da notícia, 

leitura da notícia, escrita e envio da carta/e-mail, edição e publicação da carta, leitura da carta, 

comentários orais sobre a carta etc. Envolvendo múltiplos contextos socioculturais específicos 

e diferentes esferas sociais, constituem-se, assim, cadeias de textos e de eventos, como 

fomentação e realização, em termos bakhtinianos, do simpósio universal: o diálogo 

inconcluso.  

Temos tomado a relação entre texto e evento social como uma relação direta, como se 

em cada evento o sujeito-enunciador construísse um texto específico. É um entendimento 

didaticamente útil e, por isso, é nossa opção neste estudo. Mas, na verdade, trata-se de uma 

questão complexa que pode ser problematizada, especialmente por causa da tecnologia dos 

meios de comunicação. 

                                    
190

 “the text connects different social events – the writing of a book on the one hand, and the many and various 

social events which include reading (glancing at, referring to, etc.) the book – a train journey, a class in a 

school, a visit to a bookshop, and so forth” (Fairclough, 2003, p. 30).  
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Como um todo, o jornal – atualmente passível de ser acessado na tela do telefone 

celular via internet – acompanha o leitor por onde ele vá e passa a compor cada contexto 

físico e sociocultural das sociedades modernas complexas. Em última análise, cada edição do 

jornal passa a compor as esferas sociais “tomadas como fonte” para sua composição, como se 

retornasse aos sujeitos e atores sociais “fornecedores e fomentadores” do próprio jornal, num 

círculo vicioso da vida social. Esse retorno, porém, ocorre, possivelmente, provocando 

mudanças socioculturais ou reiterando a sociedade como tal, as condições e relações entre as 

pessoas, os valores e crenças (inclusive as crenças ideológicas) vigentes para o grupo de 

leitores entre os quais o jornal circula. 

Isso ilustra, em linhas gerais, a importância e os efeitos da tecnologia da comunicação 

na vida social. É a tecnologia (elemento material da estrutura social e econômica) como 

mudança social e como recurso de os textos/discursos provocarem mudanças na sociedade ou 

manterem as relações sociais tal como estão. Acerca da internet especificamente, seu advento 

representa mudanças significativas na produção, distribuição e consumo do texto escrito ou 

oral, não só da esfera jornalística. Aliás, a mediação tecnológica também provoca mudanças 

na forma como os gêneros podem ser/estar interligados na composição de cada prática social, 

isto é, ela atua nas cadeias de gêneros: e “a mudança nas cadeias de gênero é uma parte 

significativa da mudança social”
191

 (Fairclough, 2003, p. 216, tradução nossa). Trata-se de 

uma característica da globalização e do novo capitalismo, em que a ação à distância contribui 

fortemente para o êxito das práticas sociais e para o exercício do poder de governos e 

instituições sobre as pessoas.
192

 

 

Embora devamos focar o texto como produção individual ao tratarmos da mediação 

tecnológica, essa, na verdade, ocorre envolvendo vários textos, integrando o processo 

semântico inerente à cadeia de textos. Assim, a mediação participa da construção semântica 

dos textos. A esse respeito, Fairclough (2003, p. 30, grifo do autor, tradução nossa) atenta: “A 

mediação, de acordo com Silverstone (1999), envolve o „movimento de sentido‟ – de uma 

prática social a outra, de um evento a outro, de um texto ao outro.”
193

 Isto é, os sentidos 

vinculados individualmente a uma prática, a um evento ou a um texto entram em relação com 

                                    
191

 “Change in genre chains is a significant part of social change.” (Fairclough, 2003, p. 216)  
192

 “Cadeias de gênero são um elemento importante na capacidade elevada para a „ação à distância‟, que foi 

tomada como uma característica da „globalização‟.” (Fairclough, 2003, p. 216, tradução nossa) / “Genre chains 

are an important factor in the enhanced capacity for „action at a distance‟ which has been taken as a feature of 

„globalization‟.” (Fairclough, 2003, p. 216) 
193

 “Mediation according to Silverstone (1999) involves the „movement of meaning‟ – from one social practice 

to another, from one event to another, from one text to another.” (Fairclough, 2003, p. 30). 
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os sentidos vinculados às outras práticas, eventos e textos. Muitas vezes, o sentido veiculado 

em um texto pertence, inicialmente, a outro texto, como ocorre no caso do discurso relatado 

(ou uso de expressão ou de uma só palavra, de origem explícita ou implícita) na escrita de 

uma notícia, em que o jornalista reproduz partes da fala do entrevistado, ou ainda na escrita de 

uma carta do leitor, em que o autor reproduz trechos da notícia. 

Esse uso do discurso relatado, expressões ou palavras caracteriza-se como 

interdiscursividade, que abordamos no item 2.5, e será discutida na sequência em termos de 

mistura de gêneros na construção de textos individuais. Além disso, para fins de análise, 

vincularemos esse discurso relatado, expressões ou palavras às formas linguístico-

referenciais. 

 

3.4.1. O texto como mistura de gêneros: hibridismo interdiscursivo 

 

Diferente da cadeia de gêneros – em que cada gênero se distingue dos demais – é a 

mistura de gêneros, em que a distinção entre eles pode ser obscura. Na cadeia de gêneros, os 

gêneros que estão em rede não compõem necessariamente um texto particular, enquanto, na 

mistura de gêneros, partes tidas como pertencentes a diferentes gêneros compõem um mesmo 

texto. A mistura de gêneros mostra que “a relação entre textos e gêneros é potencialmente 

complexa: um texto pode não ser „em‟ um gênero único, ele pode „misturar‟ ou hibridizar os 

gêneros”
194

 (Fairclough, 2003, p. 34, tradução nossa).  

Exemplos de textos de um só gênero são os cumprimentos diários e o bilhete, e, 

muitas vezes, a breve conversa cotidiana: são textos simples que, frequentemente, são 

incorporados a outros textos, como ocorre no romance. Mas, de um modo geral, “todo” texto 

contém uma “mistura” particular de gêneros, em grau diferente de outros textos. Por exemplo, 

uma reportagem ou uma aula são, em princípio, textos mais híbridos do que a notícia ou a 

carta do leitor. Nesse sentido, podemos considerar que uma reportagem e uma notícia 

específicas produzidas a partir de várias fontes mesclariam, em grau vário, gêneros como: 

registros de arquivo, documentos escritos ou fílmicos, textos literários, textos acadêmico-

científicos, falas/depoimentos gravados, apontamentos de visita in loco, entrevistas coletivas 

ou realizadas para fins da reportagem/notícia, notícias publicadas no próprio jornal ou em 

revistas, leis e decretos. 

                                    
194

 “The relationship between texts and genres is a potentially complex one: a text may not be „in‟ a single genre, 

it may „mix‟ or hybridize genres.” (Fairclough, 2003, p. 34) 
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Só podemos identificar e compreender a mistura de gêneros se nos debruçarmos sobre 

um texto/enunciado específico, examinando suas partes e relacionando-as com o seu exterior, 

no sentido de identificar a(s) fonte(s) discursiva(s) de onde o sujeito-enunciador “retirou” 

determinadas partes para compô-lo. Cada texto terá um modo particular de composição e de 

misturar gêneros, mas cada modo particular contribuirá para que cada gênero discursivo se 

fixe socialmente, de forma genérica e relativamente estável, caracterizado também pela 

mistura de gêneros, em maior ou menor medida. De um modo geral, esse processo de 

composição do texto notícia acaba resultando na composição do gênero notícia, isto é, o 

gênero notícia é um gênero híbrido em função do hibridismo dos textos/enunciados criados 

como notícia. Os gêneros inseridos no e componente do texto notícia tornam híbrido o gênero 

notícia. 

E mais, a mistura de gêneros faz com que o texto seja possivelmente atravessado pelas 

diferentes escalas da vida social (global, nacional, regional e local). Pensemos numa possível 

notícia/reportagem: a fala de um haitiano é de natureza local, se tomada como fala do 

cotidiano; uma entrevista coletiva de um político pode ser de natureza local, regional, 

nacional ou global, de acordo, sobretudo, com a “jurisdição” e conteúdo dessa entrevista; uma 

Resolução Normativa é de natureza nacional; um poema de autor haitiano é de natureza 

global, se tomado como de conhecimento para além do Haiti; a entrevista de um empresário 

pode ser local, regional ou nacional, segundo seu foco e sua circulação.  

Se compararmos os textos notícia e carta do leitor (sua versão editada e publicada), 

veremos que na carta do leitor o hibridismo interdiscursivo ocorre em menor grau, ao mesmo 

tempo em que será em menor grau sua variação nas escalas da vida social. Por ser um texto 

mais curto e direto, o sujeito-enunciador só pode compor uma carta com um número muito 

limitado de gêneros, talvez inserindo trecho de uma notícia, trecho de outra carta, trecho de 

um texto de legislação: são trechos que muito provavelmente fundamentem a posição 

defendida pelo sujeito-enunciador ou lhe sirva de contraponto. Diferente da carta, em maior 

grau do que na notícia tal hibridismo ocorrerá na reportagem, texto mais longo e de assunto 

detalhado. 

A ativação de diferentes escalas aponta para a globalização e o novo capitalismo das 

sociedades modernas complexas como um fenômeno inerente às práticas sociais, inclusive as 

discursivas, ao discurso e ao texto. Todo texto, direta ou indiretamente, faz parte de uma 

ampla rede discursiva e social em diferentes escalas: nenhum sujeito está sozinho, nenhum 

texto está sozinho. Trata-se de um fenômeno sobre o qual necessariamente temos de nos 

preocupar na condução deste estudo, uma vez que nosso foco são as relações entre formas 
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linguístico-textuais, discurso(s) e estruturas sociais, ou seja, são as relações discursivas entre 

agência humana e elementos macrossociais. 

Fairclough (2003, p. 35, tradução nossa) atenta “para os modos como as fronteiras 

sociais são borradas na vida social contemporânea e para as formas de „hibridismo‟ ou 

mistura de práticas sociais resultantes” dessa condição da vida social, o que é “visto, por 

exemplo, como um aspecto da „pós-modernidade‟”
195

, chamado por Fairclough (2003) de 

novo capitalismo. Na área/esfera da comunicação e da mídia, tal hibridismo se concretiza de 

diferentes formas. No jornalismo em especial, têm-se na atualidade não só as práticas sociais 

e textos típicos do jornalismo, mas também da política, da publicidade, do setor empresarial, 

do entretenimento, da ficção. Assim composto, o jornalismo se mostra como campo vasto de 

estudo, para o qual podemos tomar as seguintes palavras de Fairclough (2003, p. 35, tradução 

nossa): “A análise do hibridismo interdiscursivo dos textos fornece um recurso 

potencialmente valioso [...], oferecendo um nível de análise detalhada que não é atingível com 

outros métodos.”
196

 

O hibridismo interdiscursivo dos textos e das práticas sociais está, de certo modo, 

vinculado às diferentes escalas da vida social e pode ser visto como algo, ao mesmo tempo, 

decorrente e componente da globalização. Fairclough (2003, p. 33, tradução nossa) vê “a 

chamada „globalização‟ como realmente uma questão de mudanças nas relações entre 

diferentes escalas da vida social e organização social (Jessop, 2000).”
197

 Trata-se de um 

movimento em escala no sentido de, por exemplo, as normas (identificáveis pelo jornalista em 

seu “trabalho de campo”) de gestão de uma empresa específica ou de um governo específico 

serem incorporadas à notícia ou reportagem e, assim, apresentadas ao leitor como algo global, 

válido para todo o mundo. Ou, em direção inversa, normas de natureza global são postas na 

notícia como algo local, válido e aplicável ao contexto específico de toda empresa ou de todos 

os governos (municipais inclusive), a ponto de desconsiderar e invalidar (no contexto da 

notícia) as particularidades de determinada empresa ou governo municipal. Por exemplo, 

embora acolher e ofertar emprego aos imigrantes haitianos, vítimas de um terremoto danoso, 

seja uma postura humanitária e global, muitos governos municipais e empresas não têm 

condições financeiras e de infraestrutura para absorver essa demanda como local e como sua. 
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 “to ways in which social boundaries are blurred in contemporary social life, and to the forms of „hybridity‟ or 

mixing of social practices which results. This is widely seen for instance as a feature of „postmodernity‟” 

(Fairclough, 2003, p. 35). 
196

 “The analysis of interdiscursive hybridity in texts provides a potentially valuable resource […], offering a 

level of detailed analysis which is not achievable within other methods.” (Fairclough, 2003, p. 35)  
197

 “We can see so-called „globalization‟ as actually a matter of changes in the relationships between different 

scales of social life and social organization (Jessop 2000).” (Fairclough, 2003, p. 33)  



160 

 

Esse movimento nas diferentes escalas, a nosso ver, figura, muitas vezes, como 

imposição de “algo externo” sobre a comunidade local, regional, nacional ou global, e diz 

respeito ao exercício de poder sobre essa comunidade. Em geral, utilizam-se da mediação por 

tecnologia – notavelmente a internet – para colocar em prática o “cruzamento” das diferentes 

escalas da vida social, que pode ser entendido como uma das leis subjacentes da globalização. 

Para Fairclough (2003, p. 30, tradução nossa), “o processo de „globalização‟ inclui a 

capacidade elevada de algumas pessoas agirem sobre e dar forma a ações de outras por meio 

de distâncias consideráveis de lugar e tempo (Giddens, 1991; Harvey, 1990).”
198

 
199

 Trata-se 

de uma capacidade exercida, por exemplo, com discursos e textos, isto é, algumas pessoas 

têm acesso a determinados espaços e instrumentos que dão a elas o poder de agirem sobre o 

outro, sobre sua fala ou escrita. Sobre essas questões é que trataremos nos próximos itens, 

explorando as relações dos conceitos de ideologia e hegemonia com os conceitos de poder e 

controle social e discursivo. 

 

3.5. Ideologia e luta hegemônica 

 

Dois importantes conceitos em ACD são o de ideologia e o de hegemonia. Dedicamos 

este item a ambos como forma de preparar o terreno para, no item subsequente, refletirmos 

sobre “poder” e “controle social e discursivo”. Aliás, esses são conceitos diretamente 

vinculados aos de ideologia e hegemonia. 

Em respeito aos estudos do Círculo de Bakhtin com os quais nos ocupamos no 

capítulo anterior, fazemos aqui referência ao “conceito bakhtiniano” de ideologia, embora os 

membros do Círculo não a tenham conceituado especificamente. Augusto Ponzio (2009), 

pesquisador italiano que tem se dedicado à leitura dos estudos do Círculo, chama a atenção 

para a rara vez em que ideologia é conceituada em seus textos: 

O ensaio de Voloshinov „Che cosa é il linguaggio?‟ (1930) é provavelmente o 

único texto no qual encontramos de forma direta e explícita uma autêntica 

definição de ideologia de Bakhtin: 

                                    
198

 “the process of „globalization‟ includes the enhanced capacity for some people to act upon and shape the 

actions of others over considerable distances of space and time (Giddens 1991, Harvey 1990)” (Fairclough, 

2003, p. 30). 
199

 “Isso parcialmente depende de processos mais complexos de mediação textual de eventos sociais, e 

encadeamento e relações em rede mais complexos entre diferentes tipos de texto (facilitado pelas novas 

tecnologias da comunicação, notavelmente a internet).” (Fairclough, 2003, p. 30-1, tradução nossa) / “This 

partly depends upon more complex processes of textual mediation of social events, and more complex chaining 

and networking relations between different types of text (facilitated through new communication technologies, 

notably the Internet).” (Fairclough, 2003, p. 30-1) 
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Por ideologia entendemos todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da 

realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e é expressa por 

meio das palavras [...] ou outras formas sígnicas. (Ponzio, 2009, p. 114) 

 

A definição é ampla, mas nos dá algumas pistas significativas do entendimento do 

Círculo, a saber: ideologia é um todo na mente do sujeito; esse todo tem origem na sociedade 

e/ou na natureza; esse todo é dependente das interpretações do sujeito sobre o mundo; esse 

todo pode ser expresso por signo verbal, gestual, pictórico, sonoro ou outro. São aspectos da 

ideologia válidos para todos os discursos e textos, e para todas as pessoas, tanto o sujeito 

dominante quanto o sujeito dominado, assim como para o cotidiano e para as esferas sociais. 

Se a ideologia pode ser expressa por meio das palavras, então pode ser expressa em 

enunciados concretos, os quais são expressão das interpretações do homem produzidas em 

face da realidade. Isso, de certo modo, torna o enunciado tributário da ideologia.  

As ideologias aparecem na linguagem de um modo geral e, especificamente, nas 

palavras, sentenças e proposições nos textos, podendo, inclusive, estar “escondidas” nos 

recursos textuais da ordem da implicitude semântico-referencial, como, por exemplo, nas 

elipses, nos pronomes e nas derivações verbais (questão que diz respeito ao item 4.5. 

Subespecificação referencial como estratégia discursiva). Isto é, os recursos linguístico-

referenciais podem estar carregados ideologicamente de valores de determinados grupos, de 

modo implícito ou explícito.
200

 

A ideologia e o processo que a envolve não é simples: são complexas sua constituição 

e suas relações. Noutros termos, todo texto/enunciado – da vida cotidiana ou da vida 

institucional e formal – é construído nos limites da “complexidade concreta do horizonte 

ideológico (conceitos, crenças, costumes, e assim por diante)” (Medviédev, 2012, p. 152). 

Disso abstraímos que uma ou mais ideologias permeiam o enunciado, ainda que o sujeito-

enunciador não se dê conta da(s) ideologia(s) manifesta(s). De um modo geral, no enunciado 

ocorrerá um embate ideológico, ainda que seja de forma velada, tendo no enunciado uma 

ideologia ou posição ideológica predominante. 

Levar em conta esse embate ideológico é fundamental ao pesquisador quando se 

dedica a analisar enunciados concretos, independente da esfera social enfocada na pesquisa. 

Sem reconhecer a complexidade concreta do horizonte ideológico, seu estudo será falho e 

parcial. Acerca do texto literário, por exemplo, afirma Medviédev (2012, p. 220-1): “É 

                                    
200

 Acerca da possível oposição rígida entre sentido e forma, trata-se de um equívoco, pois “os sentidos dos 

textos são estreitamente interligados com as formas dos textos, e os aspectos formais dos textos em vários 

níveis podem ser investidos ideologicamente” (Fairclough, 2001, p. 119). 



162 

 

possível compreender a constituição da literatura e de uma obra separada apenas na totalidade 

do horizonte ideológico. Na medida em que separamos uma obra dessa totalidade, ela torna-se 

internamente imóvel e morta.” A ideologia, portanto, é do interior da obra, inseparável. Se 

tomamos determinada obra extraindo ou ignorando o seu horizonte ideológico, essa obra se 

esfacela e perde sua totalidade e seu sentido na vida social. Trata-se de um horizonte 

constantemente (re)constituído de modo dialético. Mais do que isso, “em cada um dos 

momentos desse processo constitutivo, descobrimos conflitos e contradições dentro do 

horizonte ideológico” (Medviédev, 2012, p. 221).
201

 

Como se complementasse as palavras de Medviédev (2012) no que tange à 

complexidade concreta do horizonte ideológico, Fairclough (2001, p. 123), dialogando com o 

italiano Antonio Gramsci, destaca: 

Gramsci concebia “o campo das ideologias em termos de correntes ou 

formações conflitantes, sobrepostas ou cruzadas” (Hall, 1988: 55-56), a que se 

referiu como „um complexo ideológico‟ (Gramsci, 1971: 195). Isso sugere um 

foco sobre os processos por meio dos quais os complexos ideológicos são 

estruturados e reestruturados, articulados e rearticulados. 

 

O campo das ideologias parece implicar, em grande medida, a existência de um 

embate ideológico constituinte do sujeito. São os conflitos e contradições dentro do horizonte 

ideológico, que, além de embrenhados nas palavras e nos enunciados, acham-se embrenhados 

na consciência dos sujeitos (atores sociais). Sobre essa “construção” do sujeito, Fairclough 

(2001) apresenta um conceito permeado por esse embate interior: “há em Gramsci uma 

concepção de sujeitos estruturados por diversas ideologias implícitas em sua prática que lhes 

atribui um caráter „estranhamente composto‟” (Fairclough, 2001, p. 123). Ou seja, as diversas 

ideologias que compõem, em parte, o sujeito aparecem manifestas nas suas práticas sociais. 

Essa concepção de sujeito considera “a ideologia „uma concepção do mundo que está 

implicitamente manifesta na arte, no direito, na atividade econômica e nas manifestações da 

vida individual e coletiva‟” (Fairclough, 2001, p. 123), incluindo o jornalismo; de modo 

específico, está manifesta nos enunciados das diferentes esferas. 

Retomando a ideia de Volochinov – a partir de Ponzio (2009, p. 114) – de que a 

ideologia é um conjunto dos reflexos e interpretações da realidade social e natural, assumimos 

com Fairclough (2001, p. 117): 

as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 

                                    
201

 Essas considerações que Medviédev dedica à obra literária podem ser estendidas, com as devidas ressalvas, 

ao texto jornalístico: esse é mais curto e mais imediato do que o conto ou o romance, por exemplo. 



163 

 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para 

a produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação. (Tal 

posição é semelhante à de Thompson (1984, 1990), de que determinados usos 

da linguagem e de outras „formas simbólicas‟ são ideológicos, os que servem, 

em circunstâncias específicas, para estabelecer ou manter relações de 

dominação.) 

 

Suas palavras deixam claro que as ideologias podem ser tomadas como importante 

fator de dominação social entre grupos que se diferenciem pelas condições sociais, 

entendendo que, no caso de dominação de um grupo sobre o outro, a tendência é para uma 

luta ideológica que visa fortalecer o grupo dominado de modo a permitir que ele saia da 

situação de dominação. Ao fazer referência à transformação das relações de dominação, 

Fairclough (2001, p. 117) “aponta a luta ideológica como dimensão da prática discursiva [que 

é um tipo de prática social], uma luta para remoldar as práticas discursivas e as ideologias 

nelas construídas no contexto da reestruturação ou da transformação das relações de 

dominação”. Ou seja, as ideologias podem ser modificadas, especialmente em face de 

ideologias diferentes. Ao mesmo tempo, a luta ideológica pode resultar em modificação e 

reconstrução das práticas sociais; aliás, essa relação entre ideologia e práticas não foi 

destacada no item 3.1. 

Ideologias são as coisas em que a pessoa acredita e que representam o seu grupo. São 

crenças coletivas que orientam o comportamento das pessoas e a construção dos seus 

discursos. Discursivamente, a pessoa observa a realidade e a constrói a partir de sua ideologia. 

Na ótica cognitivista de van Dijk (1997, p. 107), tanto os grupos dominantes quanto os 

grupos dominados possuem ideologias, as quais controlam as ações sociais (discursivas ou 

não), a autoidentificação e os objetivos sociais de cada grupo. De forma similar ocorre com 

grupos de profissionais (jornalistas, professores universitários), ativistas (contrários ao aborto 

ou ao racismo, ambientalistas, feministas etc) ou instituições (educacionais, religiosas, 

policiais, sindicatos). Portanto, as ideologias, componentes da vida social, são sociais e 

diversas. 

Os grupos, os profissionais, os ativistas ou as instituições possuem valores que são a 

base das ideologias: trata-se de “valores socioculturais como a Igualdade, a Justiça, a Verdade 

ou a Eficiência” (van Dijk, 1997, p. 112). Nesse sentido, as ideologias “são sistemas de 

cognição social essencialmente avaliativos” que fornecem, por exemplo, “as bases a partir das 

quais se formulam apreciações acerca do que é bom ou mau, certo ou errado” (van Dijk, 1997, 

p. 112). 
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Sobre a ideologia do dominante em relação ao dominado, van Dijk (1997, p. 113) 

lembra, por exemplo, de identidade e pertencimento, categoria que leva o sujeito-enunciador a 

dizer que o outro pertence ou não ao meu grupo. Isso diz respeito a “ideologias racistas, 

etnocêntricas, xenófobas ou nacionalistas”, que tira do outro a qualidade de cidadão na minha 

comunidade. Trata-se de ideologias de resistência a grupos minoritários, as quais permitem 

classificar o outro em diferentes grupos, por exemplo, “mulheres e homens, brancos e negros, 

velhos e jovens, cidadãos e forasteiros ou imigrantes” (van Dijk, 1997, p. 113). 

Nos textos que falam das minorias (imigrantes, negros, indígenas), a ideologia está 

muito marcada. Em geral, seus autores empregam o nós e o eles/outros: o nós ocupa posição 

X, enquanto o eles ocupa posição Y. “É, por exemplo, típico das ideologias racistas e 

nacionalistas a tendência para categorizar as pessoas nos seguintes termos: Nós contra Eles, i. 

e., grupos internos e externos, como brancos contra negros, o „nosso‟ povo contra os 

estrangeiros” (van Dijk, 1997, p. 112-3). 

Esse vínculo da ideologia com o controle das mentes e do discurso alheio diz respeito 

à “ideologia [...] como um importante aspecto da criação e manutenção de relações desiguais 

de poder” (Wodak, 2004, p. 235), Isso não significa que apenas os poderosos possuam 

ideologias, mas sim que sua ideologia orienta, parcialmente, suas práticas discursivas e sua 

dominação sobre o(s) outro(s).
202

 

A importância de enfatizar aqui o vínculo entre ideologia e dominação/poder é porque 

as relações de dominação – vistas por nós como prática efetiva de poder – são a origem e a 

base das ideologias. Isto é, a consciência do indivíduo, diferente do que talvez pareça, não é 

nem a origem nem a base das ideologias. Assim, as relações de dominação e as ideologias 

estão fundamentadas nas diferenças de classe social, de grupo cultural, de grupo 

linguisticamente maioritário, de gênero social, dentre outras bases sociais. As ideologias 

originam-se da própria sociedade segundo o quanto a dominação lhe faz parte, o que acarreta 

algumas sociedades terem mais ideologias do que outras e as ideologias de uma sociedade 

diferirem-se das ideologias de outra sociedade.  

Em princípio, os indivíduos de dada sociedade estão submetidos às ideologias dessa 

sociedade, veiculando-as e fomentando-as em seus discursos. Mas, como argumenta 

Fairclough (2001, p. 121), “à medida que os seres humanos são capazes de transcender tais 

sociedades, são capazes de transcender a ideologia.” Isto é, os indivíduos – atores sociais 

diferentemente caracterizados – não estão necessariamente para sempre submetidos à(s) 

                                    
202

 Trataremos das relações de poder no próximo item, explorando sua possível aproximação com a mistura de 

gêneros e a mediação tecnológica. 
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ideologia(s) dominante(s) em seu meio social. Podem combatê-la(s) e superar uma ideologia 

dominante. Entra em questão a luta hegemônica. 

Na ACD, o conceito de hegemonia é, quase sempre, tomado de Antonio Gramsci 

(1987, entre outras obras). Trata-se de um conceito que nos ajuda a compreender as relações 

de poder e de dominação, especialmente aquelas de âmbito institucional: familiar, político, 

midiático, educacional, religioso, jurídico, empresarial. É um conceito que implica certa 

disputa de poder – denominado luta hegemônica – que, associada ao discurso, tem como 

resultado a mudança social, em maior ou menor grau. 

Fairclough (2001) sistematiza o conceito de hegemonia nos seguintes termos: 

Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, 

político, cultural e ideológico de uma sociedade.  

Hegemonia é o poder sobre a sociedade como um todo de uma das classes 

economicamente definidas como fundamentais em aliança com outras forças 

sociais, mas nunca atingido senão parcial e temporariamente, como um 

„equilíbrio instável‟.  

Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que 

simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante concessões ou 

meios ideológicos para ganhar o seu consentimento.  

Hegemonia é um foco de bastante luta sobre pontos de maior instabilidade 

entre classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de 

dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e 

ideológicas.  

A luta hegemônica localiza-se em uma frente ampla, que inclui as instituições 

da sociedade civil (educação, sindicatos, família), com possível desigualdade 

entre diferentes níveis e domínios. (Fairclough, 2001, p. 122) 

 

A luta hegemônica, concebida em termos da articulação, desarticulação e rearticulação 

de elementos – especialmente elementos sociais –, harmoniza-se com o conceito de discurso 

assumido aqui, discurso como relação dialética entre estruturas e eventos sociais.
203

 

Uma questão sobre a luta hegemônica é que ela não ocorre preferencialmente em nível 

da política nacional ou dos poderes nacionais, mas sim no âmbito das instituições locais e 

particulares, como a família, a escola, a imprensa, a administração municipal dos municípios 

ou dos bairros, os tribunais de justiça. Na verdade, “os protagonistas não são classes ou forças 

políticas ligadas de forma relativamente direta a classes ou a blocos, mas professores e alunos, 
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 Fairclough (2001) relaciona luta hegemônica com ordem do discurso, focalizada no item 3.3. “Pode-se 

considerar uma ordem de discurso como a faceta discursiva do equilíbrio contraditório e instável que constitui 

uma hegemonia, e a articulação e rearticulação de ordens de discurso são, consequentemente, um marco 

delimitador na luta hegemônica. Além disso, a prática discursiva, a produção, a distribuição e o consumo 

(como também a interpretação) de textos são uma faceta da luta hegemônica que contribui em graus variados 

para a reprodução e a transformação não apenas da ordem de discurso existente (por exemplo, mediante a 

maneira como os textos e as convenções prévios são articulados na produção textual), mas também das 

relações sociais e assimétricas existentes.” (Fairclough, 2001, p. 123-4) 
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a polícia e o público ou mulheres e homens” (Fairclough, 2001, p. 124), militantes em geral e 

jornalistas. Dado esse âmbito de atuação da luta hegemônica, ela se torna relevante para nossa 

pesquisa, pois se mostra como um instrumento ou aplicação teórica para examinar as relações 

de poder e as práticas sociais acerca dos imigrantes haitianos no espaço das instituições e das 

“ruas” de São Paulo, quer as relações e práticas dos próprios imigrantes ou de jornalistas ou 

representantes de ONGs e igrejas, por exemplo. 

Nesses casos, a hegemonia se mostra novamente relevante por nos fornecer tanto uma 

matriz como um modelo para nossa análise. A matriz seria, de acordo com Fairclough (2001, 

p. 126), “uma forma de analisar a prática social à qual pertence o discurso em termos de 

relações de poder, isto é, se essas relações de poder reproduzem, reestruturam ou desafiam as 

hegemonias existentes”. O modelo, por sua vez, seria “uma forma de analisar a própria prática 

discursiva como um modo de luta hegemônica, que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens 

de discurso existentes” (Fairclough, 2001, p. 126). 

 

3.6. Relações de poder e controle social: questões discursivas 

 

Neste item, trataremos da relação da mistura de gêneros e da mediação tecnológica 

com o poder e controle dos jornais sobre as pessoas e dos governos sobre as pessoas e 

instituições, especialmente a mídia e os jornais. São relações de natureza discursiva, 

realizadas com e nos discursos. Para tanto, vincularemos a mistura de gêneros à 

recontextualização de elementos das práticas sociais. 

Quanto ao poder e ao controle, eles existem em relação ao outro, ao menos na 

perspectiva assumida aqui, em que dialogamos com elementos teóricos das ciências sociais. 

Porque em análise do discurso o foco é o discurso e as relações sociais, poder/controle 

significa ter poder/controle, direta ou indiretamente, sobre alguém ou sobre algo (práticas, 

eventos, gêneros, instrumentos, espaços etc.). Poder sobre si mesmo e autocontrole são objeto, 

por exemplo, de parte da psicologia, psicanálise, parapsicologia, com que não buscamos 

dialogar nesta tese. 

O poder atribuído e reconhecido do jornalista acerca da produção dos gêneros 

jornalísticos pode ser referido como poder simbólico. Trata-se de um poder, sobretudo, 

decorrente do acesso que os jornalistas têm a determinadas fontes de informação e a espaços 

específicos, inclusive aqueles de esferas sociais que não a jornalística. Na verdade, o acesso 

afigura como um elemento determinante na relação controle–poder. Isso é uma característica 

marcante da sociedade contemporânea: por exemplo, “políticos têm acesso ao discurso 
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público devido ao seu poder político, e professores, devido aos recursos de conhecimento” 

(van Dijk, 2010, p. 23). É uma característica institucionalmente reconhecida e válida também 

para tantos outros atores sociais ou especialistas – jornalistas, advogados, médicos, 

economistas, engenheiros, arquitetos –, para os quais, a nosso ver, o conhecimento é, ao 

menos em parte, um condicionante crucial para o acesso que eles têm ao discurso público. 

Esse conhecimento é, sobretudo, de ordem acadêmica, mas que implica o 

conhecimento acerca da rede de gêneros, discursos e estilos – isto é, os elementos das (redes 

de) ordens do discurso, das quais tratamos no item 3.3. O maior ou menor conhecimento e 

habilidade do sujeito-enunciador com os gêneros, discursos e estilos que estão em rede num 

determinado contexto pode representar maior ou menor acesso e poder simbólico em relação 

ao sujeito-enunciatário, e maior ou menor poder na sociedade. Assim, o conhecimento das 

(redes de) ordens do discurso é instrumento de poder social entre os atores sociais. 

Trata-se de um acesso especial às condições de produção discursiva que ocorre 

sistematicamente, diferenciando os sujeitos em termos de distribuição ou de acesso a recursos 

diversos, materiais e imateriais. Num olhar para além do discurso, destacamos com Thompson 

(2011, p. 79-80): 

As pessoas situadas dentro de contextos socialmente estruturados têm, em 

virtude de sua localização, diferentes quantidades e diferentes graus de acesso 

a recursos disponíveis. A localização social das pessoas e as qualificações 

associadas a essas posições, num campo social ou numa instituição, fornecem 

a esses indivíduos diferentes graus de „poder‟, entendido neste nível como 

uma capacidade conferida a eles social ou institucionalmente, que dá poder a 

alguns indivíduos para tomar decisões, conseguir seus objetivos e realizar seus 

interesses. 

 

Nesse sentido, munidos de acesso especial, os profissionais donos de um poder 

simbólico se caracterizam – individual ou coletivamente – como elites simbólicas: “aquelas 

elites que literalmente têm tudo „a dizer‟ na sociedade, assim como suas instituições e 

organizações” (van Dijk, 2010, p. 134). São, portanto, na sociedade moderna contemporânea, 

os poderosos que, mediante discursos, controlam o discurso e as atividades cotidianas das 

pessoas em geral, assim como de instituições específicas. Mais do que isso, tais elites são 

grupos, muitas vezes, envolvidos com a dominação e o abuso de poder, o que se efetiva 

especialmente em relação às pessoas em desvantagem social. A esse respeito, esclarece 

Thompson (2011, p. 80):  

Podemos falar de „dominação‟ quando relações estabelecidas de poder são 

„sistematicamente assimétricas‟, isto é, quando grupos particulares de agentes 

possuem poder de uma maneira permanente, e em grau significativo, 



168 

 

permanecendo inacessível a outros agentes, ou a grupos de agentes, 

independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito.  

 

Em consonância com as ideias de Thompson e van Dijk aqui expressas, Pedro (1997, 

p. 37) destaca: 

as desigualdades socioeconômicas e materiais são marcadas por relações de 

classe e são expressão em termos de uma hierarquia dominador/dominado, em 

que o papel da aceitação da dominação, por parte dos dominados, é decisivo 

para o exercício de formas de poder e controle.  

 

Exemplo disso ocorre em relação aos haitianos no Brasil, que, devido a suas limitadas 

condições de sobrevivência no Haiti, aceitam a posição de dominados, aceitam a relação de 

controle e poder exercido sobre eles pelos governos municipais, estaduais e federal, e seus 

órgãos oficiais, além do controle e do poder da mídia, dos possíveis empregadores e da 

população das cidades que os acolhe. Os haitianos não têm acesso aos recursos materiais e 

imateriais que, em geral, tem o cidadão brasileiro. Similar à condição dos haitianos são a de 

outros “grupos brasileiros”, como índios, ciganos, nordestinos em São Paulo, moradores de 

rua, membros do Movimento Sem Terra (MST), negros e afrodescendentes: são pessoas “sem 

acesso” e socialmente desfavorecidas. Apesar disso, tais grupos, muitas vezes, se posicionam 

contra a força dominante, empreendendo uma luta hegemônica significativa, o que, até então, 

não existe por parte dos imigrantes haitianos. 

As formas de poder e controle, portanto, são diversas. Mas, aqui, nosso foco são as 

mediadas pelo discurso, as contidas no discurso, as relações de poder representadas 

discursivamente. Voltando o olhar, em especial, para o discurso e o texto, Pedro (1997, p. 35) 

conceitua poder nos seguintes termos:  

conjunto de assimetrias entre participantes nos acontecimentos discursivos, a 

partir da eventual capacidade desigual desses participantes para controlar a 

produção dos textos, a sua distribuição e o seu consumo – e, portanto, a forma 

dos textos – em contextos socioculturais particulares. 

 

A dominação – relações de poder assimétricas estabelecidas sistematicamente –, a 

nosso ver, pode ser sutil e indireta, caracterizada, por exemplo, pelo não acesso ao discurso 

público, tendo alguém que fale por si. É o caso dos haitianos no Brasil. Desprovidos das 

competências e habilidades do uso da língua portuguesa, as elites simbólicas é que falam por 

eles e sobre eles. Falam a favor e falam contra. Produzem, entre si, discursos conflitantes. 

Como explicitado anteriormente, poder envolve controle: sobre as ações (discursivas 

ou não) das pessoas (van Dijk, 2010). Isto é, as “pessoas não são livres para falar ou escrever 

quando, onde, para quem, sobre o que ou como elas querem, mas são parcial ou totalmente 
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controladas pelos outros poderosos, tais como o Estado, a polícia, a mídia” (van Dijk, 2010, p. 

18). Esse controle é geral, inclusive sobre os poderosos (as elites simbólicas) da sociedade 

atual: políticos, jornalistas, professores, entre outros, devem obedecer “restrições sociais de 

leis (por exemplo, contra a difamação ou a propaganda racista) ou de normas sobre o que é 

apropriado” (van Dijk, 2010, p. 18). Há casos de políticos ou jornalistas desrespeitarem as 

normas. Ao falarem ou escreverem em defesa das comunidades ou grupos que representam, 

por vezes, exageram e ofendem os direitos de cidadania do outro, do que decorrem discursos 

contrários e, muitas vezes, ações judiciais. 

Para as minorias, tais restrições são maiores. Além das restrições de quando e o quê 

dizer, quase sempre não podem dizer. Por exemplo, em contraponto aos brasileiros, são 

mínimas a capacidade e possibilidade de os imigrantes haitianos produzirem textos sobre si e 

sua realidade. Menor ainda são suas condições de fazê-los circular. Se eles têm espaço nas 

revistas e jornais impressos (ou na internet), na televisão ou rádio, é como objeto da notícia ou 

como entrevistados, o que implica terem a voz restringida e manipulada por repórteres e 

editores.
204

 

Na perspectiva cognitiva de van Dijk (2010), antes de o controle sobre o discurso do 

outro ocorrer, ele se concretiza em sua mente: especificamente, sobre seus conhecimentos, 

opiniões, valores, atitudes, normas, ideologias. Como processo decorrente, controlar a mente 

do outro significa controlar indiretamente suas ações (discursivas ou não), pois as ações 

humanas são controladas pela própria mente (van Dijk, 2010, p. 18). Assim, ao fazerem uso 

do discurso público, as elites simbólicas, conforme seus interesses, influenciam e controlam, 

de início, as mentes de leitores e ouvintes, e, consequentemente, influenciam e controlam suas 

ações. 

Esse processo é teoricamente cadenciado e realizável. No entanto, as vozes das elites 

simbólicas não são o único elemento condicionante das ações do seu público. Na verdade, tais 

vozes dividem esse papel com um elemento já pertencente a leitores e ouvintes (o possível 

sujeito-enunciatário): são as “próprias atitudes ou ideologias prévias (compartilhadas com 
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 “Van Dijk pensou esse percurso de acesso para quem é excluído socialmente, ou seja, se preocupou em 

detectar como quem não participava de circuitos de poder tinha acesso a esses circuitos através da linguagem. 

Com isso, analisou muitos domínios discursivos, desde o jornalismo até o jurídico, e estipulou dois tipos de 

inserção: o acesso ao domínio discursivo através de voz reportada e o acesso ao discurso propriamente dito, 

por meio da construção predicativa. Por exemplo, é possível perceber como um grupo social desprestigiado 

adentra no domínio discursivo do jornal através desses dois mecanismos: no primeiro, como os jornalistas 

usam o discurso de tal grupo – quando o reporta e entrevista – e no segundo, como o texto criado no jornal 

constrói a imagem desse grupo através de predicações, ou seja, como esse grupo é comentado. Para van Dijk, a 

partir do modo como determinado grupo tem acesso a dados discursos, pressupõe-se como se constrói sua 

representação e inclusão social.” (Melo, 2012, p. 63-64). 
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outros membros de grupo), como também [...] suas experiências pessoais” (van Dijk, 2010, p. 

25). Assim, as vozes das elites e as vozes interiores orientam, conjuntamente e muitas vezes 

em conflito, as novas ações do sujeito. Eis aí a base mental, a dimensão cognitiva mobilizada 

na ação pessoal do leitor/ouvinte defendida nos estudos de van Dijk (2010). Nesse sentido, 

retomando postulados do Círculo de Bakhtin, na mente do sujeito ocorre um conflito 

ideológico entre as vozes da elite simbólica e suas próprias – não tributárias da subjetividade, 

e sim da corrente dialógica do simpósio universal bakhtiniano – ideias, crenças, atitudes e 

experiências. 

Em síntese, as elites simbólicas, por terem acesso especial ao discurso público – o que 

lhes torna donos do poder simbólico –, controlam o que as pessoas querem e fazem. Esse 

controle sobre a mente e as ações do outro mediante discursos pode ser visto como 

característica dos denominados gêneros de controle, entre eles, os gêneros da mídia. Na 

verdade, os gêneros em geral implicam, no âmbito das práticas sociais, interação com o(s) 

outro(s) e ação sobre o(s) outro(s). Para tanto, o “bom” conhecimento e habilidades no uso 

dos gêneros podem significar poder e controle discursivo na vida social – conhecimento e 

habilidades adquiridos via acesso especial.  

Os gêneros de controle se caracterizam por propriedades específicas de 

recontextualização, além de serem “essencialmente gêneros mediados especializados para a 

„ação à distância‟”
205

 (Fairclough, 2003, p. 34, tradução nossa), o que envolve participantes 

distantes um do outro no tempo e/ou no espaço. Nesses gêneros em especial, a mediação e a 

recontextualização podem ser vistas como fenômenos discursivo-textuais de exercício do 

poder simbólico e do controle social, em que, de um modo geral, a mediação aparece como 

um instrumento facilitador da recontextualização.  

Antes de mais nada, recontextualização (que mencionamos no item 3.2) é a 

apropriação de elementos das práticas – como discursos, representações, textos, linguagem, 

estilos ou formas linguísticas típicas – de uma prática social dentro de outra, colocando a 

primeira no contexto da segunda, transformando-a em formas particulares e readaptando ao 

novo contexto os elementos apropriados (Fairclough, 2003, p. 32). É o que acontece, por 

exemplo, na mistura de gêneros quando partes de textos impressos ou em áudio são 

recontextualizadas. Isso indica que existe, por parte do sujeito-enunciador, significativo poder 

e controle da recontextualização, mistura de gêneros e mediação: e ter esse poder é ter poder 

e controle sobre as práticas do outro e sua voz. Aliás, “a capacidade de influenciar ou 
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 “The genres of governance are essentially mediated genres specialized for „action at a distance‟” (Fairclough, 

2003, p. 34). 
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controlar os processos de mediação é um importante aspecto do poder em sociedades 

contemporâneas”
206

 (Fairclough, 2003, p. 31, tradução nossa). Um grupo de pessoas que 

detém essa capacidade são, reconhecidamente, os jornalistas.  

A mediação e a recontextualização ligam-se diretamente à característica que têm os 

gêneros de controle “de vincular diferentes escalas – conectando o local e o particular ao 

nacional / regional / global e geral”
207

 (Fairclough, 2003, p. 33, tradução nossa). Por exemplo, 

a informação/notícia de que os haitianos, na sua viagem até a fronteira do Peru com o Brasil, 

são vítimas de “coiotes”, veiculada como de natureza regional (envolvendo vários países) é 

recontextualizada como de natureza local pelo governo do Estado do Acre no Decreto n. 

5.586, de 9 de abril de 2013
208

. Isso significa que o Decreto é, em certa perspectiva, um 

gênero de controle: nele, o ato/prática de informar foi recontextualizada em ato/prática de 

ordenar, ou administrar, assim o fez o então governador. É possível também pensar como 

exemplo parte do Decreto, ou a prática nele envolvida, sendo recontextualizada em notícia, 

debate ou palestra, como processo ocorrido após publicação do Decreto. Isso mostra que “as 

mudanças de gêneros pertencem à reestruturação e ao redimensionamento da vida social no 

novo capitalismo”
209

 (Fairclough, 2003, p. 34, tradução nossa), direta ou indiretamente 

ligadas às práticas tipicamente econômicas. Uma questão relevante nisso é o uso dos gêneros 

de controle como sustentação das relações estruturais entre governo, empresas, 

mídia/jornalismo, academia, envolvendo diferentes escalas da vida social, de modo tal uso se 

realizar no âmbito das fronteiras das esferas sociais. 

Retomando o possível gênero “decisão de pauta” de que falamos no item 3.4, podemos 

dizer que ocorre recontextualização de gêneros/textos anteriores (registro de arquivo, filme ou 

documentário, entrevista na TV), o que pode significar o deslocamento de elementos desses 

gêneros/textos de uma escala para outra, contribuindo para a reestruturação e 

redimensionamento da vida social. Nesse deslocamento, gêneros/textos anteriores submetem-

se a uma filtragem, isto é, os sujeitos trazem para o evento local o que é apropriado àquele 

contexto específico. Eles – e a própria prática social “reunião de pauta” – filtram e adaptam o 

que é específico à situação e prática/evento de que participam. 
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 “the capacity to influence or control processes of mediation is an important aspect of power in contemporary 

societies.” (Fairclough, 2003, p. 31) 
207

 “of linking different scales – connecting the local and particular to the national/ regional/ global and general” 

(Fairclough, 2003, p. 33). 
208

 Decreto reproduzido no Anexo E. 
209

 “changes in genres are germane to both the restructuring and the rescaling of social life in new capitalism” 

(Fairclough, 2003, p. 34). 
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Essa questão põe em destaque as cadeias de gêneros e os diferentes discursos (no 

plural). Para Fairclough (2003, p. 34, tradução nossa): 

Parte do efeito de „filtragem‟, à medida que avançamos ao longo das cadeias 

de gênero, está nos discursos: os discursos que servem como base de um 

gênero (por exemplo, reuniões) podem ser „filtrados‟ no movimento a um 

outro (por exemplo, notícia), de modo que a cadeia de gênero funciona como 

um instrumento regulador para selecionar e privilegiar alguns discursos e 

excluir outros.
210

 

 

Nesse sentido, os exemplos da relação notícia–Decreto e da prática “reunião de pauta” 

devem ser pensados em termos de discursos. Ou seja, em grande medida, o que o sujeito-

enunciador mais faz é pôr em relevo determinados discursos, em detrimento de outros, 

intencionalmente. E mais, tal como diferentes gêneros, diferentes discursos vinculam-se a 

diferentes escalas da vida social. Em última análise, a filtragem de discursos e a 

recontextualização são decisivos na produção de uma notícia ou reportagem, que podem 

“circular nacional, regional (por exemplo, dentro da [Amazônia, entendida como área 

geopolítica multinacional]) ou globalmente, e, de certo modo, ligam as escalas local e 

global”
211

 (Fairclough, 2003, p. 34, tradução nossa). 

Além da mediação, recontextualização e envolvimento de diferentes escalas da vida 

social, os gêneros de controle possuem a característica da promoção. Segundo Fairclough 

(2003, p. 33, tradução nossa): 

Os gêneros de controle incluem gêneros promocionais, gêneros que têm a 

finalidade de „vender‟ mercadorias, marcas, organizações ou indivíduos. Um 

aspecto do novo capitalismo é uma imensa proliferação dos gêneros 

promocionais (ver Wernick, 1991) que constituem uma parte da colonização 

de novas áreas [esferas] da vida social pelos mercados.
212

 

 

A promoção, na verdade, não é a finalidade primeira da notícia, mas, muitas vezes, ela 

se presta, indiretamente, a esse serviço do novo capitalismo e do mercado. Muitas vezes, ela 

“vende” para o leitor determinado ator social e suas ideias, mercadorias, marcas e 

organizações. Com frequência, a construção da notícia (texto) mescla (por 
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 “Part of the „filtering‟ effect as we move along genre chains is on discourses: discourses which are drawn 

upon in one genre (e.g. meetings) may be „filtered out‟ in the movement to another (e.g. report), so that the 

genre chain works as a regulative device for selecting and privileging some discourses and excluding others.” 

(Fairclough, 2003, p. 34) 
211

 “can circulate nationally, regionally (e.g. within the EU) and globally, and in that way link local and global 

scales” (Fairclough, 2003, p. 34). 
212

 “Genres of governance include promotional genres, genres which have the purpose of „selling‟ commodities, 

brands, organizations, or individuals. One aspect of new capitalism is an immense proliferation of promotional 

genres (see Wernick 1991) which constitutes a part of the colonization of new areas of social life by markets.” 

(Fairclough, 2003, p. 33) 
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recontextualização) essa finalidade à sua finalidade de informar sobre fatos e eventos de 

interesse sociocultural, político e econômico. Assim construída, a notícia ganha um caráter de 

controle social ligado a governos, empresas, sindicatos, igrejas, universidades, como também 

aos próprios meios de comunicação. Novamente, os gêneros de controle se realizam nas 

fronteiras entre esferas. 

Na notícia, a promoção ocorre, por exemplo, quando a notícia incorpora gêneros 

empresariais, ou o discurso dos empregadores. Especificamente, ela incorpora trechos de 

texto/fala dos empresários, de textos produzidos por empresas ou por agências de publicidade 

segundo os interesses das empresas. Ao incorporá-los, o jornalista participa socialmente em 

favor da postura socioideológica da empresa em relação à população, especialmente aos 

consumidores, empregados e sindicatos, mas também em relação ao governo. Desse modo, o 

jornalista e o jornal sustentam (e compartilham) as relações estruturais entre empregador e 

empregado, entre empregador e governo, a quem compete legislar, por exemplo, sobre o 

trabalho de imigrantes, se desejarmos focar a situação dos haitianos no Brasil. 

Esse processo pode tornar a notícia um importante gênero – gênero de controle – 

vinculado às relações estruturais em geral – entre governo, mídia, empresas, partidos 

políticos, universidades, igreja, povo –, dando a cada notícia (texto/enunciado) a “faculdade” 

de contribuir para a sustentação e manutenção das estruturas e práticas sociais vigentes – 

hegemônicas, portanto. Por outro lado, conforme cada notícia é construída, estruturas e 

práticas podem, ao longo do tempo, sofrer pequenas mudanças e serem remodeladas. Assim, a 

construção e a circulação da notícia participam da luta hegemônica (nos termos do conceito 

exposto no item 3.5), quer de uma sociedade específica, quer da “sociedade globalizada”. 

A nosso ver, portanto, a notícia é um gênero que está para além do fim de informar. 

Embora não tipicamente, ela se insere na categoria dos gêneros de controle, situada “nas 

mãos” dos poderosos da esfera jornalística. Aliás, no que tange à medição, recontextualização 

e mistura de gêneros, o jornalista é quem detém o poder e a competência de construir “a 

notícia”. Ele é quem pode melhor realizá-la, assim como outros gêneros da esfera jornalística 

– é consenso institucionalizado. 

Essa visada sobre os gêneros de controle, direta ou indiretamente situados na esfera 

jornalística, serve-nos ao que buscaremos na sequência: refletir um pouco sobre a relação 

governo–jornalismo–cidadãos no contexto da vida social. 
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3.6.1. A relação entre governo, jornalismo e os cidadãos 

 

Os meios de comunicação de massa podem ser vistos como parte do aparato do 

governo. Isto é, os profissionais da mídia e do jornalismo, de forma direta ou indireta, muitas 

vezes estão a serviço dos governos – municipais, estaduais e/ou federal –, os quais, com 

frequência, assumem os mesmos interesses de empresas, instituições ou segmentos 

específicos da sociedade.  

Essa questão diz respeito à prática discursiva dos profissionais do jornalismo e, de 

modo especial, à recontextualização. Como atenta Fairclough (2003, p. 34, tradução nossa), 

“um gênero da mídia, como a notícia de televisão, recontextualiza e transforma outras práticas 

sociais, como políticas e governamentais”
213

. Por conseguinte, as práticas (ou seus elementos) 

da mídia/jornalismo são recontextualizadas pelas pessoas e incorporadas à vida social 

cotidiana, assim como em diferentes esferas sociais. Aliás, as pessoas, tidas como cidadãos 

comuns, muito raramente têm contato direto com o governo e os políticos. 

A questão principal é que, ao serem assim incorporados, tais práticas – condizentes 

com as ideias e discursos do governo – contribuem sobremaneira “para a formação de como 

vivemos e os significados que nós damos a nossas vidas (Silverstone, 1999)”
214

 (Fairclough, 

2003, p. 34, tradução nossa), ou seja, indireta e parcialmente os governos regulam a vida do 

cidadão comum, o sujeito desprovido dos poderes sociais reservados às elites simbólicas. Isso 

significa que os gêneros da mídia, muitas vezes, são “ponte” entre governo e povo, e incutem 

(no sentido do que expusemos no item 3.2) as ideias e o discurso governamental no cotidiano 

dos cidadãos em geral. Desse modo, a mídia e o jornalismo se põem como “braço” do 

governo. Uma vez mais, são os gêneros da mídia/jornalismo usados como gêneros de 

controle, caracterizados como tal expusemos anteriormente.  

Ao considerarmos os meios de comunicação de massa como parte do aparato e 

“braço” do governo, estamos apontando que a mídia e o jornalismo submetem-se aos 

interesses governamentais e políticos, o que ocorreria, a nosso ver, de forma efetiva, mas não 

necessariamente de forma explícita. No entanto, essa submissão não é permanente nem está 

presente em todos os textos, pois jornalistas e editores podem, segundo sua postura 

ideológica, recontextualizar de forma conflituosa os elementos das práticas governamentais, 

redirecionando-os em oposição à voz e interesses do governo. 

                                    
213

 “a media genre such as television news recontextualizes and transforms other social practices, such as politics 

and government” (Fairclough, 2003, p. 34). 
214

 “to the shaping of how we live, and the meanings we give to our lives (Silverstone 1999)” (Fairclough, 2003, 

p. 34). 
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Na verdade, com frequência, na esfera jornalística, várias pessoas têm controle não 

mais do que relativo e parcial sobre o seu discurso e sobre a edição e circulação do seu texto: 

é o caso de políticos, empresários, professores, cidadãos comuns e imigrantes. A edição e 

circulação da sua fala estão sob o poder dos jornalistas. Trata-se de uma circulação 

dependente do trabalho de um ou mais jornalistas, que, ao editarem uma entrevista ou 

depoimento, assumem o controle da fala do outro. Porque o jornalista é quem “reproduz” – 

recontextualiza – no jornal a entrevista ou depoimento, o político e o imigrante perdem o 

controle sobre o próprio texto. Em verdade, essa perda ou esse controle ocorrem em grau 

variado: a perda de controle é bem maior para o imigrante e o cidadão comum – porque lhes 

“cortaram” o acesso, sobretudo o acesso especial – do que para o político ou o empresário.  

Exemplo da perda do controle é o que ocorre com a entrevista coletiva de um político, 

a qual é, quase sempre, concedida a um pequeno grupo de jornalistas credenciados e realizada 

num ambiente fechado sem transmissão simultânea no rádio ou TV. Se essa transmissão 

ocorre, raramente é na íntegra. Em geral, a entrevista é editada e fragmentos passam a compor 

o noticiário do rádio ou TV, ou mesmo inseridos no corpo de notícias impressas, em forma de 

discurso relatado. Algo semelhante poderíamos dizer sobre o depoimento de um imigrante 

haitiano ou de um empresário brasileiro, como também sobre a carta do leitor, que implica um 

processo de edição que retira do autor (sujeito-enunciador) o controle total sobre o texto, sem 

o eximir da responsabilidade do conteúdo publicado. Na prática de edição da carta – e do 

depoimento –, o editor/jornalista exerce controle sobre o texto e seu autor (sujeito-

enunciador). 

Esse controle pode estar especialmente ligado à mediação, recontextualização, 

mistura de gêneros e às diferentes escalas da vida social. O jornalista seleciona determinados 

trechos da entrevista/depoimento e não outros, realiza escolhas dando ênfase a determinados 

aspectos sociais e ideológicos que podem ser de grande interesse – ou não – do governo ou do 

povo ou de outros atores sociais mencionados ou vinculados à entrevista, como empresas, 

igrejas, ONGs, sindicatos, partidos políticos. Com tais escolhas o jornalista contribui para que 

o leitor compreenda a fala do político, ou de outros atores sociais, sob uma ótica ou sob outra, 

avaliando, valorando e julgando o que disse o entrevistado, assim como suas práticas sociais 

administrativas, por exemplo. 

Esse controle sobre o texto pode significar controle e poder sobre o leitor, indivíduo 

ou coletividade. Essa é, a nosso ver, uma questão crucial desse processo: como parte da 

recontextualização e mistura de gêneros do texto notícia, a entrevista resulta, de forma 

indireta, em efeitos na consciência dos leitores do jornal (de “toda” a população, por 
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conseguinte) de um modo bastante particular segundo como o jornalista edita tais fragmentos 

e a notícia. Trata-se de efeitos intermediados pelo jornalista, em que o texto jornalístico figura 

como parte do processo de construção da consciência do outro-enunciatário (isso exemplifica 

o exposto no item 2.8 a partir dos estudos do Círculo de Bakhtin). Em última análise, o 

jornalista – membro de uma elite simbólica e dono de um poder simbólico – é quem tem 

poder e controle sobre a população, de forma direta ou indireta, segundo (ou não) os 

interesses e ideologia(s) de outros poderosos da sociedade contemporânea, a do novo 

capitalismo. 

Em síntese, os efeitos, por exemplo, da notícia ou de uma carta do leitor na 

consciência do sujeito-enunciatário ocorrem conforme as escolhas (e opções) linguísticas e 

não linguísticas do jornalista e/ou editor do jornal, as quais podem se vincularem a uma ou a 

outra ideologia, por vezes, hegemônica na sociedade. Trataremos dessas escolhas e seus 

efeitos no próximo item, em termos de efeitos sociais do texto. 

 

3.7. Os efeitos sociais do texto 

 

Os textos e o que eles podem acarretar merecem atenção e podem ser tomados como 

núcleo do nosso estudo. Materialização de representações e de discursos diversos, eles são 

elemento de presença intensa e constante na vida social contemporânea – a sociedade do 

conhecimento. Ao mesmo tempo, toda pessoa vive o cotidiano “imersa” num mundo de 

discursos e textos, orais ou escritos, capazes de manterem e de modificarem suas ideologias, e 

de colocarem em xeque as “posturas” hegemônicas. Isto é, os textos possuem efeitos 

sociais.
215

 

O controle sobre a mente e as ações do outro, considerado no item anterior a partir de 

van Dijk (2010), pode ser visto como efeitos dos textos. Os textos têm efeitos sobre as 

pessoas, sobre a consciência dos leitores. De modo imediato, “os textos podem provocar 

mudanças em nosso conhecimento (nós podemos aprender coisas deles), nossas crenças, 

nossas atitudes, valores etc.”
216

 (Fairclough, 2003, p. 8, tradução nossa).  

Não só de modo imediato, os textos têm também efeitos sociais de longo prazo. As 

pessoas podem ver-se modificadas quando submetidas à recepção maciça de determinado tipo 

de texto. Como bem observa Fairclough (2003, p. 8, tradução nossa), “pode-se, por exemplo, 

                                    
215

 Identificamos em Fairclough (2003) um uso intercambiável de “social effects” e “causal effects”. Expressões 

que vertemos para o português como “efeitos sociais”. 
216

 “texts can bring about changes in our knowledge (we can learn things from them), our beliefs, our attitudes, 

values and so forth.” (Fairclough, 2003, p. 8) 
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argumentar que a experiência prolongada à publicidade e outros textos comerciais contribuem 

para moldar as identidades das pessoas como „consumidores‟ ou suas identidades de 

gênero.”
217

 Semelhante é o contato por longo tempo com determinado discurso político – 

nesse caso, um conjunto de textos –, como fazem na televisão e no rádio os governos durante 

seu período no poder, um ou mais mandatos, em que veiculam determinadas ideias, crenças e 

ideologias sobre a política e os programas adotados no campo da saúde, educação, segurança 

pública, transportes e, sobretudo, economia. O resultado disso é que grande parte da 

população passa a ter incutido, a tomar como verdade e a compartilhar o que os textos dizem, 

tornam-se consumidores da política e programas governamentais. E se querem os políticos, 

esses moldam a identidade da população. 

Quer de forma imediata, quer a médio ou longo prazo, os textos podem ter efeitos na 

ideologia da população: “são os efeitos ideológicos – os efeitos dos textos em inculcar e 

sustentar ou mudar ideologias (Eagleton, 1991; Larrain, 1979; Thompson, 1984; Van Dijk, 

1998)”
218

 (Fairclough, 2003, p. 9, tradução nossa). Esses efeitos, assim como a ideologia, 

vinculam-se ao estabelecimento, manutenção e mudança das relações sociais de poder e 

dominação entre grupos de pessoas. Daí, falamos em ideologias como representações 

discursivas de aspectos do mundo. Nesse sentido, as representações ideológicas imprimem 

aos textos certos efeitos específicos, o que implica determinadas escolhas linguísticas por 

parte do sujeito-enunciador em prol dos efeitos que o texto pode causar. Esse raciocínio se 

aproxima muito do de Thompson (2011), para quem “determinados usos da linguagem e de 

outras „formas simbólicas‟ são ideológicos, os que servem, em circunstâncias específicas, 

para estabelecer ou manter relações de dominação” (Fairclough, 2001, p. 117). As expressões 

referenciais, por exemplo, são, em princípio, muitas vezes, empregadas a serviço dessas 

relações. 

Mais do que efeitos sobre as pessoas e suas consciências (o que retoma Bakhtin: a 

consciência como formação social), os textos podem ter efeitos de grande escala sobre a 

sociedade, sobre o mundo material e imaterial. Para Fairclough (2003, p. 8, tradução nossa): 

Os textos podem também começar guerras, ou contribuir para mudanças na 

educação ou para mudanças nas relações industriais etc. Seus efeitos podem 

incluir mudanças no mundo material, tal como mudanças no design urbano, ou 

a arquitetura e design de tipos específicos de prédios. Em suma, os textos têm 

                                    
217

 “one might for instance argue that prolonged experience of advertising and other commercial texts contributes 

to shaping people‟s identities as „consumers‟, or their gender identities.” (Fairclough, 2003, p. 8)  
218

 “One of the causal effects of texts which has been of major concern for critical discourse analysis is 

ideological effects – the effects of texts in inculcating and sustaining or changing ideologies (Eagleton 1991, 

Larrain 1979, Thompson 1984, Van Dijk 1998).” (Fairclough, 2003, p. 9)  
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efeitos sociais sobre, e contribuem para mudanças em, as pessoas (crenças, 

atitudes etc), ações, relações sociais e o mundo material.
219

 

 

A percepção de que os textos têm efeitos sociais é relevante quando nos propomos a 

focar o uso linguístico e o discurso como “elemento dialético” da vida social e do contexto da 

sociedade do conhecimento, das sociedades modernas complexas, da pós-modernidade, da 

globalização e do novo capitalismo: contexto em que se inserem o processo de imigração 

haitiana no Brasil e os discursos e textos a ela relacionados.  

A exemplo de Fairclough (2003), temos como motivação 

a crença de que textos têm consequências e efeitos sociais, políticos, 

cognitivos, morais e materiais, e que é vital para compreender essas 

consequências e efeitos sempre que estamos para levantar questões morais e 

políticas sobre as sociedades contemporâneas, e sobre as transformações do 

„novo capitalismo‟ em particular
220

 (Fairclough, 2003, p. 14, tradução nossa). 

 

Tais questões e transformações, em nosso caso, dizem respeito aos imigrantes 

haitianos no Brasil. 

Em nossa análise de texto, em parte, preocupamo-nos com as possíveis mudanças que 

os textos – notícias escritas por jornalistas brasileiros vinculados à Folha de S.Paulo, mas 

nunca por um haitiano – sobre os imigrantes haitianos (sua condição de moradia e de trabalho 

no Brasil, entre outros assuntos relacionados a eles) desencadeiam e/ou podem desencadear na 

vida material e imaterial desses imigrantes e dos brasileiros com os quais se relacionam, e nas 

relações entre os atores sociais dessa imigração. De modo semelhante, preocupamo-nos com a 

possível manutenção – também entendida como efeito dos textos – das condições de suas 

vidas material e imaterial, e das relações entre esses atores sociais. Enfim, nosso foco é, em 

parte, quais os efeitos – de mudança ou de manutenção – na vida social têm as notícias acerca 

dos haitianos, publicadas na Folha de S.Paulo. Os efeitos sociais dos textos são parte da 

análise textual realizada em ACD, especialmente na vertente faircloughiana. 

Na verdade, é fundamental pensarmos sobre os efeitos dos textos veiculados na mídia, 

quer os que tomam como fonte discursos das esferas política, acadêmica, jurídica, quer os que 

são, aparentemente, gerados na própria esfera jornalística. Como destaca Fairclough (2003, p. 

                                    
219

 “Texts can also start wars, or contribute to changes in education, or to changes in industrial relations, and so 

forth. Their effects can include changes in the material world, such as changes in urban design, or the 

architecture and design of particular types of building. In sum, texts have causal effects upon, and contribute to 

changes in, people (beliefs, attitudes, etc.), actions, social relations, and the material world.” (Fairclough, 2003, 

p. 8)  
220

 “the belief that texts have social, political, cognitive, moral and material consequences and effects, and that it 

is vital to understand these consequences and effects if we are to raise moral and political questions about 

contemporary societies, and about the transformations of „new capitalism‟ in particular” (Fairclough, 2003, p. 

14). 
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8, tradução nossa), “Faria pouco sentido focar sobre a língua no novo capitalismo se nós não 

pensássemos que textos têm efeitos sociais desse tipo e efeitos sobre a mudança social.”
221

  

No entanto, a causalidade dos textos “não é uma simples causalidade mecânica – não 

podemos, por exemplo, afirmar que aspectos específicos dos textos automaticamente 

acarretam mudanças específicas no conhecimento ou comportamento das pessoas ou efeitos 

sociais ou políticos particulares”
222

 (Fairclough, 2003, p. 8, tradução nossa), como se, por 

exemplo, uma mesma forma linguística provocasse o mesmo efeito toda vez que é empregada. 

Os efeitos decorrem também do contexto, das intenções do sujeito-enunciador, do 

compartilhamento dos interlocutores, isto é, de questões particulares que dizem respeito às 

peculiaridades do enunciado, as quais tratamos no item 2.3. 

Também, causalidade não é o mesmo que regularidade. Os efeitos sociais podem 

existir sem que haja qualquer  

padrão de causa–efeito regular associado com um tipo particular de texto ou 

aspectos específicos dos textos [...]. Os textos podem ter efeitos sociais sem 

eles serem necessariamente efeitos regulares, porque muitos outros fatores do 

contexto determinam se os textos específicos realmente têm tais efeitos, e 

podem levar um texto específico a ter uma variedade de efeitos, por exemplo, 

sobre diferentes intérpretes (Fairclough et al., 2002).
223

 (Fairclough, 2003, p. 

8, tradução nossa) 

 

Assim, os efeitos sociais dos textos podem ser vistos em termos de construção de 

sentido, a qual ocorre sempre contextualmente, sempre sob a coerção do contexto. Trata-se de 

uma questão também semântica. Isto é, “podemos querer dizer que os efeitos sociais dos 

textos são mediados pela construção de sentido, ou de fato que ele está significando que tem 

efeitos sociais em vez de textos como tais.”
224

 (Fairclough, 2003, p. 11, tradução nossa). 

Então, são os sentidos construídos pelo sujeito-enunciador que, de fato, causam efeitos e 

contribuem para mudanças na mente das pessoas, nas suas ações, nas relações sociais e no 

mundo (i)material. Nesse sentido, textos são construções de sentido carregadas de possíveis 

efeitos sociais. 

                                    
221

 “It would make little sense to focus on language in new capitalism if we didn‟t think that texts have causal 

effects of this sort, and effects on social change.” (Fairclough, 2003, p. 8)  
222

 “It is not a simple mechanical causality – we cannot for instance claim that particular features of texts 

automatically bring about particular changes in people‟s knowledge or behaviour or particular social or 

political effects.” (Fairclough, 2003, p. 8)  
223

 “regular cause–effect pattern associated with a particular type of text or particular features of texts […]. Texts 

can have causal effects without them necessarily being regular effects, because many other factors in the 

context determine whether particular texts actually have such effects, and can lead to a particular text having a 

variety of effects, for instance on different interpreters (Fairclough et al. 2002).” (Fairclough, 2003, p. 8)  
224

 “we might want to say that the social effects of texts are mediated by meaning-making, or indeed that it is 

meanings that have social effects rather than texts as such.” (Fairclough, 2003, p. 11). 
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Relativo a isso, atenta Fairclough (2003, p. 11, tradução nossa): “um recurso que é 

necessário para qualquer consideração da construção de sentido é a capacidade de analisar 

textos a fim de esclarecer sua contribuição para processos de construção de sentido”
225

. E 

como analistas do discurso devemos ter essa capacidade. Fairclough (2003) se propõe em sua 

obra a fornecer esse recurso, o que nos fez elegê-la como principal fonte para a exposição 

teórica e metodológica da ACD com que trabalhamos nesta tese. 

As formas linguísticas de um texto contribuem para os seus efeitos sociais; “pode-se 

atribuir os efeitos sociais a formas linguísticas específicas”
226

 (Fairclough, 2003, p. 12, 

tradução nossa). Mas devemos ponderar a força das formas linguísticas em relação às pessoas 

e ao mundo, “tem-se de ser cauteloso e evitar qualquer sugestão de que tais efeitos funcionam 

mecanicamente ou de forma simples e regular. Eles dependem do significado e do 

contexto”
227

 (Fairclough, 2003, p. 12, tradução nossa). Isto é, não há relação direta entre o uso 

de determinada forma linguística e o seu possível efeito, como se um efeito ocorrido face um 

texto necessariamente ocorresse com o uso da mesma forma linguística noutro texto. O 

contexto situacional e o significado construído no texto são determinantes no quanto as 

formas linguísticas são capazes de veicular efeitos sociais específicos. Isso significa que na 

perspectiva da produção textual, o sujeito-enunciador pode selecionar uma forma linguística 

em detrimento de outras formas, também boas. Formas alternativas podem ser descartadas 

num conjunto de textos em face da preferência ou “submissão” do sujeito-enunciador ao 

contexto e ao significado “fornecido” pela forma linguística selecionada. Assim, “podemos 

atribuir efeitos sociais às formas linguísticas, mas apenas através de uma cuidadosa 

consideração de significado e contexto”
228

 (Fairclough, 2003, p. 13, tradução nossa). 

Podemos exemplificar as escolhas linguísticas em relação à expressão e à omissão do 

agente, aquele que pratica alguma ação sobre as outras pessoas ou sobre determinados objetos 

e animais. Isto é, o sujeito-enunciador pode optar por uma forma linguística que revele e 

explicite o agente ou por uma forma que o omita. Isso porque uma das formas linguísticas 

pode ser mais adequada ao contexto – inclusive aos seus interesses e intenções subjetivas ou 

coletivo-institucionais – e ao significado global do texto do que a outra. Muitas vezes, a 

explicitude ou a omissão parecerá mais coerente ao contexto. Nesse caso, o sujeito-

                                    
225

 “one resource that is necessary for any account of meaning-making is the capacity to analyse texts in order to 

clarify their contribution to processes of meaning-making” (Fairclough, 2003, p. 11). 
226

 “One might attribute causal effects to particular linguistic forms” (Fairclough, 2003, p. 12). 
227

 “one has to be cautious and avoid any suggestion that such effects work mechanically or in a simple, regular 

way. They depend upon meaning and context.” (Fairclough, 2003, p. 12)  
228

 “we can attribute causal effects to linguistic forms, but only through a careful account of meaning and 

context.” (Fairclough, 2003, p. 13)  
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enunciador, inevitavelmente “submisso” ao contexto, orienta-se por elementos contextuais. 

De um modo ou de outro, a omissão do agente é um fenômeno de elisão da agência e da 

responsabilidade humana em relação aos processos e ações emergidos a cada texto. 

Um recurso linguístico de elisão do sujeito agente é a nominalização (ou nomeação). 

A nominalização é o uso de um substantivo com sentido de um processo verbal que poderia 

ser expresso por uma sentença/enunciado. Uma diferença entre uma forma e outra é que a 

sentença representa como processo algo que ocorre no mundo, enquanto a nominalização 

representa-o como entidade. Por vezes, no texto há tanto a sentença como o “substantivo 

nominalizador”, ocorrendo entre eles, em princípio, relação de correferência. Por vezes, no 

texto há apenas uma das formas. “Uma consequência comum da nominalização é que os 

agentes dos processos, as pessoas que começam o processo ou agem sobre outras pessoas ou 

objetos, estão ausentes dos textos. [...] [No caso da sentença], os agentes [...] são 

textualizados”
229

 (Fairclough, 2003, p. 13, tradução nossa). 

A nominalização e outros tipos de escolhas linguísticas realizadas pelo sujeito-

enunciador serão tratados no capítulo 4 como estratégias referenciais, onde abordaremos 

também a noção de correferência. São estratégias que, na análise no capítulo 5, 

correlacionaremos aos possíveis efeitos sociais dos textos do nosso corpus. 

Outras formas de referir (e construir) ao evento como se não houvesse agência são a 

omissão do agente no uso da forma verbal passiva, de certos verbos intransitivos, de certas 

construções metafóricas, de substantivos inanimados como agentes do verbo, em vez de 

agentes humanos. Nesses casos, há formas linguísticas concorrentes em que a diferença 

consiste em revelar e tematizar o agente verbal – ao qual o sujeito-enunciador, com propósitos 

definidos, pode dar destaque – ou elidi-lo, mantendo-o oculto e subentendido (ou 

subespecificado, como diremos no capítulo 4), mas nem sempre facilmente inferido. O caso 

de omissão/elisão trataremos no capítulo 4 como subespecificação referencial, estratégia que 

leva o enunciatário a inferir o agente omitido, considerando sua relevância na construção de 

sentido. A omissão/elisão e subespecificação do agente verbal não é, de forma alguma, o 

término da construção de sentido (nem da análise), pois, embora inicialmente o sujeito-

enunciador opte por, de algum modo, omiti-lo, no decorrer do texto pode explicitá-lo.  

Em termos de efeitos sociais dos textos, a opção que revela o agente verbal – como 

sentenças em que os agentes são textualizados – acarreta em uma exposição desse agente ao 
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 “One common consequence of nominalization is that the agents of processes, people who initiate processes or 

act upon other people or objects, are absent from texts. […], agents […] are textualized.” (Fairclough, 2003, p. 

13) 
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enunciatário e uma exposição social de quem praticou determinada ação, que pode ser 

avaliada socialmente como positiva ou negativa. Acarreta também em uma atribuição clara a 

alguém da ação expressa pelo verbo, exercida sobre determinadas pessoas, objetos, animais, 

sobre o mundo material ou imaterial.  

De modo diferente ocorre com a opção que omite o agente verbal, em que 

propositalmente se “esconde” do sujeito-enunciatário esse agente, quer quando a ação 

expressa pelo verbo é socialmente positiva, quer quando ela é negativa. Com a elisão o 

sujeito-enunciador opta por não expor socialmente o agente verbal ao enunciatário nem 

atribuir de forma aberta a ação em pauta ao verdadeiro agente, o qual pode ser de 

conhecimento do sujeito-enunciador. Com isso, ao deixar vazia a agência verbal, o sujeito-

enunciador deixa espaço para que, possivelmente, o enunciatário atribua a ação verbal a 

outras pessoas que não o verdadeiro agente (desconhecido do enunciatário). Se o enunciatário 

realiza essa atribuição como parte de sua leitura e interpretação do texto, corre-se o risco de 

atribuir efeitos sociais (socialmente positivos ou negativos) inadequadamente a pessoas 

alheias à agência verbal em questão.  

Essas questões, brevemente expostas, evidenciam a importância de considerar o 

significado ao atribuir efeitos sociais a formas linguísticas específicas. 
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4. DA REFERÊNCIA À REFERENCIAÇÃO 

 

Tema clássico da filosofia da linguagem, da lógica, da semântica e da linguística, 

referência é uma questão que vem dos escritos gregos fundadores da cultura ocidental – de 

Aristóteles sobretudo –, e, apesar do longo histórico, encontra-se ainda não resolvida. 

Referência é um termo repleto de nuances e vazio de consensos; um termo perpassado por 

importantes concepções divergentes: de língua, de referente, de sentido, de mundo. 

Os estudos do texto e do discurso, por exemplo, especialmente a partir da década de 

1990, têm tratado a referência como questão de grande relevância no que tange tanto à 

produção textual quanto à compreensão. Situado no campo da Linguística Textual, este 

capítulo – em grande medida caracterizado como uma releitura de Silva (2004) – é dedicado 

ao deslocamento teórico e analítico da referência para o processo de referenciação – 

defendido por Mondada (1994, 1997, 2001) e Mondada e Dubois (2003), entre outros autores 

–, com atenção especial para as formas linguísticas escolhidas e empregadas pelo enunciador 

ao referir pessoas, coisas, ações, sentimentos, eventos, processos. 

De um modo geral, há, conforme Marcuschi (2008, p. 139), duas tendências básicas no 

tratamento da referência; são concepções gerais e divergentes em vários pontos. A primeira 

quase sempre se denomina extensional (diz respeito à realidade objetiva extramental). A 

segunda denomina-se sociocognitiva (diz respeito à interação e subjetividade discursiva dos 

sujeitos). Em tempo, essas duas visões não sintetizam, de maneira alguma, as diferentes 

abordagens dadas à referência nos estudos lógico-semânticos ou semântico-discursivos. Neste 

momento, aqui, mais do que expor um breve histórico sobre a referência, queremos expor um 

contraponto teórico à tendência privilegiada neste estudo, buscando coerência com os 

conceitos expostos nos capítulos 2 e 3. 

Sobre a tendência extensional, Marcuschi (2008, p. 139) observa que ela é “mais 

antiga e ainda predominante nos estudos lógico-semânticos, é a que se funda numa concepção 

objetiva e realista de linguagem como transparente e referencialista (extensionalista), tendo 

por base uma visão instrumentalista de língua.” Isto é, nesta vertente as formas linguísticas 

são o instrumento com que as pessoas designam extensionalmente os objetos do mundo da 

realidade; são esses objetos os referentes. Para os autores que seguem essa tendência, “tanto a 

linguagem como o mundo estão previamente discretizados e podem ser correlacionados 

biunivocamente” (Marcuschi, 2008, p. 139). 

Subjacente a essa tendência existe a “crença na possibilidade de dizer o mundo de 

forma objetiva”, do que decorrem “teorias da compreensão e da produção textual em que, de 
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um lado, está o texto com conteúdos objetivamente inscritos e, de outro, indivíduos que, em 

condições específicas, podem captar os conteúdos sem maiores problemas” (Marcuschi, 2008, 

p. 139). Isto é, não se reconhecem o texto nem a produção textual como processos de 

interação social, o que foge, por exemplo, dos postulados bakhtinianos que privilegiamos 

neste estudo. 

Ao privilegiarem essa tendência, nos campos da filosofia da linguagem, da lógica e da 

linguística, a referência “foi historicamente posta como um problema de representação do 

mundo, de verbalização do referente, em que a forma linguística selecionada é avaliada em 

termos de verdade e de correspondência com ele [o mundo]”
230

 (Mondada, 2001, p. 9, 

tradução nossa). Com essa noção de referência, analisa-se a existência da realidade em termos 

de verdadeiro e falso, pressupondo três noções-chave que atuam mutuamente: a 

vericondicionalidade, segundo a qual os referentes devem existir de verdade no mundo real, a 

extensionalidade, que considera os objetos do mundo real como extensões a que se referem e 

se ligam os elementos lexicais, e a discretização, segundo a qual os objetos do mundo estão 

claramente distinguidos e nomeados, ao mesmo tempo em que os elementos linguísticos estão 

disponíveis para tal nomeação. 

A essa tendência vinculam-se as teorias vericondicionais e extensionalistas, as quais 

trabalham sobretudo com itens lexicais, expressões nominais e frases gramaticalmente bem 

construídas, mas desprovidas de discurso, de uma interação socioverbal e de um contexto 

sócio-histórico de uso da língua. Esse recorte analítico torna tanto a teoria quanto a análise 

restritivas ao reconhecermos o discurso no seu conjunto. Visto que a “relação um a um” entre 

palavras e coisas do mundo real não é perfeita (ou existe apenas hipoteticamente), isto é, a 

discretização do mundo e uma língua natural são bem mais complexas do que tal relação (ou a 

tendência extensional) pressupõe, é razoável que palavras e frases “sem discurso” revelem 

“problemas referenciais”. É no discurso que a língua existe e se constitui, inclusive no que 

tange à referência. Por exemplo, em “situações discursivas reais, os termos ou são ambíguos 

ou podem referir simultaneamente várias entidades, já que a língua é heterogênea por natureza 

e as palavras não operam em „estado de dicionário‟ nem em „contexto zero‟” (Marcuschi, 

2000, p. 15). No enunciado, a ambiguidade – traço inerente das línguas naturais – desaparece 

via relações estabelecidas cotextualmente pelas palavras que o compõem e/ou via relações do 

enunciado com o contexto situacional, cognitivo e histórico-social. “Isto significa que as 

                                    
230

 “elle a été historiquement posée comme un problème de représentation du monde, de verbalisation du référent 

où la forme linguistique choisie est évaluée en termes de vérité et de correspondance avec lui” (Mondada, 

2001, p. 9). 
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expressões ou frases não referem por si, mas de acordo com os objetivos daquele que produz 

o texto. Assim, tratar o processo referencial no texto exige mais do que uma simples 

semântica extensional” (Marcuschi, 2000, p. 15)
231

. 

Essas considerações apontam para a segunda tendência – a sociocognitiva –, que diz 

respeito a “uma noção de linguagem como atividade sociocognitiva em que a interação, a 

cultura, a experiência e aspectos situacionais interferem na determinação referencial” 

(Marcuschi, 2008, p. 139). Sem uma preocupação estrita com a verdade e com a existência 

dos objetos no mundo, a referência se aproxima muito de um “dizer sobre”, em que aos 

interlocutores – fortemente orientados por fatores contextuais e socioculturais, relativas 

especialmente à esfera social em que se inserem – é dada significativa liberdade em relação ao 

mundo da realidade e da experiência, criam-se mundos cognitivo-textuais. 

Sob a tendência sociocognitiva, a referência se constitui como processo discursivo 

denominado referenciação, termo preferencialmente empregado no lugar de referência, por 

exemplo, por Mondada (1994, 2001, 2005) e por Mondada e Dubois (2003). 

A propósito, entre a noção de referência (na perspectiva extensionalista) e a de 

referenciação, a segunda é a que se aproxima dos conceitos bakhtinianos tomados por nós no 

capítulo 2 e dos conceitos da ACD expostos no capítulo 3, como mostraremos ao longo deste 

capítulo e especialmente na análise do corpus a ser empreendida no capítulo 5. No que refere 

à língua, a referenciação “liga-se de modo especial às teorias sócio-interativas preocupadas 

de modo especial com o aspecto dinâmico, histórico, social e não transparente da língua” 

(Marcuschi, 2000, p. 11). Isso significa a ausência de correspondência prévia da língua com o 

mundo, o que dispensa os sujeitos de realizar qualquer identificação automática e estável 

entre palavras e coisas. A relação entre as palavras e as coisas não é privilegiada no conceito 

de referenciação, e sim “a relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo 

são publicamente elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas e às 

ações em curso dos enunciadores”
232

 (Mondada, 2001, p. 9, tradução nossa)
233

. Trata-se da 

relação intersubjetiva e social entre enunciador e enunciatário, mas também entre os atores 

sociais em ação em eventos sociais específicos. Atribui-se à referência, portanto, forte caráter 
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 Contudo, sem descartar a extensionalidade por inteiro, sobre o que argumentaremos no item 4.2. 
232

 “la relation intersubjective et sociale au sein de laquelle des versions du monde sont publiquement élaborées, 

évaluées en termes d‟adéquation aux finalités pratiques et aux actions en cours des énonciateurs” (Mondada, 

2001, p. 9). 
233

 Trata-se de um argumento presente também em Mondada (1994, 1997) e Mondada e Dubois (2003), e 

assumido, entre outros estudos, por Marcuschi (1998, 2000, 2008), Marcuschi e Koch (2002), Koch (2002, 

2004, 2005) e Koch e Marcuschi (1998). 
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de situacionalidade e funcionalidade, o que remete ao conceito de discurso como prática 

social (Fairclough, 2001, 2003) exposto no capítulo anterior. 

Quanto à cognição
234

 – aspecto crucial dessa tendência – ela “deixa seu limbo 

representacionalista e passa para o plano da experiência e da situacionalidade”, dando ao 

processo cognitivo “uma dimensão social que deve ser considerada” (Mondada, 1994, p. 89, 

tradução nossa). Nesse sentido, as palavras não operam como rótulos ou imagens espelhadas 

das coisas na mente. A mente não armazena um conjunto de representações (representações 

mentais) e as torna disponíveis para o uso nas interações socioverbais. Nesse aspecto, essa 

tendência distingue-se especialmente da concepção de língua situada no interior da mente, em 

que a língua é de natureza mentalista e os elementos histórico-sociais e interacionais do 

discurso são desconsiderados. Essa concepção de língua de ordem mentalista, porém, não é 

desenvolvida aqui.
235

 

Apesar disso, a mente tem papel de grande relevância no processo linguístico-

referencial sob a tendência sociocognitiva. Por exemplo, os interlocutores elaboram 

“conteúdos mentais” intersubjetivamente comunicáveis e integrantes do discurso, embora não 

sejam exatamente esses conteúdos os quais o discurso veicula. No discurso, “conteúdos 

mentais” de diferentes sujeitos – falante/autor, ouvinte/leitor e sujeitos terceiros e alheios a 

determinado enunciado, as vozes em termos bakhtinianos – encontram-se e modificam-se 

devido a coerções diversas, relativas, por exemplo, às esferas sociais e aos gêneros 

discursivos. Assim, o discurso veicula um conteúdo (inclusive o de ordem referencial) 

construído no próprio discurso, um “conteúdo específico” a determinado enunciado, ainda que 

o “mesmo” conteúdo pareça comum a vários enunciados. Desse modo, quando Mondada e 

Dubois (2003, p. 20) afirmam que “a referenciação não diz respeito a uma „relação de 

representação das coisas ou dos estados de coisas, mas a uma relação entre o texto e a parte 

não-linguística da prática em que ele é produzido e interpretado‟ (Rastier, 1994, p. 19)”, as 

autoras colocam em evidência os interlocutores atuando em conjunto em práticas 

sociodiscursivas, sem perder de vista que o falante/autor (enunciador) está à frente nessas 

práticas. São práticas atribuíveis à intersubjetividade e à cooperação, e não “a um sujeito 

cognitivo abstrato, racional, intencional e ideal, solitário face ao mundo” (Mondada e Dubois, 

                                    
234

 Diferente da vertente cognitiva incorporada ao nosso estudo, há, segundo Marcuschi (2000, p. 11), “várias 

perspectivas teóricas que vão, entre outras, desde uma que anula a linguagem (o conexionismo funcionalista) 

até uma que faz a linguagem situar-se no interior da mente (naturalismo hipotético) de natureza mentalista. [...] 

Um dos problemas centrais que surge quando se fala em cognição é o fato de que esta expressão não é unívoca 

em seu uso e apresenta hoje inúmeras interpretações em variados modelos teóricos.” 
235

 As representações mentais dos interlocutores são uma contribuição para a construção dos objetos de discurso 

(item 4.1), mas um objeto de discurso não é igual nem corresponde à representação mental nem do 

falante/autor nem do ouvinte/leitor. 
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2003, p. 20). São práticas imputáveis “a uma construção de objetos cognitivos e discursivos 

na intersubjetividade das negociações, das modificações, das ratificações de concepções 

individuais e públicas do mundo” (Mondada e Dubois, 2003, p. 20).
236

 

Assim entendida, a referência passa a ser um problema relativo “às operações 

efetuadas pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve”, entendendo “que o discurso 

constrói os „objetos‟ a que faz remissão („objetos-de-discurso‟), ao mesmo tempo em que é 

[parcialmente] tributário dessa construção” (Koch, 2012, p. 130).
237

 É sobre esses objetos 

elaborados sob a cooperação dos interlocutores que trataremos no próximo item. 

 

4.1. Objetos de discurso e cooperação sociodiscursiva 

 

Argumentando em defesa da concepção construtivista da referência, Apothéloz e 

Reichler-Béguelin (1995, p. 2, tradução nossa) defendem que os objetos cognitivos e 

discursivos “não preexistem „naturalmente‟ à atividade cognitiva e interativa dos sujeitos 

falantes, mas devem ser concebidos como produtos – fundamentalmente culturais – dessa 

atividade.”
238

 

Tais objetos são objetos de discurso. De acordo com o conceito de referenciação, o 

referente é um objeto de discurso, o qual “não remete a uma verbalização de um objeto 

autônomo e externo às práticas linguageiras; ele não é um referente que teria sido codificado 

linguisticamente”
239

 (Mondada, 2001, p. 9, tradução nossa). Ele não preexiste ao enunciado 

nem é concebido numa relação especular das expressões referenciais com os objetos do 

mundo real ou com sua possível representação mental. Mas, quando o enunciador introduz 

referentes/objetos no enunciado, de certo modo – ou, ao menos, em parte – ocorre ativação de 

alguma construção pré-textual, algo do mundo da realidade (sobre o que trataremos no item 

4.2), que se encontra à disposição dos indivíduos para o momento de fala ou escrita, porque a 

referenciação não é um fenômeno ou processo que começa do zero. 
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 O processo de referenciação aqui assumido no lugar da referência foi, ao menos em parte, antecipado por 

Blikstein (1990). 
237

 Na elaboração dos objetos de discurso e na produção do discurso em geral, os sujeitos – atores sociais 

permeados pelas estruturas sociais – seguem orientações sociais e extradiscursivas, introduzindo no discurso 

elementos de uma ou outra estrutura. Ao mesmo tempo, com tais objetos e discurso os sujeitos constroem 

parcialmente o mundo social. Trata-se de uma questão dialética que, grosso modo, corresponde à questão 

dialética assumida pela Análise Crítica do Discurso, como expusemos no capítulo 3. 
238

 “ne préexistent pas „naturellement‟ à l‟activité cognitive et interactive des sujets parlants, mais doivent être 

conçus comme les produits – fondamentalement culturels – de cette activité.” (Apothéloz e Reichler-Béguelin, 

1995, p. 2) 
239

 “ne renvoie pas à la verbalisation d‟un objet autonome et externe aux pratiques langagières; il n‟est pas un 

référent qui aurait été codé linguistiquement” (Mondada, 2001, p. 9). 
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Na verdade, os objetos de discurso se constituem na “imbricação das práticas 

cognitivas e sociais nas operações de referenciação” (Mondada, 1994, p. 17, tradução nossa), 

o que faz o processo discursivo e a referenciação caracterizarem-se por uma dimensão 

sociocultural relevante. Elaborados sob coerções discursivas diversas – entre elas, as relativas 

à esfera social, ao gênero de discurso em que se dá a comunicação, ao assunto de que se fala, 

à posição e ideologia dos sujeitos –, os objetos de discurso são entidades de existência 

discursiva limitada ao espaço de cada enunciado, produzidas na interação dos interlocutores 

ao longo do discurso. 

Desse modo, mundo discursivo/textual e mundo mental/cognitivo em grande medida 

se integram na confluência da dimensão sociocultural – especialmente por causa da interação 

entre enunciador e enunciatário –, ainda que, na teoria ou na análise, ora enfatizemos 

elementos discursivos/textuais, ora elementos mentais/cognitivos. Esses elementos são, 

concomitantemente, contemplados pela perspectiva sociocognitiva e interacional da 

referenciação. 

Os objetos de discurso são elaborados no âmbito do discurso mediante a interação e a 

colaboração de enunciador e enunciatário, e existentes no discurso/enunciado em que são 

elaborados. São esses objetos discursivos que os itens lexicais vão designar e não 

propriamente algo localizado fora da mente e do texto (Koch e Marcuschi, 1998, p. 175)
240

.  

Sem terem uma estrutura fixa, os objetos de discurso são “entidades constituídas nas e 

pelas formulações discursivas dos participantes: é no e pelo discurso que são postos, 

delimitados, desenvolvidos e transformados objetos de discurso que [...] emergem e se 

elaboram progressivamente na dinâmica discursiva”
241

 (Mondada, 2001, p. 9, tradução nossa).  

Isto é, o referente, uma vez discursivamente introduzido pelo enunciador, pode ser 

abandonado, reativado, revisto, modificado, redirecionado, fragmentado, enriquecido, 

repensado e redefinido durante a construção (e interpretação) do texto/enunciado
242

. Trata-se 

de um processo que se dá mediante, sobretudo, o uso de diferentes formas linguístico-

                                    
240

 “As caracterizações supostamente prototípicas podem quando muito ter um ar de virtualidade, mas é no 

discurso [que] elas assumem traços de pertinência específica e situadora que levam à identificação. É nesse 

processo que dois indivíduos, ao interagirem linguisticamente, chegam a saber do que estão falando e como 

estão construindo seus referentes. Esses referentes co-construídos interativamente são objetos ativados no 

discurso.” (Marcuschi, 2000, p. 20) 
241

 “entités constituées dans et par les formulations discursives des participants: c‟est dans et par le discours que 

sont posés, délimités, développés et transformés des objets de discours qui [...] mais qui au contraire émergent 

et s‟élaborent progressivement dans la dynamique discursive.” (Mondada, 2001, p. 9) 
242

 Essa é uma questão de (re)ativação do referente por diferentes formas linguísticas, que trataremos no item 4.7.  

Progressão referencial: a correferência, a remissão e a retomada. 
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referenciais. Mas também, por exemplo, mediante a ativação de inferências diversas, sobre as 

quais trataremos no item 4.5. Subespecificação como estratégia discursiva. 

Mondada e Dubois (2003, p. 30) observam que “a referenciação adequada pode ser 

vista como um processo de construção de um caminho ligando diferentes denominações 

aproximativas que não são excluídas pela última escolha”. Esse processo mostra que o 

referente não necessita ser ativado de uma só vez, por uma única expressão referencial, mas 

que pode ser construído paulatinamente. Mostra também que uma única expressão pode ser 

insuficiente para apresentar no discurso a carga semântico-referencial pretendida pelos 

interlocutores. Quando isso ocorre parece que sempre há uma referenciação articulada 

individualmente em cada expressão
243

. “O processo de referenciação se constrói 

discursivamente, de maneira progressiva até a identificação de algo” (Marcuschi, 2000, p. 20). 

Por vezes, uma expressão referencial, por exemplo, corrige a expressão anterior. 

Assim sendo, cada referente é construído de modo bastante particular segundo sua 

inserção e desenvolvimento no discurso. A referência – que passa a dizer respeito às 

operações realizadas pelos sujeitos à medida que o discurso acontece, situacionalmente, 

portanto – ganha um caráter de discursividade que revela dinamicidade e instabilidade. 

Dinamicidade e instabilidade sintetizadas nos objetos de discurso. A referenciação é um 

processo discursivo caracterizado por instabilidade da língua (que implica uma noção de 

língua como realização dinâmica e não transparente, sendo as formas linguísticas trabalhadas 

em enunciados específicos) e do ponto de vista dos interlocutores sobre os objetos referidos, 

que se modificam ao longo do enunciado. 

Trata-se de um processo, portanto, em que os sujeitos interlocutores (especialmente o 

enunciador) têm papel preponderante de “administração” da construção referencial e 

discursiva, e a eles deve ser imputada tal construção. É uma “administração” que diz respeito 

à noção de atores sociais, nos termos da Análise Crítica do Discurso.
244

 

Considerar que os objetos/referentes são entidades inseridas, negociadas na relação 

enunciador-enunciatário, manipuladas e configuradas discursivamente não significa que a 

participação dos interlocutores seja “desvairada” ou que a referenciação seja uma panaceia ou 

que os referentes se originem da liberdade subjetiva dos indivíduos. Pelo contrário, o processo 
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 Nesse caso, o referente pode ser ou não recategorizado quando da inserção de cada expressão referencial. 

Trataremos da recategorização no item 4.4.1. 
244

 “Para a autora [Mondada], como para nós, mais do que „a maneira como o texto faz referência a uma 

exterioridade‟, interessa „a maneira como os locutores concebem a referência a uma exterioridade‟ (Mondada, 

1994: 17). Isso significa que é essencialmente na interação (interpessoal ou com o texto) que se constrói o 

sentido. Na verdade, a referência é produzida na perspectiva do foco estabelecido. E quando o foco não é 

estabelecido com clareza, pode haver um desvio da focalização, o que acarreta também uma atribuição 

referencial inadequada.” (Marcuschi, 2008, p. 140) 



190 

 

de referenciação é intersubjetivamente organizado, ordenado, coerente ao projeto de dizer do 

enunciador. Os objetos são introduzidos no enunciado e se adaptam à situação discursiva, 

levando em conta conhecimento de língua e de mundo, ponto de vista e valores axiológicos 

que os interlocutores possuem sobre tais objetos (coisas, eventos, indivíduos, sentimentos). 

A negociação/cooperação de enunciador e enunciatário na construção dos objetos de 

discurso, sobretudo no texto falado, ocorrem, a nosso ver, explícita ou implicitamente, isto é, 

de modo mais evidente ou menos evidente. Exemplo de cooperação explícita é quando o 

enunciatário participa diretamente da construção textual no diálogo direto com o enunciador. 

Inserindo diferentes expressões referenciais, corrige, redireciona, complementa, reitera a 

construção referencial conduzida pelo enunciador. 

A cooperação implícita parece ocorrer quando o enunciatário aceita que o enunciador 

conduza livremente o texto e construa os referentes que deseja. É determinante da cooperação 

implícita o compartilhamento dos conhecimentos de língua, de mundo e de contexto 

situacional. São conhecimentos relevantes e necessários para a atividade referencial e para o 

sucesso da comunicação. E ainda, parece-nos que inerente ao texto há um exercício de 

checagem a partir do qual o enunciador verifica implicitamente com o enunciatário a 

construção de referentes, mediante expressões faciais, corporais e de olhar, e por meio de 

breves sussurros ou expressões do tipo hum, hunhum, ok, é!, certo. 

 

4.2. A referenciação e o mundo da realidade 

 

Sem negar a existência de um mundo real, extramente e extradiscursivo, buscamos 

evidenciar que a concepção de referenciação não diz respeito a uma relação biunívoca desse 

mundo com a linguagem humana, o que implicaria considerar a língua como representação da 

realidade e, ao mesmo tempo, o uso linguístico como uma espécie de etiquetagem das coisas 

do mundo. Na verdade, a língua e seu uso estão isentos de qualquer compromisso ou 

fidelidade com o mundo da realidade. É verdade também que, ao privilegiar a tendência 

sociocognitiva, descartamos, em parte, os objetos do mundo real, pois, muitas vezes, 

discursivamente, os interlocutores produzem objetos sem tomar como fonte – ao menos de 

forma direta e explícita – esse mundo, evidenciando que o discurso constrói aquilo a que faz 

remissão, como anteriormente destacamos com Koch (2012, p. 130). A essa postura cabe 

ressalvas. 

O mundo discursivo/textual e o mundo mental/cognitivo (que em grande medida se 

integram, como procuramos mostrar anteriormente) não se opõem ao mundo real, empírico e 
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da experiência. Na verdade, eles se aproximam de algum modo. E é nessa aproximação que os 

interlocutores enunciam e o discurso se constitui. Língua (e uso linguístico) e mundo real 

dialogam a todo momento, a cada enunciado proferido ou pensado. 

O processo referencial (coerente ao conceito de objeto de discurso) não implica 

ignorar o mundo extratextual e pré-existente, muito pelo contrário, pois elementos desse 

mundo são, em parte, a motivação para a interação verbal, para a produção textual; além 

disso, tais elementos constituem o contexto situacional que envolve os interlocutores e o uso 

das palavras, os enunciados e os gêneros do discurso. 

O mundo da realidade e seus objetos e eventos (e sua distribuição e organização) são o 

ponto de partida para o discurso e a referenciação. Como destaca Marcuschi (2008, p. 142), 

não “quer dizer que se nega a existência do mundo extramental, pois este continua sendo a 

base para a designação.” A partir do momento em que o enunciador constrói o discurso, os 

objetos do mundo “passam a ser” objetos de discurso, sem contudo negar a existência dos 

primeiros. Pelo contrário, muitas vezes, o discurso confirma sua existência, no sentido de o 

enunciador procurar mantê-los como tais ou modificá-los. Isso ocorre, por exemplo, quando, 

discursivamente, o enunciador defende os direitos humanos em relação aos imigrantes 

haitianos pessimamente abrigados em Brasileia (Acre). Nesse caso, o discurso reafirma a 

existência e a condição desses imigrantes, mas com a vontade de modificar tal condição: é o 

feed back – parte de um projeto de dizer – a que se propõe o enunciador a dar ao mundo da 

realidade.  

A relação palavra-mundo é estabelecida, de começo, no sentido de a produção textual 

ser parcialmente motivada pelas coisas (e especialmente seu estado) do mundo, para em 

seguida o discurso ganhar existência independente. Essa postura é fomentada, por exemplo, 

por Marcuschi (1999, p. 15), ao assegurar que, “por certo, os conceitos ou as entidades 

elaboradas no texto não são fantasias nem surgem do nada e é justamente por isso que podem 

ter uma relação com o mundo extramente, o mundo da experiência direta”. Suas palavras 

fomentam que os objetos de discurso não estão isentos de fatores relativos ao mundo real. 

Aliás, esses fatores dizem respeito ao conhecimento de mundo e à experiência dos indivíduos. 

São fatores extradiscursivos e sociais cruciais no processo de referenciação. 

Há, portanto, em alguma medida, uma relação entre objetos de discurso e objetos do 

mundo real. O fato é que não se trata de qualquer relação estável ou única, ou de identidade 

ou reprodução dos objetos do mundo no enunciado. O que ocorre é uma relação referencial 

instável e múltipla, sobretudo devido ao papel que assumem os sujeitos nas relações sociais, à 
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visão e valores que eles têm do mundo, devido às alterações, por exemplo, físico-químicas 

que os objetos do mundo sofrem.  

Esse processo é duplo – de instabilidade e estabilidade – e acontece conforme a 

concepção de mundo e o trabalho discursivo (o qual remete à concepção de prática discursiva 

de Fairclough, exposta no capítulo 3) dos interlocutores, mas não apenas. 

A instabilidade referencial (nos termos da referenciação) em relação ao mundo pode 

ser entendida, em parte, como a instabilidade das coisas em relação ao discurso. Isto é, o 

mundo fornecedor de elementos e informações para o texto (especificamente para a 

referenciação) está constantemente em mudança, o que provoca reflexos no léxico, nas 

expressões linguístico-referenciais. Exemplo de que os objetos do mundo se modificam são as 

alterações de ordem dos fenômenos naturais, o sucateamento e desgaste de máquinas e 

produtos industrializados em geral, a invenção de “novos” produtos de uso pessoal ou 

industrial, o processo natural de envelhecimento do ser humano, a mudança das condições 

sociais das pessoas, a alteração dos seus sentimentos e pontos de vista em relação ao outro. 

Não apenas os objetos do mundo modificam-se ou surgem, mas também o modo/critério de 

discretizá-los e agrupá-los no mundo. Ou seja, o objeto modificado pode mudar de grupo ou 

classe/categoria, pode proporcionar a criação de novo grupo, o objeto recém-inventado pode 

concomitantemente implicar a criação de novo grupo/classe ou se submeter a um grupo já 

estabelecido socioculturalmente. Contribui ainda para o fenômeno da instabilidade o 

desaparecimento (“morte”, não mais produção ou modificação) de objetos/coisas/eventos 

antes referidos na sociedade, enquanto a denominação que o designava se mantém como 

elemento linguístico. Com o desaparecimento do objeto, por vezes, modifica-se ou desaparece 

também todo o grupo a que pertencia, mas não necessariamente. 

Assim que determinados indivíduos (comunidade de fala) percebem a modificação ou 

surgimento de um objeto/coisa/evento do mundo, ocorre “simultaneamente” a denominação 

linguística “nova”, agrupando-o (embora a denominação possa também surgir antes do 

surgimento do objeto), dando sempre ao objeto uma versão pública, integrando-o ao 

conhecimento partilhado, mesmo que esse processo linguístico-semântico-pragmático seja 

marcado por controvérsias. Essa agilidade perceptiva dos indivíduos gera estabilidade (o 

processo de agrupamento/classificação também contribui para essa estabilidade) na relação 

entre palavras e coisas (não se trata aqui de etiquetagem das coisas), embora as “mesmas” 

coisas/objetos/eventos continuem sofrendo as “mesmas” alterações. Isto é, essas alterações 

integram também a situação de estabilidade criada. As indicações são de que apenas um 

estudo diacrônico possibilitaria identificar a instabilidade–estabilidade referencial gerada na 
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relação entre os interlocutores e o mundo da realidade e da experiência. São alterações dos 

objetos do mundo ao longo de anos, décadas, séculos. 

É a partir dessas considerações que podemos afirmar que o mundo real, ao menos na 

perspectiva do discurso, não é caótico. Em situações socialmente caóticas, como as de guerra, 

as de grande desestabilidade ou crise político-econômica, as de forte repressão militar, as de 

catástrofe ambiental, as de grande deslocamento humano ou imigração intensa, os sujeitos, 

por meio de discursos diversos, dão estabilidade e organização ao mundo, acabando, assim, 

com o caos da realidade inicialmente “estabelecido”. Esse procedimento dos sujeitos, 

contudo, não garante o fim da situação caótica da realidade. O discurso é apenas um dos 

importantes meios de os sujeitos mudarem o mundo real ou de percebê-lo como organizado. É 

o discurso como prática social, como defendemos no capítulo 3. 

Essas questões reiteram que, como contrapartida, o enunciado/discurso fornece, 

dialeticamente, um feed back ou “resposta” ao mundo da realidade. O texto é constituído, ao 

menos em parte, em função do mundo e das relações sociais, no sentido de os interlocutores 

repensarem, (re)organizarem e darem sentido à realidade. Isto é, as práticas discursivas têm 

como resultado último a construção de “mundos possíveis” e também de partes do mundo real 

(por exemplo, a organização de suas coisas). Com textos, com a carga semântico-referencial 

atribuída aos itens lexicais, com a construção de objetos de discurso, com a organização 

discursiva dos objetos, os indivíduos “discretizam” e (re)organizam o mundo da realidade, 

seja como trabalho individual ou coletivo. Com textos, os interlocutores (re)constroem 

“mundos possíveis”, linguística e cognitivamente dependentes, a partir, por exemplo, do 

conhecimento e experiência de mundo de que compartilham. É nesse sentido que o 

enunciador “constrói o mundo ao curso do cumprimento de suas atividades sociais e o torna 

estável graças às categorias – notadamente às categorias manifestadas no discurso” (Mondada 

e Dubois, 2003, p. 20), dando, desse modo, via discurso, pelo menos parcialmente, 

estabilidade e organização ao mundo da realidade, extratextual e extracognitivo.
245

 

É sobre as categorias que trataremos na sequência. 
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 “Defendemos em Koch & Marcuschi que a discursivização ou textualização do mundo por meio da 

linguagem não consiste em um simples processo de elaboração de informações, mas em um processo de 

(re)construção do próprio real. Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade extralinguística, mas 

(re)constroem-na no próprio processo de interação: a realidade é construída, mantida e alterada não apenas pela 

forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, sociocognitivamente, interagimos 

com ele. Interpretamos e construímos nossos mundos na interação com o entorno físico, social e cultural.” 

(Koch, 2005, p. 33-34) 
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4.3. Categorização: as propriedades dos objetos de discurso 

 

A perspectiva discursiva e sociocognitiva assumida ao expor sobre o processo de 

referenciação é também assumida para pensarmos o processo de categorização. Referenciação 

e categorização são dois processos discursivos – mas também cognitivos – que se cruzam e se 

integram a cada enunciado concreto. Mondada (1997) e Mondada e Dubois (2003), por 

exemplo, no processo de referenciação consideram como questão relevante a construção 

discursiva de categorias, as quais, tal como os referentes, são elaboradas no âmbito do 

enunciado. A categorização é um processo que se dá a partir de propriedades atribuídas ao 

referente, de modo que a atividade de categorizar um referente é entendida, de certa maneira, 

como a escolha de uma de suas propriedades que o sujeito/enunciador faz ao designá-lo. Isso 

significa que os objetos possuem virtualmente um conjunto de propriedades, todas 

potencialmente disponíveis aos interlocutores na hora do uso da língua. 

De começo, podemos indagar o que é uma categoria. Categoria é um grupo de 

indivíduos, sentimentos, coisas, eventos, agrupados a partir de uma propriedade, atributo
246

, 

aspecto, condição ou atividade comum a todos os membros do grupo. Por exemplo, os muitos 

haitianos atingidos pelo terremoto (categoria A) e os haitianos alojados em Brasileia 

(categoria B), sendo que: para o agrupamento de A orienta-se pela propriedade que diz 

respeito ao sismo ocorrido em janeiro de 2010 na capital haitiana, podendo referir-se aos 

haitianos mortos e aos sobreviventes, enquanto para B orienta-se pela propriedade que diz 

respeito à localização de determinados haitianos e à sua condição de “moradia”. Considerando 

a hipótese de os interlocutores privilegiarem essas propriedades, eles constroem categorias 

distintas, ainda que B possa estar incluída em A em determinado contexto, ou apresentar áreas 

de intersecção. 

Talvez essa noção de categoria aponte para uma postura reducionista do processo de 

categorização, sugerindo relativo vínculo com a tendência extensional de referência. Mas 

antes que questionar esse aparente problema, optamos aqui por reconhecer que essa noção 

expressa o princípio de agrupamento e organização de objetos. E é a partir de tal princípio que 

partimos para o conceito de categoria e de categorização a ser explorado nesta pesquisa, o 

qual consiste, em síntese, no agrupamento discursivo de objetos de discurso, de modo a terem 
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 Entendemos ser o atributo diferente da propriedade. Enquanto a propriedade é de “domínio público”, o 

atributo – ainda que possua certo caráter de coletividade e de interação – é subjetivo e particular ao enunciador 

e a determinado discurso/enunciado. Isso acarreta diferenças também quanto à inferenciação. Uma hipótese é 

de que os atributos estejam sempre explicitados na superfície do texto. 
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destaque os aspectos e procedimentos discursivos, cognitivos, históricos, sociais, linguísticos, 

interacionais. 

Um conceito pertinente é o defendido por Mondada (1997) e Mondada e Dubois 

(2003). Trata-se de uma postura de ordem cognitivo-discursiva que nega a rigidez das 

categorias. Tal rigidez implicaria inserir e manter no texto as categorias pré-estabelecidas 

(estereotípicas, externas e prévias ao texto em construção). Implicaria estabelecer no texto 

representação das categorias, conforme elas são concebidas no mundo. Ao contrário de tal 

rigidez, discursivamente, o agrupamento de objetos no texto não se vincula e não corresponde 

necessariamente ao agrupamento de objetos no mundo. Como destaca Mondada (1997), “a 

atividade categorial não se reduz à atribuição de labels [rótulos] estereotipados a indivíduos 

ou a objetos, mas diz respeito aos métodos utilizados pelos sujeitos para categorizar, 

descrever, justificar, compreender os fenômenos da vida cotidiana”
247

 (Mondada, 1997, p. 

300,
 
tradução nossa)

248
. Essa relativa liberdade e subjetividade dos sujeitos resultam num 

processo discursivo particular de visão sobre o mundo e seus objetos. Nesse sentido, as 

categorias estereotípicas, histórica e socialmente constituídas adaptam-se à construção textual, 

segundo o projeto de dizer do enunciador. Sobre tais categorias, ocorre, no âmbito do 

discurso, relativa identificação sociocultural das categorias pré-estabelecidas, sem, contudo, o 

enunciador poder reproduzi-las no discurso. 

A rigidez das categorias implicaria, também, necessariamente manter como tal no 

texto a categoria uma vez nele introduzida. Mondada e Dubois (2003) defendem que, na 

construção textual, as categorias são instáveis, dinâmicas, mas que ganham estabilidade 

discursivamente, por meio da negociação dos interlocutores, submetidas ao contexto sócio-

histórico e situacional permeador e norteador de todo o enunciado/discurso. As categorias – 

tal como os objetos, que são referidos e categorizados – surgem na intersubjetividade e na 

visão pública, social e coletiva sobre o mundo, configurando-se como tais no desenrolar do 

enunciado, no seio da interação socioverbal. Em suma, qualquer categoria, uma vez 

introduzida no texto, pode ser redefinida, reconstruída, reorganizada (processo que, de certo 

modo, configura-se mediante o uso de diferentes sintagmas nominais, sobre os quais 

trataremos no item 4.4. A formação linguística dos sintagmas nominais). 
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 “l‟activité catégorielle ne se réduit pas à l‟attribution de labels stéréotypés à des individus ou à des objets, 

mais concerne les méthodes utilisées par les sujets pour caractériser, décrire, justifer, compendre les 

phénomènes de la vie quotidienne.” (Mondada, 1997, p. 300) 
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 Cabe aos sujeitos um trabalho sociocognitivo que se configura nas designações linguísticas inseridas na 

superfície do texto. 
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Nessa mesma direção, atenta Marcuschi (2000, p. 19): “já que as categorias são 

discursivamente construídas, elas se dão tipicamente como objetos de discurso e não como 

fenômenos do mundo ou referentes externos e pré-existentes.” 

As categorias são linguística e textualmente organizadas, dependentes do contexto e 

dos interesses dos sujeitos (não exclusivamente dos interlocutores, mas também do sujeito 

objeto do texto e de quem os interlocutores tomam vozes). Mas não são apenas e 

simplesmente organizadas. Dialeticamente, elas também contribuem para a organização e 

construção do sentido do enunciado, contribuem para a produção e recepção textual, para a 

compreensão do mundo real que nos rodeia. As categorias “tornam o conhecimento 

inteligível; elas são também procedimentos genéricos de controle social; elas organizam e 

limitam a maneira pela qual se constrói um novo conhecimento”
 249

 (Mondada, 1997, p. 298,
 

tradução nossa). As palavras de Mondada sugerem que as categorias, e os procedimentos dos 

interlocutores ao construí-las, são fundamentais para pensarmos a referenciação e progressão 

referencial, tendo em conta que a progressão referencial “cuida” da organização e construção 

do conhecimento ao longo do enunciado/texto. Isso será parte da nossa preocupação 

especialmente na análise no capítulo 5.  

Entendemos que elas “tornam o conhecimento inteligível” porque certa propriedade do 

referente é destacada, indicando, assim, a interpretação adequada acerca desse referente, e, 

por conseguinte, do conjunto de referentes que compõem o texto. São “procedimentos 

genéricos de controle social” porque se comportam como espécie de feed back ao mundo – e 

possibilitam um feed back dos interlocutores ao mundo –, contribuindo para a organização e 

valoração (ponto de vista dos sujeitos) dos objetos no mundo da realidade e da experiência. 

Elas “organizam e limitam a construção de novos conhecimentos” porque a identificação da 

propriedade eleita – que diz respeito ao(s) significado(s) que tem a expressão referencial 

dentre seus significados virtuais e possíveis – é indispensável para a elaboração 

contextualizada do conhecimento acerca dos objetos referidos, e, ao mesmo tempo, um novo 

conhecimento implica atentar para novos objetos ou para novas propriedades de objetos 

conhecidos. 

Ainda a respeito desse feed back, o sujeito/enunciador também “constrói o mundo no 

curso do cumprimento de suas atividades sociais e o torna estável graças às categorias – 

notadamente às categorias manifestadas no discurso” (Mondada e Dubois, 2003, p. 20). Isto é, 
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 “Ces catégories rendent intelligible l‟événement en question; elles sont aussi des procédés génériques de 

contôle social; elles organisent et contraignent la façon dont on construit une nouvelle connaissance.” 

(Mondada, 1997, p. 298) 
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os usuários da língua dão, via discurso, estabilidade e organização ao mundo da realidade, o 

mundo extratextual e extramente: estabilidade e organização que continuam passíveis de 

novas modificações via discurso
250

. É nesse sentido que as categorias são usadas pelos 

sujeitos no controle social (conceito que expusemos no capítulo 3). 

No enunciado, a propriedade eleita ao referir determinado objeto pode encontrar-se 

implicitada
251

 (o que parece, em geral, ocorrer) e, por conseguinte, ser relativamente difícil a 

identificação da(s) categoria(s) que cobre(m) tal objeto. A dificuldade, porém, por certo, 

permeia apenas a atividade do analista que se propõe a observar a categorização, dado que ele 

é, em geral, um sujeito externo e alheio à interação verbal focalizada. Para os interlocutores 

quase sempre a implicitude de propriedades não acarreta qualquer dificuldade, visto que a 

implicitude é da natureza do enunciado e da interação. Os interlocutores lidam naturalmente 

com dados relevantes implicitados e interagem sem a preocupação de identificar categorias ao 

longo do texto. Com certeza, para eles, no que tange à categorização, identificar pistas das 

propriedades eleitas é o suficiente e necessário, tendo em conta que elas contribuem para o 

limite semântico e temático do texto. Em síntese, a categorização é um processo discursivo – 

de construção temática, de conhecimento, de compreensão textual – percebido de modos 

distintos por interlocutores e pelo analista. 

Essas considerações fomentam e esclarecem as seguintes palavras de Marcuschi 

(2000, p. 20): “No geral, quando usamos uma dada categoria (um termo qualquer) num 

discurso, há propriedades atribuíveis ao indivíduo, fato, situação, evento etc. referido, que não 

explicitamos e que nem por isso lhe podem ser negadas, sendo possível inferi-las a qualquer 

momento.”
252

 

Devemos ter em conta que as propriedades do objeto – escolhidas ao referir e ao 

categorizá-los – podem ser da natureza física do próprio objeto, de natureza social devido ao 

tratamento dado ao objeto pela comunidade de fala, de natureza (inter)subjetiva e cognitiva 

(inclusive propriedades fantásticas, surreais e sui generis). As propriedades podem ser de 

natureza diversa, devido à faculdade que têm os interlocutores de “lapidarem”, a seu modo, os 

objetos na interação socioverbal. Podendo, assim, a propriedade que serve de orientação ser 

tida como “inédita”. Tal diversidade contribui para a afirmação de que as categorias não são 

dadas a priori, mas construídas no desenvolvimento do discurso, imersas na prática social dos 
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 Um conceito que provavelmente contribua para o entendimento da relação palavra–mundo, do feed-back do 

texto ao mundo, é o conceito de refração desenvolvido pelo Círculo de Bakhtin. 
251

 A implicitude de propriedades dos objetos de discurso é assunto do item 4.5. Subespecificação referencial 

como estratégia discursiva. 
252

 Trataremos da inferência no item 4.5. 
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sujeitos (vistos individual ou coletivamente), dependentes do “olhar” dos sujeitos sobre a 

realidade física e social, dependentes de uma prática pessoal e social em que determinada(s) 

propriedade(s) do objeto é/são reconhecida(s) e eleita(s) como parte do processo de 

referenciação. 

 

4.3.1. A construção de categorias 

 

O processo de categorização ou construção de categorias é heterogêneo e pode, na 

perspectiva do analista, ser observado de forma diferenciada. A nosso ver, ele ocorre 

essencialmente de quatro “maneiras” na progressão referencial, a saber:  

a) Escolha de uma ou mais propriedade do objeto de discurso quando da sua introdução 

no texto. Isto é, a presença desse objeto no discurso implica que, pelo menos, uma de 

suas propriedades está sendo eleita. 

b) Escolha de pelo menos uma nova propriedade do objeto já introduzido. Há 

reativação/retomada do objeto e a(s) propriedade(s) eleita(s) difere(m) da(s) eleita(s) 

em sua introdução ou na designação anterior. Nesse caso, o objeto é designado sob 

nova categoria. 

c) Inclusão de novo objeto em uma categoria já estabelecida no texto. Ou seja, a(s) 

propriedade(s) eleita(s) desse novo objeto corresponde(m) à(s) propriedade(s) eleita(s) 

na inserção da categoria. 

d) Agrupamento de dois ou mais objetos a partir de uma propriedade que possuam em 

comum. 

Essas “maneiras” podem ser exemplificadas com os sintagmas nominais
253

 (SNs) 

componentes da possível e hipotética SEQUÊNCIA A
254

: passaporte[1] – passaporte 

haitiano[2] – CPF[3] – carteira de trabalho[4], em que: 

- SN[1]: ocorre “maneira” (a). Há introdução de referente e escolha de uma de suas 

propriedades: aquela concernente à documentação pessoal; 

- SN[2]: ocorre “maneira” (b). Refere ao mesmo objeto referido por [1]. Sem descartar a 

propriedade ativada em [1], ativa-se nova propriedade, a que diz respeito à origem do 

passaporte e do sujeito que o possui; 

                                    
253

 Trataremos da composição dos sintagmas nominais no português no item 4.4. 
254

 Inserimos neste capítulo várias sequências hipotéticas – isto é, não retiradas de textos autênticos – a fim de 

exemplificar aspectos teóricos em discussão. Esse tipo de exemplificação, porém, pode resultar em 

considerações não compatíveis com o que ocorre no uso real e concreto de uma língua. 
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- SN[3]: ocorrem “maneira” (a) e (c). Há introdução de referente com inclusão de [3] na 

categoria de [1], a partir da propriedade que possuem em comum; 

- SN[4]: ocorrem “maneira” (a) e (c). Há introdução de referente com inclusão de [4] na 

categoria de [1] e [3]; 

- tomando a sequência completa, nota-se que ocorre a “maneira” (d): diferentes objetos são 

agrupados a partir de uma propriedade em comum. 

As quatro “maneiras” de categorização postuladas aqui dizem respeito a 

procedimento, a recurso de seleção e organização de objetos no texto e, por conseguinte, 

também de organização temática e tópica
255

. 

Apoiando em Sacks (1972a, 1972b), Mondada (1997) chama a atenção para uma 

forma de ver as categorias pelo comportamento discursivo dos interlocutores. A autora sugere 

que observemos “como” os interlocutores recorrem a determinada categoria e não a outras – 

também “boas” – ao tratarem os objetos no texto. Para observar o comportamento discursivo 

dos sujeitos, Mondada (1997, p. 298,
 
tradução nossa) tem em conta que “as categorias se 

estruturam num dispositivo [...] que compreende coleções de categorias de pertencimento e 

regras de aplicação dessas categorias”
256

. Essas regras, porém, não consideraremos neste 

estudo. 

Sobre a coleção de categorias, entendemos que a constituição de uma coleção ocorre 

devido à possibilidade que qualquer objeto tem de ser categorizado por diferentes categorias. 

Por exemplo, o SN imigrante poliglota do Haiti ativa três propriedades (concernentes à 

condição de o sujeito estar fora do seu País, à sua competência linguística e à sua 

origem/nacionalidade), as quais correspondem a três categorias. Cria-se, consequentemente, 

entre essas categorias um vínculo que lhes dá status de coleção, a qual é flexível e dinâmica, 

porque é constituída discursivamente. Tal flexibilidade e dinamicidade se explicam por várias 

situações, entre elas, quando determinado objeto perde uma de suas propriedades (atributos, 

atividades, aspectos, condições), a coleção tende também a perder a categoria correspondente 

a tal propriedade; ou, quando determinado objeto ganha nova propriedade, a coleção também 

ganha nova categoria, a que é correspondente a tal propriedade. Ou seja, as categorias que 

compõem uma coleção em torno de certo objeto encontram nesse objeto uma propriedade 

correspondente. As propriedades comuns ao objeto referido proporcionam certo imbricamento 

                                    
255

 Organização temática e organização tópica não são conceitos explorados neste estudo, apesar de sua 

importância para o processo de referenciação. 
256

 “Les catégories se structurent dans un dispositif [...] qui comprend des collections de catégories 

d‟appartenance et des règles d‟application de ces catégories.” (Mondada, 1997, p. 298) 
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entre as categorias, de modo que mesmo que uma coleção “abarque” grande número de 

categorias, essa coleção será sempre discursivamente constituída e (re)organizada. 

As coleções defendidas por Mondada (1997) parecem ser uma solução para a 

heterogeneidade semântica inerente ao léxico e aos enunciados em geral. Sobre essa 

heterogeneidade, observa Ilari (2001b, p. 92): 

Nos textos de que nos valemos no dia-a-dia, não só é comum que se faça um 

uso polissêmico das palavras (por exemplo, um livro pode ser qualificado 

sucessivamente como encadernado – o que remete ao objeto físico ou a um 

tipo de edição, ou como difícil – o que remete mais provavelmente a seu 

conteúdo, ou como difícil de achar – o que pode ser ambíguo) mas ainda é 

normal que aspectos distintos de uma mesma realidade sejam tratados ora 

como iguais ora como distintos. 

 

Embora o objeto de discurso esteja envolvido por uma coleção de categorias, o 

enunciador realiza escolhas. São escolhas feitas entre as várias possibilidades ao referir, assim 

como ao procedimento de enunciador e enunciatário ao “manipularem” objetos na interação 

socioverbal. 

Retomando a sequência A, em que diferentes objetos acham-se sob a mesma categoria 

(“documentos pessoais”), consideramos a hipótese de cada objeto ser categorizado a partir de 

apenas uma mesma propriedade (o que não é de todo verdade, uma vez que em SN2 

apontamos duas propriedades). Ao mesmo tempo, é possível outra categoria (“documentos 

pertencentes a imigrantes que trabalham no Brasil legalmente”), considerando que SN2 ativa 

propriedade concernente à origem do passaporte e do sujeito que o possui, ou seja, 

discursivamente, essa propriedade teria maior relevância do que as demais. Isso mostra que a 

categorização é um processo gradual, indo de uma categoria mais específica à mais genérica. 

 

No âmbito do discurso, embora a designação ocorra, minimamente, a partir de uma 

propriedade do referente – e isso basta à referenciação e ao discurso –, os interlocutores 

podem projetar mais de uma categoria a cada designação. Por exemplo, podem caracterizar 

determinada pessoa como “imigrante e simpática”; ou, um haitiano como “negro, pobre e 

merecedor de baixo salário”. Embora a “dupla ou múltipla categorização” seja possível, ela 

não nega as “maneiras” expostas anteriormente. De certo modo, a “dupla ou múltipla 

categorização” foi apontada pela “maneira” (a) no início deste item. Esse tipo de 

categorização ocorre, por exemplo, com os SNs [1] e [2] a seguir. 

SEQUÊNCIA B: um haitiano que perdeu tudo com o terremoto[1] – imigrante 

poliglota do Haiti[2] – outro imigrante haitiano[3], em que: 
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- SN[1] refere-se a um haitiano, elegendo propriedades concernentes a sua 

origem/nacionalidade e à condição acarretada pelo terremoto de janeiro de 2010. Em [1], 

aplica-se “maneira” (a); 

- SN[2] refere-se ao mesmo sujeito referido em [1], elegendo propriedades concernentes à 

sua condição de estar fora do País, à sua competência linguística e à sua 

origem/nacionalidade
257

; 

- SN[3] refere-se a um imigrante diferente do referido por [1] e [2], elegendo duas 

propriedades: uma relativa à sua condição de estar fora do País, outra à sua 

origem/nacionalidade, as mesmas eleitas em [2]. 

Quanto à “maneira” (d), ela ocorre na sequência acima se considerarmos a propriedade 

concernente à origem/nacionalidade. Ou, então, ela ocorre com os SNs [2] e [3] se 

considerarmos a propriedade concernente à condição de estar fora do País. Vejamos que tais 

propriedades são ativadas nesses SNs e assim categorizados, hipoteticamente. Num enunciado 

concreto e real, esses SNs devem ser interpretados conforme a ênfase que os interlocutores 

dão a cada propriedade, isto é, conforme o projeto de dizer estabelecido e as pistas dadas pelo 

enunciador. Cada SN e suas propriedades (e categorias) devem ser identificados no enunciado 

e no discurso como um todo. 

Pode parecer que o referente tende a ser categorizado a cada designação a partir 

apenas de uma única propriedade, preferencialmente aquela de maior interesse ao projeto de 

dizer dos interlocutores. Todavia, tomando a composição formal das expressões referenciais – 

a exemplo do que fizemos acerca da sequência B – como ponto de partida para análise, não se 

pode ignorar a relevância das várias propriedades do referente explicitamente ativadas no 

texto, assim como as que se acham implicitadas. Desse modo, no presente estudo, procuramos 

considerar a “dupla ou múltipla categorização” do referente. Esse procedimento metodológico 

fundamenta-se, portanto, em razões teóricas e empíricas. 

Mas, ainda assim, poderíamos postular que, na produção textual, ocorre uma espécie 

de disputa por uma ou outra propriedade e a progressão referencial acontece no sentido de 

privilegiar uma categoria em detrimento de outras possíveis do objeto. Não a rigor, porém.
258

 

 

                                    
257

 O SN imigrante poliglota do Haiti ativa simultaneamente três propriedades, as quais podem ajudar a 

compreender a heterogeneidade semântico-referencial do léxico, do enunciado e do discurso. 
258

 O ato de privilegiar uma categoria se dá sob a possibilidade de reativar o referente (designá-lo novamente) a 

partir da(s) mesma(s) ou de outra(s) propriedade(s). Com isso, ativa-se mais de uma categoria a cada 

designação. Mas cada designação pode também projetar apenas uma categoria. 
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No caso do texto jornalístico, a nosso ver, por vezes, o autor/enunciador elege uma das 

propriedades entre aquelas possíveis, exclusivamente a propriedade que lhe faculta referir o 

objeto de maneira conveniente e pertinente (o que resulta em categorização), como, por 

exemplo, o uso da expressão os haitianos. Por vezes, elege simultaneamente várias das 

propriedades possíveis, como o uso da expressão imigrante poliglota do Haiti. Entendemos 

que o autor/enunciador tem consciência da escolha que faz quanto à(s) propriedade(s). Ele 

não se dá conta, muito provavelmente, é da categorização que realiza, como já comentado 

anteriormente.
259

 Independentemente de o autor/enunciador se dar conta da categorização que 

realiza, o mais importante para nós – sobretudo quando nos posicionamos como analista 

crítico do discurso – é identificar (e saber investigar) as consequências da categorização e da 

escolha linguística realizada. 

Além de poder eleger uma propriedade específica ou várias propriedades, pode ocorrer 

de apenas deixá-las suspensas e “disponíveis” para futura ativação, para eventual “escolha”. 

Isso parece se dar, por exemplo, nos títulos de notícias, como em Haitianos no Acre sofrem 

com superlotação em alojamento
260

, em que a expressão referencial superlotação em 

alojamento agrega ao referente Haitianos no Acre várias propriedades e “todas elas são 

implicitamente referidas com a asserção da entidade. Esse tipo de referenciação é um 

processo de ativação de propriedades semânticas que permanecem em estado de alerta para 

uso eventual”
261

 (Marcuschi, 2000, p. 18). Ao longo da notícia cujo título mencionamos 

acima ocorrem as expressões um grupo de 724 haitianos[1], uma pousada que comporta 80 

pessoas[2], outros 700[3], as condições da pousada[4], a estrutura montada para recebê-

los[5] e o impacto social na região[6], as quais remetem por associação (direta ou indireta) à 

expressão do título superlotação em alojamento e ativam propriedades diversas nela 

implicitadas. 

Em perspectiva teórica, a questão se volta para o fato de que um objeto/evento pode 

ser categorizado de diferentes modos, a partir de qualquer uma de suas propriedades, 

conforme o projeto de dizer do enunciador, a intenção e o ponto de vista dos interlocutores, a 

afinidade entre eles, o contexto situacional, a “resolução” e consenso que buscam na interação 

socioverbal. Em síntese, esse processo acontece discursivamente por critérios de organização 

do enunciado e por critérios determinantes dos gêneros discursivos, mas também pelas 
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 Por outro lado, existe a hipótese de que o jornalista não saiba como está agrupando as pessoas, ações, coisas. 
260

 Excerto da notícia A1 do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 21/12/2011, p. A18. 
261

 “É por esse caminho que realizamos associações dos mais diversos tipos (as anáforas associativas, por 

exemplo). Também realizamos inferências de cadeias causais ou de relações não necessariamente lógicas entre 

elementos.” (Marcuschi, 2000, p. 18) 
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escolhas linguísticas feitas no momento da fala ou escrita. Para nós, são importantes as formas 

linguístico-referenciais, sobre as quais trataremos na sequência. 

 

4.4. A formação linguística dos sintagmas nominais 

 

As escolhas linguísticas de referenciação e categorização dizem respeito à ACD, área 

de estudo da linguagem que concebe o sujeito-enunciador como ator social ciente de suas 

escolhas discursivas, em prol da concretização do seu projeto de dizer. Mas não só as escolhas 

linguísticas (isto é, os SNs em si), pois as formas de remissão
262

 ocorridas na superfície 

textual também dizem respeito às escolhas do sujeito-enunciador e a seu projeto de dizer. 

Nesse sentido, sujeito-enunciador são sujeitos sociais que atuam estrategicamente e o discurso 

é uma prática social permeada por estratégias diversas, entre elas as estratégias linguístico-

referenciais. Assim, a desenvoltura dos interlocutores e o processamento do discurso não são 

gratuitos, e sim sempre estratégicos. 

Neste item trataremos especificamente da composição linguística das expressões 

referenciais. O objetivo aqui é expor e refletir sobre as formas linguísticas da língua 

portuguesa disponíveis ao enunciador para a atividade de referenciação e categorização dos 

objetos designados a cada enunciado, independentemente da recorrência de cada forma no 

texto jornalístico, objeto de nossa análise no capítulo 5.  

A composição linguística (nominal ou pronominal, sobretudo) aqui apresentada vale 

tanto para a introdução do objeto no enunciado quanto para sua reativação. Usamos 

indistintamente, ora expressões referenciais, ora sintagmas nominais (SNs), entendendo como 

equivalentes as duas nomenclaturas. Particularmente em português, os SNs – quer como 

introdutor de referente, quer como reativador desse referente – podem apresentar-se com as 

seguintes formações: 

a) Nome (nome-núcleo). 

b) Determinante + Nome. 

c) Nome + Modificador(es). 

d) Modificador(es) + Nome. 

e) Determinante + Nome + Modificador(es). 

f) Determinante + Modificador(es) + Nome. 

g) Determinante + Modificador(es) + Nome + Modificador(es). 

                                    
262

 Trataremos da remissão no item 4.7. 
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O nome é substantivo ou outra forma linguística (por exemplo, o adjetivo, o verbo e o 

advérbio) com valor substantivo. 

O determinante é artigo definido ou indefinido, numeral, pronome adjetivo, possessivo 

ou demonstrativo, numeral cardinal ou ordinal. As formas do determinante denominam-se 

formas remissivas gramaticais presas. Essas formas “são as que se prendem sintaticamente ao 

nome, por esse motivo exercem função de determinantes dentro de um grupo nominal. Nesse 

caso, a função referencial não é desempenhada por essas expressões, mas pelo sintagma 

nominal inteiro que as contém.” (Koch, 1993) 

Em Linguística Textual, o caso em que o nome-núcleo acompanhado por pronome 

demonstrativo (sobretudo esse, este, essa, esta) faz remissão a algo dentro do texto é 

frequentemente considerado como dêixis discursiva/textual – por exemplo, por Apothéloz 

(2003) e Cavalcante (2001) –, devido ao fato de o pronome + nome apontarem para algum 

“objeto” dentro do texto. Consideramos esse tipo de SN como uma expressão referencial 

integrante do processo de referenciação, embora não usemos a nomenclatura dêixis 

discursiva/textual. Ao longo deste estudo, não tratamos SN construído com pronome 

demonstrativo como estratégia anafórico-referencial específica, pois entendemos que esse 

pronome pode ser usado em várias outras estratégias (a serem expostas no item 4.8. 

Estratégias linguísticas de referenciação) com diferentes funções ou papéis. 

O modificador é adjetivo, advérbio, elemento preposicionado ou oração 

adjetiva/relativa. Essa composição faculta que a expressão referencial seja de caráter nominal, 

advérbio-nominal, verbo-nominal, numeral. 

Aqui não consideramos o pronome como espécie de SN, em parte devido a sua 

particularidade de não autonomia semântica. SN envolve forma nominal nova ou forma 

nominal repetida, isto é, forma que introduza e retome um objeto. Desse modo, a categoria SN 

difere, por exemplo, da representação que tem o SN em diagramas arbóreos, em que uma 

forma pronominal pode ser classificada como SN. Mas o pronome tem seu papel relevante na 

referenciação. Um deles é seu uso anafórico de modo intercambiável com a forma nominal, 

em que o pronome correfere a um SN. Outro uso é a forma pronominal sem antecedente 

explícito. Trataremos desses usos do pronome no item 4.8. 

Quanto ao termo preposicionado e à oração adjetiva relativa como modificador, eles 

podem conter um item lexical que aponte para referente distinto do designado pelo nome-

núcleo. Nesse caso, o objeto referido é o do nome-núcleo, caracterizado pelo modificador. 

Isto é, não cabe classificar dois objetos de forma autônoma. Caberá ao analista, portanto, 

observar qual tipo de relação há entre núcleo e modificador. Por sinal, a oração adjetiva 
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relativa, por exemplo, quase sempre exerce influência significativa na carga semântico-

referencial do núcleo por ela adjetivado. Influência que diz respeito às propriedades, à 

categorização e à avaliação do objeto. Além disso, a oração adjetiva relativa pode conter 

informações mais “fortes” do que as do nome-núcleo. 

Determinantes e modificadores podem, por vezes, ter um papel secundário no 

processo semântico-referencial. Mas, muitas vezes, suas informações semântico-referenciais 

são mais relevantes do que a carga semântico-referencial do nome-núcleo exclusivamente. 

Isso ocorre, por exemplo, nos SNs destacados neste excerto de notícia: 

Situação humanitária dos refugiados haitianos continua sem solução 

[...] depois do fechamento do galpão que abrigava os refugiados na pequena cidade 

acreana de Brasileia, eles estão sendo enviados diretamente para a capital Rio 

Branco e logo em seguida rumo a outros estados, especialmente São Paulo.  

[...] A cheia dos rios da região deixou o Acre isolado nos últimos meses, 

impossibilitando o deslocamento dos imigrantes para outras regiões e aprofundando 

a já degradante situação do galpão que lhes servia de abrigo. (Situação [...], 2014)  

 

Também, o referente pode ser introduzido ou reativado por expressões do tipo uns 

haitianos bons de serviço ou aqueles imigrantes folgados. Tanto num caso quanto no outro a 

avaliação é expressa sobretudo pelos modificadores (bons de serviço e folgados) dos nomes-

núcleos (haitianos e imigrantes). A despeito disso, o nome-núcleo também pode revelar a 

avaliação do enunciador sobre o objeto referido, por exemplo, em esses trabalhadores do 

Haiti e esses folgados do Haiti, em princípio, trabalhadores condiz com avaliação positiva, 

enquanto folgados com avaliação negativa.  

Essa breve reflexão aponta que a avaliação e o ponto de vista do enunciador podem ser 

expressos por SNs que estabeleçam relação de interseção ou disjunção semântico-referencial, 

o que diz respeito à significação do léxico e às propriedades dos objetos. Portanto, pensar a 

composição linguística dos SNs é relevante no que tange tanto ao processo de referenciação 

quanto ao processo de (re)categorização. O nome-núcleo, o determinante e/ou o modificador 

empregados podem ativar determinado(s) aspecto(s) do referente submetendo-o a uma ou a 

outra categoria. Ao mesmo tempo, a escolha do determinante e do modificador pode ser o 

recurso com que o enunciador refocaliza o referente em questão e imprime seu ponto de vista, 

sua (re)avaliação sobre os objetos referidos. Por vezes, o conteúdo do(s) modificador(es) 

corresponde(m) a atributos do referente “espalhados” no cotexto. É verdade também que 

ponto de vista e (re)avaliação podem achar-se em informações difusas do cotexto, o que, em 

princípio, foge de uma análise sobre os SNs somente.  

O vínculo entre (re)categorização e ponto de vista é objeto do próximo item. 
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4.4.1. Recategorização e ponto de vista 

 

A possibilidade de referir um objeto elegendo qualquer uma de suas propriedades 

condiz, em parte, com a avaliação ou ponto de vista que o enunciador possui e emite sobre 

esse objeto. É uma avaliação/ponto de vista que pode ser individual ou negociada 

intersubjetivamente, ou ainda que corresponda, no todo ou em parte, à de determinado grupo 

social ou instituição com que porventura os interlocutores tenham algum vínculo. Em outras 

palavras, ao referir (ativar e reativar determinado referente), o enunciador pode estar inserindo 

no enunciado (e na progressão referencial) um ponto de vista particular, único, subjetivo, 

contextualmente situado. Por vezes, evidenciam-se pontos de vista e valores (inter)subjetivos, 

situacionalmente emergidos; por vezes, públicos, veiculados por diferentes jornais impressos 

e televisivos, por exemplo. 

Uma vez que o processo de referenciação implica (re)categorizar objetos elegendo 

uma ou mais de suas propriedades e entendendo que eleger determinada propriedade do 

referente é posicionar-se em relação a ele, parece verdade que o ponto de vista/avaliação do 

enunciador sobre o objeto referido também condicione e integre o processo discursivo de 

referenciação e categorização. Isto é, qualquer avaliação/ponto de vista pode integrar a 

construção de objetos de discurso, sempre em conformidade com a postura assumida pelo 

enunciador em relação ao objeto em foco (Francisco, 2007). 

É verdade que muitas vezes a (re)avaliação e ponto de vista sobre o objeto é uma 

atividade conjunta entre enunciador e enunciatário. Em face do outro, o enunciador expressa 

uma avaliação intersubjetiva. Intersubjetividade que na fala tende a ocorrer de forma 

explícita, enquanto na escrita tende a ocorrer de forma implícita. Na escrita, diferente da fala, 

há entre enunciador e leitor/enunciatário distanciamento de tempo e de espaço, fazendo com 

que o enunciador trabalhe com hipóteses sobre seu leitor/enunciatário em potencial. 

Na interação socioverbal, a visão que os interlocutores (o enunciador, sobretudo) têm 

sobre determinado referente é um aspecto fundamental e determinante no processo 

referencial, tanto em relação às propriedades do referente ativadas na (re)categorização 

quanto em relação às escolhas linguísticas. Isso diz respeito a atores sociais, sujeitos com 

autonomia que expressam subjetividade sobre os objetos de discurso. 

Tanto a referenciação e a categorização quanto a avaliação e o ponto de vista ocorrem 

mediante escolhas linguísticas dos sujeitos (enunciador) por causa e em prol de um projeto de 
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dizer, de um querer-dizer. O ponto de vista veiculado pelas expressões referenciais – ou SNs – 

diz respeito às escolhas do enunciador.
263

 

Entendemos que um ou outro ponto de vista pode ser sobremaneira projetado pelas 

formas linguísticas empregadas – sobretudo as nominais – para referir os objetos. Fazer 

postulações dessa ordem significa ter como foco de atenção os elementos formais empregados 

na construção de objeto de discurso, as expressões referenciais de um modo geral. Ou seja, 

esse ponto de vista/avaliação, ao menos no presente estudo, é observado especialmente a 

partir da composição linguística das expressões nominais empregadas para a designação de 

dado referente, as quais denominamos aqui sintagmas nominais (SNs) e serão tratadas 

especificamente no item 4.8.  

Essa questão do ponto de vista e atribuição de valores ao objeto de discurso está 

diretamente ligada à recategorização dos objetos e à heterogeneidade semântica inerente aos 

enunciados em geral. A propósito, “a noção de recategorização pode ser tomada como uma 

categoria fundamental para explicar os processos de heterogeneidade semântica no 

processamento textual” (Koch e Marcuschi, 1998, p. 174). Ou seja, a multiplicidade de 

significados que em geral constitui os textos, em parte, é oriunda das diferentes propriedades 

dos objetos ativados e das categorias integrantes da progressão referencial. De outra 

perspectiva, tal heterogeneidade está amalgamada na (re)categorização. 

A recategorização ocorre quando o objeto, ao ser reativado, é designado elegendo 

propriedade(s) diferente(s) da(s) eleita(s) na designação anterior. A “manipulação” dos 

interlocutores sobre os objetos de discurso pode ocorrer ao longo do texto reativando-os sob o 

mesmo ponto de vista ou reavaliando-os. O caso em que o objeto é reavaliado, submetido a 

novo ponto de vista, significa que ele é designado a partir de nova propriedade, ocorrendo, 

assim, recategorização.  

A oscilação ou mudança que sofre o referente devido à visão particularizada dos 

interlocutores resulta em submeter o referente a uma nova categoria. No processo de produção 

do enunciado ocorre uma espécie de concorrência ou disputa por uma ou outra categoria e a 

progressão referencial acontece no sentido de privilegiar uma categoria em detrimento de 

outras possíveis do objeto. Em outros termos, “a variação e a concorrência categorial 

emergem notadamente quando uma cena é vista de diferentes perspectivas, que implicam 

diferentes categorizações da situação, dos atores e dos fatos” (Mondada e Dubois, 2003, p. 

25). Exemplo disso pode ser observado nesta possível cadeia referencial, SEQUÊNCIA C: a 
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 Parece produtivo pensar em sujeitos-interlocutores, como enunciador e enunciatário, visto que o enunciador 

pressupõe e orienta-se em parte pela visão e valores de seu(s) enunciatário(s) em potencial. 
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festa na praça da igreja[1] – uma festa bastante animada[2] – uma verdadeira palhaçada de 

algumas pessoas[3], em que [1] é categorizado pela propriedade concernente ao local da 

festa; [2], ao ânimo dos participantes da festa; e [3], ao comportamento de determinados 

participantes da festa. 

Mondada e Dubois (2003, p. 25) atentam que “a „mesma‟ cena [composta por 

indivíduos, coisas e fatos] pode [...] ser tematizada diferentemente e pode evoluir – no tempo 

discursivo e narrativo – focalizando diferentes partes ou aspectos.” Isso significa que as 

diferentes coisas, ações e indivíduos componentes de determinada cena podem ser 

diferentemente referidos no tempo discursivo e narrativo. Ou seja, no decorrer do discurso, 

coisas, ações, sentimentos e indivíduos, tornados objetos de discurso, podem ser reativados 

focalizando suas diferentes propriedades. E focalizar diferentemente o objeto a cada 

designação é recategorizá-lo. Para focalizar uma ou outra de suas propriedades – o que pode 

tratar-se de novo ponto de vista e reavaliação –, o enunciador tem como recurso linguístico as 

diferentes formas de composição das expressões referenciais, compostas por elementos 

complementares (adjetivo, elemento preposicionado, oração relativa) ao nome-núcleo do 

sintagma nominal
264

 que serve de designação. 

Exemplo desse processo ocorre na possível SEQUÊNCIA D: a principal saída para 

muitos haitianos[1] – sua alternativa de vida[2] – uma viagem que é prova de 

sobrevivência[3] – uma viagem cheia de surpresas e de propinas[4], em que os quatro SNs 

referem-se a um só objeto: à viagem do Haiti ao Brasil realizada por muitos haitianos. Quanto 

à (re)categorização, temos: 

- SN[1] ativa propriedade concernente a ser o Brasil o local onde haitianos poderão 

sobreviver e obter trabalho e renda. Aplica-se a “maneira” (a). 

- SN[2] ativa a mesma propriedade de [1], sendo o determinante sua crucial na ativação 

dessa propriedade. Não há recategorização. Aplica-se a “maneira” (a). 

- SN[3] ativa propriedade (valorativa) concernente ao envolvimento dos imigrantes. Há 

recategorização. Aplicam-se a “maneira” (a) e a (b).  

- SN[4] ativa propriedade concernente a incidentes ocorridos ao longo da viagem até o 

Brasil. Há recategorização. Aplicam-se a “maneira” (a) e a (b). Os SNs [3] e [4] possuem o 

mesmo nome-núcleo, cabendo aos modificadores a distinção entre ambos os SNs. 

Se compararmos as sequências C e D, percebemos na breve análise realizada que a 

(re)categorização é um processo gradual. Os objetos podem ser referidos com baixo grau de 
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 A formação linguística dos sintagmas nominais será exposta detalhadamente no item 4.8. 
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categorização (como na sequência C) a um maior grau de categorização (como na sequência 

D). 

A reflexão desenvolvida até aqui focaliza especialmente a construção de um único 

objeto: à medida que é retomado correferencialmente, ele pode ser também recategorizado, 

ser designado ativando propriedade distinta da anterior, tematizado diferentemente, 

redefinido, delineado no desenrolar do discurso. 

Mas a recategorização não se dá apenas na progressão referencial acerca de um 

referente único, ela ocorre também na progressão que envolve mais de um referente. A 

recategorização pode ocorrer ao introduzir novo referente sob um ponto de vista “estranho” à 

progressão referencial já desenvolvida e que, portanto, diferencia-se do ponto de vista 

anterior. Constituindo uma cadeia referencial-coesiva, novos SNs introduzem novos objetos 

elegendo propriedade diferente da eleita pela expressão anterior (ou seja, objetos distintos são 

referidos ativando propriedades também distintas). Essa dinâmica implica maior ou menor 

contato com os eventos e objetos sociais na experiência de mundo, implica conhecimento de 

mundo, avaliação e posição frente a esses eventos/objetos, opção por determinados elementos 

lexicais e recursos linguísticos. Nesse caso, embora ocorra reativação do referente-

antecedente, há introdução de um referente novo. Exemplo desse tipo de recategorização se dá 

quando a relação entre os dois referentes (ou mais de dois) é do tipo parte-todo, classe-

membro, associação, hiperonímia, hiponímia, metonímia, meronímia
265

. Em outros termos, 

relações dessa ordem também se constituem como progressão referencial e pode haver nelas a 

recategorização.  

Por exemplo, a SEQUÊNCIA E: o terremoto de janeiro de 2010[1] – os sobreviventes 

ao terremoto[2] – uma criança órfã[3], em que: 

- SN[1] refere o evento sísmico que atingiu a capital do Haiti em 2010, elegendo 

propriedade concernente ao local e data de ocorrência. Aplica-se a “maneira” (a); 

- SN[2], aos sobreviventes do evento referido por [1], ativando propriedade concernente ao 

fato de sobreviverem ao terremoto; há recategorização. Aplica-se a “maneira” (a). Entre [1] 

e [2] há relação associativa (sobreviventes associam-se a terremoto); 

- SN[3], a uma criança filha de pais mortos no evento referido por [1], ativando propriedade 

concernente ao fato de seus pais terem falecido; há recategorização. Aplica-se a “maneira” 

(a). Entre [1] e [3] e entre [2] e [3] há associação. 
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 Essas relações serão, em parte, abordadas nos itens 4.5 e 4.6. 
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Observemos que o processo de categorização que ocorre na progressão referencial 

acerca de um só referente é bastante semelhante ao processo que ocorre quando a progressão 

envolve referentes distintos. Uma diferença a se destacar é que, no segundo caso, com a 

ocorrência de diferentes SNs e cada qual ativando seu significado particular (seja 

estabelecendo intersecção, inclusão ou disjunção semântica) evidencia-se a heterogeneidade 

semântica inerente aos enunciados. Essa heterogeneidade decorre sobretudo do fato de cada 

forma nominal possuir um significado particular (Milner, 2003). Mas parece que não apenas a 

diversidade lexical faz projetar uma heterogeneidade semântica, há outros motivos: por 

exemplo, a designação de referentes novos, com a possibilidade de escolha de propriedades 

diferenciadas acerca de cada referente.  

Considerar o referente como objeto que pode ser categorizado a partir de mais de uma 

propriedade possibilita examinar a heterogeneidade semântica na construção textual, pois essa 

heterogeneidade somente pode ser explicada se se reconhecer “todas” as propriedades dos 

referentes eleitas a cada designação, ao referir, ao (re)categorizar. 

Identificar a propriedade e a categoria que envolve os SNs e os objetos referidos 

significa lidar com significados e sentidos constituintes da interação verbal, possibilitando, 

assim, entender como os significados e sentidos são tecidos no texto. 

A instabilidade das designações/expressões linguísticas (tanto no que concerne à 

referenciação quanto à (re)categorização) deve ser entendida como característica da 

progressão referencial, e não como dificuldade de comunicação ou desconhecimento dos 

interlocutores sobre o mundo ou sobre o assunto em questão, embora situações assim possam 

ocorrer. Isso vale tanto para o texto oral – modalidade geralmente permeada por dúvidas, 

quebra da linearidade sintática, reavaliação, correção, mudanças –, quanto para o texto escrito. 

 

4.5. Subespecificação referencial como estratégia discursiva 

 

Na produção textual-discursiva de um modo geral, determinados elementos semântico-

referenciais devem ser “sempre” explicitados cotextualmente, enquanto outros elementos 

podem ser implicitados. Mas a questão é muito mais do que isso, pois, “em nossos discursos, 

mais da metade do que entendemos ou pensamos estar sendo referido, é obtido por uma 

atividade sobre o texto (falado ou escrito) e não nos chega como informação direta e objetiva” 

(Marcuschi, 2000, p. 28). 
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Em princípio, o que o enunciatário sabe, ou pode saber com o que é explicitado, não 

precisa ser dito
266

. No caso do texto oral, o que pode ser implicitado surge, por exemplo, da 

interação e negociação discursiva direta entre enunciador e enunciatário, dos conhecimentos 

de mundo e do assunto em pauta previamente sabidos por ambos. No caso do texto escrito, o 

que pode ser implicitado advém, por exemplo, do que o enunciador julga do conhecimento do 

leitor, de quanto o enunciador quer ou deve deixar claro o assunto, de quanto quer se envolver 

em possíveis polêmicas ou se preservar. Além disso, tanto na fala quanto na escrita o 

conteúdo implícito está condicionado a orientações contextuais diversas e, até mesmo, a 

certas restrições de ordem “estritamente” linguística.  

Trataremos aqui da implicitude referencial, o que significa que o SN pode ser 

subespecificado do ponto de vista semântico-referencial. A esse respeito, Apothéloz e Chanet 

(2003, p. 176) – reiterando que o referente pode ser melhor definido no desenrolar do texto – 

tratam de uma referência subespecificada: “de um objeto de discurso de contornos 

parcialmente (e talvez somente provisoriamente) incertos. Tal objeto pode muito bem ser 

posteriormente especificado”, embora, muitas vezes, se mantenha implícito de alguma 

maneira. Posteriormente especificado ou não, trata-se da subespecificação referencial, a qual 

ocorre, a nosso ver, de dois modos. Primeiro, como ausência cotextual de propriedades de um 

objeto relevantes para sua construção e identificação referenciais e relevantes ao projeto de 

dizer do enunciador, em que a inserção de um SN no texto se dá com baixa revelação 

referencial
267

. Segundo, como ausência da forma linguística que faria referência a objeto de 

discurso relevante na construção de sentido do texto, em que o objeto se faz presente, por 

exemplo, mediante informações cotextuais difusas, formas verbais (caracterizando-se como 

elipse verbal) e/ou itens lexicais que apenas dão indícios de sua presença. 

A subespecificação está, portanto, correlacionada às estratégias linguístico-formais e 

procedurais empregadas na referenciação, entre elas, pronome sem antecedente explícito, 

pronome demonstrativo neutro, expressão genérica, nome semanticamente quase nulo (como 

coisa, troço, negócio, ideia), paráfrase, nomeação de processo (com nome deverbal ou não 

deverbal), relação do tipo todo-parte ou hipo-/hiperonímica (por vezes, mediante elipse de um 

dos itens lexicais) e o não preenchimento de papéis temáticos. Há casos de a ausência de SN 

se dar na construção da voz passiva, em que o agente é ocultado, muitas vezes 

propositalmente
268

. Essa relação entre subespecificação e estratégias linguístico-formais são 
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 Essa questão remete a Grice (1982). 
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 Isso mostra que a categorização de objetos pode ocorrer a partir de propriedades implícitas. 
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 Essas e outras estratégias de referenciação serão abordadas no item 4.8. 
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questões relativas à concepção de língua privilegiada neste estudo: língua de caráter social, 

situacional, interativo e não transparente. Aliás, é no âmbito do enunciado concreto que itens 

lexicais diversos atuam semanticamente. 

Para Marcuschi (2005, p. 85), “a subespecificação se dá quando não se fornece 

informação necessária para a compreensão de um texto e essa informação é buscada em 

conhecimentos pessoais ou elementos presentes em outros pontos do texto.” Desse modo, 

apesar da ausência cotextual de propriedades de determinado objeto ou de item lexical que 

faria referência ao objeto, tanto propriedades quanto objeto, de modo implícito, inserem-se na 

progressão referencial, independentemente da “facilidade” com que são identificados. Assim, 

a subespecificação, em geral, não causa quebra, prejuízo ou bloqueio à progressão referencial 

ou à continuidade textual, ao contrário ela é um aspecto natural ao enunciado concreto e real. 

A subespecificação – que são “espaços vazios” – aponta, portanto, para um outro 

aspecto do processo referencial. Trata-se da inferenciação. Quando o referente é 

subespecificado, “entram em cena” as inferências para preencherem os “espaços vazios”. Ou 

seja, as inferências, como já sugerido acima com as palavras de Marcuschi (2005), são 

fundamentais na referenciação e no processamento discursivo-textual. Para que se constituam 

a referência e o significado desejados (ou adequados), as inferências se apresentam como 

integrantes do processo de referenciação. Inferências e referência estão discursivamente 

interrelacionadas, pois o ato de referir é realizar um processo no âmbito do discurso mediante 

inferências muito diversificadas (Marcuschi, 2000). Isso significa que em toda e qualquer 

atividade referencial e construção de objeto de discurso há, em maior ou menor medida, 

presença de inferências.
269

 

A atividade inferencial “corresponde a movimentos discursivos em que certos 

elementos são tomados para que se chegue a outros” (Marcuschi, 2000, p. 24), entendendo 

que novas informações são geradas a partir de elementos gerados ao longo do próprio 

enunciado. Isto é, os objetos de discurso explicitados (por SNs ou pronomes) e significados 

ativados por itens lexicais diversos (nomes, verbos e advérbios, sobretudo) geram dados 

inferenciais “preenchedores” dos “espaços vazios” em prol do êxito da/na referenciação. 

Nesse sentido, inferir é identificar nas expressões e informações cotextualmente explicitadas 

dados relevantes para o preenchimento ou supressão da implicitude e dos “espaços vazios” 
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 Poderíamos argumentar que a inferenciação se faz presente em maior grau nos casos de ausência da expressão 

referencial do que nos casos em que há inserção dessa expressão. Mas uma tentativa nesse rumo certamente 

não seria produtiva, uma vez que, mesmo sem inserção de um SN, o referente pode ser inferido sem 

dificuldades, enquanto há casos de SNs subespecificados a ponto de causarem “problemas” no processamento 

global do texto. 
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presentes ao longo do texto. Assim, o cotexto instaura as inferências: as inferências são 

cotextuais. 

Mas as inferências não são só cotextuais. São também contextuais, como nos revelam 

ainda as palavras de Marcuschi (2005, p. 85) – informação buscada em conhecimentos 

pessoais – e também as de Koch (2012, p. 136), para quem informação inferível são “aqueles 

conhecimentos que o produtor do texto pressupõe compartilhados com seu interlocutor, 

acreditando, pois, que consiga acessá-los sem grande dificuldade”. A constituição de 

inferências de ordem contextual se dá na “ponte” entre elementos da superfície textual 

(sobretudo SNs subespecificados e itens lexicais diversos que dão indícios da presença do 

referente) e conhecimentos pessoais e compartilhados, sendo esses conhecimentos relativos ao 

contexto imediato e situacional (ou seja, ao espaço temporal, físico e social em que se dá a 

interação socioverbal) e ao contexto histórico-sociocultural amplo. Dessa “ponte” surgem 

informações necessárias ao processo semântico-referencial do texto/fala em questão (Silva, 

2006)
270

. Os elementos da superfície textual são, para Koch (2012, p. 136), estratégias de 

“sinalização textual”, por intermédio das quais “o locutor, ao processar o texto, faculta ao 

interlocutor recorrer aos seus conhecimentos (textuais, situacionais, culturais e 

enciclopédicos) e, desse modo, ativar, por meio de inferências, os conhecimentos necessários 

à construção dos sentidos.” Suas palavras novamente consideram as inferências como do 

cotexto e do contexto. 

Resumindo, inferências são informações buscadas em objetos de discurso explicitados 

e em informações diversas da superfície textual (daí, inferências cotextuais, chamadas em 

Linguística Textual de endofóricas), ou em conhecimentos pessoais, conhecimentos 

compartilhados de mundo, conhecimentos do contexto situacional e histórico-sociocultural 

(daí, inferências contextuais, também chamadas de exofóricas). O fato é que inferências 

cotextuais e inferências contextuais não ocorrem de forma estanque nem são independentes 

entre si. É possível que ora uma, ora outra, seja, em maior medida, buscada para o êxito da 

interpretação textual, ao que, porém, não cabe qualquer aferição. 

Cabe destacar que as inferências têm uma dimensão cognitiva considerável. A 

atividade inferencial é uma atividade não só linguístico-discursiva e contextual, mas também 

cognitiva. Isso podemos perceber na exposição realizada aqui. De modo complementar, 

enfatizamos com Koch (1997, p. 29-30): 
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 Sabemos que toda comunicação verbal aciona elementos contextuais diversos (como, por exemplo, os 

relativos à esfera social e ao gênero discursivo), mas parte desses elementos não diz respeito à referenciação. 

Essa parte alheia ao processo referencial, por ora, não integra nossa discussão. 
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as inferências constituem estratégias cognitivas por meio das quais o ouvinte 

ou leitor, partindo da informação veiculada pelo texto e levando em conta o 

contexto (em sentido amplo), constrói novas representações mentais e/ou 

estabelece uma ponte entre segmentos textuais, ou entre informação explícita e 

informação não explicitada no texto. 

 

Podemos perceber que Koch (1997, 2012), com destaque, atribui a atividade 

inferencial ao enunciatário, enquanto, acerca do que “dizer” e “não dizer”, focando o texto 

escrito, atribui tal tarefa ao enunciador: “visto que é impossível haver textos totalmente 

explícitos, o escritor competente deve ter a habilidade de realizar adequadamente o 

„balanceamento‟ daquilo que não pode deixar de ser dito e do que pode (ou deve) permanecer 

implícito, por ser recuperável via inferenciação” (Koch, 2012, p. 136). Contudo, por vezes, as 

inferências obtidas pelo enunciatário não são idênticas às desejadas pelo enunciador. Por 

exemplo, na fala ou na escrita, quando fatos narrados e comentados são recentes, o enunciador 

implicita uma série de informações facilmente recuperáveis pelo enunciatário, que em geral 

corresponde às expectativas do enunciador, sobretudo se compartilham do mesmo contexto. 

Isto é, os interlocutores, além de saberem das informações contextuais relevantes ao discurso, 

intuitivamente levam em conta a possibilidade de suprirem as “limitações” dos itens lexicais 

em geral (Silva, 2006, p. 191). 

As considerações de Koch (1997, 2012), assim como a exposição realizada até aqui, 

talvez sugiram que a subespecificação seja um fenômeno exclusivamente da ordem da 

produção textual, enquanto a inferência seja da ordem da interpretação (o que é teoricamente 

interessante por didatizar pesquisas a respeito). Contudo, não podemos tratá-las como 

dicotomia nem dissociar a inferência do processo de produção, salvo por razões didáticas. Isso 

porque (a nosso ver e para os fins do nosso estudo) o enunciador – produtor de enunciados 

contextualmente situados, que atua sob as coerções de determinada esfera social – “joga” com 

“espaços vazios” e inferências, simultaneamente, o que, aliás, Koch (1997, 2012) não nega. 

De um modo ou de outro, subespecificação e inferenciação constituem um processo cognitivo 

de natureza sociointerativa único e de colaboração dos sujeitos interlocutores. 

Nesse “jogo” o enunciador, a cada evento discursivo, estrategicamente, realiza 

escolhas de formas linguístico-referenciais e de “espaços vazios”, como forma de ação social 

e como parte de sua prática sociodiscursiva. 

Assim, os “espaços vazios” da ordem da subespecificação referencial ocorrem, em 

parte, de forma necessária (em função, por exemplo, das “limitações” próprias das formas 

linguísticas disponíveis); em parte, de forma proposital e consciente. Implicitar/subespecificar 
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diz respeito às escolhas discursivas e linguístico-referenciais feitas pelo enunciador. O seu 

ponto de vista e avaliação sobre o referente podem, por exemplo, estar “escondido” no 

“silêncio” da subespecificação. Nesse sentido, tomamos a subespecificação como importante 

estratégia discursiva, que nos interessa para a análise do texto jornalístico. Informações 

implícitas são, em parte, procedimentos estratégicos que, em maior ou menor medida, sempre 

integram o processo referencial ao longo do texto. 

As expressões referenciais podem ser empregadas no texto com ativação de parte das 

propriedades do objeto referido, como já argumentamos ao tratar da (re)categorização. 

Exemplo disso ocorreria com os seguintes SNs: imigrantes haitianos[1] e haitianos no Brasil 

vítimas do terremoto[2], em que, hipoteticamente, [1] não ativa propriedades relativas ao 

terremoto ativadas por [2], embora enunciador e enunciatário saibam de tal catástrofe 

ambiental e as ativam inferencialmente no emprego de [1], haja vista que os textos 

jornalísticos veiculados no Brasil desde 2010 – que façam referência ao Haiti ou aos haitianos 

– têm relação direta ou indireta com o terremoto. 

Essa importância atribuída à subespecificação e inferenciação se justifica pelo fato de 

a referência e o significado explicitados com os itens lexicais expressos estarem aquém do 

significado e referência desejados pelo enunciador ou de fato veiculados no/pelo texto, 

independentemente da situação discursiva e do gênero do discurso da comunicação, o qual, 

sem dúvida, interfere no processo de subespecificação–inferenciação. Talvez os “espaços 

vazios” e as inferências possam ser considerados de modo gradual conforme o gênero 

discursivo ou o tópico/assunto em questão.  

Se considerarmos subespecificação como implicitude exclusivamente de informações 

relevantes ao texto, as inferências podem ser entendidas como consequência da 

subespecificação; daí, tudo que é subespecificado aguarda por inferenciação. Noutros termos, 

asseveramos que, se o referente é subespecificado, o que está implicitado é necessário à 

interpretação textual; diante disso, necessariamente “entram em cena” as inferências. Apenas 

os aspectos referenciais e objetos relevantes à interação verbal são lembrados – inferidos – 

pelos interlocutores. Não cabe ao analista, portanto, falar em subespecificação se o 

“implícito” é desconsiderado pelos interlocutores (Silva, 2006, p. 190-1). 

Em estudo voltado para a interpretação de textos escritos, Shiro (1994, p. 168, 

tradução nossa) atenta que “a maneira mais útil, embora calcada de dificuldades, é estudar o 

processo inferencial como ele ocorre no processamento do texto em vida real, em vez de 

especular sobre possíveis inferências retiradas de sentenças construídas ou textos produzidos 

artificialmente”. Suas palavras, em especial, orientam que o analista do discurso trabalhe de 
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fato com textos autênticos e leve em conta o momento sócio-histórico de produção, tomando 

o texto como processo vivo veiculado num meio social específico (portanto, texto como 

enunciado, nos termos bakhtinianos). Esforços devem ser despendidos nesse sentido, mesmo 

que haja limitações impostas por possível distância temporal e geográfica entre a produção e 

veiculação do texto objeto a ser analisado e a realização efetiva de sua análise. 

 

4.6. Significado lexical, cossignificação e heterogeneidade semântica 

 

Ao longo deste capítulo, temos falado de uma carga semântico-referencial dos SNs, a 

qual tem como elemento integrante o significado, de sorte que uma reflexão acerca do 

processo de significação torna-se necessário para pensarmos a referenciação e 

(re)categorização de objetos. Além disso, SNs podem ser cossignificativos, como 

argumentaremos ainda neste item. 

Parafraseando Milner (2003), entendemos o significado/significação como o conjunto 

de condições que caracterizam um item lexical. Esse conjunto de condições é algo muito 

próximo das propriedades, traços e aspectos diversos – concretos, abstratos, estereotípicos, 

mas não da subjetividade dos interlocutores – pertencentes ao objeto do mundo real. Isto é, 

sem corresponder a um objeto do mundo real, o conjunto de condições apoia-se nele. Assim, 

as condições características de um item lexical, poderíamos dizer, advêm de um objeto do 

mundo e, ao mesmo tempo, permitem sua designação por meio desse item. De certo modo, o 

significado/significação serve de orientação para a referenciação. 

Existe uma diferença significativa – relativa ao significado – entre item/unidade 

lexical e expressão/grupo nominal que deve ser considerada, sobretudo quando se pensa no 

emprego da língua, de modo que cabe questionar como se constitui o significado de SNs do 

tipo aquele jovem estudante poliglota do Haiti. O significado a ser considerado não é apenas 

o do nome-núcleo estudante, pois esse é somente parte do significado do SN, à qual se juntam 

o significado do determinante aquele e dos modificadores jovem, poliglota e do Haiti (esse 

ainda se subdivide em de + o e Haiti). A soma dos significados de cada item resultará no 

significado do SN. 

As indicações são de que o significado é da ordem da estereotipia do léxico. Esse 

entendimento diz respeito ao aspecto apriorístico das palavras, o qual é levado em conta nas 

relações intradiscursivas que as palavras estabelecem a cada enunciado. No uso linguístico e 

na construção de textos, os interlocutores ativam alguma estereotipia semântica e certos 

aspectos pré-textuais do léxico. Frente a isso, entendemos que elementos de ordem semântico-
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estereotípica são fatores determinantes da construção e identificação do significado 

constituído no enunciado (significado que não reproduz fielmente o significado pré-textual, 

pois se trata de um processo coerente a cada enunciado, pois, nos termos do Círculo de 

Bakhtin, a língua existe é no discurso e no enunciado concreto e real). Em suma, a 

significação/significado pode ser entendida como um conceito léxico-estereotípico 

determinante da carga semântico-referencial do léxico e em que se apoia o processo de 

referenciação, norteando, inclusive, o projeto de dizer do enunciador e a construção de 

sentidos do enunciado. 

Entendemos que o aspecto léxico-estereotípico do significado é levado em conta na 

significação discursiva que efetivamente ocorre no enunciado concreto. Isso, em certa 

medida, condiz com o fato de os interlocutores tomarem os objetos do mundo da realidade, de 

algum modo, como ponto de partida para o processo de referenciação, como procuramos 

argumentar no item 4.2.
271

 

Assumimos, portanto, que o significado é de ordem estereotípica fundado e construído 

a partir das propriedades dos objetos e coisas do mundo da realidade. Dessa forma, os itens 

lexicais e seus significados são adaptados ao texto de acordo com as relações entre os itens 

empregados, informações contextuais, interesses dos interlocutores, conhecimento de mundo 

e de língua. Esses fatores concernem ao emprego e são eles que atribuem um caráter situado 

ao significado, isto é, uma significação discursiva. 

 

O processo de significação implica a possibilidade de relação cossignificativa no 

emprego do léxico. Para Marcuschi (1998, p. 7), “a relação de co-significatividade se dá como 

uma relação léxico-semântica dos elementos linguísticos que constituem as relações 

anafóricas.”
272

 É possível que o significado ativado por um item lexical seja o mesmo ativado 

por esse mesmo item noutra ocorrência. Isto é, a cossignificação ocorre entre formas nominais 

repetidas. Por exemplo, o nome imigrante ativa um significado (um conjunto de propriedades 

específico) ao ser introduzido no texto e, ao ser repetido, ativa o mesmo significado. Assim, 

imigrante, terá sempre um só significado, provavelmente bem próximo da definição do 

dicionário (a qual se apoia nas propriedades dos objetos do mundo).  

                                    
271

 O emprego distingue os sentidos em vocábulos polissêmicos, como, por exemplo, em manga (fruta ou parte 

da camisa) ou em casa (casar (verbo) ou moradia ou parte da camisa / casa de botão), mas também distingue o 

sentido literal do sentido metafórico, como em estrada, que metaforicamente pode significar vida. 
272

 Por ora, podemos entender relações anafóricas como uma cadeia referencial-coesiva. Trataremos da anáfora 

no item 4.8. 
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Esse mesmo significado de imigrante é ativado por expressões do tipo (a) o imigrante 

documentado, (b) aquele imigrante no ônibus e (c) um imigrante de cor negra, o que permite 

dizer que há relação cossignificativa entre seus nomes-núcleo, mas não entre os SNs, pois os 

modificadores são “fortes” a ponto de impedir tal cossignificação. No todo, esses SNs não são 

cossignificativos; e é no todo que os SNs atuam semanticamente no enunciado. Assim os 

entenderemos na análise no capítulo 5. 

A progressão referencial constituída por itens lexicais diferentes (correferenciais
273

 ou 

não) sempre se caracteriza pela não-cossignificação (conforme a concepção léxico-

estereotípica). A sinonímia lexical absoluta não ocorre discursivamente. Assumimos, 

portanto, o pressuposto de que, na perspectiva da significação, todas as unidades lexicais são 

distintas entre si. Em síntese, a correferência não depende da cossignificação, e ambas são 

dissociáveis. A cossignificação não implica correferência. 

Isso não significa, porém, que diferentes nomes não possam ter significados 

semelhantes, o que, aliás, muitas vezes ocorre, considerando, por exemplo, a condição de os 

itens de uma cadeia referencial pertencerem a campos semânticos bastante próximos, senão a 

um mesmo campo. Na verdade, itens lexicais distintos podem “ter alguns traços em comum: 

tem-se, então, interseção referencial, algo como um caso particular de inclusão” (Milner, 

2003, p. 89). Exemplo disso é uma possível cadeia referencial constituída por passaporte, 

CPF e documento, em que cada item ativa um conjunto específico de propriedades/traços 

(cada item com um significado próprio) e, ao mesmo tempo, cada qual ativa propriedades que 

são comuns aos demais itens. Os três nomes estabelecem certa interseção semântica 

estereotípica. Outro exemplo de interseção é o que ocorreria entre homem, imigrante e 

haitiano, em que, semanticamente, um item é parte integrante do outro, tendo em conta as 

propriedades que cada item ativa. 

Uma cadeia referencial constituída por SNs em que há repetição do nome-núcleo com 

diferença nos determinantes e nos modificadores, como em um imigrante haitiano e aquele 

imigrante do Senegal, provoca-nos a questionar sobre a possível cossignificação entre os dois 

nomes-núcleo, sobretudo levando em conta a interseção referencial proporcionada pelos 

nomes-núcleo. A questão é que o elemento preposicionado do Senegal na segunda expressão 

imprime propriedades ao nome-núcleo que não condizem com as propriedades de haitiano da 

expressão anterior. O termo do Senegal leva a designar um objeto distinto do comumente 
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 Sobre a correferência trataremos no item 4.7. 
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designado pela primeira expressão: os termos haitiano e do Senegal provocam disjunção 

referencial. Esses exemplos mostram que a intersecção ocorre de forma variada e gradual. 

Considerando que cada item lexical possui/ativa uma carga semântico-referencial 

particular, que a cossignificação ocorre apenas em casos de repetição lexical e que os textos 

em geral têm como constituinte a diversidade lexical, tem-se como consequência que a 

progressão referencial e todo o texto caracterizam-se por significativa heterogeneidade 

semântica. Essa heterogeneidade diz respeito ao fato de um novo SN (quer devido ao nome-

núcleo, quer devido a determinantes ou modificadores) implicar novo significado, ainda que 

haja semelhança semântica entre os SNs. Ocorre relativa “homogeneidade semântica” no 

enunciado. 

 

Até aqui refletimos sobre a cossignificação entre formas nominais. Mas cabe-nos 

pensá-la, por exemplo, na relação correferencial entre nome e pronome
274

, como entre aquele 

imigrante e ele. Conforme Milner (2003), o pronome ele, nesse caso, ativa o significado de 

aquele imigrante e, por conseguinte, o adquire. Assim, para Milner (2003), quando fazem 

referência a um mesmo objeto, nome e pronome são cossignificativos. No entanto, a nosso 

ver, o pronome não poderia adquirir o significado de um nome quando empregado no 

discurso, submetendo-se a critérios diferentes daqueles a que são submetidos os nomes 

cossignificativos. Estamos usando como critério que o significado do léxico é estereotípico e 

pré-textual, o que deve valer tanto para o nome quanto para o pronome. Assim, a relação entre 

aquele imigrante e ele é não cossignificativa. Esse entendimento condiz, por exemplo, com 

Marcuschi (1998) e Marcuschi e Koch (2002), e assim tratamos a cossignificatividade: o que 

valerá para nossa análise no capítulo 5. 

 

4.7. Progressão referencial: a correferência, a remissão e a retomada 

 

Referenciação e progressão referencial são processos discursivo-textuais intimamente 

integrados, se não quase sinônimos. A referenciação implica introdução de um objeto no 

texto, que o objeto é designado minimamente uma vez. E introduzir o objeto significa realizar 

referenciação
275

. Esse mesmo objeto pode ser reativado por outro item lexical, constituindo 
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 Os pronomes dêiticos e os focalizados aqui – pronomes referenciais – provavelmente possuam certos 

aspectos que se imbricam. 
275

 Conforme o que expusemos anteriormente, referir é designar um objeto no texto mediante o uso de uma 

forma linguística – quer nominal, quer verbo-nominal, quer pronominal –, considerando esse objeto como 

entidade do texto, manipulável e dinâmico. O ato de referir, em princípio, não opera sobre um segmento textual 
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uma progressão referencial. A progressão referencial “diz respeito à introdução, identificação, 

preservação, continuidade e retomada de referentes textuais, correspondendo às estratégias de 

designação de referentes
276

 e formando o que se pode denominar cadeira referencial” 

(Marcuschi, 2008, p. 141). 

Uma das relações que pode ter a progressão referencial é a de correferencialidade. Mas 

não se trata de característica crucial e indispensável à relação entre duas ou mais formas 

linguísticas que integram uma cadeia referencial/coesiva, e sim uma característica possível, 

aceitável e também importante ao processo coesivo-referencial do texto. Esse entendimento é 

o que nos interessa aqui, o qual difere da postura, por exemplo, de Halliday e Hasan (1976) e 

de Milner (2003), autores para quem a relação correferencial é determinante na concepção de 

referência. 

A correferência é uma “remissão que retoma o referente como sendo o mesmo já 

introduzido (identidade de referentes); dá-se, no geral, com retomadas por repetição, 

sinônimos ou designações alternativas para o mesmo referente” (Marcuschi, 1998, p. 6), mas 

também por formas pronominais, por exemplo.  

Há dois aspectos a enfatizar. O primeiro é que o referente pode ser retomado 

correferencialmente submetendo-se a um novo ponto de vista (como já exposto no item 

4.4.1), agregando novas propriedades e/ou perdendo outras. O segundo aspecto é que a cadeia 

referencial pode constituir-se por elementos não-correferenciais; em que a relação entre tais 

elementos não é de retomada, e sim de remissão, de associação, do tipo classe-membro, todo-

parte.  

No entanto, mesmo no caso da repetição nominal – ainda que as expressões 

referenciais sejam enunciadas espacialmente próximas – não há necessariamente 

correferência. Isso porque o mesmo item lexical pode ser empregado com diferentes funções, 

principalmente quando ele é de caráter genérico ou possui uma carga semântico-referencial 

ampla e heterogênea, isto é, seu uso ativa uma das propriedades dentre aquelas que 

virtualmente lhe pertencem (o que remete ao conceito de significação exposto no item 4.6). 

Além disso, os interlocutores (não apenas o enunciador), orientando-se por elementos do 

contexto imediato ou amplo, em determinado discurso, podem atribuir ao léxico um papel e 

uma carga semântico-referencial particular – da ordem da (inter)subjetividade ou da metáfora, 

                                                                                                             
(estabelecendo relação metalinguística), mas sim sobre um objeto, indivíduo, coisa, evento. Isso ocorre seja 

introduzindo referente novo, seja reativando referente já dado. 
276

 A serem tratadas no item 4.8. 
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por exemplo – que diferenciaria as formas nominais repetidas quanto à referência. Assim, a 

correferência é apenas uma relação possível entre nomes repetidos.  

Portanto, para pensarmos sobre o processo coesivo e referencial precisamos de 

suportes teóricos para além do conceito de correferência, porque, com o conceito de 

referenciação, o que há é uma diversidade, de recursos linguístico-formais, de estratégias, de 

funções/papéis, na coesão tecida ao longo do enunciado/discurso. Acerca dessa questão, Costa 

(2000) observa: 

A sistematização das marcas formais relacionadas à apresentação e retomada 

dos referentes no discurso dentro de uma forma de ver o texto que incorpore 

as discussões de Mondada & Dubois tem como consequência a análise de 

formas de retomada dos referentes textuais para as quais o conceito de 

correferência é insuficiente. 

 

Frente a esse alerta, para examinarmos a progressão referencial na perspectiva 

cognitivo-discursiva do processo de referenciação faz-se necessário lançar mão de mais dois 

conceitos: o de retomada (sobretudo não correferencial) e o de remissão. São conceitos que 

podem nos ajudar a compreender a dinamicidade, instabilidade, estabilidade e continuidade 

(não linear) que caracterizam o enunciado e a referenciação.  

Há casos em que a identificação do objeto se limita à expressão referencial empregada 

e às informações cognitivas e contextuais a seu respeito, sem a necessidade de recorrer a 

outros itens nominais ou verbais do enunciado, independentemente de tal objeto ser reativado 

e redefinido ao longo do discurso. Isso pode ser observado, por exemplo, no início de uma 

notícia jornalística, em que o leitor identifica sem problemas o referente de determinado SN, 

mas também ao longo do texto, sobretudo quando se trata de assunto já do conhecimento 

enciclopédico e de mundo dos interlocutores. 

No entanto, na introdução de um objeto, sua identificação referencial pode ser 

informacionalmente dependente de outras formas lexicais (talvez designadoras de outros 

objetos) pontualizadas no cotexto, localizadas retrospectiva e prospectivamente. Esse “ato” 

(de não correferencialidade) de o item lexical em foco apontar para outro(s) em busca de 

informação, complemento e apoio referenciais configura-se como remissão, tipo de relação 

característica da progressão referencial. Isto é, “remeter é uma atividade de processamento 

indicial na co-textualidade” (Koch, 2002, p. 84) permeada por aspectos semânticos, 

pragmáticos, cognitivos, inferenciais, associativos ou de outro tipo.  

A remissão pode ocorrer como simples relação indireta e indicial, quando da 

introdução de um referente. Nesse caso, a atividade de remissão diz respeito às inferências 
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cotextuais (sobre as quais tratamos no item 4.5), visto que um item lexical remete a outro 

(busca informações) quando não possui autonomia semântico-referencial suficiente para 

satisfazer às necessidades do discurso. Isso não significa, porém, que remissão e 

inferenciação sejam intercambiáveis (Silva, 2006). Entendemos que inferência e remissão 

ocorrem de modo paralelo e conjunto: a inferência como informação obtida e a remissão 

como movimento de busca dessa informação. A remissão é uma atividade permeada por 

inferências, ou, remissão é, em certa medida, uma atividade inferencial. 

A remissão pode ocorrer também reativando um objeto introduzido no cotexto 

retrospectivo, no sentido de o objeto não se limitar à sua introdução, mas sim ser reativado 

agregando ou perdendo propriedades, fragmentando-se e redefinindo-se, de modo que os itens 

lexicais formam uma cadeia referencial. Nesse caso, a relação de remissão, caracteriza-se 

como retomada. 

A retomada pode ser total ou parcial, e os itens referenciais não estabelecerem 

necessariamente relação de correferência entre si. De acordo com Koch (2002, p. 84), 

“retomar é uma atividade de continuidade de um núcleo referencial, seja numa relação de 

identidade ou não.” Isto é, embora ocorra manutenção do núcleo referencial, ele pode 

reaparecer com modificações, correferencialmente ou não, como em haitianos que entraram 

pelo Acre[SN1] e vários haitianos alojados em Brasileia[SN2].  

Há também relações não correferenciais em que o núcleo referencial é retomado mas 

não mantido como núcleo. Por exemplo, quando o núcleo da primeira expressão (SN1) 

transforma-se em modificador do núcleo referencial da segunda expressão (SN2), como em os 

haitianos que entraram pelo Acre[SN1] e a chegada dos haitianos[SN2]. 

Essas atividades discursivas – referir, remeter, retomar – pertinentes para examinar a 

progressão referencial estabelecem entre si uma relação hierárquica. Conforme Koch (2002, 

p. 84): 

“. a retomada implica remissão e referenciação; 

. a remissão implica referenciação e não necessariamente retomada; 

. a referenciação não implica remissão pontualizada nem retomada.” 

E mais: a correferência implica retomada, remissão e referenciação. 

As atividades de referir, remeter e retomar
277

 são mecanismos intratextuais que 

facultam a construção de objetos e a progressão referencial. Sabemos que o referente, uma 

vez introduzido, pode ser retomado ou remetido por qualquer outra forma linguística, 
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 As indicações são de que essas atividades podem, metodologicamente, ser tomadas como instrumento de 

identificação da progressão referencial. 



223 

 

estabelecendo uma relação clara e explícita. Porém, pode não ocorrer retomada e a relação de 

remissão ser implícita, vaga, incerta. Nesse caso, entram em cena as inferências, o 

conhecimento de mundo dos interlocutores e as informações contextuais, para suprirem o 

papel da remissão, quase sempre de modo suficiente e necessário a cada discurso. Isso indica 

que as inferências, o conhecimento de mundo e as informações contextuais se juntam às três 

atividades acima no processo de referenciação em geral, mesmo que esses novos fatores 

tenham papéis menores ou relativamente distintos do que referir, remeter e retomar. 

Essas atividades discursivas remetem às relações intradiscursivas e interdiscursivas 

expostas no capítulo 2, baseado nos estudos do Círculo de Bakhtin. 

Essa contribuição do co(n)texto e do conhecimento de mundo diz respeito, por 

exemplo, ao ponto de vista do enunciador sobre o objeto em foco, à inserção histórico-social 

dos objetos de discurso na realidade dos sujeitos, à presença ou ausência de certos indivíduos 

(alheios à conversa) na interação enunciador–enunciatário, ao ambiente (espaço físico e 

social) propício para dizer ou não dizer algo, ao ambiente propício para tratar ou não tratar o 

referente de determinado modo. Em outras palavras, a carga semântico-referencial de cada SN 

é resolvida e projetada de acordo com as circunstâncias de cada enunciado, o que implica 

relações intradiscursivas e interdiscursivas (em termos bakhtinianos). Subjacente a essa 

postura há o pressuposto de uma noção de léxico concebido “menos como um dado limitado 

da língua e mais como um material constantemente retrabalhado no e pelo discurso”
278

 

(Mondada, 1997, p. 300, tradução nossa). 

Essas questões lançam luz sobre a continuidade referencial discursiva e tópica. 

Continuidade que resulta de dois fatores textuais que atuam de modo equilibrado e 

complementar: “repetição (retroação) e progressão. Remete-se a algo que já está, de alguma 

forma, presente na memória do interlocutor e acrescentam-se as informações novas, que, por 

sua vez, passarão também a constituir suportes para outras informações” (Koch, 2012, p. 

135). Nesse sentido, o exame do processo referencial por meio, por exemplo, dos conceitos de 

remissão e retomada é uma compreensão de como se dá a construção dos sentidos nos 

discursos em geral e nos enunciados únicos e concretos. Isso mostra a relevância de tais 

conceitos quando se trata de referenciação, pois referir, como destaca Marcuschi (2008, p. 

142), é uma atividade discursiva essencialmente criativa. 

A exposição feita até aqui aponta para o fato de a identificação de cadeias referenciais 

– mesmo que tenha seu conceito ampliado pelas noções de remissão e inferência – ser 
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 “moins comme un donné contraignant de la langue que comme un matériau constamment retravaillé dans et 

par le discours” (Mondada, 1997, p. 300). 
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insuficiente para examinar a referenciação que perpassa todo o texto, porque a progressão 

referencial nem sempre ocorre limitando-se a um referente com formas linguísticas 

pontualizadas (o que evidenciaria a linearidade). Há casos em que o referente é construído a 

partir, por exemplo, de uma sequência de inferências ou de inferências difusas no cotexto. 

Além disso, ocorre com frequência casos em que a progressão de um referente “cruza” com a 

de outro(s) referente(s) formando uma espécie de rede referencial progressiva tecida ao longo 

de todo o texto, a qual não pode ser explicada a partir do conceito e identificação de cadeias 

referenciais puramente. Não obstante essa observação, o conceito de cadeia referencial não 

deve ser descartado, visto que ele é muito útil na possível identificação da rede que 

postulamos existir. 

 

4.8. Estratégias linguísticas de referenciação
279

 

 

Muitos estudos – vários aos quais fazemos aqui referência – dão ênfase à questão 

anafórica das expressões referenciais, o que, aliás, não descartamos. No entanto, a nosso ver e 

para os fins desta pesquisa, mais importante do que pensar tais expressões no escopo da 

anáfora, é pensá-las no escopo da referenciação, o que coloca em foco a composição das 

expressões referenciais, entendendo-as como escolhas linguísticas estrategicamente 

realizadas. São estratégias linguístico-referenciais empregadas conforme o projeto de dizer do 

enunciador e com fins próprios a cada discurso, a partir das quais podemos perceber as ações 

dos atores sociais discursivamente envolvidos e elementos importantes da interação 

socioverbal estabelecida por eles. Entendemos – coerentemente aos postulados do Círculo de 

Bakhtin e da ACD – que as expressões referenciais revelam, ao menos em parte, a ideologia 

do enunciador e as relações de poder socialmente estabelecidas. Noutros termos, as formas 

linguísticas da referenciação são parte da materialização linguística das relações sociais de 

poder, abordadas no capítulo 3. 

Embora nosso foco seja a referenciação e (re)categorização de objetos, também a 

anáfora merece atenção, porque relações anafóricas dizem respeito à progressão referencial, à 

reavaliação, à mudança ou manutenção do referente no discurso. Além disso, a anáfora é 

tomada por nós como procedimento metodológico, isto é, em certa medida lançamos mão da 

anáfora para identificarmos como os interlocutores referem e categorizam os objetos. 
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 As expressões referenciais – que são escolhas do enunciador que se dão de forma coerente às orientações 

extratextuais e intradiscursivas – podem ser percebidas como parte do estilo (em termos bakhtinianos) do 

gênero discursivo e do estilo individual do falante/autor. 
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No processo referencial, muitas vezes uma opção que tem o enunciador é a elipse, 

caso em que o referente é de algum modo (re)ativado, mas sem um item lexical que lhe faça 

referência. E, tal como as demais estratégias, a elipse, muitas vezes, é empregada 

estrategicamente. Nesta pesquisa, sem ignorá-la, não a tratamos como uma estratégia 

específica, pois, em princípio, ela é intercambiável à maioria das estratégias, se não a todas.  

Neste item, focalizaremos especialmente os tipos de relação que SNs e formas 

pronominais estabelecem estre si no processo de referenciação e categorização de objetos, 

tendo em conta que, aos SNs e pronomes, voltam-se conteúdos (inclusive ideológicos) dos 

verbos e informações difusas do cotexto. Para tanto, retomaremos parte significativa dos 

conceitos expostos anteriormente, entre eles referenciação, (re)categorização, inferenciação, 

correferência, remissão e retomada. 

A seguir, as estratégias linguísticas de referenciação são agrupadas em três itens: 

Anáfora correferencial sem recategorização, Anáfora correferencial com recategorização e 

Anáfora não-correferencial (re)categorizadora. Procuraremos expor aqui o maior número 

possível de estratégias do português brasileiro, mesmo sabendo da impossibilidade de 

apresentá-las na sua totalidade, visto que os textos autênticos sempre revelam “novidades”. 

Desse modo, nossa exposição não passa de um quadro geral
280

, que tem a seguinte 

configuração: 

 

Anáfora 

Correferencial  Não correferencial 

Sem recategorização Com recategorização Com ou sem recategorização 

Repetição lexical Parassinonímia Papéis temáticos 

Pronome reativador de referente Hiperonímia ou hiponímia  Anáfora associativa 

Pronome indefinido ou numeral Termo genérico Esquema cognitivo 

Adjetivo Descrição especificadora Conhecimento textual 

– – Nominalização 

– – Pronominalização neutra 

– – Pronome introdutor de referente 

– – Rotulação metalinguística 
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 Para a elaboração desse quadro nos inspiramos especialmente em Koch (2004), Marcuschi e Koch (2002), 

Marcuschi (2005) e Cavalcante (2001, 2003). 
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4.8.1. Anáfora correferencial sem recategorização 

 

As estratégias aqui contempladas caracterizam-se pela indicialidade e pela explicitude 

do referente retomado. Por meio do elemento anafórico, o núcleo do antecedente é reativado 

de modo a não sofrer alteração substancial e a manter o referente sob a mesma categoria. O 

elemento antecedente é retomado correferencialmente com possibilidade de cossignificação, 

isto é, na repetição lexical há cossignificação, enquanto no uso da forma pronominal, mesmo 

com antecedente explícito, não há, conforme argumentamos no item 4.6. 

 

a) Repetição lexical 

Nessa estratégia, SN2 repete SN1, e a relação é de retomada total. Trata-se de uma 

repetição total que evidencia os aspectos de indicialidade, explicitude, correferência e 

cossignificação, os quais, em conjunto, garantem e proporcionam a manutenção do referente. 

Quanto à categorização, o uso de SN2 mantém o referente sob a mesma categoria em que se 

encontra em SN1. Não há recategorização.  

Esse é o caso, por exemplo, de o governo abaixo: 

Haitianos no Brasil temem que parentes não possam imigrar 

Anteontem, o governo anunciou que pretende facilitar a emissão de até cem vistos 

por mês diretamente na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. No entanto, o 

governo quer começar a expulsar aqueles que entrarem no país clandestinamente.281 

 

Poderíamos dizer que essa é uma das estratégias que tecem a “relação ideal” entre os 

elementos lexicais da superfície textual no sentido de proporcionar clareza ao texto, 

contribuindo para a homogeneidade semântico-referencial dos enunciados em geral, em 

contraponto com a heterogeneidade semântico-referencial predominante. 

Quanto à repetição parcial, a estratégia será outra. Por exemplo, entre imigrante do 

Haiti[SN1] e imigrante do Senegal[SN2] não há cossignificação, haja vista que o significado 

em questão não é apenas dos nomes-núcleo. Se são correferenciais, há recategorização, 

possivelmente SN2 corrigindo o uso de SN1. E ainda, SN1 e SN2 podem referir a pessoas 

distintas. 

 

b) Pronome reativador de referente (forma pronominal com antecedente explícito) 

Aqui, o elemento anafórico é um pronome que estabelece retomada correferencial com 

o referente de um SN. Esse pronome é ele, ela, nosso, dele, seu, tua, aquele, essa, o qual, o, a 
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 Excerto da notícia B1 do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 12/01/2012, p. A14. 
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(não só no singular, mas também no plural). Quanto à categorização, o uso do pronome 

mantem o referente do SN sob a mesma categoria. Não há recategorização.  

Quanto à cossignificação, ela não ocorre, pois, como já explicitamos no final do item 

4.6, a forma pronominal é desprovida de carga semântico-referencial e não absorve o 

significado do SN antecedente. Por exemplo: 

O governador do Acre, Tião Viana, descreve como “tragédia humanitária” o que seu 
estado está vivendo com a chegada de imigrantes ilegais do Haiti e de outros países 
– entre eles Senegal, Nigéria e República Dominicana. (Governador [...], 2013) 
 

Em geral, essa estratégia (particularmente a forma ele, ela) é de fácil interpretação e 

não causa menor problema discursivamente, salvo em ocorrência ambígua. Uma contribuição 

para tal facilidade de processamento é o fato de esse uso pronominal ocorrer de preferência 

quando o SN1 encontra-se relativamente perto. A esse respeito, Silva (2000, p. 195) observou 

em textos da fala cotidiana tipo entrevista, do Banco de Dados Linguísticos do VARSUL, que 

o uso do pronome ele/ela se dá, em geral, quando, entre o pronome e seu antecedente não 

ocorre nenhum outro elemento de outra cadeia referencial, o que reduz consideravelmente a 

possibilidade de ambiguidade pronominal.  

 

c) Pronome indefinido ou numeral 

O pronome indefinido (um, uns, uma, todos, tudo, entre outros) e o numeral também 

podem ser empregados como retomada correferencial. Muitas vezes, trata-se de uma escolha 

estratégica do enunciador ou de expressão de menosprezo e indiferença em relação ao objeto 

de discurso, ao outro. É o caso de tudo abaixo, que retoma haitianos. 

Governador do AM propõe que haitianos vão viver em Brasília 
[...] pede para o governo federal (...) levar tudo para Brasília. É, tem muitos 
apartamentos de deputados federais, bota os caras para morar lá", afirmou.282 
 

No texto a seguir ocorrem dois indefinidos (um e outro) como espécie de parte do SN 

retomado (dois caminhões). Isto é, ocorre correferencialidade parcial. 

Estavam dois caminhões voando. Até que um disse: - Peraí, caminhão não voa! Um 
deles caiu no chão mas o outro continuou voando. Por quê? R: Porque era caminhão-
pipa. (Piadas da Internet)283 
 

No uso do numeral também nem sempre ocorre correferencialidade total, ela pode ser 

parcial ou do tipo parte-todo. Os textos abaixo contém exemplos de referenciação por 
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 Excerto da notícia B4 do corpus de análise. Fonte: Folha de S. Paulo, 27/01/2012, p. A10. 
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 Exemplo copiado de Cavalcante (2003, p. 112). 
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numeral, em que 2 mil refere-se a 2 mil haitianos, enquanto 60% refere-se à parte de 2 mil 

haitianos. 

Difícil andar pelo centro de Curitiba e não ver um haitiano. Hoje, segundo 
estimativas da Pastoral do Migrante, há mais de 2 mil circulando pela cidade e pela 
região metropolitana, dos quais 60% homens com idade entre 20 e 40 anos. (Marins, 
2013)  

 

Brasil terá 50 mil imigrantes haitianos até o fim do ano 
Pesquisa da PUC Minas revela que 40% dos haitianos no Brasil têm curso médio e 
30% trabalham na construção civil (Maakaroun e Augusto, 2014) 
 

Trataremos esse tipo de estratégia como referência quantitativa. 

 

d) Adjetivo 

O adjetivo, com valor de substantivo, também opera como retomada correferencial. É 

o caso de último em:  

Vereadores renunciam ao mandato 
Após Lucílvio Girão (PL) renunciar ao mandato de vereador, na última quinta-feira, 
para assumir seu assento na Assembleia Legislativa, ontem foi a vez dos demais 
vereadores eleitos apresentarem suas cartas de demissão à Câmara Municipal de 
Fortaleza. O último a enviar o documento foi o Jaziel Pereira (PHS). (notícia – jornal 
Diário do Nordeste)284

 

 

Aqui, O último é um dos membros do grupo os demais vereadores. 

Outro caso é SN2 abaixo, em que o núcleo é o adjetivo primeira, que retoma 

correferencialmente SN1.  

Empresários vão ao Acre para contratar haitianos 
[...] A catarinense Fibratec[SN1], que fabrica piscinas, foi a primeira a viajar para 
conseguir mão de obra[SN2], escassa no Oeste de SC. “Fomos a trabalho para Rio 
Branco em março e descobrimos que havia gente procurando emprego”, diz Érico 
Tormem, sócio da empresa. 
Desde então, contratou 25. Ele[SN3] foi responsável pelas passagens e 
acomodação[SN4]. “Mesmo assim valeu a pena.” 
A Massas Romena, fabricante de alimentos do RS, deve contratar até 20 haitianos. 
“A mão de obra já não é abundante na região de Porto Alegre, e a demanda crescerá 
por causa das obras de infraestrutura e da Copa”, diz André Rosa, diretor da 
empresa. [...]285

 

 

Por vezes, o adjetivo é núcleo de novo SN que, no âmbito da sentença e do discurso, 

qualifica (fazendo papel de modificador) outro SN. Por exemplo, acima, o núcleo de SN4 é 

responsável, que, embora com valor de substantivo, qualifica o antecedente Ele, que, por sua 
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vez, correfere a Érico Tormem. A natureza de substantivo identificada em SN4 pode ser 

esclarecida acrescentando-lhe, por exemplo, um artigo definido: o responsável. 

Tanto o uso do pronome indefinido ou numeral quanto do adjetivo dão um caráter de 

vagueza na reativação do referente (sobretudo se focarmos na forma linguística), mas que se 

desfaz com a relação de retomada correferencial e com informações dos elementos 

modificadores e do cotexto. São casos de fácil processamento cognitivo-textual. 

 

4.8.2. Anáfora correferencial com recategorização 

 

As estratégias contempladas neste item (assim como as do item 4.8.3) constituem num 

conjunto variado, especialmente devido à diversidade de formas linguísticas com que a 

expressão referencial pode ocorrer, aos aspectos teóricos que lhe são inerentes e, sobretudo, 

ao processamento discursivo que envolve a relação anafórica. Essa diversidade linguística dos 

SNs tende à recategorização, ativação de novas propriedades e, muito provavelmente, 

reavaliação do referente. A relação entre SN1 e SN2 é de retomada correferencial com 

recategorização. A recategorização, quer na explicitude da formação linguística dos SNs, quer 

via inferências, está no ato de aspectualizar e refocalizar o referente ou de imprimir em sua 

construção novo atributo (subjetivo ou intersubjetivamente negociado), o que em geral diz 

respeito ao ponto de vista e ao projeto de dizer do enunciador. Quanto ao significado, a 

relação entre SN1 e SN2 é sempre não cossignificativa. 

Tratamos a anáfora correferencial com recategorização em quatro subtipos: 

parassinonímia, hiperonímia ou hiponímia, termo genérico e descrição especificadora. 

 

a) Parassinonímia 

Essa estratégia tem como característica principal a relação de “quase sinonímia” 

(parassinonímia, a qual se denomina também paráfrase) entre SN1 e SN2, predominando a 

natureza léxico-estereotípica dos SNs. A partir do princípio de que sinonímia absoluta não 

existe e de que itens lexicais distintos não possuem o mesmo significado (como destacado no 

item 4.6), nesta estratégia não ocorre cossignificação. Ao mesmo tempo, SN2 recategoriza o 

referente de SN1. 

O SN2, em relação ao antecedente, pode ser um novo nome-núcleo apenas ou um 

novo nome-núcleo acrescido de determinantes e modificadores também novos. Esses 

acréscimos formais podem ser fundamentais no processo referencial, considerando que 
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refocalizam e aspectualizam o referente, além de ativarem novas propriedades sob novo ponto 

de vista (com avaliação positiva ou negativa). 

Exemplo de parassinonímia ocorre no excerto abaixo, em que os cidadãos haitianos 

retoma haitianos, quase sem acréscimos em relação a suas propriedades. 

Brasil vai ampliar concessão de vistos para haitianos 
O ministro da Justiça disse que os cidadãos haitianos [...] terão prioridade no acesso 
aos serviços públicos. (Brasil [...], 2014)  
 

Essa estratégia pode ocorrer também como metonímia, em que o antecedente é 

reativado por seu “conteúdo”, seu “autor”, de modo a manter a continuidade referencial. Por 

exemplo: Acabei de ler Minerai noir. Não me canso de ler René Depestre, minha poesia 

haitiana preferida. 

Esse tipo de anáfora nominal exige dos interlocutores um conhecimento linguístico e 

de mundo, e uma atividade cognitivo-discursiva maiores do que a repetição lexical. Apesar 

disso, em geral a identificação do referente na parassinonímia não é complexa nem 

problemática ou ambígua. 

 

b) Hiperonímia ou hiponímia 

Nessa estratégia, SN2 é, em relação a SN1, um termo hiperônimo ou hipônimo, em 

que predomina a carga semântico-referencial estereotípica e pré-textual dos SNs. O referente 

de SN1 é retomado correferencialmente, mas SN2 ativa novas propriedades do referente. Isto 

é, há recategorização e não há cossignificação.  

Quanto ao hiperônimo, ele  

contém, em seu bojo, todos os traços lexicais do hipônimo. Por esta razão é 

que se pode afirmar que, na retomada por hiperônimo, tem-se um „menor 

grau‟ de recategorização, visto que a carga semântica do hiperônimo, ao ser 

usado anaforicamente, se „ajusta‟ ao antecedente, ou seja, selecionam-se 

apenas aqueles de seus traços que a ele se ajustam (Koch, 2004, p. 248). 

 

Por exemplo, entre carros e veículos em: Centenas de haitianos cruzam o Peru em 

carros fretados, mas nem sempre os veículos estão em boas condições de viagem. 

No uso de um hiperônimo como retomada correferencial, o enunciador pode 

estrategicamente preferir um hiperônimo imediato ou um mais distante na escala 

hiperonímica. Tanto um quanto o outro ativam propriedades mais ou menos específicas à 

orientação argumentativa e ao seu projeto de dizer. Assim, atentar para o grau de hiperonímia 

do termo mobilizado pode significar muito na análise dos enunciados concretos. 
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Hiperonímia/hiponímia e repetição lexical são, em certa medida, intercambiáveis. Um 

dos principais motivos para o emprego do hiperônimo/hipônimo como retomada 

correferencial (especialmente no texto escrito), segundo Apothéloz e Chanet (2003, p. 162), 

“é a pressão exercida pela norma, a qual proscreve, na escrita, a repetição à curta distância de 

uma mesma palavra. A escolha de um termo superordenado (hiperônimo) constitui, assim, 

uma das soluções que permitem evitar a repetição.” Esse critério a que submete o enunciador 

de dada escrita deve ser relativizado com o gênero discursivo em que se insere, pois cada 

situação comunicativa pode fazer mobilizar recursos linguísticos específicos. 

A norma proscreve também casos em que a retomada de um hiperônimo (SN1) por um 

hipônimo (SN2) torna o enunciado ambíguo, como ocorre na possível construção: Haitianos 

gastam muito dinheiro para chegarem ao Acre. Agora os reais não os permitem chegar a 

São Paulo.  

Mas o hipônimo na posição de SN2 tem sua importância textual-discursiva. Trata-se 

de uma anáfora especificadora, que ocorre, por exemplo, quando o enunciador se vê na 

necessidade de refinar a categorização anterior do referente, ou seja, o hipônimo “permite 

trazer, de forma compacta, esclarecimentos ou especificações a respeito do objeto-de-

discurso” (Koch, 2004, p. 249).  

 

c) Termo genérico 

Essa estratégia é uma retomada correferencial realizada por meio de nomes genéricos, 

como pessoa, indivíduo, cara, criatura, material, produto, elemento, coisa e negócio. Um 

termo é mais genérico do que outro, o que torna a genericidade um aspecto gradual. Assim, o 

emprego de um termo mais genérico ou menos genérico pode ser estratégia discursiva do 

enunciador. 

A diferença do termo genérico para o hiperônimo está, basicamente, no fato de a 

relação hipônimo–hiperônimo estar inscrita no léxico, isto é, ser léxico-estereotípica, 

enquanto o termo genérico não se apega tanto à estereotipia lexical. 

Aqui, a carga semântico-referencial é do nome-núcleo. Embora determinante(s) e/ou 

modificador(es) possa(m) ser usado(s), esses não são determinantes no processo referencial 

(caso contrário, a estratégia se tornaria descrição especificadora, que veremos abaixo). A 

recategorização do referente ocorre em função sobretudo do nome-núcleo. Por exemplo, o uso 

de os caras[SN2] como retomada de haitianos[SN1], em: 

Governador do AM propõe que haitianos[SN1] vão viver em Brasília 
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[...] pede para o governo federal (...) levar tudo para Brasília. É, tem muitos 
apartamentos de deputados federais, bota os caras[SN2] para morar lá", afirmou.286

 

 

Há no uso de SN2 uma generacidade que revela menosprezo aos sujeitos referidos, o 

que se constrói referencialmente também por inferências cotextuais: a posição tomada pelo 

enunciador face aos sujeitos. 

 

d) Descrição especificadora 

Aqui, o SN2 retoma um referente já conhecido, refocalizando-o com novos aspectos e 

quase sempre lhe imprimindo nova avaliação, positiva ou negativa. Essa estratégia implica 

recategorização do referente, dado o novo olhar que lhe é lançado a partir de novas 

propriedades, sejam elas estereotípicas ou “inusitadas”, da ordem do mundo da experiência ou 

do contexto situacional, de ordem da inferência, da (inter)subjetividade ou intencionalmente 

atribuídas pelo enunciador. Com o uso dessa estratégia, em geral, não ocorre manutenção 

plena do referente, pois, ao refocalizá-lo, a tendência é que ele seja redirecionado 

modificando sua carga semântico-referencial, seja ganhando ou perdendo propriedades. Para 

tanto, o enunciador realiza escolhas linguísticas coerentes ao seu projeto de dizer e à interação 

verbal estabelecida, tendo os modificadores do nome-núcleo grande relevância. 

Essa estratégia auxilia os interlocutores na construção do sentido do texto e pode 

ocorrer com diferentes objetivos, dentre os quais podemos apontar a partir de Cavalcante 

(2003, p. 110) e Koch (2004, p. 252): 

a) acrescentar informações de algum modo relevantes, particularizando o referente; 

b) enfatizar determinadas propriedades do referente relevantes ao evento discursivo;  

c) enfatizar a avaliação (positiva ou negativa) acerca do referente; 

d) apresentar ao enunciatário crenças, atitudes e opiniões acerca do referente 

(próprias do enunciador ou pertencentes a uma outra voz presente no enunciado);  

e) apresentar, com variados propósitos, fatos relativos ao referente que o enunciador 

julga desconhecidos do enunciatário. 

Desse modo, a descrição especificadora não é uma estratégia para simplesmente 

retomar o referente e mantê-lo em foco no texto, mas sobretudo para aspectualizar, refocalizar 

e reavaliá-lo, para recategorizá-lo, para redirecioná-lo enfatizando determinada(s) 

propriedade(s), para conduzi-lo conforme os interesses do enunciador (ou dos interlocutores) 

em dada interação verbal. Tudo isso acontecendo na quase independência do cotexto, pois 

cabe ao nome-núcleo e modificadores, “sempre novos”, revelarem as “novidades” sobre o 
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referente, as intenções e o ponto de vista do enunciador. No entanto, inferências co(n)textuais 

podem, em grau variado, fazerem parte da interpretação de SN2 e da sua relação com SN1. 

Um exemplo dessa estratégia é o SN2 abaixo, que retoma SN1 correferencialmente, 

acrescentando informações relevantes sobre o referente.  

Governador do AM propõe que haitianos[SN1] vão viver em Brasília 
O governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), sugeriu anteontem que o governo 
federal abrigue em "apartamentos de deputados federais", em Brasília, os imigrantes 
haitianos que entraram ilegalmente no país pela fronteira amazônica[SN2].287 
 

Semelhantemente, ocorre neste excerto: 

Brasil vai ampliar concessão de vistos para haitianos 
O ministro da Justiça disse que os cidadãos haitianos que entrarem no Brasil de 
forma regular terão prioridade no acesso aos serviços públicos. (Brasil [...], 2014) 
 

Há casos em que a descrição especificadora é de uso mais simples, por exemplo, entre 

um imigrante do Haiti[SN1] e um imigrante do Senegal[SN2], considerando a possibilidade 

de SN2 se realizar como correção de SN1. Denominaremos esse tipo de SN2 como descrição 

especificadora simples. 

Há casos em que a descrição tem como nome-núcleo um termo genérico, o qual tem 

seu grau de genericidade consideravelmente reduzido, devido às informações especificadoras 

dadas pelo(s) modificador(es). Isso ocorre, por exemplo, nos SNs destacados abaixo. A saber: 

Situação humanitária dos refugiados haitianos[SN1] continua sem solução 

[...] depois do fechamento do galpão que abrigava os refugiados na pequena cidade 

acreana de Brasileia[SN2], eles estão sendo enviados diretamente para a capital Rio 

Branco e logo em seguida rumo a outros estados, especialmente São Paulo. [...] 

A cheia dos rios da região deixou o Acre isolado nos últimos meses, impossibilitando 

o deslocamento dos imigrantes para outras regiões e aprofundando a já degradante 

situação do galpão que lhes servia de abrigo[SN3]. (Situação [...], 2014)  

 

Ainda sobre a composição linguística dessa estratégia, em geral o nome-núcleo é 

determinado por artigo definido, o que remete às considerações sobre descrição definida de 

Marcuschi e Koch (2002), Koch (2004) e Cavalcante (2003), entre outros trabalhos. O uso de 

artigo definido + nome é a forma clássica de retomar um referente conhecido. Mas também 

outros determinantes podem fazer o “mesmo” papel, como o pronome demonstrativo e o 

artigo indefinido. O uso de artigo indefinido + nome é explorado, por exemplo, por Cunha 

Lima (2003), que trata esse tipo de SN como descrição indefinida. De acordo com a autora, 

“um uso do indefinido parece dar mais destaque para o aspecto novo contido na 

recategorização [...], ou seja o aspecto novo da informação é posto em relevo”. Soma-se a 
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 Excerto da notícia B4 do corpus de análise. Fonte: Folha de S. Paulo, 27/01/2012, p. A10. 
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essa força do indefinido o caráter de paráfrase que tem essa estratégia. “A paráfrase também 

parece favorecer acima de tudo o aspecto de novidade, o nome-núcleo é reativado e novas 

predicações são aplicadas sobre ele” (Cunha Lima, 2003, p. 139). 

Somente nos trabalhos recentes em Linguística Textual o uso do artigo indefinido em 

posição de SN2 tem recebido atenção. Até então, reconhecia-se apenas a concepção clássica 

segundo a qual o artigo indefinido é usado para introduzir um referente e não para retomá-lo. 

Aqui queremos também tratar seu uso na retomada correferencial, em que se ativam 

propriedades novas de um referente velho.  

 

4.8.3. Anáfora não-correferencial (re)categorizadora 

 

As estratégias – denominadas Anáforas Indiretas (AIs) – agrupadas neste item têm em 

comum a ausência de retomada correfencial. Aqui, o elemento anafórico introduz referente 

novo (em geral, como se já fosse conhecido) e estabelece relação de remissão a uma “âncora” 

do cotexto. Essa “âncora” pode ser SN, verbo ou informações difusas, que mobilizam 

conhecimento de mundo e trabalho cognitivo e textual. Nesse processo, as inferências, em 

maior ou menor grau, têm grande relevância.  

Pode ou não ocorrer recategorização. Sua ausência se dá em casos, por exemplo, de a 

construção referencial de SN2 depender apenas de inferências indiretas cotextuais. Quando 

ocorre, a recategorização aparece de forma relevante, dando os modificadores do nome-

núcleo contribuição substancial para a referenciação e para o projeto de dizer do enunciador.  

A cossignificação também é possível, visto que nomes iguais podem referir objetos 

distintos, embora aqui cossignificação não seja aspecto relevante.  

As AIs envolvem diferentes tipos de relação anafórica, que pode ser de base léxico-

semântica, cognitivo-conceitual, inferencial-textual. Anáfora indireta (AI) é um termo amplo 

que envolve diferentes formações de SNs e diferentes tipos de relações textuais na construção 

referencial do elemento anafórico, para o qual se admite não só SN definidos, mas também 

SN indefinidos e pronomes.  

Quanto ao antecedente, ele é um elemento-fonte que pode ser tanto um item lexical 

pontualizado (nome, verbo, advérbio, por exemplo) quanto informações difusas no cotexto, 

isto é, “uma „expressão-âncora‟ ativa significados desencadeando inferências potenciais ou 

relações possíveis nem sempre lexicalizadas, mas situadas no texto” (Marcuschi, 2005, p. 95). 

Tais itens lexicais e inferências podem estar no cotexto retrospectivo ou prospectivo.  
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De modo geral, a AI tem “duas funções referenciais textuais: a introdução de novos 

referentes (até aí não nomeados explicitamente) e a continuação da relação referencial global” 

(Marcuschi, 2005, p. 59). 

A partir de Schwarz (2000), Marcuschi (2005, p. 60) elenca as seguintes 

características da AI, pelas quais nos orientamos: 

a) a inexistência de uma expressão antecedente ou subsequente explícita para 

retomada, e presença de uma âncora, isto é, uma expressão ou contexto semântico 

base decisivo para a interpretação da AI; 

b) a ausência de relação de correferência entre a âncora e a AI, dando-se apenas uma 

estreita relação conceitual; 

c) a interpretação da AI se dá como a construção de um novo referente (ou conteúdo 

conceitual) e não como uma busca ou reativação de referentes prévios por parte do 

receptor; 

d) a realização da AI se dá normalmente por elementos não pronominais, sendo 

menos comum sua realização pronominal. 

Frente à variedade de realização da AI, cabe tratar dos seus tipos, levando em conta a 

relação entre o elemento anafórico e a respectiva âncora. Para Marcuschi (2005, p. 61), há 

dois tipos básicos de AI: os semanticamente fundados e os conceitualmente fundados. Os 

primeiros “exigem estratégias cognitivas fundadas em conhecimentos semânticos 

armazenados no léxico (mais especificamente ligadas a âncoras lexicais precedentes)”. Os 

segundos  

exigem estratégias cognitivas fundadas em conhecimentos conceituais 

baseados em modelos mentais, conhecimentos de mundo e enciclopédicos 

(mais especificamente vinculados ao modelo de mundo textual presente no 

co(n)texto) e mais ligados a processos inferenciais gerais (Marcuschi, 2005, p. 

61). 

 

Os tipos semanticamente fundados se subdividem em papéis temáticos verbais e 

anáfora associativa. Os tipos conceitualmente fundados, em esquemas cognitivos e modelos 

mentais, inferências ancoradas no modelo textual, nominalização e pronomes introdutores de 

referente. Embora possamos apontar casos típicos de cada uma das classificações, não há uma 

fronteira exata que distancia ou diferencia um tipo do outro, o que ocorre no processamento 

textual é um imbricamento de conhecimentos léxico-estereotípicos com conhecimentos 

cognitivo-conceituais e discursivos conforme a particularidade de cada AI. 
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A seguir, trataremos desses subtipos com a seguinte nomenclatura: papéis temáticos, 

anáfora associativa, esquema cognitivo, conhecimento textual, nominalização, 

pronominalização neutra, pronome introdutor de referente e rotulação metalinguística. 

 

a) Papéis temáticos (argumento verbal) 

Esta estratégia refere-se a papéis determinados pelos verbos. Os papéis mais comuns, 

conforme Ilari (2001a, p. 131), são 

o agente (indivíduo que tem a iniciativa da ação, que tem controle sobre a 

realização da ação); o alvo (indivíduo ou objeto diretamente afetado pela 

ação); o instrumento (o objeto de que o agente se serve para praticar a ação); o 

beneficiário (o indivíduo a quem a ação traz proveito ou prejuízo); o 

experienciador (o indivíduo que passa pelo estado psicológico descrito pelo 

verbo). 

 

Nem sempre os papéis temáticos são explicitamente preenchidos. Isso pode se dar pelo 

fato de a informação elidida ser conhecida e de fácil recuperação, ou, ainda, quando o objeto 

relativo a tal papel é, na situação discursiva ou na concepção do enunciador, “irrelevante” à 

construção referencial e discursiva. Mas pode ser também que tal elisão ocorra por escolha do 

enunciador que, propositalmente, quer enfatizar determinado referente e manter oculto outro. 

Os enunciados a seguir são construções com papéis temáticos elididos. 

1) Natal é celebrado com música tradicional em praça
288

 

2) Haitianos no Brasil temem que parentes não possam imigrar
289

 

3) Haitiana conta o medo que passou nas mãos de atravessadores bolivianos até 

conseguir entrar ilegalmente no Brasil, pelo Acre (grifos do original)
290

 

Os enunciados 1 e 2 são títulos de notícia, enquanto o enunciado 3 é a linha fina de 

uma notícia, cujo título é Nas garras dos coiotes.  

No enunciado 1, construído em voz passiva, há omissão/elisão do agente, que pode ser 

facilmente identificado logo no início da notícia, a saber: O grupo de aproximadamente 900 

haitianos que está instalado provisoriamente em Brasileia, no Acre.  

No enunciado 2, constituído de oração principal e oração subordinada substantiva 

objetiva direta, há omissão do local de destino (o alvo) do sujeito da segunda oração. Apesar 

disso, é facilmente identificável no texto para onde os parentes querem ou devem imigrar: o 

Brasil. 
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 Excerto da notícia A4b do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 26/12/2011, p. A11.  
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 Excerto da notícia B1 do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 12/01/2012, p. A14. 
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 Linha fina da notícia A5 do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 28/12/2011, p. A14. 
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No enunciado 3, é elidido o sujeito a quem a haitiana conta o medo, ou seja, é elidido 

o beneficiário. Trata-se de uma informação relevante na produção do texto (e da prática 

discursiva), pois a haitiana conta à/ao repórter o que viveu para, em seguida, a/o repórter 

produzir a notícia (isto é, sem sua ação de contar não se produziria a notícia). Por inferências 

contextuais sabe-se facilmente a quem a haitiana conta algo. No entanto, é uma informação 

irrelevante no consumo da notícia, diferentemente do que ocorre na leitura dos enunciados 1 e 

2. A propósito, a própria linha fina da notícia (com os referentes nela explicitados) já aponta 

para os elementos importantes na sua interpretação. 

Muitas vezes o referente de determinado papel temático tem de ser inferido para a 

construção de outro(s) referente(s). Como processo natural dos textos em geral, neles há 

cadeias referenciais que sequenciam pessoas, coisas, ações, estados de coisas, entre outros 

objetos de discurso. “Essas cadeias quase sempre são lacunosas, exigindo conhecimentos 

comuns, partilhados, situativos etc. para preenchimento” (Marcuschi, 2005, p. 91). Essa 

observação é válida não somente para o preenchimento ou não de papéis temáticos, mas para 

a referenciação e a anáfora em geral. 

 

b) Anáfora associativa 

A Anáfora Associativa (AA) tem recebido teoricamente dois tratamentos diferentes, 

denominados concepção ampla e concepção restrita. A distinção entre ambas diz respeito ao 

aspecto formal do SN2 e, consequentemente, à relação de associatividade de SN2 com SN1. 

A escolha das formas linguísticas resulta em mudança na associatividade dos termos, de modo 

a formação linguística dos SNs desempenhar importante papel na definição da AA. 

Na definição ampla, o SN2 pode ser composto de nome-núcleo determinado por artigo 

indefinido ou por demonstrativo. Além disso, “a definição abrangente acolhe todo pronome 

anafórico indireto e todo demonstrativo anafórico indireto como anáfora associativa, enquanto 

a definição restrita proíbe um agrupamento como esse, reconhecendo somente como anáfora 

associativa possível o SN com artigo definido” (Kleiber, Schnedecker e Ujma, 2003, p. 8-9). 

Assumimos neste estudo a concepção restrita, seguindo, por exemplo, Kleiber (1994, 

2001), para quem a AA é um fenômeno de ordem léxico-estereotípica (semântico-lexical, 

portanto). O estudo de Kleiber (2001) é resenhado por Ilari, Buin e Zanin (2003), resenha da 

qual, em parte, nos valemos a seguir. 

No caso típico de AA, SN1 refere a um todo e SN2 a uma parte desse todo, em relação 

não correferencial. Há entre ambos os SNs relação de meronímia, que ocorre como 

ingrediência, ou seja, um referente é tipicamente ingrediente do outro, como, por vezes, nos 
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casos de metonímia. Um aspecto é que os núcleos de SN1 e de SN2 quase sempre pertencem 

ao mesmo campo lexical. É o que ocorre em: Foi encontrado na rua um passaporte do 

Haiti[SN1]. A foto[SN2] não parecia ser de nenhum dos haitianos do alojamento. Aqui, foto 

é ingrediente de passaporte. 

Quanto à composição de SN2, tipicamente o nome-núcleo é determinado por artigo 

definido. Para Kleiber (2001), o artigo definido é um ingrediente essencial, cuja presença no 

SN2 ressalta o fato de seu referente ser apresentado como conhecido, além de atribuir-lhe um 

grau de acessibilidade determinado, diferente do que ocorre se SN2 contém um pronome ou 

um demonstrativo (Ilari, Buin e Zanin, 2003, p. 357). Assim, o recurso da meronímia tem a 

vantagem de acolher vários casos em que a relação parte–todo é de fácil processamento e 

reconhecida sem problemas, como o citado acima.  

No entanto, essa estratégia ocorre também com SN2 de outra formação. Kleiber (1994, 

2001) considera o artigo indefinido como determinante do elemento anafórico, mas sem fugir 

da “aura” do definido. A regra é o emprego do definido. Os casos em que ocorre indefinido 

“são na verdade a exceção que confirma a regra, porque se interpretam por um raciocínio que 

obriga por estabelecer o artigo definido e acaba por qualificar o indefinido como um 

partitivo” (Ilari, Buin e Zanin, p. 356). Por exemplo: O policial observou o passaporte[SN1]. 

Uma das páginas[SN2] continha uma rasura estranha. O uso de uma das ocorre 

adequadamente porque o passaporte contém várias páginas, que poderiam noutro contexto 

linguístico ser referidas por as páginas, confirmando a regra. A relação de 

meronímia/ingrediência se estabelece em ambos os casos.
291

 

Na AA, há recategorização, pois a categoria de SN2 não é a mesma de SN1. E mais, o 

referente de SN2 pode ser avaliado positiva ou negativamente. Nos exemplos acima é 

possível imaginar como SN2 o uso de a foto bem produzida ou de a foto do sujeitinho (nesse 

caso, pejorativamente) e de uma das páginas cheia de registros positivos ou de uma das 

páginas que trazia um carimbo indesejável. 

Na concepção restrita, portanto, a AA orienta-se pelos seguintes aspectos: 

a. SN2 é, preferencialmente, determinado por artigo definido;  
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 A restrição formal não recai apenas no SN2, mas também no SN1. Há sobre o antecedente um caráter de 

indefinitude. Kleiber defende que “o antecedente que melhor ilustra a natureza da AA é do tipo um N. O 

antecedente indefinido é apropriado para estabelecer uma ponte estereotípica entre o antecedente e a expressão 

anafórica, pois carrega uma informação que não é individualizada. Dessa maneira, a saturação se dá pelo 

conhecimento estereotípico proporcionado pelo antecedente, e não pelo conhecimento dos referentes, que não é 

necessariamente acessível a todo intérprete do texto. O uso do indefinido exclui o estabelecimento de relações 

de conhecimentos particulares, pressupondo uma relação genérica que faz com que o referente seja 

compreendido por qualquer intérprete, bastando para isso a forma linguística” (Ilari, Buin e Zanin, 2003, p. 

360-1). 
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b. SN2 introduz referente novo, em geral apresentado como conhecido;  

c. no cotexto retrospectivo há, preferencialmente, um SN indefinido que serve de 

âncora para SN2, isto é, SN1 fornece inferências para a referenciação de SN2; 

d. a relação ou “ancoramento” é de base léxico-estereotípica; 

e. a relação entre SN1 e SN2 é de ingrediência e de não correferencialidade. 

Tais aspectos indicam, portanto, que a associatividade envolve inferências (de baixo 

grau), conhecimento de língua, conhecimento de mundo, trabalho cognitivo-discursivo. No 

caso das inferências, elas dizem respeito à estereotipia lexical, isto é, “ao contrário das 

anáforas indiretas em geral, que podem mobilizar os conhecimentos mais variados, as AAs 

mobilizam sempre inferências de um tipo muito particular, cujo fundamento é, num sentido a 

ser esclarecido, lexical-estereotípico” (Ilari, Buin e Zanin, p. 357). 

 

c) Esquema cognitivo 

Essa estratégia é um tipo de anáfora que se funda em conhecimentos de mundo 

cognitivamente armazenados, os quais fazem parte da nossa memória de longo prazo e são 

representados no enunciado concreto por modelos mentais, comumente chamados de frames 

(enquadres), cenários, esquemas e scripts. Desse modo, a referenciação ocorre como atividade 

cognitivo-textual. 

Um esquema cognitivo (modelo mental) implicitamente disponibiliza no texto vários 

elementos passíveis de ativação, alguns são ativados no SN2, muitos não. O objeto 

introduzido por um SN2 insere-se no modelo mental previamente ativado por um ou mais 

itens lexicais [SN1], com o qual (ou os quais) SN2 estabelece relação indireta. Na verdade, 

SN1 dá suporte (servindo-se de âncora) à referenciação do objeto introduzido por SN2.  

Nesse tipo de estratégia, ocorre, de algum modo, relação associativa, mas não léxico-

estereotípica como no caso de AA. Nos modelos mentais ativam-se conhecimentos 

conceituais armazenados na memória, enquanto na AA ativam-se conhecimentos semânticos 

lexicalizados. A distinção entre os dois tipos de associação não é clara nem rígida, trata-se de 

uma fronteira tênue. 

 

d) Conhecimento textual 

Aqui, o trabalho cognitivo é maior do que no caso anterior. Esse subtipo de AI, em 

geral, tem como âncora informações explicitadas no cotexto retrospectivo, mas tais 

informações, muitas vezes, apenas dão indícios para a referenciação do SN introdutor de 

objeto, o que exige sobremaneira mobilizar inferências co(n)textuais. Trata-se de uma anáfora 
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fundada “em conhecimentos retrabalhados por estratégias inferenciais maximizadas pelo 

conjunto de conhecimentos textuais mobilizados” (Marcuschi, 2005, p. 64).  

 

e) Nominalização 

Para essa estratégia Marcuschi e Koch (2002) empregam o termo nominalização, 

enquanto Cavalcante (2001, 2002) e Apothéloz e Chanet (2003), por exemplo, empregam 

nomeação. São termos intercambiáveis que aqui usamos indistintamente. 

Entende-se “como nomeação a operação discursiva que consiste em referir-se por 

meio de um sintagma nominal, a um processo ou estado que foi anteriormente expresso por 

uma proposição” (Apothéloz e Chanet, 2003, p. 132). A característica principal dessa 

estratégia consiste em dar a um conjunto de informações (chamadas informações-suporte) um 

estatuto discursivo que até então ele não tinha: um estatuto de objeto de discurso. Trata-se de 

um novo objeto de discurso, ainda que o núcleo referencial da nomeação implicitamente já se 

faça presente nas informações-suporte. 

Nessa estratégia, em geral, o elemento anafórico é um nome deverbal. No entanto, “a 

expressão lexical [...] não é necessariamente um derivado morfológico do verbo empregado 

na proposição que forneceu as informações-suporte” (Apothéloz e Chanet, 2003, p. 136-7). 

Aliás, há casos em que inexiste na língua um nome derivado disponível, necessitando, assim, 

do emprego de forma supletiva: nome não deverbal que cumpre o mesmo papel do nome 

deverbal. 

No caso típico de nomeação, o núcleo do SN é um nome que quase sempre possui 

carga semântico-referencial condizente com as informações-suporte, e a relação se estabelece 

no sentido de nomear um conteúdo implicitado.
 
 

Em geral o nome-núcleo tem como determinante um artigo definido ou um pronome 

demonstrativo e, por vezes, é seguido de modificadores. Assim, com a nominalização pode-se 

imprimir na continuidade referencial uma avaliação positiva ou negativa sobre o objeto de 

discurso erigido, contribuindo para a orientação argumentativa do texto. Na verdade, a 

nomeação “pode dar ao enunciador a oportunidade de manifestar sua subjetividade ou de 

repetir a de outrem” (Apothéloz, 2003, p. 72). 

Por vezes, usam-se na nominalização termo hiperônimo ou nome semanticamente 

vago
292

 (caracteristicamente nome não deverbal), mesmo que exista disponível na língua um 
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 O uso do hiperônimo e do nome semanticamente vago tratado aqui difere do uso que têm na Retomada por 

hiperonímia ou hiponímia e na Retomada por termo genérico, expostas no item 4.8.2. Anáfora correferencial 

com recategorização, em que a relação anafórica ocorre entre dois SNs correferenciais explicitados no cotexto. 
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nome deverbal. Há razões para que o enunciador opte por essas formas e há efeitos no 

processo referencial. A partir de Apothéloz e Chanet (2003) podemos considerar: 

a) para evitar a repetição entre a base lexical do verbo e a do nome deverbal, 

principalmente quando próximos no texto, opta-se por um hiperônimo. Esse 

mecanismo é pouco recorrente na fala cotidiana, tipo de texto em que a repetição 

(deverbal) é muito frequente; 

b) há casos em que o hiperônimo reagrupa sob um mesmo nome vários processos 

introduzidos por uma sucessão ou coordenação de proposições, operando, assim, 

uma globalização (sumarização) de informações em um só objeto de discurso. 

Segundo Apothéloz e Chanet (2003, p. 165), “parece que este resumo por um 

hiperônimo é facilitado quando o cotexto anterior já comporta substantivos 

predicadores: a nomeação pode, então, englobar, sob um referente único, 

informações transmitidas por uma proposição e objetos designados por SNs 

deverbais”; 

c) há casos em que o processo/estado a ser nomeado apresenta certa complexidade, a 

ponto de dificultar a inserção de um nome com carga semântico-referencial 

explícita e/ou concernente ao item verbal das informações-suporte. Assim, opta-se 

por um nome semanticamente vago, ou semanticamente quase nulo (nos termos 

de Apothéloz e Chanet, p. 163), como, por exemplo, negócio, ideia, coisa
293

. 

Como efeito dessa solução, acentua-se o uso de predicações (adjetivo, elemento 

preposicionado, oração relativa) vinculadas ao nome. Ou seja, as propriedades 

complementares atribuídas ao referente tornam-se ainda mais importantes e 

caracterizadoras do referente, pois, uma vez que o nome-núcleo é vago, cabe às 

predicações revelar as propriedades a serem enfatizadas e a avaliação atribuída ao 

referente. 

Há casos de nomeação em que, entre as informações-suporte e o elemento anafórico, 

ocorre transformação de um processo específico em um processo genérico. Isto é, o referente 

do elemento anafórico é genérico em relação ao referente que ele faz emergir das 

informações-suporte. Para tanto, em geral, emprega-se um nome não deverbal, mesmo que 

haja um deverbal disponível na língua. Assim, o nome usado pode ser semelhante ou igual ao 

usado na estratégia termo genérico (por exemplo, questão, fato, hipótese, ocorrência), mas há 
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 Apothéloz e Chanet (2003, p. 163) observam que “esta operação apresenta a vantagem suplementar de evitar 

um recurso a um pronome demonstrativo, solução [...] estigmatizada pela norma, pelo menos na escrita”. Em 

geral são intercambiáveis o nome deverbal, a forma supletiva, o nome semanticamente quase nulo e o pronome 

demonstrativo (pronominalização neutra). 
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uma diferença substancial entre ambas que diz respeito à relação entre SN2 e o antecedente: 

enquanto a nominalização remete a uma proposição ou informação-suporte, o termo genérico 

retoma correfencialmente o objeto de um SN antecedente. 

 

f) Pronominalização neutra 

Concordamos com Apothéloz e Chanet (2003, p. 134): “um pronome demonstrativo 

pode muito bem executar a mesma operação” da nominalização. Embora se assemelhe à 

nominalização no que tange ao elemento-fonte (informações-suporte
294

), tratamos esse uso do 

pronome como nova estratégia, denominando-a pronominalização neutra, cujos casos típicos 

são os demonstrativos neutros isso ou isto. Por não possuir carga semântico-referencial 

própria, o que acrescentaria alguma informação nova ao discurso, tal pronominalização tem 

sempre o estatuto de velha, ao mesmo tempo em que introduzem referentes novos, erigidos de 

informações cotextualmente difusas (Cavalcante, 2001, p. 132). 

Enquanto a nomeação favorece ao enunciador avaliar o referente, a pronominalização 

tende a impedir tal avaliação. Apesar disso, o pronome pode revelar uma avaliação negativa 

em relação ao objeto erigido, no sentido de o uso de isso ser de menosprezo e desdém, o que 

lhe retira a neutralidade que, em princípio, tem a forma linguístico-pronominal em si. 

Vejamos um exemplo: 

[...] Aziz disse que os haitianos são "muito bem-vindos", mas que o Estado não tem 
condições de fornecer emprego, moradia e alimentação para os imigrantes "ad 
eternum". 
"Isso não vai acontecer, nem aqui nem em lugar nenhum. [...]”.295

 

 

Considerando a nomeação e a pronominalização neutra como estratégicas 

intercambiáveis, observamos com Apothéloz e Chanet (2003, p. 142): “para nomear, o oral 

cotidiano tende a evitar as soluções lexicais e faz uso abundante de pronome demonstrativo 

neutro”. Em direção contrária, a norma proscreve na escrita (jornalística, por exemplo) o uso 

recorrente do pronome. Outra diferença entre ambas as estratégias está na ausência de carga 

semântico-referencial do pronome: enquanto a nominalização em geral requer relativo esforço 

cognitivo dos interlocutores no seu processamento, a pronominalização permite ao 

enunciador  

despender pouco esforço cognitivo, uma vez que não precisará escolher o 

nome que designe mais apropriadamente suas intenções comunicativas. 
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 Sobretudo as informações-suporte é o que torna a pronominalização neutra diferente do pronome reativador 

de referente (forma pronominal com antecedente explícito), que retoma correferencialmente um referente 

pontualizado.  
295

 Excerto da notícia B4 do corpus de análise. Fonte: Folha de S. Paulo, 27/01/2012, p. A10. 
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Assim, quando [...], por exemplo, [...] não se pretende acrescentar nenhum 

conteúdo argumentativo, [...] parece ser mais cômodo, dado o alto grau de 

genericidade, empregar apenas uma pro-forma resumidora. (Cavalcante, 2001, 

p. 128) 

 

g) Pronome introdutor de referente 

Esta estratégia é uma forma pronominal sem antecedente explícito, introdutora de 

referente novo. Consiste no uso de pronome, sobretudo ele(s) ou ela(s), que, em geral, 

estabelece remissão com alguma forma linguística (sobretudo nominal ou verbal), a qual 

apenas fornece orientações para construção referencial do pronome, de modo que essa 

estratégia “leva a considerar as formas de referenciação que deixam vaga a procedência dos 

elos referenciais estabelecidos sob o aspecto da pontualização” (Marcuschi e Koch, 2002, p. 

51). 

Embora se atribua a esse uso do pronome um caráter anafórico, sua identificação 

referencial ocorre sem que exista um SN antecedente em que o pronome encontraria seu 

referente explicitamente. Não há no cotexto (retrospectivo, sobretudo) um objeto a ser 

retomado. A esse respeito, comentam Marcuschi e Koch (2002, p. 51): “trata-se de um caso 

típico de indiciação pronominal com introdução de referentes explicitáveis apenas 

compreensivamente, mas não explicitados discursivamente”, o que evidencia a realização da 

referenciação com informações implicitadas, a construção do referente por informações 

difusas e por inferências instauradas pelo co(n)texto. Não há propriamente uma progressão na 

relação direta, mas sim uma construção referencial por indução, fundada em inferências. 

O aspecto de situacionalidade e de co(n)textualidade caracterizador dessa estratégia 

evidencia-se com o fato de o pronome depender de alguma carga semântico-referencial 

presente no cotexto, a qual deve facultar a construção de seu referente. Em geral, essa carga 

encontra-se numa forma nominal ou verbal, mas pode também encontrar-se cotextualmente 

difusa. Nesse processo, mais importante que a forma linguística são a atividade cognitiva dos 

interlocutores, a ativação das informações co(n)textuais, do conhecimento de mundo e de 

língua. Dois exemplos desse uso pronominal ocorrem nos possíveis enunciados: 

Não houve entendimento com a editora. Os direitos autorais que eles queriam pagar 
era simplesmente vergonhoso.296 
 
Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles simplesmente não 
mordem a isca.297 
 

                                    
296

 Exemplo copiado de Koch (2009, p. 67). 
297

 Exemplo copiado de Marcuschi (2005, p. 67). 
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Trata-se de um tipo de referenciação em que as noções de recategorização, 

correferência e cossignificação são irrelevantes, não se aplicam. 

Quanto a um possível cotejo fala–escrita, essa estratégia “é mais rara na escrita e pode 

ser tida como típica (mas não exclusiva) da fala” (Marcuschi, 1998, p. 15). As 

particularidades desse tipo de uso pronominal fazem “com que o divisor entre fala e escrita, 

no que concerne aos processos de progressão referencial, se dê preferencialmente nesta 

estratégia” (Marcuschi e Koch, 2002, p. 53). 

 

h) Rotulação metalinguística 

Essa estratégia não é tratada, por exemplo, por Marcuschi (2005) como anáfora 

indireta. Nós a consideramos como tal devido a seu alto grau de inferenciação, ao processo 

cognitivo-textual e linguístico que mobiliza. De qualquer modo, aqui a referenciação é de 

outra ordem. O elemento anafórico refere e nomeia alguma parte do texto, tornando-a objeto 

de discurso. Diferente das demais estratégias, aqui o referente não é uma coisa, indivíduo ou 

evento. Devido ao seu caráter metalinguístico, a rotulação é a única estratégia em que o 

elemento anafórico refere-se a seu antecedente. Ao empregá-la, o enunciador realiza um 

procedimento metalinguístico. 

Os SNs característicos das rotulações metalinguísticas “nomeiam, certamente, um 

processo, mas não aquele que denota um conteúdo proposicional; elas nomeiam o tipo de ato 

de fala realizado por uma enunciação, e categorizam este ato como questão, conselho, pedido, 

anúncio, preceito, regra etc” (Apothéloz e Chanet, 2003, p. 161)
298

. Ao categorizar parte do 

enunciado como ato de fala, o enunciador produz uma mudança para o nível metalinguístico 

(mudança que não ocorre na nominalização), atribuindo ao enunciado força ilocucionária. 

Essa força e/ou os possíveis modificadores do nome-núcleo contribuem para a avaliação do 

enunciado nomeado e para a orientação argumentativa do discurso. Nesse sentido,  

todos os rótulos contêm algum grau de subjetividade, ou seja, funcionam de 

forma metaenunciativa, pois, ao rotular segmentos textuais, criando um novo 

objeto de discurso, o produtor procede não apenas a uma avaliação do que 

neles está dito, mas, sobretudo, de como deseja que isso seja visto pelo leitor, 

escolhendo, para tanto, aquele rótulo que considera adequado à realização de 

seu projeto de dizer. (Koch, 2012, p. 133-134) 

 

Aqui, os nomes-núcleo “são metalinguísticos no sentido de que rotulam uma extensão 

discursiva como sendo um tipo particular de linguagem” (Francis, 2003, p. 202). Essa 
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 Para Apothéloz e Chanet (2003) essa estratégia é um tipo de nomeação anafórica, embora os próprios autores 

enfatizem que há certa diferença entre os critérios dessa estratégia e os da nomeação. 
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extensão é mais comum no cotexto retrospectivo, mas também pode estar no prospectivo. 

Além disso, nem todos os nomes rotulam extensão prospectivamente localizada. 

Os rótulos metalinguísticos são subdividos por Francis (2003) em quatro grupos, 

havendo certa imbricação entre eles. Empregamos, a seguir, a mesma terminologia do autor. 

Grupo 1 – Nomes ilocucionários. São nomes-rótulos de processos verbais, 

normalmente atos de comunicação: têm tipicamente verbos ilocucionários cognatos. Por 

exemplo, acusação, aviso, alegação, resposta, apelo, argumento, reivindicação, comentário, 

queixa, cumprimento, conclusão, opinião, crítica, decisão, descoberta, desculpa, indicação, 

observação, promessa, proposta, protesto, reconhecimento, recomendação, lembrança, 

pedido, revelação, declaração, sugestão.  

Grupo 2 – Nomes de atividades linguageiras. São nomes que se referem a alguns tipos 

de atividade linguageira ou aos resultados dessa atividade. São similares aos nomes 

ilocucionários, mas não têm necessariamente verbos ilocucionários cognatos. Por exemplo: 

consideração, comparação, critério, debate, defesa, definição, descrição, detalhe, disputa, 

distinção, exemplo, fórmula, ilustração, ocorrência, linguagem, mensagem, mito, bobagem, 

comprovação, discussão, história, conversa, tema, julgamento, colocação.  

Grupo 3 – Nomes de processos mentais. São nomes que se referem a estados e 

processos cognitivos e a seus resultados. Incluem rotulação de verbos de processo mental do 

tipo os usados para projetar ideias como pensar e acreditar, mas nem todos os nomes têm 

verbos cognatos. Quando esses nomes são usados como núcleo de rótulos, seus referentes já 

foram expressos pelo item verbal, mas a expressão via verbo não é necessariamente parte do 

significado do nome. Por exemplo, interpretação pode referir-se tanto à teoria particular 

formulada como resultado da interpretação, quanto ao processo de interpretação. Alguns 

desses nomes são análise, suposição, atitude, crença, conceito, convicção, dúvida, 

descoberta, hipótese, ideia, insight, interpretação, conhecimento, noção, opinião, posição, 

princípios, suspeita, teoria, modo de pensar, pensamento, (ponto de) vista. 

Grupo 4 – Nomes de textos. São nomes que se referem à estrutura textual formal do 

discurso. Não há nenhuma interpretação envolvida: simplesmente rotulam extensões do texto 

precedente, cujos limites precisos os nomes definem. Nomes nucleares deste tipo são, por 

exemplo, frase, pergunta (ortograficamente assinalada), sentença, questão e palavras, que 

estão no “modo sintático da metalinguagem”, em oposição ao modo semântico. Também 

incluem nomes como passagem, citação, termo, que, similarmente, referem-se às estruturas 

formais, embora não sejam unidades sintáticas. 
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No texto jornalístico, por exemplo, é muito comum o enunciador referir à voz do outro 

empregando algum tipo de rotulação metalinguística. Esse procedimento muitas vezes 

imprime ao discurso avaliação positiva ou negativa acerca do outro, o que contribui para a 

orientação argumentativa do texto e para a ideologia assumida pelo enunciador, mesmo no 

gênero notícia, o qual, em tese, aproxima-se da imparcialidade.  

Um exemplo é o uso do nome ilocucionário declaração em: 

Governador do AM propõe que haitianos vão viver em Brasília 
O governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), sugeriu anteontem que o governo 
federal abrigue em "apartamentos de deputados federais", em Brasília, os imigrantes 
haitianos que entraram ilegalmente no país pela fronteira amazônica.  
A declaração, que provocou risos dele mesmo, ocorreu durante entrevista a um 
grupo de jornalistas.299 
 

Nesse caso, ainda que o verbo antecedente seja sugeriu, o enunciador nomeia a fala do 

governador como declaração, que é de força ilocucionária mais fraca do que sugestão, nome 

que se esperaria devido ao verbo usado. 

O uso de declaração acima não é nominalização (como talvez pareça) porque o que 

provocou risos não foi a ação do governador, e sim a frase enunciada pelo governador. A 

nominalização nomeia o conteúdo e diz respeito à ação do sujeito, enquanto a rotulação 

nomeia parte do texto, como processo metalinguístico. 

 

Neste capítulo, ao nos afastarmos da noção estrita de referência privilegiando o 

processo de referenciação, mobilizamos uma série de fenômenos discursivos inerentes ao 

enunciado concreto, os quais, em grande medida, amalgamam-se na materialização linguística 

do discurso, especialmente nas expressões referenciais. É uma mobilização que retoma e 

dialoga com grande parte dos conceitos expostos nos capítulos 2 e 3, e remete a questões 

histórico-culturais, políticas e socioeconômicas expostas no capítulo 1, dedicado à 

contextualização do deslocamento dos imigrantes haitianos para o Brasil. O diálogo direto 

entre este capítulo e os anteriores se fazia necessário porque tomaremos como eixo de nossa 

pesquisa os sintagmas nominais e pronomes (entre outras formas linguístico-referenciais) 

empregados na referenciação e categorização dos imigrantes haitianos e de outras pessoas e 

ações e eventos a eles relacionados. Isto é, entendemos que as expressões referenciais, de 

certo modo, sintetizam os conceitos e fenômenos discursivos expostos por nós, ao mesmo 

tempo em que podem ser tomadas como ponto de partida para a percepção de como os 

sujeitos (enunciador e enunciatário) atuam discursivamente. 
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 Excerto da notícia B4 do corpus de análise. Fonte: Folha de S.Paulo, 27/01/2012, p. A10. 
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5. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO COMO MÉTODO: CORPUS E ANÁLISE 

 

Para análise dos textos do corpus lançamos mão de critérios de uma leitura crítica do 

texto que se relacionam com os (e se baseiam nos) vários conceitos discutidos no capítulo 3, 

em que aproveitamos significativamente os conceitos bakhtinianos expostos no capítulo 2, 

assim como consideramos, de forma direta ou indireta, diferentes aspectos contextuais e 

conceitos expostos nos capítulos 1 e 4. Isto é, na ótica dessa espécie de catalisação ocorrida 

no capítulo 3, buscaremos identificar os elementos discursivo-textuais mais evidentes em cada 

notícia, sem, porém, compreendermos, a rigor, a ACD como método de análise. Quando 

pertinente, segundo as particularidades que a notícia nos revela, dialogaremos com o capítulo 

1, tecendo considerações sobre os imigrantes haitianos no Brasil numa perspectiva 

econômico-laboral, e com o capítulo 4, avaliando as estratégias linguístico-referenciais 

empregadas no processo de referenciação e (re)categorização, entendidas como escolhas do 

sujeito-enunciador. 

Considerando que “a análise do hibridismo interdiscursivo dos textos fornece um 

recurso potencialmente valioso [...], oferecendo um nível de análise detalhada que não é 

atingível com outros métodos”
300

 (Fairclough, 2003, p. 35, tradução nossa), estaremos 

especialmente preocupados com as relações interdiscursivas entre as notícias, assim como as 

possíveis relações dessas com textos externos ao corpus.  

Nosso objeto de análise é o texto. E análise de texto em ACD implica observar os 

possíveis efeitos sociais que os textos têm, ou podem ter, na vida social, sobre as pessoas e 

sobre o mundo material ou não material. Esses efeitos são também um dos nossos interesses 

na leitura crítica que empreenderemos, pois, ao identificá-los, estaremos identificando o 

quanto e como o enunciador e os atores sociais referidos no texto se preocupam – ou não –, 

discursivamente, em retirar os imigrantes haitianos da situação de desfavorecidos na 

sociedade brasileira. Noutros termos, o quanto se preocupam e contribuem para uma possível 

luta hegemônica em prol da minoria imigratória haitiana. 

Um problema que pode surgir é se tivermos a pretensão de observar tais efeitos de 

modo objetivo puramente, porque qualquer procedimento como uma análise objetiva de um 

texto será infundado. Na verdade, uma análise objetiva de um texto não existe, se por 

objetividade entendemos, como destaca Fairclough (2003, p. 14-5, tradução nossa), “uma 

análise que simplesmente descreve o que „existe‟ no texto sem ser „influenciado‟ pela 
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 “The analysis of interdiscursive hybridity in texts provides a potentially valuable resource […], offering a 

level of detailed analysis which is not achievable within other methods.” (Fairclough, 2003, p. 35) 
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„subjetividade‟ do analista”
301

. O processo de análise assim ocorre porque “nossa capacidade 

de saber o que é que „há‟ é inevitavelmente limitada e parcial. E as questões que nós 

perguntamos necessariamente surgem das motivações específicas que vão além do que 

„existe‟”
302

 (Fairclough, 2003, p. 15, tradução nossa). Ou, as motivações que nos levam a 

questionar sobre um texto não se fundamentam apenas no que nele existe nem no que nele 

percebemos como existente. 

Nesse sentido, nossa análise ocorre sob escolhas – objetivas e subjetivas – que nos 

fazem privilegiar determinados aspectos teóricos expostos nos capítulos anteriores, e não 

outros, tornando nossa análise limitada e parcial. Ao mesmo tempo, nossa motivação em 

realizar uma leitura crítica, pautada especialmente em conceitos da ACD – que contribua, 

embora de forma indireta e mínima, para retirar os imigrantes haitianos da condição 

socialmente desfavorecida em que se encontram na sociedade brasileira – influenciará 

nitidamente os resultados que alcançaremos. 

Na sequência, faremos uma apresentação sobre os critérios de composição do corpus e 

o tratamento que lhe daremos. Depois, cuidaremos da análise em si. Partes dessas notícias nos 

serviram em várias passagens dos capítulos anteriores para exemplificar um ou outro tópico 

ou conceito da nossa fundamentação teórica.  

 

5.1. Composição do corpus e análise 

 

Nosso corpus se limita ao texto notícia. No entanto, estamos usando o termo “notícia” 

de forma genérica, pois analisaremos também “chamadas” feitas na primeira página do jornal 

ou na seção/caderno Folha Corrida, relativas a notícias no seu interior, e pequenas notas 

sobre a imigração haitiana que dialogam com as demais notícias e/ou indicam ao 

leitor/enunciatário o acesso a um texto maior na internet. Ao incluir tais “chamadas” e notas, 

buscamos identificar a maior ou menor importância atribuída pelo jornal à imigração haitiana 

e seus vários aspectos sociais, explorando os diferentes elementos discursivos componentes 

da notícia. 

Para a composição do corpus nos orientamos especialmente pelos “momentos 

problemáticos” mencionados na introdução desta tese, os quais usamos como critério de 

categorização das notícias, mantendo nosso foco sobre os haitianos chegados ao Brasil, suas 
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 “an analysis which simply describes what is „there‟ in the text without being „biased‟ by the „subjectivity‟ of 

the analyst” (Fairclough, 2003, p. 14-5). 
302

 “our ability to know what is „there‟ is inevitability limited and partial. And the questions we ask necessarily 

arise from particular motivations which go beyond what is „there‟” (Fairclough, 2003, p. 15). 
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condições laborais e de permanência no novo país. Isso nos permite fazer um recorte no 

amplo conjunto de notícias sobre o Haiti e os haitianos veiculadas na Folha de S.Paulo de 

2010 a 2015. Assim, não analisaremos, por exemplo, notícias sobre o terremoto de 2010, a 

reconstrução das estruturas físicas da região atingida pelo tremor, a atuação da Minustah em 

Porto Príncipe, a eleição para a presidência do Haiti ocorrida em outubro de 2015, o 

tratamento dado aos haitianos pelo governo da República Dominicana nos últimos anos. 

Embora tais notícias tenham relação direta com os haitianos migrados para o Brasil, 

excluímo-las do corpus devido, também, à necessidade de trabalharmos com um número 

relativamente pequeno de notícias a fim de tornar viável nosso estudo. 

Na perspectiva da ACD, o local do jornal em que a notícia é publicada é fator 

determinante em questão da importância e valor atribuído pelos sujeitos da esfera jornalística 

ao conteúdo e atores sociais referidos na notícia. Nesse sentido, abaixo reproduzimos do site 

da Folha de S.Paulo a caracterização
303

 que o jornal faz das seções e cadernos, diários ou 

semanais, de onde coletamos as notícias do corpus. A saber: 

Cotidiano: “Oferece ao leitor informações úteis ao seu dia-a-dia nas áreas de 

segurança, educação e direito do consumidor. Traz diariamente notícias relativas às 

principais capitais do país. Na edição São Paulo, concentra sua cobertura na capital 

paulista. Procura prestar serviço ao leitor sobre temas como direito do consumidor, 

saúde, trânsito e meteorologia.” 

Folha Corrida: “Criada para ser lida em até cinco minutos, a Folha Corrida traz 

diariamente resumos de notícias, extratos de colunistas, dicas práticas e curiosidades 

que perpassam todos os cadernos da Folha, de política a cultura, de economia a 

esporte. O objetivo é oferecer ao leitor, sempre com textos curtos, uma segunda „porta 

de entrada‟ para o jornal além da primeira página. Aos domingos, a seção publica um 

resumo com as principais notícias da semana e os personagens que mais se 

destacaram. A intenção é atender àqueles que não acompanharam o noticiário ou que 

só leem o jornal no final de semana. A Folha Corrida é sempre publicada na última 

página do caderno Cotidiano.” 

Mercado: “A conjuntura econômica, brasileira e internacional, e o mundo dos 

negócios são o principal alvo do caderno Mercado. Com informações precisas, 

linguagem clara e elucidativa, o caderno orienta quanto a investimentos, traz 
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 Caracterização disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/institucional/cadernos_diarios.shtml> e em 

<http://www1.folha.uol.com.br/institucional/suplementos.shtml>. Acesso em: 01 jan. 2016. 
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indicadores econômicos e faz a cobertura de temas que mereçam atenção especial em 

função da conjuntura econômica.” 

Mundo: “Folha Mundo publica diariamente as principais notícias internacionais, 

sempre acompanhadas de análises precisas e enfoque didático. O leitor também tem 

acesso ao que é publicado nos mais influentes meios de comunicação do planeta.” 

Poder: “No primeiro caderno da Folha, a editoria se dedica à vida política, 

institucional e aos movimentos sociais. Procura oferecer ao leitor informações 

pluralistas e apartidárias, para que ele exerça sua cidadania. É, ao mesmo tempo, um 

instrumento fundamental para os formadores de opinião, que nele encontram análises 

sobre os últimos acontecimentos.” 

Além do caderno/seção, na perspectiva da ACD, é relevante na análise da notícia sua 

composição visual, como também a composição da página, isto é, a distribuição e organização 

dos elementos linguísticos e não linguísticos que a compõem. Para que possamos analisar essa 

composição – sempre voltando nosso olhar para a notícia em foco –, reproduzimos no Anexo 

K, em fac-símile, a página inteira em que se encontra a notícia, destacando com “marcador de 

texto” a(s) notícia(s) a(s) ser(em) analisada(s). Em tempo, no capítulo dedicado à ACD, não 

abordamos essas questões com a relevância que elas têm em pesquisas nesse campo da análise 

do discurso, pois privilegiamos questões teóricas relativas ao discurso verbal. 

 

Tomando o interdiscurso como “chave-metodológica”, elegemos focalizar nas 

notícias, sobretudo, a recontextualização da voz dos diferentes atores sociais (imigrantes e não 

imigrantes – governos federal, estadual e municipal, empresários e instituições que acolhem e 

auxiliam os haitianos no Brasil) e a recontextualização das práticas sociais (e/ou seus 

elementos) de que tais atores fazem parte. Somaremos a isso observações acerca da 

referenciação – textual e discursivamente realizada mediante o uso de diferentes estratégias 

linguístico-referenciais – a esses mesmos atores, suas ações e eventos, e acerca das imagens 

(fotos, gráficos e mapas) componentes de várias notícias, assim como a distribuição da notícia 

na página do jornal. A mesma recontextualização e observações serão tomadas por nós como 

subsídios para analisar as representações que o enunciador constrói sobre os diferentes atores 

sociais, inclusive sobre o próprio jornal – a Folha. Na realização desses procedimentos 

metodológicos, as relações intradiscursivas, numa espécie de anáforas de tipos diversos, serão 

para nós um recurso metodológico de grande valia. Por fim, mas não necessariamente em 

ordem cronológica, em diálogo com as relações de poder possivelmente recontextualizadas na 
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notícia, teceremos considerações críticas sobre os possíveis efeitos sociais da referenciação e 

das representações construídas. 

Essas orientações metodológicas podem ser sintetizadas no seguinte diagrama 

(elaboração nossa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos uma análise orientando-nos, em parte, pelas particularidades do 

“momento problemático” a que as notícias pertencem, do “momento A” ao “momento F”. 

Antes da análise em si, faremos uma breve apresentação sobre cada “momento”, tendo em 

conta tanto o exposto na introdução quanto as reflexões de ordem política e socioeconômica 

abordadas no capítulo 1, a fim de explicitar em que contexto cada bloco de notícias se insere. 

Trata-se de uma contextualização em que, às vezes, faremos referência ao conteúdo noticiado 

pela Folha, mas sem a pretensão de apresentar qualquer síntese das notícias a serem 

analisadas. 

As notícias são duplamente identificadas junto do título: pelo “momento” a que 

pertencem e por um número ordinal conforme a ordem cronológica de sua publicação: A1, 

A2, A3 e assim por diante. Nos casos em que ocorre duas ou mais notícias na mesma página, 

acrescentamos na identificação uma letra, em minúsculo, a fim de distingui-las, por exemplo, 

A4a e A4b. Essa identificação é importante para que possamos retomá-las sem dificuldades. 

Também junto do título inserimos outras duas identificações: a primeira é a seção ou caderno 

de publicação da notícia; trata-se de uma informação que pouco faremos referência ao longo 

da análise, mas que servirá para nossas considerações finais. A segunda é a página em que a 

notícia é publicada, que é uma informação em destaque desde o começo da análise de cada 

notícia. 

Relações de poder 

recontextualizadas. 

Referenciação: 
haitianos e não 
haitianos, ações e 
vozes. 
Imagens. 
A notícia na página. 

Representação 
dos atores sociais. 

 

Efeitos sociais. 
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Interdiscurso 

Recontextualização 
de vozes e práticas 

sociais. 

- Referenciação a 
atores, ações e 
eventos. 

- Imagens. 
- A notícia na página. 
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A seguir, apresentamos uma relação das notícias, com as indicações a que referimos 

acima e sua data de publicação na Folha. Cada notícia, se necessário, pode ser buscada no 

Anexo K, organizado na mesma sequência abaixo.  

A1 – Haitianos no Acre sofrem com superlotação em alojamento (Mundo, A18 – 

21/12/2011) 

A2 – À espera (Folha Corrida, C12 – 21/12/2011) 

A3 – Haitianos pagam até US$ 300 a „coiotes‟ para entrar no Brasil (Primeira página 

– 26/12/2011) 

A4a – Haitianos desembolsam US$ 300 para entrar ilegalmente no Brasil (Mundo, 

A11 – 26/12/2011) 

A4b – Natal é celebrado com música tracional em praça (Mundo, A11 – 26/12/2011) 

A5 – Nas garras dos coiotes (Mundo, A14 – 28/12/2011) 

B1 – Haitianos no Brasil temem que parentes não possam imigrar (Mundo, A14 – 

12/01/2012) 

B2 – Empresários vão ao Acre para contratar haitianos (Mercado, B12 – 12/01/2012) 

B3a – Conselho aprova limite à vinda de haitianos (Mundo, A14 – 13/01/2012) 

B3b – Inteligência da PF detecta procurados entre os imigrantes (Mundo, A14 – 

13/01/2012) 

B3c – Empresários já recrutam imigrantes do Haiti (Mundo, A14 – 13/01/2012) 

B4 – Governador do AM propõe que haitianos vão viver em Brasília (Mundo, A10 – 

27/01/2012) 

C1 – Entrada de estrangeiro com pouco estudo aumenta mais (Mercado, B7 – 

13/01/2013)  

C2 – Acre decreta „emergência‟ por imigrantes (Mundo, A16 – 10/04/2013) 

C3 – Acre tem boom de imigrantes ilegais (Folha Corrida, C10 – 10/04/2013) 

C4 – Na internet (Mundo, A12 – 11/04/2013) 

C5a – Africanos e asiáticos seguem o caminho de haitianos no Acre (Mundo, A23 – 

21/04/2013) 

C5b – Imigrantes apontam cobrança de taxa indevida e extorsão (Mundo, A23 – 

21/04/2013) 

D1 – Acre quer fechar a divisa com Peru para barrar haitianos (Mundo, A10 – 

16/01/2014) 

D2 – Na internet (Mundo, A8 – 22/01/2014) 

D3a – Cheia deixa haitianos „represados‟ no Acre (Mundo, A22 – 06/04/2014) 
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D3b – Convivência com senegaleses gera pequenos atritos (Mundo, A22 – 

06/04/2014) 

D4 – Acre vai fechar abrigo para imigrantes (Mundo, A17 – 11/04/2014) 

D5 – O Haiti não é aqui (Poder, A4 – 24/04/2014) 

D6 – Governo do Acre acusa SP de preconceito contra haitianos (Cotidiano, C3 – 

25/04/2014) 

D7 – Sem diplomacia (Poder, A4 – 26/04/2014) 

D8 – Acre manda mais haitianos a São Paulo (Cotidiano, C4 – 26/04/2014) 

D9 – Pedreiro do Haiti ajuda imigrantes em São Paulo (Cotidiano, C6 – 27/04/2014) 

D10a – Sonho da „terra prometida‟ acaba no Acre (Cotidiano, C4 – 28/05/2014) 

D10b – Estado admite que abrigo tem estrutura falha (Cotidiano, C4 – 28/05/2014) 

E1 – Pedaço do Haiti (Primeira página – 05/05/2015) 

E2 – Bairro negro (Cotidiano, B3 – 05/05/2015) 

E3 – Sem avisar, governo do Acre volta a enviar haitianos a SP (Cotidiano, B7 – 

19/05/2015) 

E4 – Banho de lata (Primeira página – 20/05/2015) 

E5 – Ministério suspende envio de haitianos a SP (Cotidiano, B5 – 20/05/2015) 

E6a – Périplo de um imigrante (Cotidiano, B4 – 21/05/2015) 

E6b – Emprego para estrangeiro cai 50% em maio (Cotidiano, B4 – 21/05/2015) 

E7 – O padre dos haitianos (Cotidiano, B8 – 24/05/2015) 

F1 – Disparos ferem seis haitianos em São Paulo (Poder, A14 – 09/08/2015) 

F2 – „Achei que era uma pedrada‟, diz haitiano ferido em São Paulo (Cotidiano, B7 – 

11/08/2015) 

F3 – Total de refugiados no Brasil dobra em 4 anos (Mundo, A12 – 20/08/2015) 

F4 – São Paulo terá „poupatempo‟ para imigrantes, com serviços da PF (Cotidiano, 

B4 – 05/09/2015) 

F5 – Imigrantes mudam rotina e paisagem de Guaianases (Cotidiano, B7 – 

20/09/2015) 

F6 – Inglês, crioulo e francês são adotados em igrejas locais (Cotidiano, B9 – 

20/09/2015) 

F7 – Desemprego faz imigrantes regressarem a seus países (Primeira página – 

11/10/2015) 

F8 – Desemprego inverte a rota de imigrantes (Mercado, A17 – 11/10/2015) 

F9 – Estrutura de apoio dá fôlego a refugiados (Mercado, A19 – 11/10/2015) 
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F10 – Mercado formal adiciona imigrantes em 2015 (Mercado, A18 – 16/10/2015) 

F11 – Haitiano morre após ser atacado por grupo em Santa Catarina (Cotidiano, B4 

– 21/10/2015) 

F12 – Protesto (Cotidiano, B9 – 02/11/2015) 

F13 – Permanência (Primeira página – 12/11/2015) 

F14 – Brasil dá permanência a 44 mil haitianos (Mundo, A14 – 12/11/2015) 

 

5.1.1. Notícias do “momento A” – 2011 

Embora desde meados de 2010 os imigrantes haitianos, vitimados ou não pelo 

terremoto, já chegassem a Tabatinga-AM (Costa, 2011) e a Brasileia-AC, somente em 

dezembro de 2011 a Folha noticiaria sobre a presença deles no Brasil. Até então, o jornal não 

havia se dado conta ou não quisera informar seus leitores sobre a chegada desses imigrantes 

nem sobre o modo como a população e autoridades locais lidavam com eles. Mas, a nosso ver, 

tal desatenção da Folha – jornal tido como um dos mais importantes atores sociais da 

imprensa brasileira – diz respeito a “o que dizer” e à sua postura em relação aos haitianos nas 

fronteiras amazônicas. A migração haitiana era assunto de menor importância. 

As notícias desse “momento” focalizam a superlotação do alojamento em Brasileia e a 

ação de “coiotes” na Bolívia. Não fizeram parte da pauta da Folha os haitianos migrados para 

o Amazonas – ou em trânsito nesse Estado rumo, por exemplo, à Guiana Francesa. 

 

A1 – Haitianos no Acre sofrem com superlotação em alojamento (Mundo, A18 – 

21/12/2011) 

Esta é a primeira notícia da Folha sobre a chegada dos haitianos à Amazônia e da 

superlotação do alojamento em Brasileia-AC. A falta de importância dada pela Folha a essa 

questão se confirma na construção da notícia, que é publicada numa página par, página-verso, 

o que, em geral, foge da primeira vista do leitor do jornal ao folheá-lo. Além disso, ela ocupa 

o canto esquerdo inferior da página sem qualquer negrito no título, dividindo a página com 

outros três textos, um opinativo – Vitória para a paz – e duas outras notícias – Egípcias 

protestam contra brutalidades e Vice-presidente do Iraque se diz inocente e acusa premiê 

xiita –, ambas com o título em negrito e em fonte ampliada. Se comparado aos demais textos, 

o título de A1 é o que recebe menor destaque, embora seja ilustrada com uma foto.  

Essa foto faz com que o conteúdo noticiado ganhe destaque, se comparado ao da 

notícia Vice-presidente do Iraque [...] xiita. Ela mostra haitianos, de forma organizada, em fila 

indiana (prática social usada em casos de distribuição de algo a um grande número de 
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pessoas) recebendo comida. Ao mesmo tempo, o conteúdo da foto é explicitado pela legenda 

“Haitianos fazem fila para receber comida em Brasileia (AC)”. Assim, o enunciador destaca a 

situação inadequada e crítica do alojamento. Tanto com o título quanto com a foto e legenda, 

o enunciador assume o discurso em defesa dos direitos humanos, no sentido de, ao produzir a 

notícia e colocá-la em circulação, denunciar a “superlotação do alojamento” e as condições 

insalubres a que se submetem os haitianos no Acre. Na verdade, o enunciador recontextualiza 

o discurso de denúncia que fazem ONGs e instituições que atuam em prol dos imigrantes. 

Esse discurso de ONGs e instituições assumido, de forma implícita, na notícia é sustentado 

pela ideologia de que se deve ajudar os mais necessitados e desfavorecidos socialmente, que é 

uma ideologia contra o poder hegemônico de que os ricos e socialmente privilegiados devem-

se manter como tais, sem ceder benefícios às pessoas carentes ou abrir mão dos benefícios 

que têm. 

Para sustentar esse discurso contra o poder hegemônico, o enunciador lança mão de 

diferentes vozes sociais. São elas:  

a) a dos próprios haitianos, informando que outros 700 haitianos chegariam nos dias 

seguintes, dando maior impacto a um alojamento com 724 pessoas alojadas, mas 

com capacidade para 80 apenas; 

b) a voz do Itamaraty: o governo brasileiro dá aos haitianos direito de residir no país, 

por razões humanitárias, após pedirem refúgio; 

c) sem explicitar o ator social, o enunciador insere uma voz relevante que, em parte, 

justifica a superlotação do alojamento: à espera da documentação da Polícia 

Federal para que possam sair da cidade, aguardam por até 45 dias; 

d) a voz do padre R. Crispim: as condições insalubres da pousada (em parte, 

decorrentes da superlotação, inferimos) e a informação de que entre os haitianos 

há 12 crianças, sendo uma delas um bebê de três meses, o que dá maior gravidade 

à superlotação (e o enunciador lança mão desse efeito); 

e) sem explicitar o ator social “dono” de tal voz: os países por onde passam os 

haitianos até chegarem ao Brasil e a chegada de 3.000 haitianos ao país desde 

2010, após o terremoto de janeiro daquele ano no Haiti;  

f) a voz do secretário-adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre: o fluxo 

migratório aumentara nos meses anteriores para além do que comportava a 

estrutura montada (o que, em parte, desencadeou a superlotação, inferimos); 

g) a voz do Estado do Acre: gastara até aquele momento R$ 120 mil com os 

haitianos e, na semana anterior, pedira ajuda ao governo federal; 
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h) a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência: a liberação futura de 1.200 

cestas básicas para os Estados do Acre e do Amazonas como auxílio aos 

haitianos; 

i) a voz do secretário (da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, inferimos): 

que reconhece a ajuda do governo do Acre por razões humanitárias e para reduzir 

os impactos sociais (da presença dos haitianos) na região; 

j) também sem explicitar o ator social “dono” da voz: após obterem a 

documentação, muitos haitianos vão para Rondônia em busca de emprego; poucos 

ficam no Acre; 

k) a voz do Ministério do Trabalho: a escolaridade dos haitianos e sua relação com a 

obtenção de trabalho. 

Essas vozes sustentam a afirmação explicitada pelo título e pela foto. São vozes da 

ideologia do cotidiano, como a dos imigrantes haitianos, ainda que esses as tenham enunciado 

em forma de entrevista ou depoimento a um jornalista, e de diferentes esferas, sobretudo a 

política: de diferentes setores do governo acreano e do governo federal. Além disso, há “vozes 

anônimas”, tratadas pelo enunciador como de conhecimento público, que na notícia não 

possuem um “dono” explícito. 

Ainda sobre o título, são nas vozes citadas que identificamos a razão de uso de 

“sofrem”, um verbo de sensação e experimentação, cujo significado no contexto de A1 é de 

sofrimento físico e mental, desencadeado pela superlotação e insalubridade do abrigo, 

somando-se à necessidade de espera, falta de recursos financeiros e dependência de ajuda dos 

haitianos. 

Várias das vozes citadas pelo enunciador pertencem a eventos específicos. São eles: o 

pedido de refúgio e a espera pelo recebimento de visto a ser concedido pela Polícia Federal, o 

fluxo migratório do Haiti ao Brasil, a assistência dada pelo governo do Acre aos imigrantes 

haitianos. São eventos parte da migração haitiana selecionados pelo enunciador para compor a 

notícia. Isto é, de certo modo, tais eventos são recontexutalizados na notícia, numa prática 

social do jornalismo. 

Na construção de A1, identificamos que a voz dos haitianos é usada apenas em forma 

de discurso indireto, enquanto a voz de vários atores sociais ligados ao governo do Acre, ao 

governo federal e à igreja é usada como discurso relatado. Essa diferença na construção 

discursiva revela que são esses atores os que falam e, em menor grau, fazem algo pelos 

haitianos no Brasil. É a elite simbólica e os poderosos (com acesso ao discurso público) 

enunciando sobre o que se passa ou passou com esses imigrantes, sem, de forma significativa 
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– considerando a construção de A1 –, buscar mitigar os problemas vividos pelos haitianos, 

nesse caso, a superlotação do alojamento e suas condições insalubres. É o jornalismo 

alimentando-se do discurso dessa elite e seu poder, e, ao mesmo tempo, fazendo parte desse 

grupo e gozando do mesmo poder a ele conferido na/pela sociedade.  

 

A2 – À espera (Folha Corrida, C12 – 21/12/2011) 

Trata-se de um breve resumo – “Haitianos que pedem refúgio no Brasil vivem em 

condições insalubres no Acre enquanto aguardam regularização” – ou “chamada” que remete 

à notícia A1. É publicado na Folha Corrida, seção que tem a função de chamar a atenção do 

leitor para as notícias mais relevantes do dia (ou da semana). Isto é, a Folha se mostra 

contraditória ao publicar o resumo de uma notícia à qual deu menor relevância em relação aos 

demais textos da página, como argumentamos anteriormente. Assim, considerando A1 e A2, é 

difícil afirmar qual o grau de importância atribuído pela Folha ao conteúdo sobre os haitianos 

e sua condição de alojamento em Brasileia (AC). 

De qualquer modo, a construção do resumo topicaliza os sujeitos haitianos, 

caracterizando-os pelo seu pedido de refúgio, as condições de insalubridade no Acre e a 

espera por documentação. Com isso, destaca-se a vulnerabilidade dos sujeitos haitianos, como 

se o enunciador denunciasse à sociedade o modo como os haitianos são tratados no Acre. 

Trata-se, tal como em A1, do discurso de ONGs e instituições que atuem em prol dos 

imigrantes e pessoas desfavorecidas. Também aqui, o enunciador reproduz a representação 

que tais ONGs e instituições têm dos imigrantes. 

Tal como o resumo está construído, os serviços prestados pelo governo do Acre e por 

outros atores sociais são ignorados e, consequentemente, não informados ao leitor do jornal. 

Um dos efeitos dessa construção é uma possível posição do leitor contrária ao governo 

acreano.  

 

A3 – Haitianos pagam até US$ 300 a ‘coiotes’ para entrar no Brasil (Primeira página – 

26/12/2011) 

Trata-se de uma “chamada”, publicada na primeira página, da notícia A4a. O 

enunciador atenta especialmente para três pontos: (i) o valor pago pelos haitianos a coiotes 

bolivianos, ignorando ou não se dando conta da atuação de coiotes peruanos ou de outra 

nacionalidade, sobre os quais expusemos no item 1.4; (ii) o início dessa migração para o 

Brasil “Iniciada em 2010, depois do terremoto que devastou o Haiti”; (iii) Brasileia como a 
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cidade onde “aguardam regularização para poder trabalhar”, ignorando Tabatinga (AM) como 

outro ponto de entrada e estadia de haitianos. 

Ao fazer essa “chamada” na primeira página, a Folha destaca a migração haitiana no 

Acre, dando indícios de que se trata de algo que merece atenção tanto dos leitores do jornal (e, 

de forma mais ampla, da população brasileira) quanto das autoridades brasileiras. No entanto, 

não se trata da notícia mais importante do dia, pois há outras em maior destaque na primeira 

página do jornal, com o título em fontes maiores e/ou em negrito. 

A representação que o enunciador constrói/tem do enunciatário é de quem desconhece 

o uso do termo “coiote”, por isso, conceitua-o: “atravessadores bolivianos [que] montaram um 

esquema de imigração ilegal para levar haitianos ao Acre”. Quanto à referenciação, o uso de 

“imigração ilegal” classifica os haitianos como imigrantes ilegais. 

Quanto à ilustração, em destaque e no centro da página, ela parece tratar de outro 

assunto, haja vista a legenda: “Haitianos dançam para festejar o Natal, com caixa de som 

improvisada, na praça central de Brasileia, no Acre”. De fato, é uma foto que remete à notícia 

A4b. A imagem focaliza haitianos em momento de descontração e festa, que funciona como 

antídoto às condições de insalubridade e precariedade do alojamento em Brasileia, e à própria 

realidade de sujeitos desprovidos de recursos materiais mínimos de sobrevivência e 

dependentes de ajudas do Estado, da comunidade local e ONGs. Mostra casais dançando 

sorridentes, mas também homens só observando, o que é de se esperar, considerando ser a 

maior parte dos imigrantes do sexo masculino. 

Visualmente, a foto recebe na página destaque maior do que a parte linguística de A3. 

Assim, na capa do jornal a Folha enfatiza o momento de lazer e descontração dos imigrantes, 

em detrimento da exploração de “coiotes” e das condições desfavoráveis do alojamento. No 

entanto, na página A11, a ênfase se inverte, como podemos ver em A4a e A4b. Isto é, há 

explicitamente relações interdiscursivas: a parte linguística de A3 com A4a e a foto de A3 

com A4b. 

 

A4a – Haitianos desembolsam US$ 300 para entrar ilegalmente no Brasil (Mundo, A11 – 

26/12/2011) 

Diferente das notícias A1, A2 e A5, a notícia A4a é publicada em página impar, 

página-anverso, o que a põe à primeira vista do leitor que folheia o jornal. Soma-se a esse 

destaque ao assunto: o fato de A4a ocupar quase toda a página; seu título estar em negrito e 

em fonte ampliada; ser a notícia da “chamada” em A3.  
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Reiterando o que ocorre em A3, o enunciador enfatiza no título o valor gasto pelos 

haitianos com “coiotes” e sua condição de indocumentados na entrada no Brasil. E, na linha 

fina – “Atravessadores bolivianos, chamado de „coiotes‟, levam os imigrantes para cidades do 

Acre” –, novamente destaca os bolivianos, ignorando (ou mostrando desconhecer) os coiotes 

peruanos, tal como em A3. 

Diferente dessa ênfase aos bolivianos, o mapa, intitulado Rota da imigração haitiana, 

que ilustra a notícia, dá indícios de que não são apenas esses que “auxiliam” os haitianos no 

extenso trajeto do Haiti ao Brasil. Além disso, conforme a informação acrescida ao título do 

mapa – “Viagem até a fronteira amazônica do Brasil leva seis dias e custa cerca de US$ 

3.000” –, trata-se de uma questão para além do que sugerem o título e a linha fina da notícia. 

Na verdade, ao restringir o foco sobre os bolivianos, os US$ 300 e a entrada no Brasil, o 

enunciador privilegia tratar a migração haitiana como um problema brasileiro situado na 

fronteira com a Bolívia, chamando a atenção do enunciatário (autoridades e leitores em geral) 

para tanto. Ainda assim, não cabe ignorar os coiotes peruanos, pois também eles atuavam na 

travessia de haitianos na fronteira do Peru com o Brasil, tanto no Acre quanto no Amazonas. 

Além disso, no mapa, ignora-se que os haitianos entravam no Brasil também por Tabatinga 

(AM).  

Além do mapa, a foto no alto da página chama a atenção e tem um significado 

especial, inclusive no todo da notícia. Com a legenda “Haitianos caminham por baixo de 

ponte que liga o Brasil e a Bolívia na cidade de Brasileia, no Acre; cerca de 900 deles 

entraram ilegalmente no país”, a foto revela haitianos abatidos e inferiorizados sob uma ponte 

de concreto, aparentemente, imensa, que, nesse caso, representa a sociedade moderna 

capitalista, em que poderosos dominam e subjulgam grupos minoritários. Eles não passam 

sobre a ponte cruzando de uma margem à outra, e sim caminham sob ela entre dois pilares 

robustos, mantendo-se na mesma margem. Nesses aspectos, podemos compreender a foto 

como representação do Haiti e dos haitianos no Brasil: socialmente em desvantagem, 

desprovidos de recursos para realizarem seus sonhos, impossibilitados de atingirem uma 

condição social digna e de respeito aos direitos humanos. 

Além da foto no alto da página, outras fotos podem ser vistas no site da Folha, como 

indica o seguinte enunciado ao final da notícia em negrito: “Veja fotos de haitianos no Acre”. 

Com essa indicação, o enunciador elege a mediação tecnológica no processo de leitura, isto é, 

ele sugere ao enunciatário complementar sua leitura noutro espaço, não físico como o jornal 

impresso, mas virtual, na internet. Mas, sem fazer uso direto dessa mediação na produção e 

consumo de A4a. 
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Em destaque, no resumo que encabeça a notícia, o enunciador informa: “Fluxo 

aumentou muito após o terremoto de 2010”. Infere-se que a chegada de haitianos ao Brasil 

pelas fronteiras amazônicas ocorria antes do terremoto, o que não é verdade. Esse fluxo 

começou após o tremor, como mostramos no capítulo 1. Outro destaque dado no resumo é a 

autorização por parte do governo brasileiro de entrada dos haitianos por razões humanitárias, 

recontextualizando, assim, uma informação inicialmente veiculada pelo governo federal. 

Nesse aspecto, a notícia A1 se constitui a serviço do governo. Essa recontextualização se 

repetirá ao longo de A4a. 

A notícia se compõe especialmente pela voz do outro, com ou sem explicitude dos 

“donos” das vozes citadas. O enunciador cita, em forma de discurso relatado, apenas a 

haitiana Barbara Bellanger, voz caracterizada como da ideologia do cotidiano (ainda que B. 

Bellanger, anteriormente, tenha enunciado a um jornalista da Folha para fins específicos de 

produção da notícia), e o delegado da Polícia Federal Geraldo Sávio Pedrosa, voz 

caracterizada como da esfera político-jurídica. Além disso, várias informações sobre a viagem 

e a travessia da fronteira podem ser, inferencialmente, atribuídas a B. Bellanger, devido às 

relações intradiscursivas e anafóricas existentes entre essas informações e a voz 

explicitamente atribuída a B. Bellanger.   

Mas também, essas informações pertencem a outros haitianos. Há casos em que o 

enunciador usa suas vozes sem referi-los pelo nome, e sim, por expressões e predicações 

amplas (caracterizadas por subespecificação) como “Haitianos que entraram no país 

ilegalmente nos últimos dias relataram”. Outros casos, com frequência, o enunciador insere 

informações como se se tratasse de conhecimento público, dispensando qualquer referência de 

onde as “copiou”, como, por exemplo, quando conceitua “coiotes”: “referência aos agentes 

que guiam imigrantes clandestinos na fronteira entre México e EUA”. A propósito, ao inserir 

tal conceito, o enunciador cria uma representação do enunciatário como leitor desconhecedor 

da terminologia comum relativa a esse tipo de migração.  

Por outro lado, a voz de G. S. Pedrosa é sempre explicitamente atribuída a ele, várias 

vezes, bem mais do que ocorre com B. Bellanger. Essa explicitude ocorre com expressões do 

tipo “O delegado [...] diz que” e “afirma Pedrosa”, além de sua voz estar entre aspas, recurso 

gráfico usado no discurso relatado. 

Em contrapartida, mas sem mudar o status dos imigrantes na notícia, a restrição do 

enunciador em considerar “coiotes” como bolivianos, e não também peruanos, muito 

provavelmente, advém da voz de B. Bollinger, o que a torna um ator social importante na 
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construção da notícia. Sua voz é, implicitamente, privilegiada no título e na linha fina: os US$ 

300 e os atravessadores bolivianos. 

 

A4b – Natal é celebrado com música tracional em praça (Mundo, A11 – 26/12/2011) 

A notícia A4b tem relação direta com a foto de A3, em que “haitianos dançam para 

festejar o Natal”. Aliás, a foto de A3 poderia ser publicada, coerentemente, como ilustração 

de A4b, se assim a Folha quisesse. 

Essa notícia pode ser vista e lida como uma espécie de subnotícia de A4-a, 

considerando seu título em menor destaque, sem negrito, e por parecer uma continuidade de 

A4-a, tal como se destribuem e compõem a mesma página
304

. No entanto, A4b tem como foco 

algo novo: a celebração do Natal por cerca de 900 haitianos abrigados em Brasileia-AC. Por 

isso, parece-nos mais adequado tratá-la como notícia “independente”. 

Quanto a seu título, o enunciador o constrói omitindo o(s) sujeito(s) que celebra(m) o 

Natal com música tradicional, o que se caracteriza como subespecificação do agente. Mas é 

uma subespecificação, a nosso ver, facilmente inferida a partir de relações interdiscursivas de 

A4b com A4a cujo título topicaliza o termo “Haitianos”. Essa inferência é quase automática 

para o enunciatário, especialmente pelo fato de A4b parecer subnotícia de A4a, como 

argumentamos acima.  

Essa importância da inferência no preenchimento do agente do verbo “celebrar” 

mostra que as relações interdiscursivas – reconhecidas e valorizadas pelo enunciador – é um 

recurso crucial empregado na composição de A4b.  

No 1º parágrafo – “O grupo de aproximadamente 900 haitianos que está instalado 

provisoriamente em Brasileia, no Acre, para regularizar a condição de imigrante ilegal 

festejou o Natal com churrasco e um baile a céu aberto.” –, quando há exposição dos 

elementos principais da notícia – quem, o que, onde, como, quando –, identificamos que o 

enunciador qualifica os haitianos com uma predicação dispensável no que tange à celebração 

natalina, a saber: “para regularizar a condição de imigrante ilegal”. Ao qualificar os haitianos 

pela sua condição de não legalidade, o enunciador destaca que, para estarem no Brasil, eles 

utilizam de meios inaceitáveis e recusados nos termos da legislação brasileira. 

Do 2º ao 5º parágrafo, o enunciador relata, feito um “observador in loco” do/no mundo 

do outro – como forma de dar veracidade à notícia –, as práticas sociais dos haitianos antes e 

durante a celebração do Natal. Enfatiza-se o uso de “um equipamento de som emprestado no 

                                    
304

 Também na mesma página a Folha publica uma nota intitulada 38 haitianos morrem em naufrágio. Não a 

analisamos pelo fato de os sujeitos noticiados não estarem em deslocamento para o Brasil. 
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qual tocaram música em creole [...] que se podia ouvir a quadras de distância durante a noite”. 

Com essa ênfase, o enunciador, indiretamente, classifica o volume do som como inadequado 

por, possivelmente, incomodar moradores próximos à praça. 

Também se destacam: vários dançaram kompa, “rodeados pelos demais, que riam e 

cantavam”; “comeram carne assada e mandioca com refrigerante”; a comida havia sido 

preparada “por moradores locais com a ajuda dos próprios haitianos”; “se produziram para a 

festa. As mulheres fizeram tranças e penteados. Os homens rasparam o cabelo”. É uma festa 

organizada em conjunto pelos haitianos e por moradores, o que revela existir interação social 

entre ambos os grupos e integração dos haitianos à cidade que os acolhe, embora, pela notícia, 

não sabemos se brasileiros participaram da festa. Também, a preparação ao fazerem 

penteados e rasparem o cabelo revela que se tratava de um momento especial para aqueles 

imigrantes. 

A fim de “levantar o ânimo”, privilegiaram elementos da cultura haitiana: música em 

creole e a kompa. Quanto a esses dois elementos, o enunciador especifica entre parênteses ou 

travessões seus significados: creole é o “idioma falado pela maioria dos habitantes da ilha 

caribenha”, em que o nome “ilha caribenha” refere-se ao Haiti, por inferência e remissão a 

“haitianos”; kompa é o “estilo musical mais popular do Haiti”. Ao acrescentar essas 

especificações entre parênteses ou travessões, o enunciador revela a representação que tem do 

enunciatário, isto é, sujeito que desconhece a cultura haitiana, em especial a música em creole 

e a kompa. 

A inserção no texto dessas práticas sociais dos haitianos e moradores locais 

caracteriza-se como recontextualização. O enunciador recontextualiza elementos dessas 

práticas – privilegiando e avaliando determinados elementos, em detrimento de outros – na 

prática social do jornalismo, especificamente no evento social de que A4b é parte. 

O enunciador não só observa e relata, também ouve e “copia”, em forma de discurso 

relatado, a voz de haitianos. Sobre o momento natalino vivido, cita: “„Estamos muito felizes 

porque tivemos fartura no almoço e na janta de hoje [...] e é importante festejar para levantar 

o ânimo de todos‟, afirma Brice Innel, 36, uns dos haitianos que ajudam na coordenação 

logística do grupo.” A voz de B. Innel revela que o grupo está contente por ter comida para 

todos, com fartura (o que não significa ter desperdício), exatamente o oposto do que ocorria 

no abrigo. Podemos dizer, felizes com algo básico, com o mínimo.  

A voz de B. Innel, implicitamente, revela também que a prática social de celebrar o 

Natal na praça, com música e dança, tinha uma finalidade direta, a de “levantar o ânimo de 

todos”. Essa finalidade indica que elementos da cultura haitiana (prática social típica do/no 



263 

 

Haiti) foram recontextualizadas numa nova prática social, no Brasil, com um novo fim, o de 

“levantar o ânimo”. Ao mesmo tempo, a voz de B. Innel revela a representação real, criada 

por B. Innel e demais haitianos participantes da festa sobre si mesmos na condição de 

imigrantes em Brasileia: a representação de sujeitos desanimados, desmotivados, sem 

dinheiro e “cientes” da possibilidade de não realizarem seus sonhos no “novo país de 

morada”.  

Mas, como se aproveitasse “a deixa”, além da celebração do Natal, o enunciador 

noticia, como informação secundária, sobre a chegada de “mais nove haitianos na cidade” na 

véspera de Natal, quando outros 20 haitianos aproximadamente haviam recebido o protocolo 

do Conare. Considerando que o enunciatário desconhece o teor desse documento, esclarece o 

enunciador: “O documento permite a eles trabalhar livremente em qualquer lugar do país até o 

julgamento final do pedido de refúgio.”  

O recebimento do protocolo permite aos haitianos deixarem o abrigo e seguirem 

viagem, quase sempre com a perspectiva e o desejo de obter um trabalho no Brasil. Essa é a 

sensação expressa na voz de contentamento de um desses imigrantes: “„É um presente de 

Natal. Na semana que vem, já vou embora para Porto Velho [capital de Rondônia] encontrar 

meu primo e tentar trabalhar com ele‟”, declara o pedreiro Fidele Richelin, 34, que chegou a 

Brasileia em 7 de novembro” de 2011. Aqui, o enunciador especifica o nome Porto Velho, 

entre colchetes: “capital de Rondônia”, o que revela a representação que tem do enunciatário, 

isto é, sujeito desconhecedor do referente do nome Porto Velho. 

O esclarecimento sobre o protocolo do Conare e o acréscimo “capital de Rondônia” 

são especificações de termos que o enunciador julga subespecificados e, a seu ver, de 

identificação referencial difícil para o enunciatário. Com o acréscimo de tais especificações, o 

enunciador revela a representação que constrói do enunciatário: sujeito desconhecedor de tal 

documento e sua finalidade, e do referente Porto Velho. 

 

A5 – Nas garras dos coiotes (Mundo, A14 – 28/12/2011) 

Quanto à localização na página, esse texto, “apesar de” ser reproduzido numa página 

par, página-verso, e não receber qualquer “chamada” na primeira página do caderno principal 

ou na Folha Corrida, situa-se no alto da página com o título em destaque, dividindo a página 

apenas com uma peça publicitária. Essas condições conferem a A5 relativo destaque.
305

 

                                    
305

 Vejamos que aqui, como acerca das demais notícias, pensamos a localização da notícia na página 

individualmente, isto é, sem considerar outras notícias sobre o “mesmo” assunto. Caso o fizéssemos, aspectos 

que conferem à notícia maior ou menor destaque possivelmente seriam vistos de modo diferente. 
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O foco é sobre a viagem do Haiti ao Brasil, especialmente a exploração a que se 

submetem os haitianos ao dependerem dos “coiotes”/atravessadores. O enunciador, desde o 

título, chama a atenção para essa exploração, sobretudo com a expressão “nas garras”. Há no 

título a omissão do referente que está sob as garras dos coiotes, embora seja facilmente 

inferido: são os imigrantes haitianos, enfaticamente a imigrante depoente Anita Antonio. 

Trata-se de um depoimento – anunciado pelas expressões “Minha história” e 

“Depoimento a” – de uma cidadã haitiana, cujo conteúdo está resumido no canto superior 

esquerdo da página. Mas é o título e a linha fina – “Haitiana conta o medo que passou nas 

mãos de atravessadores bolivianos até conseguir entrar ilegalmente no Brasil, pelo Acre” – 

que recebem maior destaque. Na linha fina, ao usar negrito em “Haitiana” e em “ilegalmente”, 

o enunciador, além de chamar a atenção para a nacionalidade e a condição feminina da 

imigrante – “sem visto prévio” (expressão usada pelo delegado G. S. Pedrosa na notícia A4a) 

ou desprovida dos documentos exigidos pelo Brasil no caso dos imigrantes haitianos –, 

classifica-a como ilegal. 

O jornalista a que A. Antonio concede depoimento usa esse depoimento para construir, 

poderíamos dizer, uma notícia-depoimento, o que dá veracidade ao conteúdo veiculado e 

causa maior impacto no enunciatário a respeito da exploração noticiada. Aliás, o texto se 

compõe de uma série de episódios vividos pela depoente e outros imigrantes estrategicamente 

escolhidos pelo enunciador/jornalista, a fim de intensionalmente causar o impacto de que 

falamos. São episódios marcados pela sensação de medo, por roubos, dificuldades e 

obstáculos diversos. 

Contribui para tal impacto no leitor o fato de o jornalista escolher para exposição o 

depoimento de uma mãe com o filho de dez meses de idade, o que é evidenciado pela 

ilustração. Com a ilustração, expõe-se em primeiro plano a condição de vulnerabilidade da 

mãe e da criança de dez meses, explorando a fragilidade de quem está sozinha num contexto 

estranho com um filho pequeno: frágeis e dependentes de ajuda. Ao expor essa imagem, 

explora-se a condição de inferioridade a que se submetem os haitianos em deslocamento. 

Tanto o depoimento quanto a foto são usados para expor uma face da imigração 

haitiana e para impactar seus leitores – em geral distantes da região fronteiriça do Acre e 

Amazonas –, sem buscar mitigar as condições desfavorecidas dos imigrantes, nem ao menos 

discursivamente. Essa ação de mitigação, que “cobramos” do enunciador (e da Folha) seriam 

os efeitos sociais que os textos sobre os haitianos no Brasil deveriam vislumbrar, os quais 

estão para além de qualquer sensação de impacto ou surpresa que o leitor situado no contexto 

paulistano ou paulista pode ter diante da foto. 
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5.1.2. Notícias do “momento B” – janeiro de 2012 

 

Em janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), órgão vinculado ao 

então Ministério do Trabalho e Emprego, publicou a Resolução Normativa (RN) nº 97, de 12 

de janeiro de 2012, do CNIg, a qual dispõe sobre a concessão do visto permanente a nacionais 

do Haiti, por razões humanitárias. Com essa Resolução, o governo federal, por um lado, 

mostrou-se receptivo aos haitianos chegados ao Brasil desde 2010 e aos que desejassem 

migrar para o território brasileiro; por outro lado, mostrou-se favorável ao controle da entrada 

desses imigrantes no País, dada a restrição no número de vistos a serem concedidos. Acerca 

dessas duas posturas – ou leituras da RN – manifestaram-se na imprensa tanto vozes e 

posições favoráveis quanto contrárias à decisão do governo federal. 

Ao mesmo tempo, nesse contexto, a Folha noticiou sobre a identificação, por parte da 

Polícia Federal (PF), de estrangeiros, entre os haitianos, vinculados a organizações criminosas 

e procurados internacionalmente, e sobre viagens a Brasileia (AC) e Manaus (AM) de 

empresários de vários lugares do Brasil, mas sobretudo das Regiões Sul e Sudeste, a fim de 

contratar haitianos. Esse tipo de contratação ocorria desde o início de 2011, como informa, 

por exemplo, Fernandes, Castro e Ribeiro (2014, p. 5) de uma indústria alimentícia que foi 

buscar em Manaus os primeiros haitianos chegados a Belo Horizonte (MG). 

 

B1 – Haitianos no Brasil temem que parentes não possam imigrar (Mundo, A14 – 

12/01/2012) 

Localizado no canto inferior direito de uma página-verso, com título em negrito, sem 

ilustração, a notícia divide a página com outras duas – Bomba mata cientista nuclear em 

Teerã e Jornalista de TV francesa é morto na Síria –, as quais são ilustradas, fazendo com 

que recebam maior destaque do que B1. 

Essa notícia é produzida basicamente a partir de um anúncio – esse mencionado na 

notícia – do governo federal, sem, porém, explicitar o contexto imediato em que tal anúncio 

ocorreu. No entanto, seu foco é o temor, preocupação e receio dos haitianos já migrados para 

o Brasil, o que é explicitado no título e na linha fina – “Receio é que restrição imposta pelo 

governo brasileiro barre a entrada de compatriotas” –, mas também no corpo da notícia: “Os 

haitianos [...] reagiram com preocupação”, no 1º parágrafo, e “Eles temem que o país feche as 

fronteiras nos próximos dias”, no 3º parágrafo. São processos mentais (ou sentimentos) 

decorrentes da interpretação que os imigrantes fazem do anúncio e da postura que têm em prol 
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dos compatriotas que, naqueles dias, estavam a caminho do Brasil e de parentes e cônjuges 

que estavam no Haiti com pretensões de também realizarem a mesma migração. 

A notícia se constrói a partir de várias vozes. O anúncio é a voz governamental. 

Consta do 2º parágrafo: “Anteontem, o governo federal anunciou que pretende facilitar a 

emissão de até cem vistos por mês diretamente na Embaixada do Brasil em Porto Príncipe.” 

Ou seja, o anúncio e a notícia remetem a (e antecipam) parte do conteúdo da RN 97/2012, que 

seria publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte.  

Os processos mentais de temor, preocupação e receio são noticiados com o uso da voz 

de haitianos, o que resulta em maior veracidade a tais processos/sentimentos. Por vezes, 

usando o discurso indireto, o enunciador refere ao sujeito-autor de tais vozes, por 

subespecificação, uma das estratégias referenciais, como no uso de “eles” referindo aos 

haitianos já chegados ao Brasil em “Eles temem [...] nos próximos dias”; no uso de 

“haitianos” em “Os haitianos que já estão no Brasil também disseram estar preocupados 

com”, no 5º parágrafo; no uso de “parte de” em “Parte dos haitianos [...] acha positivo o 

anúncio do governo”, no 6º parágrafo. 

Por vezes, usando o discurso relatado, o enunciador especifica o sujeito-autor de tais 

vozes, como em “„É preciso pensar nos que estão chegando. Temos gasto até US$ 5.000 na 

viagem e esse dinheiro é conseguido com muito esforço de toda nossa família‟, disse à Folha 

Ogiris Theranor, 33, que chegou a Manaus há dois meses”. Esta é uma das poucas notícias do 

corpus em que se faz referência a Manaus ou ao Estado do Amazonas, local que recebeu 

grande quantidade de haitianos, exemplo do Acre. 

Essas vozes que compõem a notícia são claramente conflitantes. Por um lado, muitos 

“haitianos que já estão no Brasil [...] disseram estar preocupados com os familiares que 

ficaram no Haiti. O temor é que as medidas que o governo pretende adotar impeçam a 

migração de namorados e parentes no futuro.” Por outro lado, “Parte dos haitianos [...] achou 

positivo o anúncio do governo”, o que é explicitado com a voz de Ronald Alexis: ele “disse 

que a emissão de vistos diretamente no Haiti evitará que os imigrantes caiam nas mãos de 

atravessadores em viagens arriscadas.” É uma voz que compartilha do conteúdo do anúncio: a 

voz do governo federal. Na sequência, o enunciador expõe a justificativa do mesmo Ronald: 

“„Assim vamos poder pegar um avião e descer do lado brasileiro. Na migração ilegal 

sofremos muitos dias para chegar aqui‟, disse.”  

Ao lançar mão de diferentes vozes, o enunciador constrói a notícia a partir de 

enunciados oriundos de diferentes esferas sociais: o anúncio – apenas mencionado –, da esfera 

política; a RN 97, da esfera jurídico-governamental; a fala de haitianos, da ideologia do 
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cotidiano, ainda que os haitianos tenham enunciado como entrevista ao jornalista/repórter 

para o fim primeiro de construção da notícia. Ao mesmo tempo, há recontextualização desses 

enunciados: da resolução (textos da prática social governamental) e da “fala” de haitianos, 

quer como fala cotidiana (prática social da ideologia do cotidiano), quer como entrevista ou 

depoimento (prática social do jornalismo). Com essa recontextualização, o enunciador cria na 

notícia uma mistura de gêneros: resolução e “fala”.  

Desse modo, o enunciador não “fala” por si ou com a própria voz, mas sim com a voz 

do governo e de haitianos, recurso que lhe dá credibilidade na prática social de noticiar algo. 

Trata-se de um hibridismo interdiscursivo caracterizado pelo conflito que, em síntese, 

diríamos, põe o governo e R. Alexis numa posição e O. Theranor e outros haitianos noutra 

posição. Com o uso da voz do outro, o enunciador dá um tom de veracidade ao conteúdo 

noticiado, garantindo certo impacto no enunciatário, no sentido de provocá-lo a se posicionar 

contra ou a favor do governo: são os efeitos sociais do texto. Mas, como nenhum texto é 

neutro, a notícia em questão também não é. Dado o destaque que tem a voz de temor no título 

e na linha fina, o enunciador se posiciona do lado dessa voz. Apesar disso, o enunciatário 

pode ainda se posicionar do lado da voz governamental. 

 

B2 – Empresários vão ao Acre para contratar haitianos (Mercado, B12 – 12/01/2012) 

Publicada numa página par, página-verso, D2 divide a página com outras três notícias 

e uma charge. Diferente de outras duas notícias, B2 não é ilustrada, o que lhe confere um 

caráter de menor importância. 

O foco são empresários das regiões Sul e Sudeste que viajavam ao norte do Brasil a 

fim de buscar trabalhadores para suas empresas, alegando que em suas regiões a mão de obra 

se tornou escassa.  

No 1º parágrafo, a ida de empresários ao Acre (sem qualquer menção ao Estado do 

Amazonas) para contratar haitianos é noticiada em contraponto ao anúncio de medidas do 

governo federal para conter a entrada de imigrantes no Brasil (o que estabelece relações 

interdiscursivas com a notícia B1). Isto é, enquanto o governo busca restringir a entrada de 

haitianos, as empresas os acolhem ofertando-lhes trabalho, exatamente o que eles esperam 

encontrar no Brasil. Nessa perspectiva, o enunciador, implicitamente, se posiciona do lado 

dos empresários, o que, aliás, condiz com o caderno Mercado, onde é publicada a notícia: o 

enunciador assume a voz empresarial, a qual, em parte, contempla os interesses do governo: 

quanto maior a oferta de trabalho, melhor para a economia e para a política. 
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Mantendo-se favorável aos empresários, o enunciador compõe a maior parte da notícia 

com a voz empresarial. São vozes e empresas apresentadas como exemplificação do que 

anuncia o título. Para uma delas, a Fibratec, apesar de ter sido “responsável pelas passagens e 

acomodação” dos 25 haitianos contratados, a contratação “valeu a pena”. Já segundo o diretor 

da empresa Massas Romena, a contratação dos haitianos se justifica pela demanda que 

“crescerá por causa das obras de infraestrutura e da Copa”, além da escassez de mão de obra 

na região. Com o mesmo teor, seguem o dono de uma construtora de Navegantes (SC), 

Alexandre Dias, e o “secretário da Justiça do Acre, Nilson Mourão”, cuja voz é usada na 

notícia como favorável aos empresários. 

As escolhas do enunciador pela voz dos empresários, sem críticas e sem mostrar, nem 

mesmo hipoteticamente, que a ação deles pode ser de exploração ou aproveitamento da 

vulnerabilidade dos haitianos, sustentam um discurso de promoção das empresas. Isto é, o 

enunciador recontextualiza vozes (enunciados parte das práticas sociais) da esfera 

empresarial, construindo, nesse caso, a notícia como um gênero de controle, no sentido de 

formar na mente do enunciatário a representação de que tais empresas são idôneas e estão 

bem intencionadas em relação aos imigrantes haitianos. Ou seja, o enunciador constrói uma 

representação imaginária positiva de tais empresas para o enunciatário. Aliás, sem qualquer 

voz de um imigrante haitiano. 

A menção do diretor das Massas Romena às obras da Copa é uma representação 

imaginária de que grandes frentes de trabalho se abriram com as obras de preparação da Copa 

do Mundo de Futebol de 2014. Trata-se de uma representação inicialmente construída talvez 

pelo governo federal, mas compartilhada por empresários e brasileiros em geral, e, 

especialmente, pelos imigrantes haitianos. No entanto, essa representação imaginária se 

tornou real apenas parcialmente, o que se certificou no decorrer da realização das obras 

ligadas à Copa do Mundo. 

 

B3a – Conselho aprova limite à vinda de haitianos (Mundo, A14 – 13/01/2012) 

Essa notícia divide a página com duas outras notícias. Por se localizar no alto da 

página e pelo maior destaque do título, ela é de maior importância no todo da página. Apesar 

disso, está numa página par, página-verso, o que tira da primeira vista do leitor que folheia o 

jornal. 

Publicada no mesmo dia de publicação da RN 97 no Diário Oficial da União, B3a 

enfatiza o limite de vistos a serem concedidos pelo governo brasileiro a haitianos a partir 

dessa resolução. A restrição de 1.200 vistos anuais aparece tanto no título e na linha fina 
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quanto nos três primeiros parágrafos, em que há também outros destaques relativos à RN 97: 

o fato de ser a primeira vez que o Brasil adota esse tipo de restrição a estrangeiros; o fato de a 

dispensa de vínculo empregatício ser inédita, valendo apenas para cidadãos haitianos; e o fato 

de a medida ter prazo inicial de dois anos. Ao destacar esses aspectos da RN 97, o enunciador 

a divulga para o enunciatário e reproduz parte do discurso jurídico do governo brasileiro, 

mostrando-se, assim, a serviço do governo, ao mesmo tempo em que recontextualiza um texto 

da prática social da esfera/estrutura jurídico-governamental. 

Além do interdiscurso com a RN 97/2012, B3a se constrói no interdiscurso com outros 

textos, pondo em relação de conflito diferentes vozes de diferentes atores sociais, situados em 

diferentes esferas sociais. No 5º parágrafo, há relação interdiscursiva explícita com a notícia 

A3 – Haitianos pagam até US$ 300 a coiotes para entrar no Brasil: “Como a Folha revelou 

em dezembro, atravessadores têm esquema para levar haitianos ao Acre por até US$ 300.” 

Aqui, é quando, em B3a o enunciador faz referência ao ponto de entrada dos haitianos: o 

Acre, sem se referir ao Estado do Amazonas.  

Já em diálogo com a esfera político-governamental, no 6º parágrafo o enunciador 

revela, por meio do discurso indireto, a principal justificativa dada pelo governo federal para a 

publicação da RN 97: “O objetivo da resolução [...] é evitar a entrada ilegal de haitianos por 

meio de quadrilhas criminosas e „coiotes‟, segundo afirmou o ministro José Eduardo Cardozo 

(Justiça).” Nessa voz, está implícito que a RN 97 não é uma restrição ao número de vistos, e 

sim um instrumento a favor dos haitianos em deslocamento para o Brasil. 

Por outro lado, “O embaixador brasileiro no país [Haiti], Igor Kipman, reconhece que 

a limitação de vistos „não eliminará a imigração ilegal‟.” Ao mesmo tempo, “o diplomata diz 

que a medida „é um instrumento para dar uma chance àqueles que buscam oportunidades de 

emprego e renda‟.” Trata-se de uma voz que, ao menos parcialmente, diverge da de J. E. 

Cardozo, mostrando relações interdiscursivas conflitantes no âmbito da política. 

Também da esfera política é a voz do então chanceler Antonio Patriota: “os 1.200 

vistos anuais serão suficientes.” O enunciador, porém, se mostra cético ao chanceler: “Ele não 

explicou, contudo, qual será a postura do governo se a procura for maior. Sobre o perfil dos 

candidatos, Patriota diz que „haverá sensibilidade‟.” Aqui, tanto A. Patriota quanto o 

enunciador se “furtam” a explicar o uso do termo “sensibilidade” e a detalhar os critérios de 

seleção de haitianos que receberão o visto. Trata-se de uma subespecificação referencial que 

sugere sentidos conflitantes na construção discursiva. 

Outra voz é a do então presidente do Conare, Luiz Paulo Barreto, para quem o status 

de refugiado “não cabe, pois os imigrantes do Haiti alegaram que fugiam do flagelo ainda 
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existente no país dois anos depois do tremor”. É uma voz jurídica inserida na notícia como 

justificativa do governo federal e do CNIg para a concessão de vistos humanitários e 

regularização de todos os haitianos chegados ao Brasil, processo previsto na RN 97/2012. 

Uma voz contrária às vozes governamentais do então ministro J. E. Cardozo e do 

então chanceler A. Patriota é a voz de Lucia Nader, da ONG Conectas: “O Brasil caminha 

para uma política migratória restritiva, violadora dos direitos humanos que tanto crítica em 

outros países.” Sua voz é apresentada também em box, em negrito, o que condiz com o 

destaque dado pelo título e pela linha fina. Isto é, a voz de L. Nader, embora ocupe um 

pequeno espaço, escolhida pelo enunciador como a principal na notícia: uma postura crítica à 

decisão do governo. 

Por outro lado, como tentativa de ser imparcial, o enunciador conclui B3a informando 

que “As autoridades brasileiras negam que a decisão contrarie a política de direitos humanos 

do governo.” Essa tentativa, porém, em última análise, não se confirma, pois, a ênfase dada na 

construção tanto do título e da linha fina quanto dos três parágrafos iniciais já fora 

determinante para revelar a postura do enunciador com a publicação da RN 97: de que a 

política governamental é restritiva. Caso o enunciador – e a Folha – desejasse expressar 

concordância com as vozes governamentais, a construção da notícia se daria no sentido de 

enfatizar a postura dos membros do governo. Ou seja, ainda que lance mão de diferentes 

vozes sociais, a postura do enunciador está definida logo no início da notícia. Isso reitera o 

conceito jornalístico de que, na notícia, o principal é dito no começo. 

Apesar de assumir uma postura indiretamente a favor dos imigrantes no sentido de 

alertar o leitor para a política migratória restritiva adotada pelo governo brasileiro, o 

enunciador ignora a voz dos haitianos: atores sociais objeto da RN 97. Com isso, mantendo o 

status quo vigente e o discurso hegemônico, os desfavorecidos e destituídos de poder na 

sociedade brasileira não têm acesso ao discurso público, não podem falar e não são ouvidos, 

enquanto a elite simbólica – nesse caso, ministro, embaixador/diplomata, chanceler, CNIg, 

Conare, ONG Conectas – é ouvida e tem sua voz, ideologia e valores reproduzidos e 

socialmente propagados, fazendo valer seu poder e acesso ao discurso público. Assim, os 

efeitos sociais do texto/notícia é a consciência do enunciatário/leitores construída apenas a 

partir da voz dos poderosos. É o discurso jornalístico e a Folha a serviço dos poderosos da 

sociedade, fazendo parte do mesmo grupo de poderosos, ainda que o enunciador privilegie um 

ou outro ator social. 

Vejamos que não faz parte dessa notícia o medo, preocupação e receio de haitianos 

chegados ao Brasil em relação aos haitianos em trânsito, como evidencia, por exemplo, a 



271 

 

notícia B1 – Haitianos no Brasil temem que parentes não possam imigrar. No entanto, de 

forma implícita, o enunciador dialoga com as vozes e posturas evidenciadas nessa notícia, 

como também em outros textos, pois, inevitalmente, fazia parte daquele contexto a 

preocupação com os haitianos em trânsito. Exemplo desse diálogo – implícito – é a referência 

a “quadrilhas criminosas e „coiotes‟”, na voz do então ministro J. E. Cardoso. 

Quanto à ilustração, embora a notícia B3a possa indiretamente dialogar com a foto no 

centro da página, tal foto tem relação direta com B3c, como argumentaremos na sequência. A 

notícia B3a dialoga diretamente com o mapa – Rota da imigração haitiana – na parte de 

baixo da página, apesar de notícia e mapa estarem relativamente afastadas entre si no espaço 

da página. O vínculo de B3a com o mapa se torna evidente pela “repetição” de conteúdo da 

notícia como “legenda” do mapa: “Estima-se que 4.000 já tenham atravessado a fronteira, dos 

quais 2.400 ainda estão em situação irregular.” Também, o mapa dialoga com B3c, no sentido 

de mostrar os destinos dos haitianos após chegarem ao Acre e obterem documentação 

pertinente para seguirem viagem, o que diz respeito à contratação realizada por empresários 

(assunto de B3c) e à busca de emprego em várias partes do Brasil. No mapa, ignora-se o 

Amazonas como ponte de chegada de haitianos. 

 

B3b – Inteligência da PF detecta procurados entre os imigrantes (Mundo, A14 – 

13/01/2012) 

Embora assinado por uma colunista da Folha, o que pressupõe não se tratar de notícia, 

e sim de texto opinativo, B3b é de caráter noticioso e se caracteriza como notícia, cujo 

assunto é a identificação pela Polícia Federal (PF) de estrangeiros procurados 

internacionalmente entre os imigrantes haitianos. 

Com a expressão “Conforme a Folha apurou”, no 2º parágrafo, o enunciador cria uma 

representação do próprio jornal como detentor de poderes para além do poder jornalístico, isto 

é, com poderes que se aproximam da investigação conferida a peritos e detetives. A referida 

expressão tem no texto efeito de veracidade e seriedade do trabalho jornalístico realizado 

pelos atores sociais da Folha. Com a expressão, o enunciador “busca” formar na mente do 

enunciatário a representação de uma “apuração” (nominalização derivado do verbo “apurou”) 

inquestionável. 

Além de usar a voz da PF – informações veiculadas pela (ou obtidas com a) PF –, o 

enunciador usa explicitamente a voz do então ministro da Justiça José Eduardo Cardozo para 

construir a notícia. As vozes da PF e do ministro é que compõe o conteúdo noticioso, sem 

qualquer voz contrária e conflitante. Assim, o enunciador se mostra a serviço da PF e do 
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ministro: atores sociais que detêm significativo poder social, inclusive sobre a produção de 

B3b. 

Ao final da notícia inserem-se vozes dos governos peruano e boliviano, e do 

Itamaraty, mas são vozes secundárias – não necessariamente contrárias – e irrelevantes no 

contexto da notícia, até mesmo na visão do enunciador, haja vista o fato de inseri-las 

brevemente como parágrafo final. Aliás, o principal da notícia está no seu início. 

Também nessa notícia, a exemplo de B3a, não aparece a voz dos imigrantes, e sim 

apenas das autoridades, instituições e sujeitos que têm poder sobre eles. 

Quanto à referenciação, o enunciador usa as expressões metonímicas “Inteligência da 

PF” e “Inteligência da Polícia Federal”, como “sinônimo” de “serviço de inteligência” ou, em 

última análise, “membros da PF”, considerando que são esses os atores sociais que praticam a 

ação de detectar (considerando o verbo usado no título) os sujeitos X. Com o uso metonímico, 

o enunciador destaca a “capacidade mental elevada” de investigação dos membros da PF. 

Também quanto à referenciação, há uso metafórico na voz do então ministro J. E. 

Cardozo em “Fica difícil separar o joio do trigo” – metáfora bíblica – em referência à 

dificuldade de identificar entre os imigrantes haitianos aqueles (haitianos ou não) que são 

procurados pela justiça, criminosos em seus países, uma vez que muitos haitianos “perderam 

ou mesmo jamais tiveram passaporte ou outros documentos”. 

Outro uso metafórico é em “Aqui não é casa da mãe Joana” – uma metáfora do senso 

comum – em referência à ação de fiscalização na fronteira de quem entra e de quem sai do 

país, no sentido de receber os haitianos por razão humanitária e controlar com rigor a entrada 

e saída dos demais imigrantes, mantendo a ordem conforme a legislação brasileira de 

imigração e de fronteira. Essa metáfora figura como complemento de “separar o joio do 

trigo”. 

 

B3c – Empresários já recrutam imigrantes do Haiti (Mundo, A14 – 13/01/2012) 

O assunto é a contratação de haitianos por empresas do Norte e do Sul do Brasil, 

levando em conta tanto haitianos chegados ao Amazonas quanto ao Acre. Há relações 

interdiscursivas diretas com a notícia B2, inclusive citando, em parte, as mesmas empresas. 

O enunciador cita a voz de vários empresários, alimentando a crença/ideologia de que 

a contratação de imigrantes resulta em benefícios para esses imigrantes. Para tanto, o 

enunciador revela o quanto ganham (“R$ 702”) e os benefícios de assistência médica, vale 

alimentação e vale transporte, além de informar que as empresas, como a Coplast, de Manaus, 

alugaram casas para abrigá-los, mas sem revelar em que condições e com que ônus para os 
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imigrantes, o que, muito provavelmente, seria um “depoimento” contra a empresa. Ao omitir 

tais informações, o enunciador se posiciona do lado da empresa, e não dos trabalhadores 

haitianos. 

O enunciador, a partir da voz das empresas, conta sobre o interesse dos empresários 

pelos trabalhadores haitianos e sobre aqueles que se adaptaram e tiveram êxito no trabalho, 

como ocorre acerca da empresa Fibratec, de Chapecó, mas não conta sobre os que tiveram 

experiências laborais adversas. 

Entre os motivos para a contratação de haitianos, “os empresários citam a falta de mão 

de obra [em sua região] e a ajuda humanitária” e a possibilidade de lhes “dar algo mais 

digno”. Sabemos que “falta de mão de obra” significa terem de pagar mais a trabalhadores da 

própria região. Ao buscar no Norte haitianos vulneráveis e “pedintes” de emprego, os 

empresários podem pagar menos, reduzir seus custos e tratá-los como “mão de obra barata”. 

Entendemos que essa percepção da relação que podem ter com os haitianos está incutida na 

mente dos empresários, o que os fazem ter práticas sociais questionáveis. Essa questão, 

porém, é ignorada pelo enunciador. 

Além disso, as vozes e postura dos empresários citados são endossadas com a voz do 

governo do Acre. Trata-se de relação intradiscursiva estrategicamente produzida pelo 

enunciador. 

Sobre as questões que enunciam os empresários, não há, na notícia, inserção 

equivalente da voz dos trabalhadores haitianos, que divirja e estabeleça um conflito 

discursivo. Assim, a voz dos empresários é publicada para o enunciatário como verdade 

inquestionável. Vigora na notícia o discurso hegemônico de que empresários ofertam trabalho 

à população (inclusive imigrantes socialmente desfavorecidos) e, assim, agem sempre de 

forma a solucionar problemas sociais.  

A única voz de um haitiano é a de Nenio Gabriel, que se insere no texto, como 

exemplificação, a fim de endossar o êxito dos haitianos explicitado com a voz dos 

empresários. No entanto, enquanto a voz desses é aspeada, é um discurso relatado, o que 

formalmente lhe dá destaque, a voz de N. Gabriel não é aspeada, e sim parafraseada, fazendo-

a se diluir formalmente no texto. Com isso, os empresários se fazem mais presentes e 

fortalecidos em B3c, enquanto N. Gabriel é enfraquecido e afastado do discurso. Isso é a 

“tradução” das relações de poder social, tanto nas relações entre patrão e empregado, quanto 

no acesso ao discurso público. Ou seja, enfraquecidos e desprovidos de poder, os haitianos 

não têm sua voz veiculada nem ouvida pela sociedade, sua voz é apagada. Quem fala por eles 

e sobre eles são os poderosos da sociedade: empresários, governo do Acre, jornalista.  
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Claramente, o enunciador assume o discurso empresarial e se mostra a serviço do 

empresariado. Isto é, o enunciador cria uma representação positiva dos empresários, a qual 

poderá ser incutida na mente do enunciatário, a fim de que esse propague a mesma 

representação. Ao mesmo tempo, o enunciador recontextualiza a representação construída por 

tais empresas/empresários sobre si mesmas, sobre os trabalhadores haitianos e sobre as 

relações sociais entre elas e esses trabalhadores. 

Quanto à foto em destaque na página, ela se liga a B3c, ainda que B3a e B3b digam 

respeito aos haitianos como trabalhadores, haja vista sua legenda – “Um dos haitianos que 

trabalham na Coplast, indústria de plásticos de Manaus (AM) que contratou 77 deles desde 

2011” –, que “reproduz” informações constantes de B3c. Com a foto, o enunciador destaca 

haitianos – embora apenas um deles – trabalhando, empregados, ocupados, desfrutando dos 

benefícios ofertados pelas empresas, o que lhes possibilita, em tese, recomeçarem a vida, pois, 

trabalhando, recebem o próprio salário. Assim, a foto reitera o discurso hegemônico e a 

representação construída na parte linguística de B3c. 

 

B4 – Governador do AM propõe que haitianos vão viver em Brasília (Mundo, A10 – 

27/01/2012) 

Essa notícia se baseia na entrevista coletiva concedida pelo então governador do 

Amazonas em 25 de janeiro de 2012, reproduzindo sua voz. Trata-se de uma notícia sobre o 

discurso do governador, haja vista os verbos de dizer “propõe” no título e “sugere” na linha 

fina: “Omar Aziz sugere instalar imigrantes em apartamentos funcionais”. Isto é, a ação do 

governador é apenas discursiva.  

O enunciador constrói B4 revelando como o governador traz para seu discurso a voz 

do governo federal e a da igreja católica, vozes das quais ele diverge, proporcionando, assim, 

um diálogo conflitante que permeia tanto o seu discurso quanto a notícia. Na verdade, o 

enunciador recontextualiza em B4 o conflito vocal e ideológico da prática social do 

governador ao conceder a entrevista. 

Embora a notícia seja sobre o discurso do governador sobre “o que fazer” com os 

imigrantes haitianos, não há na sua construção a voz de um haitiano sequer. Isso se vê no 

título e na linha fina, enunciados que reproduzem a voz do governador como autoridade que 

detém um poder de “fazer algo” com um grupo minoritário e socialmente em desvantagem. É 

o poder do Estado sobre uma minoria que incomoda a sociedade local, na visão do 

governador e de muitas pessoas de Manaus, as que compartilham a ideologia do governador. 
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Implicitamente, há em B4 relações interdiscursivas de fundamental importância para 

sua construção de sentido. São relações com a RN 97, que havia sido publicada há cerca de 

duas semanas da entrevista concedida pelo governador, e com as noticias B1 e B3a, 

especialmente. Assim, por remissão a RN 97/2012 e essas notícias, identificamos que o 

governador do Amazonas faz uma leitura tendenciosa da RN, opondo-se às propostas do 

governo federal. Isto é, o governador não percebeu qualquer restrição à entrada de haitianos 

no país, a qual seria um argumento favorável aos interesses defendidos por ele. 

Na notícia evidencia-se que a preocupação maior do governador é com Manaus. 

Preocupa-se com os problemas locais, mostrando-se incapaz de acolher no seu contexto e sob 

seu poder imigrantes desprovidos de todos os bens materiais. Propositalmente, para expor tal 

postura, o enunciador utiliza, sobretudo, da voz do próprio governador. Mas, apesar desse uso, 

o texto não está a serviço do governador. Pelo contrário, o texto “depõe” contra ele no que 

tange, por exemplo, ao respeito aos direitos humanos, à política a favor dos menos 

favorecidos, à postura diplomática diante de questões humanitárias. Em síntese, a notícia 

revela a posição do governador: os haitianos devem ser rejeitados e mal recebidos. Isto é, cria-

se na notícia uma representação negativa do governador. 

O enunciador produz um texto com estratégias linguístico-informais que mostram o 

governador discursivamente contraditório, o que dá sustentação à notícia como texto que 

depõe contra ele. No 3º parágrafo, por exemplo, o “emprego” que o Estado e empresas podem 

oferecer aos haitianos lhes dará condições para se sustentarem. Isso dispensa o Estado do “ad 

eternum” referido pelo governador. E mais, a rejeição aos haitianos torna falacioso o uso de 

“muito bem-vindos” por parte do governador. 

Outro exemplo ocorre quando, no 5º parágrafo, o enunciador destaca o conhecimento 

de mundo sobre o governador: a origem similar à dos haitianos no Brasil. Com isso, provoca 

no enunciatário percepção de que ele não dá aos haitianos o tratamento recebido por seu pai: 

“um imigrante palestino”. A consequência disso é o enunciatário se posicionar, 

possivelmente, contra o governador. 

No parágrafo final, o enunciador informa sobre a nota
306

 emitida pelo governador, em 

que ele se mostra receptivo a essa minoria. Mas, ao deixar tal nota para o final, o enunciador 

lhe dá menor importância e provoca o enunciatário a considerá-la do mesmo modo. Isto é, 

                                    
306

 O gênero nota é assim nomeado pelo enunciador na composição das notícias B4, E3, E5, F1 e F2. São notas 

emitidas, por exemplo, pelos governos e suas secretarias, especialmente destinadas à imprensa em geral. Outra 

conotação tem o termo nota quando referimos a C4 e D2, considerando sua brevidade textual, mas que, para 

fins de composição do corpus, consideramos como notícias particulares. Nem o enunciador nem a Folha 

nomeiam C4 e D2.  
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após a representação negativa do governador ser incutida na mente do enunciatário, o 

conteúdo dessa nota não causa efeito de, por exemplo, o enunciatário perceber o governador 

como sujeito que atua em prol dos haitianos nem das pessoas socialmente desfavorecidas em 

geral. 

Quanto à referenciação, no 1º parágrafo, com “os imigrantes haitianos que entraram 

ilegalmente no país”, o enunciador enfatiza a travessia ilegal da fronteira político-territorial. 

No 4º parágrafo, na construção “„[...] pede para o governo federal (...) levar tudo para 

Brasília. É, tem muitos apartamentos de deputados federais, bota as caras para morar lá‟, 

afirmou”, o uso de “tudo” e “os caras”, um pronome indefinido e um termo genérico, faz 

referência aos imigrantes haitianos categorizando-os com desprezo e desmerecimento de 

atenção e acolhimento, embora pareça que o governador quer que o governo federal os 

acolha. Com essas estratégias linguístico-referenciais, a representação dos haitianos feita pelo 

governador é a de sujeitos que não merecem atenção do governo local. 

A foto de B4 mostra haitianos em grupo, abrigados na casa paroquial da Igreja de São 

Geraldo, em Manaus. Chama a atenção um haitiano, em primeiro plano, cabisbaixo e 

pensativo, com sensação de desânimo e desolação pela própria condição de imigrante, num 

país estranho, sem dinheiro, longe da família, dependente de ajuda, totalmente desapoderado. 

E mais, afastado e sem diálogo com os haitianos ao fundo, o haitiano em destaque somatiza, 

mais do que os demais, a rejeição explicitada pelo governador. 

 

5.1.3. Notícias do “momento C” – janeiro e abril de 2013 

 

Em abril de 2013, com o grande contingente de imigrantes haitianos no alojamento em 

Brasileia, o governo do Acre, julgando insustentável aquela situação de acolhimento, decretou 

Situação de Emergência Social (Decreto n
o
 5.586, de 9 de abril de 2013), atribuindo ao 

governo federal maior responsabilidade com relação aos imigrantes acolhidos. Além dos 

haitianos, imigrantes naturais, por exemplo, da República Dominicana, Senegal, Nigéria e 

Bangladesh chegavam ao Acre tentando usar, a/em princípio, dos mesmos recursos legais que 

os primeiros, o visto humanitário. 

A maior parte das notícias deste “momento”, publicadas em abril de 2013, tem relação 

direta com esse grande contingente de imigrantes no Acre e o mencionado decreto. Uma das 

exceções é a notícia Entrada de estrangeiro com pouco estudo aumenta mais, de 13 de janeiro 

de 2013, sobre o ingresso de estrangeiros em geral no mercado de trabalho brasileiro. Embora 
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possa destoar das demais notícias do “momento C”, sua análise se justifica pelo fato de dizer 

respeito a uma questão relevante da migração haitiana, a busca por trabalho no Brasil. 

 

C1 – Entrada de estrangeiro com pouco estudo aumenta mais (Mercado, B7 – 13/01/2013) 

Trata-se de uma notícia que recebe destaque, especialmente por ser publicada numa 

página ímpar, página-anverso, e ocupar mais da metade da página, com seu título em negrito e 

fonte ampliada, uma foto em tamanho grande e um gráfico, no alto da página. Outro texto que 

compõe a página é uma peça publicitária, em cores. 

A imagem da foto, porém, não condiz com sua legenda: “Bena Benoit, 30, trabalha em 

fábrica de plásticos em Manaus (AM)”. Diferente, a imagem é de um trabalhador numa 

oficina mecânica. De qualquer modo, enfatiza-se um haitiano no ambiente de trabalho, 

empregado, concentrado na tarefa laboral. A legenda ainda destaca o grau de escolaridade e o 

êxito de B. Benoit após migrar: “com ensino médio incompleto, o haitiano chegou ao Brasil 

há dois anos, fez curso técnico no Senai, recebeu promoção e hoje ganha R$ 960”. Também 

na legenda, o enunciador recontextualiza a voz de B. Benoit, a qual não aparecerá mais na 

notícia: “Quero virar engenheiro”. Trata-se de uma fala sintética que revela o sonho de B. 

Benoit e sua representação do Brasil como país em que poderá reconstruir a própria vida. 

Essas informações sobre B. Benoit dizem respeito ao foco da notícia, que é a relação 

entre o nível de escolaridade de estrangeiros no Brasil e seu ingresso no mercado de trabalho. 

São considerados em C1 estrangeiros em geral, entre eles os imigrantes haitianos. Diante 

disso, analisaremos apenas parte da notícia, preferencialmente aqueles elementos relativos, de 

forma direta ou indireta, a esses imigrantes. 

Como uma espécie de especificação do título, o enunciador destaca na linha fina: 

“Permissões para trabalhadores com até o ensino médio incompleto sobem 246%”. Destaca-se 

aqui o alto índice dos imigrantes com baixa escolaridade, entre os quais se encontram grande 

parte dos haitianos. Como contraponto, o enunciador destaca no resumo que encabeça a 

notícia: “Autorização para superqualificados cresce só 42%; governo quer atrair estrangeiros 

com mais estudo”. Isto é, os estrangeiros superqualificados não são os que mais procuram o 

Brasil, os quais o governo brasileiro gostaria que viessem em maior quantidade, pois podem 

contribuir, mais do que os de baixa qualificação, para o desenvolvimento do país. 

Essa mesma contraposição norteia a construção da primeira parte da notícia, composta 

de oito parágrafos, em que o enunciador especifica um ou outro aspecto, enfatizando-os. Uma 

informação importante é a contextualização dos dados apresentados, o que é feito no 5º 
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parágrafo: eles “se referem ao período de janeiro a setembro de 2012 e se comparam aos 

mesmos nove meses de 2011”.  

No 1º parágrafo, destaca o enunciador: “As autorizações para trabalhar legalmente no 

Brasil concedidas a estrangeiros com pouca escolaridade mais do que triplicaram em 2012”. 

Essas autorizações “cresceram bem mais do que as permissões dadas aos chamados 

„superqualificados‟ (trabalhadores com doutorado, mestrado ou pós-graduação)”, como consta 

do 2º parágrafo.  

No 3º e 4º parágrafos, o enunciador especifica as informações anteriores com 

referências quantitativas e de quem as “copiou”: “as autorizações dadas a estrangeiros com até 

o ensino médio incompleto aumentaram 246%”. Diferentemente, “as permissões para os 

„superqualificados‟ aumentaram menos: 42%”. Esses dados são do “Conselho Nacional de 

Imigração – órgão vinculado ao Ministério do Trabalho”. Aqui, o enunciador, ao especificar o 

CNIg como órgão do Ministério do Trabalho, usa de recurso que fortalece seu discurso e 

apresentação de tais dados, passando maior veracidade e confiabilidade ao enunciatário. 

O enunciador informa no 6º parágrafo: “Estrangeiros com formação superior são a 

maioria dos que têm autorização para trabalhar no Brasil. Mas no último ano, o maior 

crescimento de permissões aos menos qualificados fez essa fatia minoritária do grupo subir”. 

Esse aumento significativo, “é reflexo do aumento da entrada de haitianos no Brasil”, segundo 

o Ministério do Trabalho, como consta do 7º parágrafo. Também nesse parágrafo, enunciador 

o Brasil “passou de 23º a 3º maior emissor de trabalhadores [haitianos] em 2012”. Uma 

justificativa para esse aumento é apresentada pelo enunciador ainda no 7º parágrafo, fazendo 

uso do discurso relatado: “Segundo o governo, „experiência profissional ou escolaridade não 

são motivos de análise‟ na permissão a haitianos.” 

Outra justificativa para o alto ingresso de haitianos no país é apresentada no 8º 

parágrafo: “Desde o terremoto que devastou o país, em 2010, o Brasil mantém ajuda 

humanitária no Haiti. Com isso, tornou-se porto para muitos que deixam o país caribenho em 

busca de uma vida melhor.”  

Esse ingresso no Brasil de haitianos com baixa escolaridade ou com até o ensino 

médio incompleto ocorreu sob o consentimento do governo brasileiro, “apesar do desejo 

crescente do governo em atrair imigrantes com mais estudo para o país”, como destaca o 

enunciador no 2º parágrafo. Ou seja, embora o Brasil deva conceder visto humanitário aos 

haitianos – devido às suas condições de vida e trabalho decorrentes de questões internas ou 

externas ao Haiti –, não são esses estrangeiros os mais desejados pelo governo brasileiro. Isso 

porque a baixa escolaridade da maioria os impedem de contribuir para o capital humano e o 



279 

 

desenvolvimento econômico do Brasil, o que é uma das exigências impostas pelo capitalismo 

global a fim de que um país figure entre as principais economias mundiais. Exigência 

“acatada” pelo governo brasileiro, especialmente na última década.  

Essa visão crítica que esboçamos aqui acerca do ingresso de estrangeiros no Brasil e 

sua relação com o mercado de trabalho se sustenta, em parte, pelo que revela o enunciador no 

1º parágrafo do item Qualificados de C1: “O interesse do governo, contudo, é elevar a 

presença de estrangeiros qualificados no país. A SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) 

estuda facilitar a entrada desses estrangeiros, conforme a Folha revelou no mês passado”. Na 

verdade, o interesse pela presença de estrangeiros no país é sempre de ordem econômica. E, 

pelas considerações do governo e pela construção discursiva do enunciador, os haitianos, que, 

em geral, podem contribuir apenas no trabalho braçal, são, em certa medida, 

quantitativamente excessivos. 

Não analisaremos o item Qualificados pelo fato de seu foco ser os estrangeiros 

opostos aos haitianos no que tange à qualificação ou nível de escolaridade. 

Quanto ao gráfico Mercado de trabalho, que compõe C1, parte de seus dados são as 

referências quantitativas que comentamos anteriormente. Mas também, o enunciador destaca, 

em forma de box, informações importantes sobre os haitianos. Primeira: “Haitianos são 98% 

dos [estrangeiros] com ensino fundamental incompleto e 90% dos com ensino médio 

incompleto”, isto é, os haitianos são a maior parte dos estrangeiros que ingressaram no país 

no período em questão: “Até o 3º trimestre de 2012”. Segunda: “O número de autorizações 

para haitianos aumentou 444%”, no mesmo período. 

Por fim, o enunciador informa, embora em fonte reduzida, de quem “copiou” os dados 

constantes do gráfico: “Fonte: Conselho Nacional de Imigração/MTE”. Os dados foram 

fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e dizem respeito ao mercado formal, em 

se que incluem os haitianos e demais estrangeiros trabalhadores com registro, ficando de fora 

da contagem os estrangeiros que atuam no mercado informal. 

 

C2 – Acre decreta ‘emergência’ por imigrantes (Mundo, A16 – 10/04/2013) 

Publicada no centro de uma página-verso, a notícia divide a página com um artigo de 

opinião e uma peça publicitária, a qual recebe maior destaque por ocupar toda a metade 

inferior da página. No entanto, a notícia “salta aos olhos” do leitor em função do uso de 

negrito e de fonte ampliada no título, o que não ocorre com o artigo de opinião no alto da 

página. 
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O foco de C2 é a situação de emergência social decretada pelo governo do Acre em 

decorrência da grande quantidade de imigrantes naquelas últimas semanas – sobretudo 

haitianos, mas também do Senegal, Nigéria, Bangladesh e República Dominicana – e da 

impossibilidade de o governo estadual acolher adequadamente todos os imigrantes no abrigo 

em Brasileia. Esse foco aparece na linha fina – “Novas rotas de entrada ilegal no Estado 

levam a boom de estrangeiros, vindos não só do Haiti, mas de África e Ásia” – e no resumo, 

em negrito, que encabeça a notícia – “Falta espaço, colchão e água para imigrantes; 

governador cobra ação do Itamaraty para atender à demanda” –, atentando para vários 

aspectos relativos a esse fluxo imigratório. 

A partir disso, a principal relação interdiscursiva da notícia é com o Decreto n
o
 5.586, 

de 9 de abril de 2013, embora o enunciador não explicite ou faça referência direta a tal 

decreto. Ao não incluir na notícia qualquer citação de partes do decreto nem fazer-lhe 

qualquer menção direta, o enunciador se exime de qualquer compromisso com o decreto. 

Assim, na perspectiva do enunciador, o discurso dos atores sociais da política se tornam 

suficientes para sustentarem o discurso jurídico que perpassa a notícia. 

Embora o enunciador enfatize a chegada de imigrantes naturais do Senegal, Nigéria, 

Bangladesh e República Dominicana, inclusive destacando no mapa a rota percorrida por 

senegaleses, são os haitianos o maior número, cuja presença em Brasileia e Epitaciolândia 

proporciona a superlotação do alojamento, do que decorre a situação de emergência social. 

Isto é, o enunciador chama a atenção para um grupo relativamente pequeno – 60 senegaleses e 

os de outras nacionalidades –, se comparado aos haitianos, muito provavelmente mais de 

1.100 pessoas. Na verdade, a situação de emergência social não decorre das “novas 

nacionalidades”, e sim do grande contingente de imigrantes, independente da sua 

nacionalidade. O enunciador, ao enfatizar as “novas nacionalidades”, chama a atenção para a 

atração que a migração haitiana para o Brasil exerce sobre indivíduos de outras 

nacionalidades, também socialmente desfavorecidos, também grupos minoritários. Assim, o 

enunciador direciona o foco para a “novidade”: a chegada de imigrantes não haitianos, como 

enuncia no segundo parágrafo. O destaque maior é para Senegal, haja vista a rota destacada 

no mapa – Acre tem nova rota de entrada ilegal – e os enunciados a ele vinculados: “Além de 

haitianos, imigrantes do Senegal chegam sem visto ao Brasil” e “60 é o número de 

senegaleses identificados em Brasileia”. 

O enunciador usa a voz de vários atores sociais como discurso relatado, aspeado ou 

não, explicitando os “donos” de tais vozes com expressões do tipo: “segundo o governo do 

Estado”, “disse o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão”, “disse o 
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secretário”, “O governo do Acre, Tião Viana (PT), disse” e “O Itamaraty informou”. São 

todos atores sociais da esfera política, integrantes da elite simbólica, que detêm acesso ao 

discurso público e poderes sociais, inclusive com poderes sobre os imigrantes. De maneira 

contrária, não usa/cita qualquer voz de um imigrante. O enunciador constrói a notícia 

especialmente a partir da “observação” que faz do “mundo dos imigrantes” e das vozes 

enunciadas pela elite simbólica. Assim, reproduzindo a voz governamental, o enunciador se 

mostra a serviço desse poder. 

Desse modo, a representação dos haitianos em C2 é a representação que essa elite 

simbólica faz sobre eles e suas práticas sociais: pessoas cujas opiniões são dispensáveis e que 

necessitam de ajuda e atenção do governo. 

 

C3 – Acre tem boom de imigrantes ilegais (Folha Corrida, C10 – 10/04/2013) 

Trata-se de uma “chamada” relativa à notícia C2. Por ser publicada na seção Folha 

Corrida, C3 resulta em C2 a condição de ser uma das mais importantes notícias do dia – é o 

efeito de um texto sobre o outro –, provocando no enunciatário a leitura de C2. 

O conteúdo noticiado se compõe do Decreto n
o
 5.586, de 9 de abril de 2013, embora 

referido por subespecificação, e de informações (sem explicitar a fonte) sobre o grande 

contingente de imigrantes em Brasileia (AC), não só haitianos, “mas também de senegaleses, 

nigerianos e até de bengaleses”. Imigrantes referidos explicitamente, no título e no corpo do 

texto, como “ilegais”, isto é, sem visto prévio.  

O elemento “até” encabeçando o termo “bengaleses” revela surpresa do enunciador 

com a informação sobre nacionais de Bangladesh entre os imigrantes, além de indicar 

acréscimo de novo referente. 

 

C4 – Na internet (Mundo, A12 – 11/04/2013) 

Consiste numa breve nota baseada na voz de um adolescente haitiano, cujo conteúdo – 

“Fascinado pelo Brasil, haitiano de 14 anos diz ter „sede‟ do país” – revela a atração que o 

Brasil naquele contexto exercia sobre os haitianos, refletindo o quanto eles vislumbravam 

poder concretizar seus sonhos no novo país. Trata-se de um imaginário construído 

especialmente a partir da presença de militares brasileiros no Haiti (embora haja controversas 

sobre tal presença), a presença da construtora OAS no país, da visita do então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, da visita da seleção brasileira de futebol em 2004, da construção de 

obras para a Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, elementos 

motivacionais que abordamos no capítulo 1 como razões da migração haitiana para o Brasil. 
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O termo “sede” na voz do adolescente é uma metáfora da carência do povo haitiano, 

por exemplo, de trabalho, educação e serviços de saúde, o que eles vislumbravam obterem no 

Brasil, por isso “„sede‟ do país”. Havia o imaginário de que trabalho, educação e serviços de 

saúde existissem em abundância no Brasil e de que aqui poderiam reconstruir suas vidas, 

arruinadas pelo terremoto de 2010 e pelas mazelas sociais decorrentes tanto de forças internas 

quanto de forças externas ao Haiti. Trata-se de uma representação imaginária sobre o Brasil, a 

qual muitos haitianos tentariam torná-la real com sua chegada ao País. No entanto, para parte 

significativa dos haitianos, essa representação não viria a se concretizar, mesmo conseguindo 

trabalho no “novo país de morada”. O sonho não se realizou. 

Propositalmente, para revelar o imaginário dos (possíveis) imigrantes haitianos sobre o 

Brasil, o enunciador usa a voz de um adolescente de 14 anos de idade. Além de mostrar que 

tal imaginário arraigou-se na identidade do povo haitiano, a voz de uma criança pode 

provocar impacto e sensibilidade no enunciatário; e o enunciador valoriza essa hipótese ao 

construir C4. 

Ao mesmo tempo em que revela o imaginário dos haitianos sobre o Brasil, o 

enunciador constrói uma representação do povo haitiano: a representação de pessoas que 

vislumbram encontrar no Brasil o que lhes falta: trabalho, educação e serviços de saúde, por 

exemplo. 

Além dessas questões relativas ao conteúdo, a nota visa levar o enunciatário a acessar 

o site da Folha, onde encontrará uma notícia ilustrada pela foto do haitiano de 14 anos, 

sorridente e vestido com a camisa da seleção brasileira de futebol. Ou seja, na perspectiva do 

enunciador, não basta que o enunciatário leia C4, o enunciador quer mais. Para tanto, indica-

se com <folha.com/no1260297> uma leitura complementar. Trata-se de uma indicação em 

que se reconhece a mediação tecnológica como parte da ordem do discurso jornalístico. 

 

C5a – Africanos e asiáticos seguem o caminho de haitianos no Acre (Mundo, A23 – 

21/04/2013) 

Ocupando mais da metade de uma página ímpar, com o título em negrito e em fonte 

ampliada no alto da página, e com duas ilustrações (foto e mapa), a notícia é tratada com 

destaque pela Folha, independente de não haver “chamada” nem na Folha Corrida nem na 

primeira página do jornal/edição. Esse destaque ocorre também em comparação com os 

demais textos da página: uma notícia, sem ilustração e com o título em fonte menor, embora 

em negrito; duas peças publicitárias; e uma nota de um banco. 
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No título de C5a, o enunciador topicaliza “africanos” e “asiáticos”, e sobre eles 

enuncia a seguinte predicação: “seguem o caminho de haitianos no Acre”. Trata-se de uma 

construção que enfatiza os imigrantes africanos e asiáticos que chegam sem visto prévio ao 

Brasil, via Acre. Tal ênfase se justifica pelo fato de esses imigrantes se “misturarem” aos 

haitianos e serem uma novidade no Acre.  

Na linha fina, como complemento ao título, o enunciador especifica a origem dos 

africanos e asiáticos anteriormente enunciados por subespecificação – “Senegal e 

Bangladesh” –, além de especificar o motivo de seu deslocamento: “atrás de trabalho”. 

Já no resumo que encabeça a notícia, que também pode ser lido como complemento do 

título e da linha fina, o enunciador chama a atenção para a superlotação do abrigo que acolhe 

os imigrantes (sabe-se, por inferência, que se localiza no Acre), onde esperam em condições 

insalubres por uma oportunidade de trabalho. Esse conteúdo do resumo, em parte, aparece na 

foto (de 11 de abril de 2013) cuja legenda – “Imigrantes deitados sobre colchões no abrigo de 

Brasileia (Acre, fronteira com a Bolívia)” – reitera vínculo entre resumo e foto. A foto explora 

as condições do abrigo: durante o dia, imigrantes deitados sob tendas improvisadas em 

colchões espalhados no chão, enquanto, ao fundo, possivelmente autoridades do governo 

acreano ou federal, da PF e da prefeitura de Brasileia observam-nos. 

O conteúdo do título, da linha fina, do resumo e da foto provoca uma junção de 

haitianos, senegaleses e bengalis – nomes que remetem à notícia C2, criando relações 

interdiscursivas entre C2 e C5a –, como se os três grupos fossem quantitativamente 

equivalentes. Ao dar equivalência ao número de haitianos, senegaleses e bengalis chegados ao 

Acre, o enunciador sugere que a imigração no Acre é um problema para o Brasil maior do que 

se imaginava até então, provocando no enunciatário a sensação de preocupação maior do que 

ele teria com a chegada de haitianos. Por outro lado, o enunciador privilegia na notícia a 

referência aos senegaleses, considerando, por exemplo, o mapa intitulado Acre tem nova rota 

de entrada legal, que destaca a rota do Senegal ao Acre e os especifica quantitativamente: “60 

é o número de senegaleses identificados em Brasileia”.  

Na verdade, a imigração de senegaleses e bengalis diverge da de haitianos, no mínimo, 

por dois aspectos: (i) seu contingente é bem menor do que o de haitianos; (ii) suas condições 

de entrada no Brasil são outras: caracterizam-se como refugiados e não desfrutam do visto 

humanitário, concedido apenas aos haitianos. Por outro lado, possuem algo em comum, é a 

razão de imigrarem, como enfatiza o enunciador no final do 2º parágrafo: “todos em busca de 

um trabalho que os tire dali”, do abrigo em Brasileia (AC). 
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No 1º parágrafo, o enunciador destaca a proximidade de Brasileia com a Bolívia, 

interligadas por “uma ponte” e a tranquilidade dos moradores de Brasileia, “habituados à vida 

na fronteira”. Em contraposição a essa tranquilidade que inferimos da construção linguístico-

discursiva, agora esses moradores “vivem dias inquietos com a chegada de uma multidão de 

imigrantes que se espreme em um abrigo estadual”. Isto é, os imigrantes chegaram e mudaram 

a rotina dos moradores, causando-lhes problemas. Ao referir aos imigrantes com a expressão 

“multidão de imigrantes”, atribuindo-lhes a condição de causa dos “dias inquietos” vividos 

pelos moradores de Brasileia (AC), o enunciador categoriza-os como problema. Subjacente a 

essa referenciação e categorização existe a ideologia de que imigrantes pobres e em grande 

quantidade são problema para a população e as cidades que os acolhem, e deveriam, por isso, 

serem, de algum modo, rejeitados. 

No 2º parágrafo, o uso de “onda” em “Nessa onda de imigração” é, em certa medida, 

pejorativo, especialmente diante da relação com o conteúdo do 1º parágrafo. Uma onda 

(metáfora da grande quantidade de imigrantes) que chega provocando “dias inquietos” aos 

moradores de Brasileia e causando problemas na cidade, o que significa que os imigrantes são 

categorizados como causadores de problemas a quem os acolhe e, ao mesmo tempo, tem uma 

representação negativa criada pelo enunciador.  

Trata-se de uma “onda” constituída, sobretudo, por haitianos, mas também por 

imigrantes de outras nacionalidades, “até um bengali (de Bangladesh)”. O uso de “até”, além 

de expressar adição, revela surpresa por parte do enunciador. Já a indicação do país, entre 

parênteses, é sinal de que o enunciador julga, pela representação que constrói do enunciatário, 

que esse desconheça o adjetivo pátrio “bengali”.  

No 3º parágrafo, há novamente ênfase aos haitianos como o maior grupo de imigrantes 

e como os únicos que, até certo momento, chegavam ao Acre, quando passaram a chegar 

também “outras nacionalidades”, quando “a rota ilegal entre o Equador e o Acre [...] se tornou 

mundialmente conhecida”. 

No 4º parágrafo, mas também nos parágrafos anteriores, o enunciador constrói o 

discurso a partir de sua “observação in loco” da realidade vivida no alojamento (ou de vozes 

de quem presenciou tal realidade) e apresenta as condições insalubres – “Pilhas de lixo de um 

metro de altura, mau cheiro de banheiros e o temor de epidemia” – destacadas no resumo que 

encabeça a notícia como motivo de o governo do Acre publicar o Decreto n
o
 5.586, de 9 de 

abril de 2013, embora não refira explicitamente a esse decreto. O fato é que há relações 

interdiscursivas de C5a – especialmente o fragmento “fizeram o governo acreano decretar 

neste mês estado de emergência social na cidade” – com o decreto e com C2 e C3, notícias 
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que focalizam as condições de insalubridade do abrigo, além de focalizarem o decreto. São 

relações interdiscursivas cruciais para a construção de sentido de C5a, que o enunciatário 

“deve levar em conta”.  

A ação do governo do Acre de publicar tal decreto é nomeada pelo enunciador como 

“um grito de socorro ao governo federal”. Isso, “Na prática”, o que dá ao “grito” um sentido 

quase literal, ou seja, o decreto foi uma forma de a voz do governo do Acre chegar ao governo 

federal. Trata-se de um uso metafórico de “um grito de socorro”. Nesse aspecto, o efeito de 

C5a é o enunciatário sentir o quanto caótico estava o abrigo e o quanto o governo acreano se 

sentia impotente e incapaz de solucionar os problemas vividos pelos imigrantes. 

Como resposta a esse “grito”, o governo federal enviou uma força-tarefa ao Acre, – 

que “aterrissou na cidade disposta a legalizar todos os imigrantes”, como consta do 5º 

parágrafo. O enunciador, reproduzindo dados da força-tarefa, informa que 1.126 estrangeiros 

foram identificados, dos quais 1.106 foram regularizados, mas omite o que ocorreu com os 

outros 20 estrangeiros, os que não foram regularizados. Esse trabalho da força-tarefa indica 

que grande parte dos imigrantes no alojamento encontrava-se sem registro ou documentos 

emitidos pela PF. 

A partir desses dados e do trabalho da força-tarefa, o enunciador insere a voz de um 

senegalês
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 que teve a situação regularizada, isto é, obteve o registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) e, possivelmente, a Carteira de Trabalho. Trata-se de Chiekhou Thiam, cuja voz 

– “Havia várias opções de países, mas escolhi aqui porque o povo brasileiro tem bom 

coração” – revela a representação imaginária que têm do Brasil antes de partirem de seus 

países. E o enunciador faz questão de destacar essa idealização do Brasil: “Thiam é porta-voz 

de um grupo de 75 senegaleses que idealizam o Brasil como terra acolhedora e repleta de 

oportunidades.” As possíveis oportunidades de trabalho, somadas à imagem de um país 

pacífico e acolhedor, são o maior atrativo de optarem pelo Brasil. Ao chegarem, o trabalho se 

torna uma conquista-chave e necessária para se sustentarem e, quase sempre, para enviarem 

dinheiro a familiares que ficaram no país de origem, como é o caso de C. Thiam. 

As construções predicativas “o povo brasileiro tem bom coração” e “terra acolhedora e 

repleta de oportunidades”, na voz de C. Thiam, e “Outro país não faria isso [o acolhimento]. 

Para o mundo, o Brasil é quase uma potência”, na voz do dominicano Juan Ribas, são uma 
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 Em nenhuma notícia do corpus há exposição das razões pelas quais os cidadãos do Senegal deixam seu país, 

diferentemente do que ocorre acerca dos haitianos. Pelas notícias, inferimos que a principal razão dos 

imigrantes senegaleses é a atração (de fundo imaginário) que o Brasil exerce sobre eles: oportunidades de 

trabalho (que indica alto índice de desemprego no Senegal), povo acolhedor, ausência de perseguição a 

estrangeiros. 
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síntese metafórica de que no Brasil os grupos minoritários não são excluídos e perseguidos 

por uma elite poderosa nem conflitos armados contra esses grupos, o que eles possivelmente 

encontrariam em outros países de destino. 

A visão que têm C. Thiam e J. Ribas sobre o Brasil – isto é, uma representação real ou 

imaginária – aponta para a representação que eles têm de outros países para onde 

possivelmente poderiam migrar e onde poderiam reconstruir suas vidas. Trata-se da 

representação de que o povo desses países não tem bom coração, de que não é uma terra 

acolhedora e não tem oportunidades de trabalho. 

A referência a africanos e asiáticos em C5a, assim como o uso da voz de C. Thiam e 

de J. Ribas, em forma de discurso relatado ou indireto, ocorre como recurso de o enunciador 

explicitar as semelhanças das condições dos diferentes imigrantes em Brasileia, o que 

tomamos como justificativa para considerar em nesta análise o discurso sobre os imigrantes 

não haitianos. 

No entanto, entre haitianos e demais imigrantes há uma diferença importante, que o 

enunciador explicita, em forma de comparação, no 10º parágrafo: os haitianos “ganham o 

direito de residir no Brasil quase automaticamente com o chamado visto humanitário”, 

enquanto e os outros “ainda poderão ter de deixar o país caso não provem ser alvo de 

perseguição em suas terra natal – condição para obter o refúgio”. Trata-se de uma diferença 

relativa ao tratamento, baseado na legislação, lhes dedicado pelas autoridades imigratórias 

brasileiras, e que estabelece relação interdiscursiva de C5a com A1, A4, B1 e B3a, entre 

outras notícias. Ao explicitar essa diferença, o enunciador revela a representação que cria/tem 

do enunciatário: sujeito desconhecedor da legislação imigratória brasileira. 

Com a força-tarefa e emissão de documentos, destaca o enunciador no 11º parágrafo: 

“acreditava-se” que os imigrantes deixariam o abrigo com destino a várias cidades brasileiras 

em busca de trabalho, onde encontrariam parentes ou conterrâneos. Mas, apenas “uma 

pequena parte conseguiu deixar o interior do Acre, [...] a maioria continua à espera de 

empresas que cheguem para recrutar mão de obra e bancar a viagem”. Como exemplificação 

da atuação das empresas – em diálogo com as notícias B2 e B3c – o enunciador informa 

brevemente sobre “cinco representantes de empresas que foram a Brasileia buscar 137 

trabalhadores.” Por outro lado, os imigrantes que permaneciam no alojamento, naturalmente, 

começavam “a se mostrar impacientes e desanimados”. Aqui, o enunciador apresenta as 

empresas como atores sociais que contribuem para a solução dos problemas dos imigrantes, 

criando, assim, uma representação positiva delas. 
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Ao mesmo tempo, o contingente no abrigo não se reduzia, pois à medida que alguns 

eram levados pelas empresas, outros chegavam, passando pelo mesmo processo de registro e 

de espera. 

Por fim, como algo de menor importância no âmbito de C5a, porque o enunciador 

escolhe focar as condições insalubres no parágrafo final, ele informa que naqueles dias o 

abrigo começara a receber melhorias – “como banheiros, que eram químicos, e tablados de 

madeira sob os colchões, para evitar que os imigrantes continuem a dormir sobre a urina que 

escorre no chão” – a fim de reduzir suas condições de insalubridade. 

No entanto, o enunciador não informa o ator social que promoveu tais melhorias, que 

pode ser o governo federal ou o governo acreano, por exemplo. Com essa omissão, o 

enunciador evita que o enunciatário tenha incutida em sua mente qualquer representação 

positiva desse ator social. Assim, de certo modo, o enunciador assume uma ação discursiva – 

de modo implícito, mas eficaz – contra esse mesmo ator social. Contribui para essa prática 

social, como também para a não representação positiva na mente do enunciatário, o fato de 

tais melhorias serem enunciadas apenas no parágrafo final, prevalecendo, assim, 

discursivamente, as condições insalubres. 

 

C5b – Imigrantes apontam cobrança de taxa indevida e extorsão (Mundo, A23 – 

21/04/2013) 

Aparentemente, considerando a distribuição na página e a configuração formal do 

título (sem negrito e em fonte pequena), C5b seria parte de C5a. No entanto, a entendemos 

com nova notícia, pois se trata de novo assunto, ainda que sejam fortes as relações 

interdiscursivas entre ambas. 

O foco de C5b é a ação de alguns haitianos, dentro do alojamento, como intermediador 

entre empresas e os demais imigrantes haitianos a fim de serem contratados, e a respectiva 

cobrança de R$ 50,00 por esse “serviço”. Essa cobrança se soma aos tantos pagamentos já 

feitos pelos imigrantes ao longo da viagem – por exemplo, “US$ 200 a taxistas para cruzar a 

fronteira entre o Peru e o Acre, ser extorquido por policiais peruanos” –, o que lhes deixaram 

sem dinheiro. Aqui o enunciador apresenta o pagamento dos R$ 50,00 como exploração de 

pessoas vulneráveis e dependentes de ajuda, e, posicionando-se, por empatia, no lugar dos 

haitianos explorados, “lamenta” fazendo suas as palavras desses imigrantes: “sem dinheiro, 

ainda ter que pagar para conseguir emprego”. 

A notícia é construída a partir de depoimentos de haitianos: “Dois ou três 

conterrâneos, afirmam os haitianos, têm atuado como intermediários”. São 
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conterrâneos/compatriotas, chamados de “tradutores”, o que indica dominarem a língua 

portuguesa, que “desfrutam de vantagens dentro do abrigo e „despacham‟ de uma salinha nos 

fundos. O pagamento dessa „taxa de recolocação‟, mesmo estando regularizados no país, é a 

maior queixa dos imigrantes.” Aqui, o enunciador se põe do lado dos imigrantes e, 

indiretamente, denuncia o apoio que os “tradutores” têm dos coordenadores do abrigo, haja 

vista o uso de “uma salinha nos fundos”. 

Esse processo a que se submetem os haitianos para obter um emprego é apresentado 

pelo enunciador como contraponto a quando os empregadores escolhiam os haitianos “por 

aptidões e porte físico”. Aqui, o enunciador omite – talvez por desconhecimento – o que 

explicitamos no item 1.8: os critérios assumidos por algumas empresas na escolha de 

haitianos para trabalhar remontam ao tempo da escravidão. Essa omissão contribui para a 

construção de uma representação positiva dessas empresas, estabelecendo relações 

interdiscursivas com B2 e B3c, por exemplo. 

Para acabar com esse pagamento, o governo do Acre, administrador do abrigo – 

mostrando-se desconhecedor de tal prática dentro do abrigo, o que leva a caracterizar a prática 

social jornalística como de natureza investigativa – disse que, a partir daquele momento, 

“„institucionalizou as contratações‟, que passarão a ocorrer em um posto fora do abrigo”. Com 

essa voz, o governo do Acre se mostra como organizador das contratações respeitando os 

direitos dos imigrantes, o que implica uma representação positiva de si. Ao reproduzir essa 

voz, o enunciador concorda e reitera a mesma representação e se mostra a serviço desse 

governo. Mas, ao mesmo tempo, o governo se põe a serviço das empresas, pois a elas 

interessa a organização das contratações. Por sua vez, o enunciador omite esse tipo de crítica e 

se mostra, também, a serviço das empresas. 

Por fim, o enunciador mostra explicitamente a Folha como ator social no papel 

investigativo: “A Folha apurou que a força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça 

também identificou o problema e enviará duas funcionárias do Ministério do desenvolvimento 

Social para gerir o abrigo e extinguir a intermediação paga no local”. Aqui, o enunciador se 

mostra a serviço do Ministério da Justiça e do governo federal por prestar-lhes o serviço de 

divulgação de sua iniciativa em acabar com a exploração dos imigrantes no abrigo. Também, 

o uso da expressão “força-tarefa” estabelece relação interdiscursiva com C5a. 

No último parágrafo, o enunciador, retomando a informação de que os haitianos eram 

extorquidos por policiais peruanos, constante do primeiro parágrafo – o que se caracteriza 

como relação intradiscursiva –, explicita no parágrafo final: “A reportagem não conseguiu 

contato com a polícia peruana para comentar as acusações dos haitianos”. Com isso, 
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novamente, o enunciador mostra a Folha como ator social que tem papel investigativo na 

sociedade. 

 

5.1.4. Notícias do “momento D” – janeiro a maio de 2014 

 

De janeiro a maio de 2014, imigrantes (não só haitianos, mas também dominicanos, 

senegaleses e nigerianos, sobretudo) superlotavam o alojamento de Brasileia. Isso se deu em 

decorrência da chegada de grande contingente de imigrantes desde dezembro de 2013 e da 

cheia do rio Madeira na divisa do Acre com Rondônia, impedindo o deslocamento por via 

terrestre entre os dois Estados.  

No mês de abril, o governo do Acre fechou o alojamento em Brasileia e deslocou os 

imigrantes para Rio Branco, onde foram alojados no Parque de Exposições. Ao mesmo 

tempo, o governo acreano enviou centenas de haitianos para a cidade de São Paulo, em/a 

princípio, sem consentimento das autoridades paulistanas, o que desencadeou críticas ao 

governo acreano. 

Esse procedimento do governo do Acre causou descontentamento das autoridades de 

São Paulo, que alegaram desconhecerem previamente a chegada dos imigrantes. “A gestão 

Geraldo Alckmin (PSDB) acusou o Acre de ser „irresponsável‟ por não avisar sobre o envio 

dos refugiados” (Ribeiro e Italiani, 2014). Por sua vez, o governador do Acre, Tião Viana 

(PT), dizia que a “elite paulista” não quer os haitianos por “preconceito” (Ribeiro e Italiani, 

2014). Na ocasião, o então secretário municipal de Direitos Humanos de São Paulo, Rogério 

Sottili, disse que a cidade se tornou local de “despejo” para os refugiados. Naquele mês de 

abril, até o dia 28, segundo a Prefeitura, mais de 800 haitianos haviam chegado do Acre. Do 

total, 400 se estabeleceram em casas de amigos, parentes, ou foram para outras cidades no Sul 

do País. Os demais foram abrigados em São Paulo: 120 em albergues da Prefeitura e outros 

280, na Casa do Migrante da Igreja Nossa Senhora da Paz, no Glicério, no centro da capital 

(Ribeiro e Italiani, 2014).
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D1 – Acre quer fechar a divisa com Peru para barrar haitianos (Mundo, A10 – 16/01/2014) 

Publicada numa página par, página-verso, essa notícia ocupa uma posição hierárquica 

inferior em relação a outras duas notícias, considerando a composição da página. A saber: a 
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 Essa transferência dos imigrantes a partir do Acre gerou vários problemas, pois, apesar de São Paulo “ser a 

cidade com maior PIB do Brasil, não teve condições de atender este novo fluxo e só não vivenciou uma 

situação de crise humanitária por conta da pronta ação da sociedade civil que, como em outros momentos, se 

desdobrou para acolher e encaminhar os imigrantes” (Fernandes, Castro e Milesi, 2014, p. 94). 
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notícia principal ocupa a metade superior da página e tem o título – Papa afasta d. Odilo de 

banco do Vaticano – em maior destaque do que as outras duas. Abaixo dessa notícia, no grau 

de importância, está a notícia sobre a nomeação a cardeal do bispo haitiano Chibly Langlois 

pelo Papa Francisco, intitulada „Igreja está dando atenção a nós‟, diz cardeal do Haiti. A essa 

notícia, devido à nacionalidade do sujeito noticiado, vincula-se, observando a composição da 

página, a notícia D1. 

O enunciador inicia a notícia com a voz do governo do Acre, mas sem explicitar de 

onde a retirou nem quando o governo a enunciou. Assim, o enunciador se mostra detentor de 

“informação privilegiada” e, explicitamente, membro da elite simbólica, que, além de ter 

acesso ao discurso público, tem acesso a fontes que “outros jornalistas” não têm. Mostra-se a 

serviço do governo do Acre, por “divulgar” sua voz. Com esse acesso, o enunciador anuncia o 

que o governo acreano está pretendendo em relação à imigração haitiana. Um possível 

resultado desse anúncio se daria na mente do enunciatário, que poderia se mobilizar a favor 

ou contra a proposta do governo. 

Também no 2º parágrafo, o enunciador recontextualiza a voz do governo acreano 

relativa ao grande contingente de haitianos no abrigo em Brasileia (AC). Sua voz se insere na 

notícia de forma implícita, como em “O fluxo imigratório do Haiti intensificou-se desde a 

semana passada”, e de forma explícita (embora o enunciador opte pelo discurso indireto), 

como em “o governo teme conflitos devido à superlotação no abrigo público de Brasileia”. O 

conteúdo dessas preposições é, implicitamente, enunciado como justificativa da proposta do 

governo constante do 1º parágrafo: “O governo do Acre irá propor ao Ministério da Justiça 

fechamento temporário da fronteira com o Peru”. 

O termo “superlotação” (cuja referência é subespecificada), empregada na voz do 

governo, é especificada no 3º parágrafo por dados quantitativos, também recontextualizando, 

mais uma vez, a voz do governo acreano: “O abrigo pode receber até 300 pessoas por vez, 

mas hoje há 1.200 alojados. Desde dia 9, chegam em média 70 novos imigrantes por dia ao 

abrigo, segundo dados do governo”. 

No 4º parágrafo, o enunciador usa o discurso reportado, entre aspas, do secretário de 

direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, ator social que possui/constrói uma representação 

imaginária, baseada numa representação real, acerca da presença dos haitianos no Acre: 

“Temo a eventualidade de uma tragédia [representação imaginária]. Não tem espaço para 

dormir, não tem água suficiente, tem problemas de alimentação [representação real]. Dá 

forma que está é insustentável.” Sua voz, explicitamente, é um alerta sobre problemas graves 

que podem ocorrer, mas evitáveis. 
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De um modo geral, a notícia é uma representação imaginária – haja vista seu título 

enunciar o que o governo acreano quer fazer –, mas baseada em representações reais sobre a 

realidade do abrigo: sua superlotação. 

No parágrafo final, o enunciador destaca que procurou ouvir o Ministério da Justiça a 

respeito, mas que esse não respondera à reportagem. Com essa informação final, o enunciador 

tenta mostrar a Folha como jornal imparcial e se eximir de possíveis críticas, como, por 

exemplo, de que se baseia apenas numa voz/posição ao construir seu discurso. 

Na verdade, D1 é uma notícia baseada apenas na voz do governo do Acre, mas que 

tem como efeito social alertar o enunciatário sobre os atuais (daquele momento) problemas 

vividos (e outros possíveis) na fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia decorrentes do grande 

contingente de imigrantes. 

 

D2 – Na internet (Mundo, A8 – 22/01/2014) 

Trata-se de uma nota que tem o fim de provocar no enunciatário a execução de 

determinada prática social: o acesso a uma notícia específica disponível na internet.  

Até janeiro de 2014, a Folha não havia noticiado sobre haitianos fora do Acre e ou 

Amazonas, isto é, aqueles que passaram por esses Estados e se encontravam no Brasil em 

diferentes localidades, já trabalhando ou ainda em busca de trabalho. A breve nota (D2) 

Governo estuda centro de apoio a refugiados haitianos em SP é a primeira notícia a respeito e 

indica que os haitianos tornaram-se “problema” também em São Paulo. Caso contrário, não 

seriam noticiados. 

A nota apresenta duas questões importantes relativas à referenciação. A primeira é 

quanto ao referente de “Governo”: de uso genérico e caracterizado por subespecificação, o 

termo poder referir tanto ao governo do Estado de São Paulo como ao governo federal. A 

segunda questão é sobre o uso equivocado de “refugiados haitianos em SP”: como 

argumentamos no começo do capítulo 1, os haitianos no Brasil, juridicamente, não são 

“refugiados”, e sim “imigrantes”. 

Outro aspecto que observamos é a construção de uma representação imaginária na 

predicação “centro de apoio a refugiados haitianos em SP”. Isto é, trata-se de um “centro” a 

ser, possivelmente, criado pelo governo. Depois de criada, sua representação imaginária, 

muito provavelmente, se tornará noutros textos uma representação real. 
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D3a – Cheia deixa haitianos ‘represados’ no Acre (Mundo, A22 – 06/04/2014) 

Publicada numa página par, página-verso, a notícia aparece abaixo de um artigo de 

opinião, localizado no alto da página. Apesar disso, a notícia ocupa quase toda a página e 

recebe destaque significativo, tanto pelo seu título em negrito e em fonte ampliada, quanto 

pela sua ilustração: duas fotos e um mapa. 

O foco de D3a é a cheia do rio Madeira como causa da superlotação do abrigo de 

Brasileia – o que estabelece relação interdiscursiva com D1 –, uma vez que a cheia impedia o 

trânsito via terrestre do Acre para Rondônia. Essa relação de causa é explicitada no título, na 

linha fina – “Imigrantes não conseguem deixar Estado por via terrestre após inundações e 

causam superlotação em abrigos” – e em parte do resumo que encabeça a notícia: “situação 

faz Brasileia (AC) hospedar recorde de estrangeiros”.  

Uma solução governamental diante da impossibilidade de trânsito foi o uso de aviões 

da Força Aérea Brasileira (FAB) para levar os imigrantes, já documentados, até Rondônia, 

como explicita o enunciador em parte do resumo. Ao destacar essa solução, o enunciador 

enfatiza o esforço dos governos estadual e federal em minimizar o sofrimento dos imigrantes 

e reduzir seu tempo de espera no abrigo, criando, assim, uma representação positiva de tais 

governos, a qual poderá ser incutida na mente do enunciatário Ao mesmo tempo, o 

enunciador se mostra a serviço dos governos. 

A relação de causa que apontamos acima é uma construção linguístico-relacional com 

que o enunciador desvia o foco para a causa (a cheia do rio) do agravamento das condições 

gerais do abrigo, que já eram péssimas, como revelam notícias anteriores, como C1, C4a e 

D1. Assim, o mais adequado seria dizer, desde o começo da notícia, que a cheia agravou as 

condições do abrigo. No entanto, não é essa a escolha do enunciador, pois ele constrói a 

notícia na perspectiva da mesma relação de causa–consequência, coerentemente ao que 

enunciara no título e linha fina. 

Para tanto, o enunciador usa, como discurso relatado, vozes de imigrantes haitianos 

alojados no abrigo, do governo do Acre e do Ministério do Trabalho, além de usar vozes sem 

explicitar o sujeito de quem “copia”, mas que, muitas vezes, nós, analistas, podemos 

identificar sua “origem” e as relações interdiscursivas estabelecidas.  

Estrategicamente, o enunciador inicia o 1º parágrafo com a voz de um imigrante: “O 

haitiano Marc Derisma, 45, define o embarque no ônibus com destino a Rio Branco como o 

fim de uma agonia.” Com isso, o enunciador destaca a sensação vivida por Marc Derisma ao 

embarcar, cujo efeito de sentido é o de ser também a sensação dos demais imigrantes que 

deixam o abrigo em Brasileia. Ao mesmo tempo, o enunciador destaca a representação real 



293 

 

que Marc Derisma tem do alojamento e a representação imaginária das condições a encontrar 

em São Paulo, cidade para onde vai em busca de trabalho, passando por Rio Branco (AC) e, 

de avião, para Porto Velho (RO). Derisma é um dos tantos haitianos que viveram essa “saga”. 

Usando a voz do governo do Acre, o enunciador “assume” que a cheia do rio Madeira 

levou à maior ocupação do alojamento vista até então, “reconhecendo” que antes da cheia o 

abrigo não ficava tão cheio. Mostrando-se a serviço do governo do Acre, o enunciador revela 

que, para amenizar a superlotação do abrigo e os problemas decorrentes, o governo do Acre 

retirara mais de 500 imigrantes de Brasileia desde a semana anterior. Para tanto, usaram-se 

aviões da FAB que saíam com alimentos de Porto Velho para Rio Branco e voltariam vazios. 

Assim, o enunciador revela que governo do Acre e governo federal atuavam de forma 

conjunta no sentido de ajudarem os imigrantes e de mitigarem sua “agonia”, seus problemas.  

Com essa construção discursiva, o enunciador cria uma representação real positiva de 

ambos os governos, a qual é passada ao enunciatário, possivelmente incutindo-se em sua 

mente. O resultado disso é que o enunciatário (pensado de modo amplo como os leitores da 

Folha) passaria a ter um comportamento social a favor desses governos, pelo menos no que 

tange ao respeito aos direitos humanos das pessoas socialmente desfavorecidas. Desse modo, 

o enunciador produz um discurso jornalístico em prol dos governos acreano e federal e se 

mostra a seu serviço. 

Ao mesmo tempo, o enunciador revela que, embora a ajuda governamental tenha 

efeitos positivos para os imigrantes beneficiados com a viagem de avião, o trabalho de 

deslocamento dos imigrantes parece infindável, pois, “à medida que pequenos grupos saem, 

outros chegam, numa média diária de 40 pessoas”. Mas é um “porém” que não enfraquece a 

representação positiva criada sobre os governos. 

E não são apenas haitianos (o que já sabemos a partir de notícias anteriores), mas 

também, por exemplo, senegaleses, sobre os quais o enunciador no 9º parágrafo: “Na última 

quinta-feira, quando a Folha esteve na cidade, 32 senegaleses se juntavam a outros 550 

compatriotas. Nos últimos dois anos, o total dos que cruzaram a fronteira com o Peru chega a 

1.550”. Aqui, o enunciador personifica o próprio jornal, criando uma representação de que a 

Folha é um jornal sério e investigativo cujos profissionais vão ao local dos fatos a fim de criar 

um discurso jornalístico com vínculos diretos com a realidade. 

Dessa visita-investigação a Brasileia, tem-se na notícia D3a, informações quantitativas 

importantes sobre os imigrantes senegaleses, as quais, até então, não havia sido noticiadas em 

textos do corpus. São dados quantitativos que estabelecem relações interdiscursivas com 

notícias anteriores, como C1, C2 e C4a, nas quais os senegaleses foram referidos por 
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subespecificação, isto é, os dados noticiados no 9º parágrafo de D3a preenchem, de algum 

modo, a lacuna deixada em tais notícias anteriores. Além disso, noticiar que 32 senegaleses 

chegaram em um dia e que 1.550 já chegaram ao Brasil via fronteira com o Peru é mais forte 

do que apenas dizer que senegaleses também chegam juntamente com haitianos. Tais dados 

causam maior efeito de sentido no discurso/texto. 

No item Superlotação, o enunciador explora as condições do abrigo mantido pelo 

governo do Acre em Brasileia: “Cerca de 1.500 haitianos e senegaleses dividem um espaço 

que comportaria, no máximo, 500”. Esse alto contingente de pessoas num espaço reduzido e 

sem infraestrutura tem relação intradiscursiva direta com a “agonia” referida pelo haitiano 

Marc Derisma, citada em forma de discurso indireto no 1º parágrafo. De acordo com o 

enunciador, sua “agonia” “ao deixar a cidade é representada pelo esgoto a céu aberto, pela 

falta de banheiros, pelo ambiente abafado e pela ociosidade à espera de uma chance de ir 

embora”: situação que “se agrava nos dias de chuva, quando a água com detritos se espalha 

pelo quintal”. Ao fazer essa descrição, o enunciador denuncia publicamente as condições 

insalubres do abrigo – estabelecendo relação interdiscursiva com C1, C4a e D1 –, que vão 

contra os direitos humanos. Assim, o enunciador age em prol dos imigrantes abrigados em 

Brasileia, e não em prol dos governos acreano e federal como identificamos em parágrafos 

acima. Também, constrói uma representação real altamente negativa do abrigo e de seus 

administradores, especialmente o governo do Acre. 

Se há críticas ao governo do Acre, há também elementos que mostram sua ajuda e 

postura de quem procura respeitar os direitos humanos e minimizar o sofrimento dos 

imigrantes, dando a D3a um caráter paradoxal.  

Em meio ao caos no abrigo, um dos haitianos, há mais de 20 dias ali, Tony Batiptes 

“conseguiu montar um pequeno comércio”, onde “vende de sabão a créditos de celular da 

operadora boliviana Tigo, pela qual eles conseguem ligar para os parentes no Haiti”. O desejo 

maior também de Tony é deixar o abrigo, como diz em discurso relatado: “„Quero dinheiro 

para me encontrar com meu primo em São Paulo. [...]. As condições aqui estão muito ruins, 

não há onde dormir, tomar banhar‟”. Novamente o enunciador usa a voz de um imigrante para 

enfatizar as condições inadequadas do abrigo. Esse uso é intencional, pois dá maior 

veracidade às “condições” noticiadas, a ponto de fortalecer a representação negativa do abrigo 

e seus administradores na mente do enunciatário. 

No item Documentação, o enunciador destaca a iniciativa do Ministério do Trabalho 

em deslocar para Brasileia “servidores de Rio Branco e Porto Velho para agilizar a emissão de 

documentos” e reduzir o tempo de espera dos imigrantes em Brasileia, embora “falhas na 
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internet [tenham dificultado] o atendimento aos imigrantes”. Ao destacar essa iniciativa, o 

enunciador usa a voz do Ministério criando uma representação positiva do Ministério do 

Trabalho e do governo federal. Em certa medida, o enunciador se põe a serviço desse 

Ministério e governo, e cria uma notícia caracterizada como gênero de controle. 

Mas, como contraponto à voz do Ministério e à representação positiva a ele conferida, 

no parágrafo seguinte, usando do discurso relatado, o enunciador insere a voz do haitiano 

Exilus Franzy: “preciso da minha carteira de trabalho. Toda vez que vou em busca dela dizem 

que o sistema não está funcionando”, o que se contrapõe à representação positiva do 

ministério. Por fim, o enunciador conclui o item (e a notícia) reproduzindo de forma indireta a 

voz do governo, que “diz que entrega até 50 carteiras por dia”, cujo efeito de sentido é de que 

os profissionais que atuam na emissão da carteira têm realizado suas tarefas a contento. 

A ilustração da notícia explora especialmente as condições insalubres e subumanas do 

abrigo em Brasileia. Na foto maior, haitianos espremem-se numa “fila para se cadastrar em 

abrigo em Brasileia”, conforme a legenda. Na foto menor, haitianos se banham no quintal do 

abrigo, com água e local impróprios, como destaca a legenda: “Imigrantes têm de tomar 

banho com água suja, próximo de local com esgoto a céu aberto”, o que explicita o ambiente 

insalubre em que se encontram os imigrantes. Vejamos que, enquanto a parte linguística da 

notícia explora a cheia do rio Madeira como causa da superlotação do abrigo, as fotos 

exploram as condições decorrentes dessa superlotação. 

Quanto ao mapa – Rota dos haitianos no Brasil – o enunciador procura explicitar os 

trajetos mais comuns percorridos pelos haitianos. Nesse mapa, especificamente em seu item 3, 

há referência à travessia da fronteira pelo Peru e pela Bolívia, diferente de mapas anteriores, 

em que se ignorava a travessia peruana, como em A4a, B3a, C1 e C4a. Junto do mapa, o 

enunciador também insere informações particulares ao Haiti: sua área territorial, população, 

PIB, PIB per capita e o índice de analfabetismo. Com essas informações, destacam-se as 

condições socialmente inferiores do povo haitiano. 

 

D3b – Convivência com senegaleses gera pequenos atritos (Mundo, A22 – 06/04/2014) 

O foco é a interação entre haitianos e senegaleses no abrigo de Brasileia, marcada por 

pequenos desentendimentos entre os dois grupos. Há no título omissão dos sujeitos que 

convivem com senegaleses, mas seu referente é de facilmente inferido, considerando tanto 

D3a, na mesma página, como o parágrafo inicial de D3b. 

No 1º parágrafo, o enunciador explicita Brasileia como porta de entrada dos haitianos 

no Brasil e como “base exclusiva” para a busca de emprego – tal como em outras notícias, 
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ignorando Tabatinga (AM) –, que “agora também recebe dezenas de senegaleses” com o 

mesmo objetivo. O enunciador denomina o encontro entre os dois grupos de “choque 

cultural”, uma espécie de “nominalização metafórica” com nome não deverbal usada no 

começo do 2º parágrafo. É uma expressão cuja construção referencial se dá por relações 

anafóricas retrospectivas – às informações difusas no parágrafo anterior, e por relações 

anafóricas prospectivas. 

O uso de “choque cultural” ocorre no sentido de “encontro cultural”, encontro de duas 

culturas, haitiana e senegalesa, o qual “provoca alguns atritos, mas nada que não possa ser 

apaziguado”, pondera o enunciador. Como exemplificação desses “atritos”, o enunciador, 

usando do discurso relatado, recorre à voz de Damião Borges, representante do governo do 

Acre no abrigo de Brasileia: “Um senegalês passa, e os haitianos fazem brincadeira com ele, o 

que acaba irritando o outro”. 

Novamente usando a voz de D. Borges como discurso relatado, o enunciador 

exemplifica no 3º parágrafo: “„Os haitianos se incomodam com as orações diárias dos 

africanos, dizem que faz barulho, mas nada que leve a agressões físicas‟, diz Borges”. Na 

sequência, explica o enunciador: “Muçulmanos, os senegaleses oram cinco vezes por dia”. 

Vemos, o “choque cultural” são manifestações de haitianos contra a cultura dos senegaleses, 

baseadas, sobretudo, no desconhecimento e rejeição ao mundo do outro que, naquele 

momento, passara a ocupar parte do espaço “dos” haitianos e a concorrerem com eles na 

disputa pelas vagas de emprego. 

Com a presença dos senegaleses, os haitianos criam uma representação negativa deles. 

Ao mesmo tempo, o enunciador, ao relatar, por “observação” ou pela voz de D. Borges, as 

ações de haitianos, cria uma representação também negativa desses. 

A notícia não consiste apenas nos atritos entre os dois grupos. A segunda metade do 

texto é dedicada à voz de Cheíkhouna Diout, “líder do grupo dos senegaleses” em Brasileia, 

que, por ser o “único a falar espanhol, serve de intérprete improvisado”, o que lhe confere 

certo poder discursivo nas relações sociais no abrigo. Inferimos que o fato de falar espanhol é 

que o torna líder.  

Antes de “dar voz” a Diout, o enunciador descreve, brevemente, a rota percorrida 

pelos senegaleses, muito provavelmente a partir da voz de Diout. 

No parágrafo final, o enunciador revela a razão de C. Diout escolher o Brasil como 

destino, em forma de discurso relatado: “„No Senegal, não há oportunidade de emprego. O 

Brasil é acolhedor, por isso escolhemos aqui‟, diz Diout”. Trata-se de uma voz selecionada e 

inserida na notícia como fala emblemática com características de ser a mesma dos demais 
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imigrantes senegaleses. Ao fazer tal escolha, o enunciador contribui substancialmente para 

que as representações construídas por Diout cheguem ao enunciatário e sejam incutidas em 

sua mente. 

Essas representações são uma representação real do Senegal e uma representação 

imaginária do Brasil. Essa última talvez viesse a se tornar real para Diout, à medida que se 

concretizasse seu sonho, destacado pelo enunciador em forma de discurso indireto: “Ele sonha 

em ir para São Paulo onde pretende trabalhar como guia turístico na Copa”. Hoje, a partir de 

inferências contextuais, podemos dizer que seu sonho não tenha se concretizado, pois ser guia 

turístico num país desconhecido, sem conhecer a cultura local, é algo quase impossível, 

especialmente porque a Copa começaria a poucos meses daquela entrevista ao jornalista e 

publicação de D3b. 

De qualquer modo, a construção discursiva do enunciador revela dois pontos 

importantes: (i) os sonhos e anseios dos imigrantes são maiores do que encontrar um emprego 

no Brasil e ter uma vida melhor; (ii) entre os imigrantes existe um forte imaginário de que, no 

Brasil, há toda sorte de oportunidades à sua espera, favorável à realização de seus sonhos.  

 

D4 – Acre vai fechar abrigo para imigrantes (Mundo, A17 – 11/04/2014) 

Publicada numa página ímpar, página-anverso, o que põe seu conteúdo à primeira 

vista do leitor que folheia o jornal, a notícia divide a página com um artigo de opinião e a 

peça publicitária de um filme, O caçador. Quanto ao grau de importância, a peça publicitária 

é de maior destaque por ocupar mais da metade da página, além de ser composta em cores 

fortes. Em comparação com o artigo, a notícia tem maior destaque, considerando seu título em 

negrito e em fonte ampliada, o que não ocorre com o artigo, embora esse esteja no alto da 

página. 

O foco da notícia é o fechamento do abrigo para imigrantes em Brasileia, ainda que no 

título o enunciador opte por uma forma verbal futura: “vai fechar”. No título, o enunciador 

enfatiza o governo acreano como agente da ação verbal, especialmente pela topicalização de 

“Acre”. Com isso, enfatiza-se o poder social do governo sobre os imigrantes, poder de abrir e 

de fechar abrigos, e de conduzir os imigrantes para distintos locais, como se destaca na linha 

fina: “Cerca de 1.500 haitianos e senegaleses que chegaram a Brasileia serão levados para 

alojamento em Rio Branco”. 

Na linha fina, a topicalização é da grande quantidade de imigrantes que estão alojados 

no abrigo em Brasileia, embora a referência em parte da predicação seja aos que chegaram à 

cidade. Esse grande contingente alojado é um dos motivos para o fechamento anunciado no 
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título, os quais serão detalhados na primeira parte da notícia, do 1º ao 7º parágrafo, tal como 

ocorre em relação ao título. São questões que dialogam interdiscursivamente com notícias 

anteriores. 

Outra parte da predicação na linha fina – “serão levados para alojamento em Rio 

Branco” – diz respeito ao que o enunciador noticia como novo, o que será especificado no 

item Novo abrigo. 

No resumo que encabeça a notícia – “Secretário diz que governo federal fará 

hospedagem em SP; ministérios não confirmam construção” –, porém, o enunciador parece 

noticiar algo distinto. Mas é algo que, ao longo do texto, no mínimo, tem de ter relação direta 

com o título e a linha fina. No resumo, o termo “Secretário” é usado com subespecificação, 

mas, por inferência, podemos dizer que seu referente é algum secretário do governo do Acre, 

do governo federal ou de São Paulo. Mas isso é muito pouco. Há subespecificação também no 

uso de “ministérios”. O conteúdo do resumo será retomado nos dois parágrafos finais da 

notícia, o que o caracteriza como conteúdo secundário na perspectiva do enunciador. 

A informação de fechamento do abrigo é nova, mas os motivos para tal fechamento 

são conhecidos, isto é, a notícia D4 remete, estabelecendo relações interdiscursivas, a notícias 

anteriores, entre elas, D3a. Por exemplo: “No último domingo, a Folha mostrou que mais de 

1.500 pessoas moravam no local em situação degradante, com esgoto a céu aberto, ausência 

de banheiros e de água potável para consumo”, enunciado que, explicitamente, retoma de D3a 

elementos do item Superlotação.  

Outro caso é o 3º parágrafo de D4 – “O secretário de Direitos Humanos, Nilson 

Mourão, disse que a superlotação foi agravada pelo bloqueio da BR-364, principal acesso 

terrestre do Estado, devido à cheia do rio Madeira” –, que retoma elementos do 3º parágrafo 

de D3a.  

Também, o enunciador, ao inserir no 5º parágrafo o argumento de N. Mourão de que o 

abrigo foi fechado porque a situação em Brasileia e Epitaciolândia era “insustentável” (termo 

usado pelo secretário), o enunciador reconhece o uso de um termo que sintetiza/nominaliza 

um conjunto de informações explicitadas em D3a. Isto é, o enunciador e o enunciatário de 

D3a poderiam, sem dúvida, com o mesmo termo, sintetizar a situação vivida pelos imigrantes 

no abrigo. 

Outro diálogo interdiscursivo é do enunciado “Na semana passada, o Acre já 

conseguiu retirar de seu território 1.450 estrangeiros em aviões da FAB (Força Aérea 

Brasileira)”, parte do 7º parágrafo, com partes de dois parágrafos de D3a, a saber: “o governo 

do Acre conseguiu retirar mais de 500 imigrantes de Brasileia” (do 7º parágrafo de D3a) e 
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“Aviões da Força Aérea Brasileira [...] voltam a Porto Velho transportando os imigrantes” (do 

8º parágrafo de D3a).  

Considerando essas relações interdiscursivas, identificamos que a primeira parte de D4 

é construída, sobretudo, a partir de D3a. É a notícia sendo base para outra notícia, o discurso 

jornalístico se constituindo pelo discurso jornalístico. O enunciador de D4 “repete” conteúdo 

já noticiado pela Folha. Melhor, ele recontextualiza parte de D3a em D4. Contudo, D4 retoma 

elementos de D3a acrescentando elementos novos. 

Há, porém, como “voz original” em D4, a do secretário de Direitos Humanos do Acre. 

Ao mesmo tempo, o enunciador de D4 reitera de D3a a representação positiva do governo 

acreano e do governo federal, por atuarem em conjunto na tentativa de mitigarem os 

problemas vividos pelos imigrantes, inclusive retirando-os do abrigo de Brasileia, superlotado 

e em condições insalubres. 

No item Novo abrigo, o enunciador detalha, brevemente, as condições do abrigo em 

Rio Branco: “O abrigo terá banheiros químicos e água portável, além de um posto da Polícia 

Federal para emissões de documentos”. Ao enfatizar esses elementos, o enunciador dialoga 

com informações relativas ao abrigo de Brasileia, isto é, suas carências e inadequação no 

acolhimento aos imigrantes. Ao mesmo tempo, o enunciador recontextualiza, indiretamente, a 

voz do governo do Acre, que, a partir de então, passaria a atender melhor os imigrantes, com 

respeito aos direitos humanos. 

No entanto, o novo abrigo seria improvisado e temporário – “local usado pela 

prefeitura para convenções e para abrigar famílias desalojadas pela cheia do rio Acre” –, do 

que podemos inferir se tratar de um abrigo relativamente precário, mas não insalubre e de 

espaço tão reduzido como o de Brasileia. Por inferências contextuais e conhecimento de 

mundo, sabemos que o local do abrigo é o Parque de Exposições, onde ocorreria, em breve, a 

Expoacre 2014, o que diz respeito à informação do enunciador “A intenção é mantê-los no 

local até maio”, em que se omitem as razões dessa restrição temporal. 

De forma não muito clara, isto é, de forma subespecificada, a construção de D4 

relaciona o abrigo temporário em Rio Branco a outro em São Paulo: “Nilson Mourão disse 

que, depois, eles serão transferidos para um abrigo que será construído pelo governo federal 

em São Paulo. O local será controlado pelos ministérios da Justiça e do Desenvolvimento 

Social”. Trata-se de uma informação com relações interdiscursivas com D2 – “Governo 

estuda centro de apoio a refugiados em SP” –; duas notícias que, juntas, apontam para o 

outro, o outro governo, a solução de um abrigo adequado. 
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Diante dessa voz do secretário, no parágrafo final, o enunciador procura enfatizar para 

o enunciatário a representação de que a Folha é um jornal investigativo: “Procurados pela 

Folha, os dois ministérios não se pronunciaram até o fechamento desta edição”. Enunciado do 

qual se infere (e que cria a representação de) que a Folha é também um jornal imparcial e 

receptivo aos atores sociais “donos” de vozes possivelmente contrárias para que possam 

enunciar e esclarecer o que sobre eles (no caso, atores sociais também da esfera 

governamental) é noticiado. No entanto, ao longo da notícia o enunciador não toma vozes de 

cidadãos haitianos, sujeitos transferidos e diretamente afetados ou beneficiados pelo 

fechamento do abrigo em Brasileia e da abertura do abrigo em Rio Branco. Nesse sentido, o 

enunciador se mostra a serviço dos governos e das práticas sociais típicas da esfera política. 

Ou seja, em D4, o enunciador recontextualiza como prática jornalística elementos da prática 

política, fazendo com que tais elementos sejam possivelmente incutidos na mente do 

enunciatário. 

De um modo geral, em D4, o uso do discurso relatado é relativamente pequeno, sem, 

porém, o enunciador produzir a notícia de forma autônoma. Na verdade, a voz do outro está 

em todo o texto, na forma de discurso indireto velado. 

 

D5 – O Haiti não é aqui (Poder, A4 – 24/04/2014) 

O título de D5 sugere perguntas do tipo “onde é o Haiti?”, “no território haitiano?”. 

Sugere que deveriam os haitianos permanecer em seu país, independente das condições de 

vida e de infraestrutura, educação, saúde e oferta de trabalho. Se podem se deslocar, que não 

seja para São Paulo, e sim para outros lugares do Brasil, haja vista o fato de esse título surgir 

na Folha apenas após os imigrantes chegarem à capital paulista. Nesse sentido, o título é um 

eufemismo com marcas de metonímia de “São Paulo não é lugar de imigrante haitiano”. Com 

o título, o enunciador revela rejeição aos haitianos. Subjacente ao título há representação de 

que eles não deveriam vir para o Brasil. E assim são categorizados pelo enunciador. 

O foco da notícia (sem ilustração) é o aparente desentendimento ou conflito discursivo 

– considerado como fato real pelo enunciador – “entre três governos do PT: o acreano, o da 

capital paulista e o federal” a respeito da transferência de imigrantes haitianos do Acre para 

São Paulo por iniciativa do governo acreano. Essa é a primeira vez, nos textos do corpus, que 

o Partido dos Trabalhadores (PT) é objeto de notícias sobre os haitianos, como uma espécie 

de núcleo do aparente desentendimento entre “governos petistas”. Ao tentar enfatizar o 

desacordo entre os governos, o enunciador enfatiza (ou cria, no discurso jornalístico,) 

possíveis desacordos dentro do PT, propositalmente, a fim de o enunciatário, assim, perceber. 
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Como tentativa de solucionar o problema, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 

“disse ter ligado para o governador Tião Viana”, do Acre. Também, “pediu a intervenção do 

Ministério da Justiça para arbitrar o assunto”. Com essa prática/ação discursiva, o prefeito, 

reconhecendo se tratar de uma questão que implica decisões do governo federal e parte de 

seus ministérios, evita expor para atores da esfera jornalística qualquer desacordo com o 

governo acreano. No entanto, não é a postura de evitar conflito a que o enunciador enfatiza, 

pois, inferimos, seu interesse é fomentar o possível conflito entre os “governos petistas”. 

Com a construção “Reservadamente, para não escancarar a briga partidária, auxiliares 

do prefeito confirmam que secretários de Viana têm se recusado a dar informações”, o 

enunciador expõe abertamente (ou “escancara”) o que os auxiliares não quiseram fazer, pois 

tal ação seria agir contra os interesses do partido em questão. Mas o enunciador o faz 

intencionalmente, expondo para a sociedade que há conflitos internos ao partido. Com essa 

prática/ação discursiva, o enunciador cria para o enunciatário uma representação negativa do 

partido e dos políticos envolvidos nessa questão, o que pode ter como efeito uma avaliação 

negativa e uma postura de rejeição (já existente ou criada a partir de D5) por parte dos leitores 

do jornal em relação ao partido.  

Ao mesmo tempo, nós, analistas e leitores da notícia, devemos, criticamente, ter em 

conta que os atores sociais (políticos) objeto de D5 ocupam posições e poderes distintos da 

esfera política – de âmbito municipal/local, estadual/regional ou nacional –, o que torna 

natural possíveis conflitos, pois cada qual atua no seu “âmbito político” e governa “para” sua 

população. Trata-se de uma ponderação ignorada pelo enunciador. 

Como forma de mostrar que há desacordos de ordem discursiva entre o governo do 

Acre e a prefeitura de São Paulo, o enunciador cria dois itens com a expressão “telefone sem 

fio”, fragmentando-o feito a divisão de opinião dos atores sociais. No primeiro item, Telefone 

..., o enunciador reproduz a voz do secretário de Direitos Humanos do Acre, Nilson Mourão, 

segundo o qual “„ainda está aguardando‟ um contato paulistano. „Estamos à disposição para 

desenvolver ações humanitárias‟”. No outro item, ... sem fio, o enunciador revela que “O 

secretário de Direitos Humanos de Haddad, Rogério Sottili, evita a bola dividida, mas 

auxiliares da prefeitura dizem que Mourão foi contatado logo que os haitianos começaram a 

chegar sem aviso prévio”. Propositalmente, o enunciador cria um texto que põe em conflito o 

discurso do secretário acreano e o discurso de “auxiliares da prefeitura” paulista, selecionando 

e recontextualizando fragmentos de cada discurso/voz. Isto é, novamente, o enunciador tenta 

criar na mente do enunciatário uma representação negativa do PT e dos políticos petistas.  
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Quanto à referenciação, “deportação”, “refugiados”, “queda de braço”, “escancarar”, 

“a briga partidária”, “telefone ... / ... sem fio”, “a bola dividida”. Analisando cada expressão, 

enumeramos: 

 “deportação”: refere-se à ação de o governo do Acre enviar imigrantes para São 

Paulo. Caracteriza-se como hipérbole, apesar de ser usado entre aspas; 

 “refugiados”: refere-se aos imigrantes haitianos, equivocadamente, pois os 

haitianos não são categorizados como “refugiados”, como argumentamos no 

capítulo 1; 

 “queda de braço”: é uma metáfora do diálogo – construído de forma indireta – entre 

os governos sobre a transferência dos haitianos. Com essa expressão, esse diálogo é 

representado como disputa, provocada pelo governo do Acre, conforme a 

construção da notícia; 

 “escancarar”: é um verbo usado como “sinônimo” de mostrar ou expor. Com 

características de hipérbole, seu uso indica a exposição de algo, muito 

provavelmente, negativo; 

 “a briga partidária”: trata-se de uma hipérbole que se refere ao “diálogo com ruído” 

entre os governos acerca dos haitianos, pois tal diálogo não implica existência de 

briga dentro do partido. Mais do que usar uma hipérbole, o enunciador categoriza 

as relações entre políticos do PT como relação negativa, criando, ao mesmo tempo, 

uma representação negativa de tais políticos e do partido, o que será incutido (e o 

enunciador sabe disso e quer isso) na mente do enunciatário. Como fim último, o 

enunciador busca que o enunciatário passa a ter ações sociais, discursivas ou não, 

contrárias ao PT e seus políticos; 

 “telefone ... / ... sem fio”: expressão de uso coloquial tipicamente usada em 

referência a conversas que passam de pessoa a pessoa e vai se modificando a ponto 

de o enunciatário final compreender algo bem diferente do pretendido pelo 

enunciador inicial. Em D5, seu uso é de natureza metafórica e expressa que 

determinados políticos do PT não se comunicam diretamente e com clareza, daí a 

razão do conflito explicitado na notícia. 

 “a bola dividida”: trata-se de uma metáfora oriunda do campo esportivo-

futebolístico que implica a disputa direta pela bola. Essa disputa, muitas vezes, 

causa prejuízos (físico, se pensarmos no futebol; moral e político, se pensarmos na 
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política) a uma das partes, por isso o secretário paulista evitou a ação discursiva de 

conflito direto com o governo acreano. 

 

D6 – Governo do Acre acusa SP de preconceito contra haitianos (Cotidiano, C3 – 

25/04/2014) 

Trata-se de uma notícia que recebe destaque no jornal, pois é publicada numa página 

ímpar, página-anverso, e tem seu título no alto da página em negrito e em fonte ampliada. 

Apesar disso, uma peça publicitária ocupa maior parte da página chamando a atenção do leitor 

ao folhear o jornal, especialmente pelas cores com que é produzida e a distribuição dos 

elementos que a compõem. 

No título, o enunciador topicaliza o “Governo do Acre” como ator social que pratica a 

ação de acusar “SP de preconceito contra haitianos”. O fato é que não fica claro, nem mesmo 

com a linha fina e o resumo que encabeça a notícia, quem é o referente de “SP”; mas 

inferimos, a partir de notícias anteriores, da expressão “Governo do Acre” e da predicação “de 

preconceito contra haitianos”, que são autoridades da cidade ou do Estado de SP.  

No entanto, com o uso de “SP”, sigla de referência genérica, o enunciador 

(intencionalmente ou não) possibilita ao enunciatário interpretar como referente de “SP” 

também a população de SP (cidade e/ou Estado). Nesse sentido, o governo do Acre estaria 

acusando a população de SP, parte da qual são leitores da Folha, de preconceito contra os 

haitianos.  

Interpretando “SP” como autoridades ou como população, o possível efeito social do 

título é uma posição e ação sociodiscursiva por parte do enunciatário contra o governo do 

Acre, que seria inadequada, se pensarmos que o possível conflito, de começo, ocorre apenas 

na esfera política. Conflito que pode ser, na verdade, ou hipoteticamente, “invenção 

jornalística” a fim de criar uma representação negativa do governo petista (do Acre) e, ao 

mesmo tempo, incuti-la na consciência do enunciatário. Isto é, o possível conflito da prática 

política é recontextualizado na prática jornalística, como representação real. 

Essa representação negativa é, indiretamente, mantida e complementada pela linha 

fina – “Tião Viana (PT) atribui críticas à migração de estrangeiros à „higienização‟” –, que 

contribui para que o enunciatário a incuta e tenha ações sociais (discursivas ou não) contra o 

governo do Acre.  

Antes de mais nada, esclarecemos o sentido da linha fina: segundo Tião Viana, as 

críticas (feitas pelo governo paulista) à migração haitiana ocorrem devido à postura de 

“higienização” assumida por membros do governo de SP. Para a concepção desse sentido, 
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levamos em conta o intradiscurso da linha fina com o resumo que encabeça a notícia, isto é, 

desse resumo inferimos que a autoria das “críticas à migração” e da tentativa de “higienização 

de SP” é da secretária de Justiça de SP. 

O resumo – “Declaração foi resposta à secretária de Justiça de SP, que chamou de 

„irresponsável‟ a vinda do grupo sem aviso” – tem informações implicitadas importantes, 

como, por exemplo, quando e onde a secretária “chamou de „irresponsável‟ a vinda do grupo 

sem aviso”, o que será posteriormente, ao longo da notícia, esclarecido. Aliás, na Folha, não 

há notícias anteriores a respeito, as quais poderiam ser retomadas como relações 

interdiscursivas. São informações importantes porque dizem respeito à recontextualização em 

D6 do discurso da secretária/secretaria de Justiça Eloisa Arruda. 

Enquanto no título o enunciador usa o verbo “acusa” como ação do governo do Acre, 

o que é pragmaticamente forte, na linha fina ele opta pelo verbo “atribui”, que se caracteriza 

como eufemismo em relação a “acusa”, e no resumo ele opta por amenizar ainda mais a força 

pragmática de ambos os verbos, usando um nome relativamente vago – “Declaração” –, que é 

uma das estratégias linguístico-referenciais do tipo termo metalinguístico. O fato é que, das 

três formas, o verbo “acusa” é o que recebe maior destaque, tem maior importância para o 

enunciador e cujo sentido tende a ser incutido na mente do enunciatário, em detrimento de 

“atribuir” e “Declaração”. 

No 1º parágrafo, o enunciador estabelece uma comparação do tipo “enquanto X come 

e dorme mal, Y (que deveria se preocupar com X) discute, despreocupado com a situação de 

X”. Ao fazer essa comparação, o enunciador cria uma representação de que os governos 

paulista e do Acre se preocupam mais com seus discursos e troca de acusações do que com os 

imigrantes comendo e dormindo mal. Trata-se de uma representação negativa de tais 

governos, portanto – não só do governo do Acre, como no título, mas também do paulista. 

Entendemos essa comparação e representação negativa como uma espécie de eixo da 

primeira parte da notícia (14 parágrafos), construída, sobretudo, a partir da voz de dois atores 

sociais da esfera política (ora como discurso relatado, ora como discurso indireto): o 

governador do Acre, Tião Viana, e a secretária de Justiça do Estado de São Paulo, Eloisa 

Arruda. Mas também, em menor medida, da voz do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 

do Ministério Público e da Polícia Federal. De modo proposital, o enunciador indica a que 

partido político vinculam-se “o governador do Acre, Tião Viana (PT)”, “a secretária do 

governo Alckmin (PSDB)” e “o prefeito Fernando Haddad (PT)”. Com isso, o enunciador 

desvia o desentendimento discursivo, “troca de farpas”, da esfera política para a esfera 
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político-partidária. Desvio que alimenta e é alimentado pela representação negativa sobre o 

PT sutilmente criada no título da notícia. 

O enunciador, privilegiando, de certo modo, a mediação tecnológica como parte da 

construção da notícia, toma a voz do governo do Acre na internet e a recontextualiza: “Ontem, 

por meio de redes sociais, o governador do Acre, Tião Viana (PT), chamou a „elite paulista‟ 

de „preconceituosa‟”. E, estabelecendo uma relação dialógica de conflito, direciona a voz do 

governador à voz de uma secretária do governo paulista: “A avaliação é direcionada às 

declarações da secretária de Justiça do Estado de São Paulo, Eloisa Arruda, que criticou a 

vinda dos haitianos para São Paulo sem nenhum aviso”. Aqui, o termo “avaliação” é um 

termo metalinguístico que rotula a fala do governador do Acre, atribuindo ao governador ação 

de julgamento de “pessoas paulistas”. Com essa voz, o enunciador deixa subespecificado 

“quando” e “onde” a secretária fez tais “declarações” ou “criticou”. 

Subespecificação semelhante ocorre também no parágrafo seguinte: “À Folha a 

secretária [...] chamou de „irresponsável‟ o procedimento do governo acreano de facilitar o 

deslocamento de 500 haitianos nas últimas semanas.” 

Como mediador de um debate, o enunciador retoma com a voz (em forma de discurso 

indireto) do governador acreano: “Na internet, Viana definiu as críticas como „preconceito 

racial‟ e parte de um processo de „higienização‟”. E em forma de discurso relatado: “„Como é 

que a elite paulista quer obrigar o povo do Acre a prender imigrantes haitianos em nosso 

território, preconceito racial? Higienização?‟, escreveu o petista.” 

Tudo indica ser desse fragmento de onde o enunciador abstrai o termo “higienização” 

usado na linha fina. Podemos concordar com o enunciador que, com essa fala, o governador 

atribua à “higienização” as críticas à migração feitas pela secretária de São Paulo, tal como é 

enfatizado na linha fina. Mas entendemos que, ao destacar tal atribuição na linha fina, o 

enunciador, de modo coerente ao título, age propositalmente, a fim de evidenciar uma postura 

do governo do Acre contra SP (seja cidade ou Estado, seja os poderes políticos ou a 

população de São Paulo). 

Prossegue o enunciador inserindo a voz da secretária de São Paulo, ora como discurso 

indireto, ora como discurso relatado. O enunciador cria ao longo de quase toda a primeira 

parte uma espécie de diálogo face a face entre o governador e a secretária, intercalando suas 

vozes. Mas isso não significa que, de fato, as críticas e respostas de um ao outro tenham 

ocorrido na sequência cronológica que o enunciador as apresenta. Trata-se, portanto, de uma 

construção dialógica do enunciador, com a qual, esse passa ao enunciatário um caráter de 

veracidade, como estratégia jornalística de formar a consciência social do enunciatário (e, por 
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conseguinte, da sociedade) acerca dos atores sociais objetos da notícia: especialmente a 

representação negativa explicitada no título da notícia. 

Outro ator social possivelmente envolvido no “conflito” é o prefeito de São Paulo, 

cuja voz é citada em apenas um parágrafo, em forma de discurso relatado: “o prefeito 

Fernando Haddad (PT) disse ontem que não existe nenhuma „animosidade‟ com o governo 

acreano”. Ao inserir a voz do prefeito, o enunciador procura se mostrar atento a todos os 

atores possivelmente envolvidos na transferência de haitianos para São Paulo, passando, 

assim, para o enunciatário a representação de que a Folha é um jornal imparcial, sério e 

investigativo. 

Nessa mesma direção, o enunciador insere, nos parágrafos finais da primeira parte, em 

forma de discurso indireto, a voz do Ministério do Trabalho de São Paulo e a da Polícia 

Federal (PF). Da voz do Ministério, considerando a notícia até aqui, pode-se inferir que, a 

partir do momento em que os haitianos chegam a São Paulo, enviados pelo governo do Acre 

sem qualquer comunicação prévia às autoridades de São Paulo, esses haitianos ficam 

vulneráveis a serem aliciados para trabalho escravo. Complementarmente a essa inferência, é 

voz da PF, que “investiga casos na região do Glicério e empresas que teriam contratado 

imigrantes ainda no Acre”. Ou seja, com as vozes do Ministério e da PF, o enunciador reitera 

a representação negativa criada sobre o governo do Acre desde o título da notícia, porque esse 

governo, conforme construção de D6, é que colocou tais imigrantes em situação de 

vulnerabilidade. Desse modo, o enunciador faz, cada vez mais, que o enunciatário (e, por 

conseguinte, a sociedade brasileira) compartilhe também essa representação. Os efeitos 

sociais dessa notícia são os de uma postura contrária, de crítica e conflito, ao governo do 

Acre, por parte de cidadãos brasileiros, leitores ou não da Folha, mas, sobretudo, moradores 

de São Paulo. 

Já na segunda parte de D6, o item Uma refeição, há retomada de parte do 1º parágrafo 

– “ao menos 300 haitianos comem apenas uma vez ao dia e dormem no chão no centro de São 

Paulo” –, especificando a condição vivida pelos imigrantes. O enunciador, tal como quem 

observa o mundo do outro, descreve a preparação para dormir de ao menos 300 haitianos “na 

Pastoral do Migrante, na região central de São Paulo”, dos quais “a maioria [...] precisou 

improvisar cobertores e roupas no chão de um salão para passar a noite, com previsão para 

temperaturas de 16ºC”. Também, relata, brevemente, que, desde a chegada do grupo de 

imigrantes, a pastoral conseguia oferecer-lhes apenas uma refeição por dia. São informações 

“observadas in loco” pelo enunciador, mas também, muito provavelmente, ouvidas dos atores 

sociais da pastoral.  
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Além dessa descrição, o enunciador usa, como discurso relatado (mas também como 

discurso indireto), a voz do coordenador da Pastoral do Migrante padre Paolo Parise: ele 

“afirmou à Folha que, a partir [daquele dia], [haveria] duas refeições por dia graças a doações 

recebidas”. Acrescentando o que ainda carecia: “„Agora, o que a gente mais precisa é de 

carne, cobertores e materiais de higiene pessoal‟, afirmou o padre”.  

Outra voz acrescida é do haitiano Dynn Achesson, que “levou três novos imigrantes 

para morar na [sua] casa”. E, em forma de discurso relatado, o enunciador recontextualiza a 

voz de D. Achesson: “„Eles só querem trabalhar. Assim como eu, receberam uma notícia de 

que a situação estava melhor aqui e resolveram arriscar‟, afirmou”. A manifestação de D. 

Achesson dos motivos pelos quais migraram para o Brasil é irrelevante no todo da notícia. 

Sua voz e a do padre Parise revelam que a chegada de grande número de haitianos a São 

Paulo surpreendeu as instituições de apoio aos imigrantes, desprevenidas, sem poderem 

oferecer adequadamente comida e condições de dormir. Novamente, o enunciador reitera a 

representação negativa do governo do Acre.  

A parte final, item Força-tarefa, constitui-se especialmente como recontextualização 

da voz do superintendente do Ministério do Trabalho, Luiz Antônio Medeiros, a qual remete à 

vulnerabilidade dos haitianos ao aliciamento para o trabalho escravo, referido no final da 

primeira parte da notícia. Uma das tarefas do Ministério é a emissão de carteiras de trabalho, 

que contribui para que o “problema” causado pelo governo do Acre em São Paulo seja 

minimizado. Além disso, precisa-se, segundo L. A. Medeiros, “evitar o trabalho precário que 

algumas empresas oferecem a eles”. Isto é, o enunciador apresenta o Ministério do Trabalho 

de São Paulo como ator social que ajuda o governo de São Paulo a solucionar seus problemas 

e agir em prol dos imigrantes, posicionando-se, assim, indiretamente, contrário ao governo do 

Acre. 

Quanto à ilustração, há apenas uma foto em tamanho reduzido, com a legenda 

“Imigrantes haitianos em Igreja no Glicério, no centro de SP”. Ao compará-la com a peça 

publicitária na mesma página, identificamos ser desproporcional à ênfase dada ao título: no 

alto da página, em negrito e em fonte ampliada. Embora a parte linguística tenha importância 

pelo espaço que ocupa, a foto é uma parte sem importância, “mitigada e espremida num 

canto” pelo título e pela peça publicitária. Essa composição da página revela a representação – 

que a Folha faz circular na sociedade – dos imigrantes haitianos, agrupados ou, 

aparentemente, em fila. São representados como seres humanos de menor valor do que os 

elementos componentes da peça publicitária: os modelos/pessoas no alto da peça, o 

supermercado “dono” da peça e os produtos nela divulgados. E mais, o enunciado “Economia 
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6 estrelas – As melhores ofertas sempre perto de você” da peça se opõe, visual e 

discursivamente, aos sujeitos (o outro) da foto, reafirmando a mesma representação e gerando 

para a foto, por inferência, o slogan “Sujeitos sempre distantes de você”. Os efeitos sociais da 

relação entre foto e peça publicitária, na mesma página, é a inculcação dessa representação na 

consciência do enunciatário, que manterá sua maior aproximação com o supermercado e 

maior distanciamento dos imigrantes haitianos. Ao compor essa página, a Folha se mostra do 

lado das empresas – no caso, o supermercado Sonda – e distante das minorias, no caso, os 

imigrantes haitianos. 

 

D7 – Sem diplomacia (Poder, A4 – 26/04/2014) 

O título refere-se, por subespecificação, ao desentendimento entre o governo acreano e 

o governo paulista, representado em D7 pela secretária de Justiça paulista, por causa da 

transferência de haitianos do Acre para São Paulo. O preenchimento das informações 

subespecificadas ocorre por inferências cotextuais, baseadas no 1º paragrafo, mas também e 

sobretudo, por inferências contextuais, baseadas no conhecimento de mundo e nas notícias D5 

e D6, com as quais D7 estabelece relações interdiscursivas explícitas. Por exemplo, se na 

notícia D6 enfatiza-se o “governo do Acre acusa SP”, em D7, “a secretária [...] acusa o 

governador Tião Viana”, embora em D7 o verbo “acusar” não seja tão enfatizado quanto em 

D6. 

A falta de diplomacia é a falta de diálogo – se não discursivamente construída em D5, 

D6 e D7, ao menos enfatizada – entre os dois governos sobre os imigrantes haitianos que, em 

grande número, não podiam permanecer no Acre, uma vez que no Estado não há oferta de 

trabalho suficiente para que recomeçassem a vida. A solução escolhida pelo governo do Acre 

foi a transferência desses imigrantes para a cidade de São Paulo, onde há maior oferta de 

trabalho e de onde podiam partir para outras localidades, especialmente para a região Sul e 

Sudeste, onde muitos compatriotas já moravam e trabalhavam. Essa solução parece ser aceita 

pelo governo de São Paulo; o que esse governo não aceita e questiona é o fato de o governo 

acreano enviar os imigrantes sem avisar com antecedência. Daí, “a secretária de Justiça 

paulista, Eloisa Arruda, [acusar] o governador Tião Viana (PT) de agir como „coiote‟ e 

facilitar a ação de aliciadores de trabalho escravo ao „soltar nas rodoviárias‟ da capital 

paulista os refugiados „que não falam a língua nem têm documentação trabalhista‟. „Eles se 

tornam vulneráveis para aliciadores. Um governo não pode patrocinar uma ação dessa, não 

pode agir como coiote.‟” 
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Evidencia-se no discurso relatado da secretária a atribuição ao governo do Acre as 

ações de “agir como „coiote‟” e de “facilitar a ação de aliciadores de trabalho escravo”. Essas 

ações tornam o governo acreano detentor de propriedades típicas de “coiote” e de “aliciador”, 

categorizando-o, em última análise, como tal. Ao mesmo tempo, a secretária cria uma 

representação altamente negativa do governo do Acre, pois, conforme a legislação brasileira, 

agir como coiote e/ou em prol do trabalho escravo são crimes. Apesar disso, não podemos 

afirmar que a secretária tenha enunciado, em defesa de São Paulo, com a intenção de 

categorizar o governador do Acre como “criminoso”. 

O fato é que, com o uso da voz da secretária e com o destaque dado a determinadas 

expressões, o enunciador reproduz na notícia – isto é, recontextualiza – a representação 

negativa criada pela secretária, a qual se torna factível a ser incutida na consciência do 

enunciatário, que passará a ter, como efeitos sociais do texto, ações contrárias e críticas a esse 

governo. 

A voz citada da secretária relaciona, de forma direta e explícita, o fato de o governador 

do Acre “soltar nas rodoviárias” os haitianos (que não falam a língua portuguesa e não têm 

documentação trabalhista) como causa de eles, possivelmente, serem aliciados para o trabalho 

escravo. Também, de forma indireta e implícita, relaciona o fato de os haitianos não falarem a 

língua portuguesa e não terem documentação trabalhista como fator condicionante para eles 

serem aliciados para o trabalho escravo. 

Quanto à referenciação, o uso do verbo “patrocinar” remete ao fato de o governo do 

Acre pagar passagem de ônibus de Rio Branco a São Paulo para os haitianos. O uso do nome 

“coiote” remete à atuação de bolivianos e peruanos na fronteira como atravessadores na ação 

de exploração de haitianos, como consta das notícias A3, A4a e B3a, por exemplo. O uso de 

“soltar nas rodoviárias” nos parece inadequada em referência ao desembarque de haitianos na 

capital paulista; uso que sugere se tratar do desembarque de seres não humanos e que, 

implicitamente, cria uma representação negativa da própria “dona” da voz, a secretária. O uso 

de “refugiados” revela que o enunciador não absorveu a diferença semântica entre 

“refugiado” e “imigrante”, isto é, não absorveu a inadequação de “refugiados” em referências 

aos haitianos. 

No item Aqui, não, o enunciador recontextualiza, em forma de discurso indireto, a voz 

da secretária em que ela estabelece relação interdiscursiva com a voz do governador Tião 

Viana, veiculada na internet (redes sociais) e explicitada na notícia D6: “Ela também rebate a 

acusação de Viana de que quem reclama é a „elite paulista‟.” Ao mesmo tempo, o enunciador 

dialoga interdiscursivamente com a notícia D6, de modo específico com o fragmento “Ontem, 
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por meio das redes sociais, o governador do Acre, Tião Viana (PT), chamou a „elite paulista‟ 

de „preconceituosa‟.”  

Para “rebater”, a secretária usa como argumento a própria história e experiência de 

vida (agora em forma de discurso relatado): “„Sou neta de retirantes nordestinos. Não falo de 

deslocamentos em massa porque aprendi na academia, mas porque fiz trabalho de campo no 

Timor Leste. „Conversinha de elite‟ é para fugir da responsabilidade.‟”  

Ao dizer que é “neta de retirantes nordestinos”, a secretária busca destacar que não faz 

parte da “elite paulista”, como o governador acreano parece considerá-la. Com a expressão 

“deslocamentos em massa”, ela faz referência aos haitianos migrados do Haiti para o Brasil, 

numa espécie de relação metonímica: os sujeitos que se deslocam pela ação de se deslocar. 

Ao dizer que seu conhecimento sobre “deslocamentos em massa” não ocorreu no 

âmbito da academia, a secretária desqualifica os estudos acadêmicos e os atores sociais que os 

realizam, pois, inferimos de sua voz, “na academia” não se tem contato direto com os sujeitos 

em deslocamentos, o que torna os conhecimentos acadêmicos de “menor qualidade” do que os 

conhecimentos de quem vivencia a realidade dos “deslocamentos em massa”. 

Como contraponto a conhecimentos adquiridos na academia, a secretária apresenta seu 

trabalho de campo no Timor Leste como algo mais relevante e de maior formação. Esse 

trabalho a qualifica a falar sobre os haitianos com mais propriedade do que os sujeitos 

formados e atuantes apenas “na academia”, segundo seu ponto de vista, recontextualizado em 

forma de discurso relatado. 

Quanto a “Conversinha de elite” – expressão não usada pelo governador, pelo menos 

em notícias do nosso corpus –, a secretária a cria e a utiliza de forma irônica. É uma 

expressão criada com base no discurso do governador, especialmente na expressão “elite 

paulista”, usada na internet e recontextualizada na notícia D6. Mais do que isso, a secretária 

atribui ao governador a ação de fuga da responsabilidade sobre os haitianos chegados ao Acre. 

Mas uma fuga discursiva – o que é reconhecido tanto pela secretária quanto pelo enunciador –

, pois essa fuga ocorre apenas no uso das palavras: “elite paulista”, “„Conversinha de elite‟ é 

para fugir da responsabilidade”, por exemplo. 

 

D8 – Acre manda mais haitianos a São Paulo (Cotidiano, C4 – 26/04/2014) 

Publicada numa página par, página-verso, a notícia divide a página com uma peça 

publicitária de uma loja de eletrodomésticos. Quanto ao grau de importância, inferimos que 

ambos os textos são equitativamente iguais. A notícia é ilustrada e tem seu título no alto da 
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página em negrito e em fonte ampliada, e a peça publicitária, em cores fortes, ocupa mais da 

metade da página chamando a atenção do leitor do jornal. 

No título, o enunciador topicaliza o “[governo do] Acre” como ator social que pratica 

a ação de mandar “mais haitianos a São Paulo”. Na linha fina – “Entre quinta e ontem, 176 

imigrantes saíram rumo à capital paulista, segundo o governo acreano; mais 44 viajam hoje” –

, o enunciador enfatiza o grande contingente de haitianos recém-chegados a São Paulo, 

mantendo ênfase sobre o governo do Acre como agente verbal. Ainda como forma reiterar 

essa ação do governo acreano, o enunciador, usando a voz de haitianos em forma de discurso 

indireto, destaca no resumo que encabeça a notícia: “Recém-chegados relatam que essa foi a 

única opção de destino oferecida aos que aceitaram viajar”. Com essa voz, o enunciador, 

indiretamente, destaca que o governo acreano forçou os imigrantes a viajarem para São Paulo 

e cria uma representação negativa desse governo. 

Um elemento formal importante nessa notícia são as referências quantitativas, que 

podem ser entendidas como eixo da construção textual. São referências vinculadas, de forma 

direta ou indireta, a vozes de diferentes atores sociais, as quais são recontextualizadas em D8, 

ora como discurso relatado, ora como discurso indireto. Tais vozes são igualmente 

importantes e podem ser entendidas como outro eixo da notícia. Elas são enfatizadas logo no 

1º parágrafo com o termo “polêmica” em “Apesar da polêmica”, cujo uso é um caso de 

estratégia linguístico-referencial do tipo termo metalinguístico, que, de certo modo, retoma o 

título, a linha fina e o resumo que encabeça a notícia, mas também os conflitos discursivos 

explicitados em D5, D6 e D7. 

O título já direciona para a referência quantitativa, especialmente pelo elemento 

“mais”, indicador de soma que tem relação de especificação com elementos da linha fina, 

onde se quantificam que “176 imigrantes saíram rumo à capital paulista, segundo o governo 

acreano” nos dois dias anteriores à publicação de D8, além de informar que “mais 44” 

viajariam naquele dia. 

No 2º parágrafo, repete-se que “176 imigrantes saíram do Acre rumo a São Paulo, 

segundo o governo daquele Estado”: trata-se de uma informação sobre a qual o enunciador 

especificará no 3º parágrafo: “É quase três vezes mais do que a quantidade de haitianos que a 

capital paulista recebeu por mês nos últimos três anos. Desde 2011, 2.000 chegaram a São 

Paulo.” O enunciador trata essa especificação como de conhecimento público, pois não 

menciona de onde ou de quem “copia” tais informações. 

Com o mesmo tratamento, o enunciador acrescenta no 4º parágrafo: “No último mês, 

500 chegaram à cidade [São Paulo] vindos do Acre”, e no 5º: “Para hoje, estava prevista a 
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saída de um grupo com mais 44 pessoas”. São informações, caracterizadas como somatória de 

números, em forma de discurso indireto, inseridas no texto como argumento para 

desqualificar o procedimento do governo acreano. 

Esse contingente (500 mais 44 pessoas) chegado do Acre tem resultados efetivos na 

capital paulista, pois precisa de acolhimento, quer por parte dos governos paulista ou 

paulistano, quer por parte de instituições como igrejas e ONGs. Mas, o resultado desse 

deslocamento, na perspectiva do enunciador, não é nesse sentido, e sim no campo discursivo, 

haja vista a construção do 6º parágrafo: “A chegada de mais haitianos ao centro de São Paulo 

deve aumentar a troca de farpas entre os dirigentes petistas do Acre e a administração tucana 

de São Paulo”. Aqui, tal como os dirigentes e a administração, o enunciador direciona o foco 

para o debate entre eles, em detrimento do foco sobre os problemas vividos pelos haitianos. 

Direciona o foco construindo uma previsão, de caráter opinativo, baseada no conflito 

discursivo entre os políticos revelado (ou construído!) em notícias anteriores; portanto, por 

relações interdiscursivas. Com isso, o enunciador dá à notícia D8 características da prática 

discursiva da esfera político-partidário. 

Nesse parágrafo, o debate e desacordos discursivos explicitados são renomeados como 

“troca de farpas”, termo metafórico que retoma a expressão “trocar farpas” usada no 1º 

parágrafo de D6. 

Ainda privilegiando o conflito discursivo entre políticos, o enunciador retoma as 

notícias D5, D6 e D7, mas sem mencioná-las, no 7º parágrafo: “O governador Tião Viana 

(PT) chegou a dizer que a „elite paulistana‟ é „higienista‟ por não querer que o Acre envie 

haitianos para o Sudeste.” 

Alimentando esse conflito discursivo e explicitando-o para o enunciatário, o 

enunciador – usando, tal como no 7º parágrafo, o discurso indireto – recontextualiza no 8º 

parágrafo a voz que se opõe ao governador acreano: “Antes disso, a secretária de Justiça do 

governo Alckmin (PSDB), Eloisa Arruda, havia chamado de „irresponsável‟ a ação de enviar 

imigrantes sem aviso prévio”. E, no 9º parágrafo, complementa, revelando uma voz da 

secretária que manifesta respeito ao deslocamento dos haitianos e a seus direitos humanos: 

“Segundo Eloisa, São Paulo vai continuar a acolher todos os haitianos que chegarem, mas ela 

quer ser avisada antes – o que até ontem não havia ocorrido”. Com a recontextualização dessa 

voz, o enunciador mostra que, enquanto o governador acreano quer se livrar dos imigrantes a 

todo custo, o governo paulista os acolhe e os respeita. Isto é, o enunciador cria uma 

representação negativa do governo acreano (especialmente do governador Tião Viana) e uma 

representação positiva do governo paulista (especialmente da secretária de Justiça). São duas 
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representações que, como efeitos do texto/notícia, o enunciador espera serem incutidas na 

consciência do enunciatário. 

No parágrafo final da 1ª parte, usando o discurso relatado, explicita a voz da secretária 

paulista, que destaca o grande contingente: “„Um deslocamento humano desse tamanho 

precisa ser comunicado. Gostaria que o governo do Acre nos avisasse se isso pode ocorrer 

novamente, nós não sabemos‟, disse Eloisa ontem, sem saber que uma nova leva de pessoas 

está a caminho.” O enunciador explicita a postura humanitária e de acolhimento aos haitianos, 

sem revelar qualquer espécie de rejeição a esse grupo minoritário, criando, assim, uma 

representação positiva do governo paulista. Explicita também que o governo acreano, em vez 

de dialogar e comunicar com antecedência, age como quem surpreende o outro, passando a 

esse outro um problema que não consegue solucionar. 

No item Caminho único, no 1º parágrafo, usando o discurso indireto, o enunciador 

explicita uma voz dos imigrantes que “depõe” contra o governo acreano: “Os haitianos que 

chegaram do Acre neste mês relataram que os que aceitaram viajar não tiveram outra opção 

de destino a não ser a capital paulista”. Nesse caso, a voz dos imigrantes é usada pelo 

enunciador com peso significativo na construção discursiva, especialmente no sentido de 

contribuir para a representação negativa do governo acreano. 

Essa construção discursiva do enunciador é reiterada no parágrafo seguinte, agora 

explicitando o “dono” da voz: “De acordo com Alis Lusnret, 29, um funcionário do governo 

acreano convenceu um grupo de haitianos a viajar”. E complementa em seguida, usando o 

discurso relatado: “„O governo pagou tudo. Fomos para Porto Velho de avião e lá compramos 

a passagem para São Paulo. Não tinha outra opção‟, afirma o haitiano [Alis Lusnret] que está 

há um mês no Brasil”. O argumento usado pelo referido funcionário é apresentado logo após 

pelo enunciador, usando a voz do imigrante, em forma de discurso indireto: “Lusnret afirma 

que o principal argumento para convencê-los a fazer a viagem era de que em São Paulo seria 

mais fácil conseguir emprego”. Vejamos que o enunciador, com a proposta – inferimos – de 

criar uma representação positiva do governo paulista, enfatiza as palavras do imigrante 

haitiano que “denunciam” como inadequada a conduta do governo acreano, reafirmando sua 

representação negativa criada desde o começo da notícia. Uma contribuição para a força 

significativa da voz do imigrante contra o governo acreano é o uso, duas vezes, do verbo 

“afirmar”, isto é, Lusnret não apenas “falou” ou “disse”, verbos de carga semântica 

relativamente neutra. 
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Com o mesmo intuito, a voz de Lusnret é novamente empregada, como discurso 

relatado: “„Estamos aqui em busca de trabalho. Lá [no Acre] falaram que não tinha, então 

viemos para cá‟”. 

Enfatizando a representação sustentada com a voz de Lusnret, o enunciador, no 

mesmo tom, insere a voz de outros dois haitianos, mesclando o discurso indireto com o 

discurso relatado: “Djems Modestim, 21, e Frandy Joseph, 29, passaram pela mesma situação. 

„Não tinha opção. Vim para cá, mas eu quero mesmo é ir para Santa Catarina‟, diz 

Modestim”. 

No 7º parágrafo do item Caminho único, usando o discurso indireto da voz do governo 

paulista, o enunciador apresenta esse governo como agente de medidas emergenciais e 

humanitárias, em função da falta de melhores condições de acolhimento: “Ontem o governo 

de São Paulo anunciou medidas emergenciais para amenizar a situação dos 170 haitianos que 

continuam dormindo na igreja no Glicério, no centro.” E complementa no parágrafo seguinte: 

“Eles ganharam colchões doados pela prefeitura”. E também: “Cerca de 90 pessoas já 

receberam carteira de trabalho”. 

No 9º parágrafo do item, também como medida do governo paulista, informa o 

enunciador: “O restaurante popular Bom Prato vai servir até 200 refeições aos haitianos que 

forem ao local. Quem quiser, poderá participar de um curso de panificação, na quarta-feira.” 

Ao explicitar essas medidas de caráter humanitário – colchões, 200 refeições, curso de 

panificação –, o enunciador sustenta a representação positiva de que o governo paulista acolhe 

e assiste os imigrantes haitianos, sem mostrar qualquer rejeição. 

No parágrafo final, após apresentar as medidas humanitárias do governo paulista, o 

enunciador retoma interdiscursivamente a notícia D7: “Segundo o governo de São Paulo, os 

imigrantes correm o risco de ser aliciados para trabalho escravo ou pelo tráfico de drogas”. 

Essa voz, novamente, mostra a situação de vulnerabilidade a que se submetem os imigrantes 

em São Paulo. Trata-se de uma vulnerabilidade – o que inferimos ao longo da notícia – 

desconhecida ou desconsiderada pelo governo acreano, que continua enviando-os para a 

capital paulista: essa é uma informação veiculada pelo enunciador, de modo intencional. 

Quanto à ilustração, logo após a linha fina, ela é colocada em evidência, apesar da 

amplitude da peça publicitária. A imagem mostra haitianos recebendo a carteira de trabalho 

em São Paulo, como destaca a primeira parte da legenda: “Haitianos retiram carteira de 

trabalho em São Paulo”. Seu conteúdo, num olhar inicial, parece divergir do conteúdo da 

parte linguístico, pois apenas no antepenúltimo parágrafo é que o enunciador faz, de forma 

direta, mas de forma breve – “Cerca de 90 pessoas já receberam carteira de trabalho” –, 
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referência ao que mostra a imagem. No entanto, não entendemos a foto como algo incoerente 

à parte linguística, e sim que a notícia é um todo composto de parte linguística e ilustração, 

suas cores e tamanho, e sua distribuição no espaço da página. Isto é, D8 é a soma do conteúdo 

da parte linguística com o conteúdo da parte imagética, embora tais partes possam ter maior 

ou menor relevância no todo, tanto para o enunciador como para o enunciatário. 

Além de enfatizar o recebimento de carteiras de trabalho, a legenda, na sua segunda 

parte, “segundo governo acreano, entre quinta-feira e ontem, 176 imigrantes vieram para a 

capital paulista”, retoma o título. Com essa “repetição”, o enunciador, novamente, chama a 

atenção para a prática do governo acreano e para o impacto que o número de haitianos 

chegados a São Paulo pode ter para as instituições que os atendam. 

 

D9 – Pedreiro do Haiti ajuda imigrantes em São Paulo (Cotidiano, C6 – 27/04/2014) 

Publicada numa página par, página-verso, a notícia divide a página com uma peça 

publicitária, que recebe maior destaque do que a notícia, devido às cores fortes com que é 

produzida e por ocupar mais da metade da página. Ainda assim, a notícia recebe atenção, 

considerando seu título em negrito e em fonte ampliada, além de sua ilustração estar na parte 

superior da página, chamando a atenção para a notícia. 

Seu título destaca o papel de ajuda assumido por um haitiano em São Paulo, o qual é 

topicalizado e referido pelo termo metonímico “Pedreiro”, que ativa propriedades relativas a 

sua profissão. Essa mesma ênfase ocorre na linha fina: “Haitiano abriga conterrâneos que 

chegaram neste mês do Acre”. 

Já no resumo que encabeça a notícia – “„Se pudesse dar um conselho, diria: não 

venham. Muitos brasileiros têm preconceito‟, afirma” –, que recontextualiza, em forma de 

discurso relatado, a voz do haitiano referido no título e na linha fina, o destaque é para a 

advertência que esse imigrante, se possível, daria aos compatriotas antes de partirem para o 

Brasil. Ao por em destaque essa fala, a Folha expõe explicitamente a representação negativa 

que parte dos haitianos tem do povo brasileiro: caracterizado como preconceituoso e não 

acolhedor.  

O pedreiro haitiano aparece em destaque na foto ao lado do título. Entre dois 

compatriotas, o foco da câmera é sobre ele, enquanto os outros têm sua imagem fora de foco. 

Esse destaque na imagem é coerente tanto com o título, a linha fina e o resumo que encabeça 

a notícia quanto com a legenda da foto: “Dynn Saintilus (no centro), que sobreviveu ao 

terremoto no Haiti e migrou para o Brasil, onde ajuda compatriotas”. Propositalmente, o 
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enunciador remete ao terremoto de 2010, criando, assim, uma representação de D. Saintilus 

como sujeito vitorioso. 

A notícia é construída, sobretudo, a partir da voz de Dynn Achesson Saintilus, cujo 

nome completo aparece no 1º parágrafo. O enunciador recontextualiza sua voz em forma de 

discurso ora relatado, ora indireto, mas sem construir uma notícia-depoimento, tal como A5, 

por exemplo. 

A voz citada pelo enunciador ao longo da notícia mescla a ajuda que Saintilus dá aos 

compatriotas recém-chegados com a realidade vivida por ele no Haiti após o terremoto. No 

entanto, com o 3º parágrafo – “A vinda dos haitianos sem aviso prévio abriu um crise entre os 

dois Estados.” – o enunciador faz referência a algo, em princípio, “fora da alçada” de 

Saintilus, o que parece quebrar a sequência textual. Mas, ao fazer isso, o enunciador retoma a 

“polêmica” (independente de ser real ou criada discursivamente em notícias do corpus) entre 

o governo acreano e o paulista, estabelecendo relações interdiscursivas com D5, D6, D7 e D8. 

Mais do que isso, o enunciador insere, de certo modo, a voz de Saintilus na mesma 

“polêmica”. Trata-se de uma relação, a nosso ver, equivocada. Mas ao fazer tal relação, o 

enunciador contribui para manter em foco os conflitos discursivos de membros da elite 

simbólica, os quais (conflitos e membros) são sobremaneira usados para a sustentação do 

discurso jornalístico. 

Nos dois parágrafos iniciais, o enunciador faz uma síntese sobre Saintilus: a saída do 

Haiti devido ao terremoto para o Brasil e o acolhimento em sua casa de três haitianos parte 

dos 500 que chegaram a São Paulo naquele mês, criando, assim, a representação de que 

Saintilus é um sujeito sensível às dificuldades encontradas pelos compatriotas no Brasil. 

representação construída desde o título e a linha fina. Esse acolhimento será especificado no 

4º parágrafo, mas também ao longo do texto. 

Enquanto os parágrafos iniciais são construídos em forma de discurso indireto, o 5º 

parágrafo recontextualiza, em forma de discurso relatado, a voz de Saintilus, o que dá maior 

veracidade ao já dito anteriormente na notícia. Mas também, no 5º parágrafo, há especificação 

de determinados elementos, por exemplo, “A gente paga R$ 400 por mês e oferecemos o 

espaço para eles por até dois meses”. 

Após expor sobre o acolhimento de Saintilus aos compatriotas, o enunciador faz 

referência ao passado vivido por ele, especialmente os problemas decorrentes do terremoto 

em 2010. Mescla o discurso indireto – “Formado em jornalismo, Saintilus já enfrentava 

dificuldades antes do terremoto” – com o discurso relatado: “„Quando minha filha nasceu a 

gente passou muita fome. [...]. Depois que a poeira do terremoto baixou, chorei quando 
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descobri que um primo tinha morrido. Ele era como um irmão‟, conta”. Prossegue o 

enunciador com o discurso relatado: “„As coisas só pioraram com o passado do tempo. [...], 

decidi que teria de mudar de país para ajudar minha família.‟” 

Ainda mesclando o discurso indireto com o discurso relatado:, o enunciador enfatiza a 

escolha do país: “O destino escolhido foi o Brasil, onde um amigo já estava e contava sobre 

boas oportunidades de trabalho. „Meus pais e irmãos compraram a passagem. Arrisquei tudo o 

que tinha e vim.‟” Notamos que, a partir da voz do amigo no Brasil, criara-se uma 

representação positiva imaginária sobre o Brasil, especialmente no que tange à oferta de 

trabalho. Essa representação fora incutida na mente de Saintilus, fazendo com que ele 

escolhesse o Brasil como destino e que seus pais e irmãos comprassem-lhe a passagem. Isto é, 

a voz do amigo atuou na mente de Saintilus e de seus pais e irmãos, que, em seguida, agiram 

no sentido de concretizarem a viagem. 

Como se Saintilus é que enunciasse, o enunciador complementa usando o discurso 

indireto: “Sem saber uma palavra em português, [...] cruzou o Peru e entrou no Brasil pelo 

Acre”. Ao expor para o enunciatário suas condições linguísticas, o enunciador cria uma 

representação de Saintilus como sujeito trabalhador, dedicado e esforçado, que enfrenta 

desafios para poder fugir das adversidades em que se encontra e para poder ajudar sua família. 

Isso será enfatizado no parágrafo seguinte: “agora em português claro que aprendeu sozinho, 

na marra”. 

No entanto, a vida no Brasil tem seus contrapontos, como destaca Saintilus, retomando 

o resumo que encabeça a notícia: “„Mesmo com a melhoria de vida aqui, se pudesse dar um 

conselho para os haitianos, eu diria: não venham para o Brasil. Muitos brasileiros têm 

preconceito‟, afirma”. No parágrafo seguinte, o termo “preconceito” é exemplificado pela voz 

de Saintilus: “„No ônibus percebo que as pessoas evitam sentar ao meu lado, já me disseram 

que aqui não tem lugar para estrangeiros e que a [presidente] Dilma tinha que mandar todo 

mundo de volta para casa‟, conta”. Vejamos que o preconceito de “muitos brasileiros” sentido 

por Saintilus é tão forte a ponto de ser, para ele, razão para compatriotas não virem para o 

Brasil. Ao mesmo tempo, suas palavras e o sentimento expresso relevam uma representação 

negativa real do Brasil, criada na mente de Saintilus a partir de suas relações sociais e 

interações socioverbais, no caso, especificamente dentro de ônibus. 

Por outro lado, “Apesar das dificuldades, ele diz acreditar que o pior já passou e agora 

planeja seu futuro por aqui. „Meu maior sonho é trazer minha filha e minha mulher para morar 

comigo e abrir uma loja de roupas. Se tivesse condições, traria as duas hoje mesmo. É triste 

ouvir minha filha chorando pelo telefone.‟”. O termo “dificuldades” no começo de sua voz é 
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de referência ampla, mas facilmente identificável. São o preconceito explicitado no parágrafo 

anterior e todos os percalços e problemas que ele viveu desde o Haiti. Isto é, “dificuldades” é 

um termo que condensa (numa espécie de encapsulamento referencial) um conjunto de 

adversidades, relatadas ao longo de D9. 

Sua voz, também, revela uma mescla de representações negativas e representações 

positivas do Brasil, haja vista a manifestação do preconceito sentido e o desejo de trazer a 

filha e a mulher para morar no país. 

A história de Saintilus é semelhante à de muitos outros haitianos migrados para o 

Brasil, e é objeto de uma notícia devido ao poder de representar de forma emblemática a 

historia dos demais.  

O enunciador não só constrói a notícia a partir da voz de um imigrante haitiano, mas a 

constrói de maneira que a voz do imigrante se sobressaia à voz enunciativa. Isto é, o 

enunciador apenas organiza a voz do outro, ora como discurso relatado, ora como discurso 

indireto, fazendo com que o imigrante se aproxime do enunciatário, o que dá veracidade ao 

conteúdo noticiado. O enunciador, porém, mantém o controle sobre a voz desse outro, o que é 

típico do gênero notícia e do discurso jornalístico em geral. 

 

D10a – Sonho da ‘terra prometida’ acaba no Acre (Cotidiano, C4 – 28/05/2014) 

Publicada numa página par, página-verso, a notícia ocupa três quartos da página, 

sendo o restante dedicado à seção de obituário, na parte inferior. A notícia é tratada pela 

Folha com grande destaque, considerando o fato de seu título estar em negrito e em fonte 

ampliada, e de ser composta, além da parte linguística de D10a, de uma foto grande no alto da 

página e de duas fotos menores e um mapa no meio da página.  

O foco da notícia, cuja construção ocorre, sobretudo, a partir da “observação in loco” 

do enunciador, com reduzido uso da voz dos atores sociais, são as condições do abrigo em 

Rio Branco, no Parque de Exposições e a sensação sentida pelos imigrantes de que seus 

sonhos não se realizarão. 

Seu título é de caráter metafórico e se fundamenta na ideologia de que os imigrantes 

(haitianos, dominicanos, senegaleses) deixam seu país rumo ao Brasil movidos pelo sonho de, 

aqui, poderem morar com dignidade, trabalhar, enviar remessas para seus familiares, trazer 

membros da família. Daí, o Brasil ser a “terra prometida”. Mas, na verdade, anuncia o título, 

quando chegam ao Acre o sonho se desfaz, isto é, percebem que no Brasil não conseguirão 

realizar seus sonhos. O sonho acaba diante das condições de acolhimento e das dificuldades 

de seguirem viagem, devido à falta de dinheiro e à demora no processo de regularização. 
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Na linha fina – “Ao chegar ao Brasil, imigrantes latinos e africanos são acomodados 

em instalações destinadas a bois e cavalos em Rio Branco” –, o enunciador, além de explicitar 

o elemento de “chegada” implicitado no título, faz referência aos sujeitos que têm seus sonhos 

acabados no Acre: os “imigrantes latinos e africanos”. No entanto, essa referência é genérica e 

com subespecificação, embora com aparência de especificação suficiente, pois, nessa notícia, 

a expressão não tem como referente todos os imigrantes latinos nem todos os imigrantes 

africanos que chegam ao Brasil. Trata-se de uma referência subespecificada que será 

especificada ao longo do texto. 

Também na linha fina, o enunciador evidencia o local de acomodação dos imigrantes, 

sugerindo ao enunciatário que o governo acreano os trata inadequadamente. O efeito disso é 

que se cria uma representação negativa do governo acreano, a ser incutida na mente do 

enunciatário. 

A referência a “instalações destinadas a bois e cavalos” pode, de forma indireta, levar 

ao entendimento de que o governo acreano trata os imigrantes como “bois e cavalos”, o que, a 

nosso ver, nada indica esse tratamento de fato. Mas, se assim o enunciatário entende, é muito 

em função das escolhas linguísticas do enunciador, pois é ele que seleciona e organiza os 

elementos linguísticos na composição textual, ou seja, o enunciador, de forma proposital, usa 

elementos favoráveis para tanto. O efeito desse possível entendimento é a representação 

negativa, identificada anteriormente, se tornar mais forte na mente do enunciatário.  

No resumo que encabeça a notícia – “Por causa de festa, será preciso buscar novo 

abrigo” –, o enunciador explicita a nova mudança de espaço que os imigrantes terão de 

realizar em breve. Chama a atenção a forma com que o enunciador insere o motivo pelo qual 

se buscará novo abrigo: subjacente à expressão “Por causa de festa” há a ideia de que esse 

motivo é bastante irrelevante diante dos haitianos acomodados, isto é, infere-se que para o 

governo acreano a “festa” é mais importante do que o atendimento aos haitianos. Essa 

inferência reitera a representação negativa do governo acreano criada pelo enunciador e 

incutida na mente do enunciatário.  

A primeira parte do resumo, construído de forma sintética e por subespecificação, será 

especificada no 5º parágrafo: “Em Rio Branco, até o próximo mês, o abrigo funcionará no 

Parque de Exposições.”, e no 6º: “Por causa da ExpoAcre, uma tradicional festa agropecuária, 

o governo terá de procurar um novo endereço para os imigrantes, o oitavo desde que a 

migração em massa começou a ser registrada na região da Amazônia ocidental, entre 2010 e 

2011.”. Aqui, o enunciador insere uma informação nova, a de esse abrigo ser “o oitavo” desde 

que os haitianos começaram a chegar em 2010; informação sobre a qual não temos registro. 
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Já na segunda parte desse resumo – “na fronteira, Folha flagra haitianos sem comer 

por três dias” –, o enunciador destaca o “papel investigativo” da Folha. O que se obtém com 

tal “investigação” reitera, novamente, a mesma representação negativa do governo acreano. 

No 1º parágrafo, o enunciador reitera parte do que foi dito no título e na linha fina, 

acrescentando informação como “após a longa travessia pela América Latina”, embora, na 

verdade, seja por parte da América Latina, e, no 2º parágrafo, especifica parte dos “fatores 

que contribuem para adiar o futuro do sonho brasileiro”, a saber: “Instalações precárias, 

demora na regularização dos documentos, dificuldades com a língua e ofertas de emprego 

muitas vezes degradantes”. Ao longo da notícia, percebe-se que a ênfase dada no título e linha 

fina (e nesses fatores) é usada pelo enunciador para criar uma representação negativa do 

governo acreano. 

Na sequência, estabelecendo relações interdiscursivas, o enunciador retoma D3a e D4, 

isto é, faz referência ao abrigo mantido pelo governo acreano em Brasileia (já fechado quando 

da publicação de D10a) até a transferência dos imigrantes para o abrigo em Rio Branco. Mas, 

ao dialogar, o enunciador, estrategicamente, manifesta determinada avaliação (ponto de vista) 

sobre o referido abrigo: “Na cidade fronteiriça, a situação beirou o „caos social‟, com uma 

superlotação que chegou a quase 2.500 imigrantes.” Tal avaliação centra-se especialmente na 

expressão “caos social” que, ao mesmo tempo, significa que o enunciador categoriza as 

condições do abrigo em Brasília como “caos social”: trata-se de uma ação discursiva contra os 

administradores do referido abrigo. O enunciador, indiretamente, compara as condições do 

abrigo de Rio Branco com o de Brasileia, a fim de mostrar que são muito semelhantes.  

Em diálogo especificamente com D3a, o enunciador explicita “a cheia do rio Madeira, 

que deixou o Acre ilhado e impediu o „escoamento‟ de imigrantes para outros Estados do 

país”, como elemento que agravou a situação já caótica, mas não a causa única da 

superlotação do abrigo e do “caos social”. Assim, de certo modo, o diálogo de D10a com D3a 

e D4 ocorre a fim de reiterar a representação negativa do governo acreano. 

O enunciador, reiterando e somando algo a essa representação negativa, cria também 

uma representação negativa do governo federal no 7º parágrafo: “Sem o abrigo na fronteira, 

os imigrantes que chegam não encontram amparo algum. O governo federal não disponibiliza 

nenhuma estrutura para recebê-los”. Diante dessa falta de recepção, podemos questionar qual 

a alternativa dos imigrantes, ao que parece “responder” o enunciador no 8º parágrafo: “A 

reportagem encontrou dezenas de haitianos na rodoviária de Epitaciolândia (vizinha a 

Brasileia) que estavam ao relento e sem comer havia três dias. Eles diziam não ter dinheiro 

para sair dali”. Isto é, os imigrantes não tinham alternativas, porque estavam desprovidos de 
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todos os poderes de deslocamento, sobretudo relativos a dinheiro e documentos. Essa 

exposição discursiva é propositalmente realizada pelo enunciador, pois ela, em grande 

medida, contribui para a construção da representação negativa dos governos acreano e federal. 

Ao mesmo tempo, o enunciador destaca, com a expressão “A reportagem encontrou”, 

a Folha como jornal investigativo, o que ocorre também no 9º parágrafo, em referência ao 

abrigo de Brasileia: “Há duas semanas, quando a Folha visitou o abrigo, 412 pessoas estavam 

no local. Senegaleses eram maioria. Eles esperam muito mais tempo pela regularização dos 

documentos do que os haitianos, que recebem visto humanitário, cujo trâmite é rápido”. 

Vejamos que, ao comparar a regularização de documentos dos imigrantes de ambas as 

nacionalidades, no caso dos haitianos o “trâmite é rápido”, o que diverge de outras notícias, 

pois, em vários contextos, considerou-se que a espera dos haitianos por documento (ou 

protocolo da PF) era longa. 

No 10º parágrafo, redirecionando o foco para o abrigo de Rio Branco, sem usar 

recursos linguístico-formais que explicite a mudança de foco, o enunciador relata que “todos 

os imigrantes – homens, mulheres e adolescentes – estão agrupados em galpões destinados à 

exposição de bois e cavalos”. Trata-se de uma informação que retoma a linha fina, 

especificando que, além dos homens, mulheres e adolescentes estão alojados 

inadequadamente num mesmo espaço, o que reitera a representação negativa do governo 

acreano construída na linha fina. 

No 11º parágrafo, como se parafraseasse D3a, especificamente a construção “Como 

não há talheres, o papel alumínio das tampas é usado como colher”, o enunciador de D10a, 

expondo a precariedade do abrigo provisório no Parque de Exposições em Rio Branco, diz 

feito um “observador in loco”: “Na hora da comida, eles não têm mesa nem onde se sentar. 

Utilizam o chão. Como não há talheres, comem com a tampa das quentinhas como nas 

prisões”. Ou seja, as condições do abrigo de Brasileia se repetem no abrigo de Rio Branco. Ao 

final, com a comparação de uso da “tampa das quentinhas” tal como nas prisões, o enunciador 

intensifica a representação negativa já criada sobre o governo acreano, ao mesmo tempo em 

que cria uma representação dos imigrantes como pessoas dispostas a se submeterem a 

condições subumanas a fim de realizarem seus sonhos de trabalho e vida melhor.  

No entanto, antes que interpretar a voz do enunciador de D10a como paráfrase do 

enunciador de D3a, entendemos que ambos os enunciadores observam o mesmo fenômeno 

entre os imigrantes: um no abrigo de Brasileia, outro no abrigo de Rio Branco. Isso não nega 

a existência de relações interdiscursivas entre D10a e D3a. Pelo contrário, confirma-a. 
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Na sequência, no 12º parágrafo, o enunciador tece considerações sobre as condições 

do abrigo de Rio Branco e do abrigo de São Paulo mantido pela Missão Paz, comparando-os: 

“O espaço no Parque de Exposições é grande, mas há pouco com que se ocupar. 

Diferentemente da Missão Paz em São Paulo, por exemplo, no Acre não há aulas de português 

ou qualquer outro processo que os ajude na integração aos costumes brasileiros.” Com essa 

comparação, o enunciador avalia de forma negativa o abrigo de Rio Branco e de forma 

positiva o abrigo de São Paulo, assim como as pessoas que os dirigem. Isto é, tal comparação 

tem a função discursiva de reiterar a representação negativa do abrigo de Rio Branco e seus 

responsáveis, e de criar uma representação positiva do abrigo de São Paulo e das pessoas que 

o dirigem. 

No 13º parágrafo, recontextualiza-se a voz do imigrante dominicano Melvin de Jesus 

Javier: “„Se soubesse que seria assim, não teria vindo. Não recomendo ninguém passar pelo 

que estou passando‟”. Trata-se de uma voz, usada em forma de discurso relatado e destacada 

em box, que estabelece relação interdiscursiva com D9, especificamente com a voz de 

haitiano Saintilus citada em D9. A relação interdiscursiva entre as duas vozes pode ser vista 

como paráfrase, mas sem que um soubesse da voz do outro. Muito provavelmente, nunca 

tenham se visto. Isso indica que as realidades e sensações vivenciadas, assim como as 

representações incutidas nas mentes de ambos (Javier e Saintilus) – e de muitos outros 

imigrantes – serem bastante similares. Uma possibilidade é a de que o enunciador de D10a, 

sabendo da construção de D9, privilegiou na construção de D10a tal voz de M. de J. Javier, a 

fim de, propositalmente, alimentar a mesma representação negativa sobre o governo acreano 

e, assim, fazer com que o enunciatário tenha incutida em sua mente tal representação. 

Diante das condições precárias oferecidas pelo governo em Rio Branco, surgem 

soluções dentro do abrigo, como revela o enunciador no 14º parágrafo: “Apesar da 

precariedade, o abrigo funciona com uma lógica própria. Senegaleses (geralmente 

muçulmanos) e haitianos (cristãos) fazem cultos, mas pouco se misturam. Um comerciante 

acreano com algum dinheiro e tino empreendedor criou uma lan house no local, sempre cheia. 

Trinta minutos de internet custam R$ 1”. Trata-se de um parágrafo que suscitam 

considerações de ordem da referenciação. O termo “precariedade” no início sintetiza a 

descrição feita anteriormente pelo enunciador, especialmente a partir de “observação in loco”, 

mas também a partir da voz de imigrantes, em forma de discurso relatado ou indireto.  

A expressão “lógica própria” indica que, dentro do abrigo, há relações 

socointeracionais não vistas em outros espaços de Rio Branco e que os abrigados, de certo 

modo, se relacionam de forma independente dos administradores do abrigo, o Estado do Acre. 
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O pronome indefinido “algum” em “com algum dinheiro” dá indicações de que o 

enunciador caracteriza o “comerciante acreano” com relativo desmerecimento; na verdade, 

não seria necessário fazer qualquer referência ao dinheiro com que ele criou a lan house.  

Com o termo “tino” em “um comerciante acreano com [...] tino empreendedor”, o 

enunciador caracteriza o comerciante como uma pessoa que possui certo juízo, discernimento, 

inclinação para o empreendedorismo, isto é, não é um empreendedor completo. Com esse 

termo o enunciador desqualifica o comerciante, categorizando-o como não empreendedor. 

Isso pode não ser verdade, pois não se conhece, a partir da notícia, o histórico desse 

comerciante. Por outro lado, o enunciador poderia ter construído o enunciado sem esse tipo de 

categorização. Mas assim o constrói porque condiz com a representação negativa do governo 

acreano que explicitamente permeia a notícia. 

Mantendo o foco sobre o aspecto financeiro, destaca o enunciador no 15º parágrafo: 

“Há uma constante tentativa de fazer dinheiro dentro do abrigo: imigrantes foram flagrados 

tentando revender a comida distribuída lá dentro e até os colchões”. Aqui, o enunciador omite 

quem flagrou imigrantes tentando revender a comida, o que permite inferências de terem sido 

repórteres da Folha, reiterando, assim, o caráter lhe atribuído de jornal investigativo. 

Como contraponto a essa forma “ilícita” de fazer dinheiro, o enunciador revela no 16º 

parágrafo a função assumida por D. Gueye, mas sem referência a qualquer relação financeira 

entre os imigrantes: “alguns deles se tornam referência. É o caso do senegalês Dame Gueye, 

29, formado em comércio exterior e que domina sete idiomas. Além de tradutor, ele virou 

uma espécie de coordenador informal do abrigo.” 

A foto no alto, ocupando aproximadamente ¼ da página, causa impacto no 

enunciatário e chama a atenção pela precariedade do abrigo e pela desocupação dos sujeitos 

focalizados. Sua legenda – “Imigrantes descansam em colchões sob armações de barracas no 

abrigo provisório de Rio Branco (AC)” –, em parte, minimiza a desolação e incerteza vivida 

pelos imigrantes. Uma contribuição para esse sentido da legenda é o uso do verbo 

“descansam”: na verdade, como diz o enunciador no corpo da notícia, “no Parque de 

Exposições [...] há pouco com que se ocupar”. A imagem diz muito mais que a legenda, pois 

mostra as estruturas de madeira com roupas e toalhas dependuradas, reforçando, assim, o 

conceito de abrigo provisório na parte linguística de D10a. Os imigrantes, ainda que esbocem 

um riso (que não é de alegria e satisfação pelo que vivem), seus olhos e a disposição de seus 

corpos – sentados ou deitados sob colchões sem lençol esticados no chão – revelam a 

incerteza do futuro no novo País. Com essa foto, a Folha reitera, novamente, a representação 

negativa dos governos acreano e federal. 
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A foto de tamanho médio no centro da página, em relação intradiscursiva com o 14º 

parágrafo, mostra imigrantes numa lan house montada no abrigo, numa construção de 

madeira e também provisória, atentos à (e, aparentemente, satisfeitos com a) conversa com 

membros da família em sua terra natal, como destaca a legenda: “Abrigados conversam com a 

família pela internet em lan house montada na moradia provisória”. É um dos poucos 

momentos em que podem minimizar o descontentamento por terem tomado o Brasil como 

destino e pelas condições vividas desde que saíram de seus países.  

A foto de tamanho pequeno, abaixo da de tamanho médio, cujo conteúdo é explicitado 

por sua legenda, “Senegalês muçulmano lava os pês para fazer oração”, também tem relação 

intradiscursiva com o 14º parágrafo. Com essa foto, destacam-se uma prática cultural diária 

de senegalês estranha a haitianos e a brasileiros em geral. 

O mapa intitulado A rota dos imigrantes esboça o trajeto percorrido na América Latina 

por haitianos e senegaleses. Esse mapa recontextualiza informações expostas em A5 e D3a, 

por exemplo, se pensarmos nos haitianos, e em C5a e D4, por exemplo, se pensarmos nos 

senegaleses. Isto é, no mapa amalgamam-se as rotas dos imigrantes de ambas as 

nacionalidades. Quanto à sua legenda – “RIO BRANCO (AC) Desde o mês passado, a capital 

acriana passou a receber os imigrantes em um abrigo provisório no parque de exposições 

agropecuárias da cidade” –, ela destoa da rota enfatizada no mapa, reiterando informações 

explicitadas na parte linguística de D10a. 

 

D10b – Estado admite que abrigo tem estrutura falha (Cotidiano, C4 – 28/05/2014) 

A notícia D10b, que divide a página com D10a, poderia ser tomada como subnotícia 

ou subtópico dessa, considerando a relação direta entre ambas, inclusive no que tange à 

ilustração (fotos e mapa), que, podemos dizer, compõem tanto D10a como D10b. O conteúdo 

de D10b é a voz do governo acreano a respeito do abrigo em Rio Branco. No título, o 

enunciador destaca o Estado do Acre, que admite e assume a estrutura falha do abrigo, o que 

justifica “dar rotatividade aos imigrantes que estão no local”, segundo o secretário de Justiça, 

Nilson Mourão, ator social cuja voz é a base para construção de D10b. 

O termo “rotatividade” usado no 1º parágrafo pelo enunciador como discurso indireto 

da voz do secretário é especificado no 2º parágrafo: “Desde o final de abril, ônibus partem 

quase que diariamente de Rio Branco para São Paulo, levando sobretudo haitianos e 

senegaleses. Em média, 400 novos imigrantes chegam ao abrigo em Rio Branco a cada 

semana.” De certo modo, o enunciador compartilha a posição do governo acreano, isto é, 

diante da chegada de imigrantes em grande número, aos quais se deve dar abrigo, havia de 
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liberar espaços ocupados por imigrantes que chegaram há mais tempo, o que foi feito 

enviando-os para localidades onde, em princípio, conseguiriam trabalho mais rapidamente, no 

caso, São Paulo. Ao compartilhar a posição do governo acreano, o enunciador contribui para a 

construção de uma representação positiva desse governo, a qual se contradiz à representação 

negativa construída em D10a. 

Em seguida, o enunciador, estabelecendo relações interdiscursivas com D1, retoma a 

proposta do governo acreano de fechamento temporário da fronteira com o Peru, e acrescenta: 

“ideia que o governo Tião Viana (PT) discretamente levou a Brasileia, mas a proposta foi 

imediatamente rechaçada pelo governo Dilma Rousseff.” 

Obviamente, a decisão do governo federal fora acatada pelo governo acreano. Mas, 

diante da decisão, questionou o secretário de Justiça do Acre, com perguntas retóricas, que o 

enunciador apresenta em forma de discurso relatado: “„Ok, vamos receber os imigrantes. Mas 

vamos fazer o quê? Qual é o fluxo? É necessário um plano do governo federal, falta política 

para lidar com o problema‟, disse Mourão.” Na parte final de sua fala, N. Mourão revela, em 

tom de denúncia, a falta de política do governo federal para a imigração recente chegada via 

Acre, o que pressupõe a indisposição do governo federal em pensar sobre tais imigrantes no 

Brasil e elaborar uma política para tanto. Isto é, há em D10b a criação de uma representação 

do governo federal como quem não se preocupa com tais imigrantes, com os habitantes das 

cidades para onde eles se dirijam nem com os governos locais que, sozinhos, não podem nem 

conseguem atender tais demandas. Embora essa falta de política esteja no discurso relatado da 

voz do secretário, é o enunciador que recontextualiza em D10b tal discurso e o faz chegar ao 

enunciatário, assim como faz chegar à sua mente a representação negativa do governo federal. 

Se o enunciador quisesse, poderia ter evitado essa representação negativa, decorrente das 

escolhas discursivas que realiza. 

O enunciador omite “quando” e “onde” Mourão disse o que é recontextualizado na 

notícia. Pode ser no contexto de construção de D10b (28 de maio de 2014), mas pode ser 

também no contexto de construção de D1 (16 de janeiro de 2014). Cabe pensar no tempo de 

construção de cada discurso e cada notícia, pois a veiculação de tais palavras/vozes em D10b 

não significa que seu conteúdo seja “atual” por inteiro, como o enunciador parece considerar e 

faz chegar ao enunciatário. 

Em seguida, no parágrafo final, o enunciador reproduz, por discurso indireto, a voz do 

secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, segundo o qual “o governo federal, em parceria 

com os governos do Acre, de São Paulo e da prefeitura da capital [paulista], vai anunciar 

nesta sexta (30), na Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, um plano de integração 
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e apoio aos imigrantes.” Trata-se de uma voz que, por um lado, se contrapõe à voz do 

secretário acreano citada anteriormente, pois mostra que o governo federal tem pensado sim 

“política para lidar com o problema”. Mas, por outro lado, compartilha da voz do secretário, 

pois o governo federal somente anunciaria naquela sexta-feira, na referida Conferência, “um 

plano de integração e apoio aos imigrantes”, um plano ainda não implementado e que, na 

prática, não existia. 

Em última análise, no todo da notícia, o enunciador expõe, intencionalmente, uma 

falta (talvez inexistente ou não tão forte como na notícia parece ser) de diálogo e sintonia 

entre o governo acreano e o governo federal, o que contribui para criar e/ou sustentar a 

representação negativa de governos/políticos petistas. Aliás, o enunciador usa uma vez “o 

governo de Tião Viana (PT)” em referência ao governo acreano e uma vez “governo Dilma 

Rousseff” em referência ao governo federal, o que é suficiente para o enunciatário categorizar 

os atores sociais noticiados como políticos do PT – processo sociocognitivo conhecido e, 

implicitamente, ativado pelo enunciador –, incutindo-se, assim, a representação negativa 

identificada anteriormente. 

 

5.1.5. Notícias do “momento E” – maio de 2015 

 

Em maio de 2015, novos grupos de haitianos chegavam a São Paulo “enviados” pelo 

governo acreano, o que provocou superlotação do abrigo da paróquia Nossa Senhora da Paz, 

localizada no Glicério, região central da capital paulista, e desencadeou reações contrárias de 

membros dos governos paulistano e paulista.  

No mês seguinte um acordo sobre tal transferência seria selado entre a Prefeitura de São 

Paulo, o governo do Acre e o Ministério da Justiça. Mais de 900 haitianos chegariam à cidade nos 

dois meses subsequentes. Para recebê-los, a previsão era de que a Prefeitura montasse um abrigo 

provisório no centro da cidade. Parte do grupo iria para o alojamento da Igreja Nossa Senhora da 

Paz. Também estavam previstos outros locais: “Um dos abrigos fica na região da estação Armênia, 

na Zona Norte, e tem capacidade para 40 pessoas. Na Penha, o abrigo tem capacidade para acolher 

80 pessoas [e] é dedicado exclusivamente a mulheres e crianças” (SP recebe [...], 2015). Esse 

acordo, porém, não aparece nas notícias da Folha.  

 

E1 – Pedaço do Haiti (Primeira página – 05/05/2015) 

Trata-se de uma “chamada” da notícia E2 na primeira página do jornal. O destaque é a 

foto em cores, que ilustra um culto em igreja evangélica. Ao fundo, destacam-se três 
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bandeiras: do Haiti, de Portugal e do Brasil, que remetem ao processo de integração dos 

haitianos no Brasil e ao uso da língua portuguesa por eles. Trata-se de uma foto em tamanho 

relativamente grande no alto da página, o que lhe dá destaque. Por exemplo, se exposto na 

banca o jornal dobrado, a foto fica para cima, à vista de transeuntes e leitores do jornal. 

A parte linguística se limita à legenda: “Culto bilíngue em igreja evangélica no 

Glicério, bairro no centro paulistano com crescente ocupação de imigrantes haitianos; lojas de 

roupas, lan houses e restaurante de comida típica abriram as portas na região” Aqui, o 

enunciador enfatiza a presença crescente de haitianos na região do Glicério. 

 

E2 – Bairro negro (Cotidiano, B3 – 05/05/2015) 

Publicada numa página ímpar, página-anverso, a que está à primeira vista do leitor do 

jornal. A notícia ocupa quase toda a página, exceto a parte de baixo, 1/5 da página, dedicado a 

notas de obituário.  O destaque está tanto na foto, grande, no alto da página, quanto no título, 

em fonte bastante ampliada e em destaque pelo contraste criado com o escuro da foto e o 

branco da página. É uma foto que não tem relação com a foto de E1 (e sim com sua legenda) 

nem relação direta com o início da parte linguística de E2, e sim com o item Rei do Glicério. 

Como o título, cujo maior destaque visual é para o qualitativo “negro” e não para o 

nome-núcleo “bairro”, o enunciador faz referência ao bairro do Glicério em São Paulo, 

categorizando-o de um modo, até então, não categorizado, isto é, ativa-se a propriedade do 

bairro relativa à cor da pele dos imigrantes haitianos em grande número abrigados pela 

Missão Paz ou já residentes no bairro. Esse número, porém, pode ser relativamente pequeno 

em relação à população do bairro, o que é ignorado pelo enunciador. 

O maior destaque para o qualitativo “negro” chama a atenção para a cor da pele dos 

imigrantes, o que é considerado pelo enunciador como algo novo e estranho no bairro, e 

apresentado como tal ao enunciatário. Vários questionamentos podem surgir diante do título 

assim construído, por exemplo, o quanto o qualitativo expressa preconceito ou discriminação 

“do” bairro ou dos haitianos. Estaria o qualitativo sendo usado no sentido de escuridão, 

metaforicamente como dificuldades e tempos difíceis para os moradores do bairro? Se sim, o 

título expressa manifestação de preconceito e racismo. Mas, na verdade, o conteúdo da noticia 

desconsidera esse possível sentido de escuridão. 

Outro questionamento – por analogia ao “bairro japonês”, em referência ao bairro da 

Liberdade, ou ao “bairro italiano”, em referência à região do Bixiga, também em São Paulo – 

seria por que “bairro negro”, e não “bairro haitiano”?, considerando que o foco da notícia são 

os haitianos no Glicério e não pessoas negras de diferentes nacionalidades, inclusive 
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brasileira, embora no 5º parágrafo dirá o enunciador: “Há também africanos, mas os haitianos 

são a maioria”. Trata-se de um bairro em que, naquele contexto, os haitianos, imigrantes 

negros, iam chegando e fixando, modificando a aparência do bairro. 

A propósito, destacará o enunciador no 4º parágrafo: “Ali ao lado da Liberdade, 

tradicional reduto oriental, os haitianos já mudaram a cara da região. Assim como a cidade 

cresceu com italianos, árabes e judeus, rapidamente São Paulo vai ganhando um novo bairro 

de imigrantes, um „bairro negro‟.” 

Uma justificativa para o uso de “bairro negro” pelo enunciador é a voz, inserida em 

forma de discurso relatado, de um importante ator social entre os haitianos: “„Pode escrever 

aí, mais um ano e o Glicério vai ter só loja de haitianos‟, vaticina o pastor Luciano Gomes, 

44, que aprendeu francês e creole [língua derivada do francês].” No entanto, tal justificativa 

não se sustenta, pois o enunciador poderia ter evitado construído o título de outra maneira. 

A linha fina – “Haitianos mudaram a cara do Glicério, na região central de São Paulo: 

igrejas evangélicas bilíngues, lojas, cabeleireiros, lan houses e um restaurante típico atraem 

cada vez mais imigrantes para o local” –, com cinco termos/expressões referenciais em 

negrito, a exemplo de “negro” no título, o que destaca elementos pertencentes aos haitianos. 

O título de E2 pode ser lido como uma espécie de opinião do enunciador sobre a 

presença de imigrantes negros no bairro do Glicério, o que dá a E2 um caráter opinativo. E, 

como opinião, esperamos que o enunciador apresente argumentos que a fundamentem. Diante 

disso, ao longo da notícia, podemos identificar vários exemplos, em princípio, “coletados in 

loco”, ora da voz de atores sociais na relação face a face com o “enunciador-observador”, ora 

pela observação do comportamento das pessoas nos espaços coletivos. 

Em referência à prática religiosa na igreja Assembleia de Deus: “cerca de 70 pessoas 

cantam sem parar. Não fosse o idioma, o ritmo já deixaria claro que algo ali é diferente.” 

Nesse fragmento, há omissão de dois elementos importantes. Um é “a quem” o ritmo deixaria 

claro: o que pode ser preenchido por “pessoas que passam na rua” e/ou por “quem não 

frequenta a igreja”. Outro elemento é “do que” algo ali é diferente: o que sugere a existência 

de algo estranho na igreja e “fora do lugar”. Antes de perceberem o ritmo que vem de dentro 

da igreja, as pessoas que passam na rua identificam se tratar de “algo diferente” devido ao 

idioma, o qual é enfatizado pelo enunciador ao começar o 1º parágrafo em francês, usando o 

discurso relatado:“„Merci, Seigneur! Merci!‟”. Ou seja, há uma ênfase na língua dos 

imigrantes para sustentar a opinião expressa no título. 
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Nesse mesmo sentido, destaca o enunciador que, na igreja, a maioria são imigrantes 

haitianos, “com exceção de um missionário africano, de duas mulheres e de um religioso 

brasileiro”.  

No 3º parágrafo, também como argumento para o título, revela outra “manifestação” 

religiosa: “A menos de 50 metros, dez jovens negros [...] recepcionam os fieis em outra 

celebração. Trata-se da Igreja Batista Bethlehem”. Na verdade, com essa informação, o 

enunciador mostra, talvez para além da realidade, que um grande contingente de negros 

moram ou frequentam o Glicério, criando, assim, a representação (textualmente construída 

como representação real) de que o bairro é altamente frequentado por pessoas negras. Tal 

representação será incutida na consciência do enunciatário. 

Mas os argumentos do enunciador são também tomados da voz de atores sociais do 

bairro, como este em discurso relatado: “„Pode escrever aí, mais um ano e o Glicério vai ter só 

loja de haitianos‟, vaticina o pastor Luciano Gomes”. Aqui, há, na voz do pastor, a construção 

de uma representação imaginaria sobre o bairro. Embora seja uma representação futura e 

possível, o enunciador a insere no texto como algo já presente, isto é, a existência futura de 

apenas lojas de haitianos é tão certa que influência o presente. Esse sentido e essa ênfase são 

de interesse do enunciador para poder sustentar sua opinião expressa no título. 

Numa espécie de síntese dos parágrafos anteriores, no 7º parágrafo o enunciador 

retoma e especifica tanto a notícia E1 quanto a linha fina de E2: “Igrejas evangélicas 

[frequentadas por imigrantes negros, sobretudo haitianos] com cultos bilíngues [cujas línguas 

são desses imigrantes] são ao menos três [no Glicério]. Lojas de roupas, cabeleireiros, lan 

houses [cujos proprietários e frequentadores são esses imigrantes] e, agora, um restaurante de 

comida típica [dos países de origem dos imigrantes negros] também abriram suas portas na 

região”. Na construção linguística do parágrafo, o enunciador omite uma série de 

informações, provocando subespecificação referencial, embora sejam espaços vazios 

facilmente preenchidos por inferências cotextuais. Acima, preenchemos tais espaços com os 

fragmentos entre colchetes, lançando mão dessas inferências. Apesar de optar pela omissão de 

tais informações, o enunciador faz pensar que os haitianos estão ocupando, aos poucos, todos 

os espaços comerciais do Glicério, o que, muito provavelmente, não seja verdade. Mas tal 

ênfase se justifica após o conhecimento dos elementos destacados no título e na linha fina e 

nas fotos. 

No 8º parágrafo, embora o enunciador relacione a presença dos imigrantes com a 

circulação de dinheiro no bairro, o foco não foge da presença deles. Diz o enunciador: “essa 

população que busca trabalhar e se fixar na capital vai fazendo o dinheiro girar no bairro”. 
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Com esse fragmento, parece que, antes da chegada dos imigrantes, a movimentação financeira 

do bairro era reduzida. Isto é, implicitamente, o enunciador faz uma avaliação positiva sobre 

os imigrantes e, por conseguinte, constrói uma representação positiva sobre eles, no que tange 

ao “aquecimento da economia” local. 

No 9º parágrafo, o enunciador contextualiza, no espaço físico, toda a interação social 

dos imigrantes – “O „epicentro‟ desse fluxo fica na rua do Glicério, na Missão Paz – entidade 

ligada à Pastoral do Migrante” – e parece fazer referência à própria prática social de “observar 

o outro” para poder falar desse outro – “Andar por ali é mergulhar numa extensão paulistana 

de Porto Príncipe (capital do Haiti)” –, mas sem lhe dar voz no texto que constrói. Com essa 

“inserção in loco” o enunciador transfere, ainda que minimamente, para o enunciatário a 

sensação de estar rodeado por haitianos num contexto social definido. 

O uso do termo “epicentro” ativa na memória de longo termo informações relativas ao 

terremoto de janeiro de 2010 no Haiti. 

Em seguida, o enunciador, estabelecendo relações interdiscursivas, retoma 

informações de D5, D6, D7 e D8: “Desde o início de 2014, o local passou a abrigar um 

número cada vez maior desses imigrantes enviados pelo governo do Acre, por onde chegam 

ao país. Diariamente, cerca de cem novos haitianos eram enviados a São Paulo”. Trata-se de 

um breve relato histórico cuja função é contextualizar a então presença de haitianos no 

Glicério, ao mesmo tempo em que insere o enunciatário no processo mais amplo do que o 

focalizado em E2, decorrente da imigração haitiana. Nesse mesmo sentido, complementa o 

enunciador no 11º parágrafo: “O fluxo inesperado gerou atrito entre os Estados”. Ao fazer 

referência ao “atrito entre os Estados”, o enunciador expõe para o enunciatário a 

representação negativa dos governos criada e explicitada em D5, D6, D7 e D8, realimentando 

tal representação, o que seria desnecessário, pois, até então, E2 focalizara a atual presença de 

haitianos no Glicério e suas relações sociais.  

A essa “retomada histórica”, o enunciador estabelece comparações com o contexto 

imediato focalizado em E2, usando, a exemplo do que ocorre em D6, a voz do padre Paolo 

Parise, em forma de discurso indireto: “Atualmente, no entanto, o número caiu para não mais 

do que 30 por dia – o que surpreendeu o coordenador da Missão Paz, padre Paolo Parisi”. 

Como espécie de causa para a redução do número de imigrantes que chegam ao Acre, o 

enunciador insere a voz do governo acreano, também em forma de discurso indireto: 

“Segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre, 850 haitianos permanecem em 

um abrigo em Rio Branco. O Estado, porém, parou de pagar as passagens para que eles saiam 
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de lá e espera que o governo federal assuma a gestão do local”. Trata-se de uma informação 

que revela certo impasse entre os governos acreano e federal. 

Item Rei do Glicério: no parágrafo inicial, o enunciador mostra – como quem observa 

as interações sociais do outro – a Missão Paz como ponto de referência para os haitianos já 

instalados em São Paulo. Eles vão ao local à procura de “informações de quem chegou, de 

quem partiu e, principalmente, buscam emprego”. E são bem recebidos: “Às terças e quintas-

feiras, o salão da igreja Nossa Senhora da Paz, onde funciona a entidade [Missão Paz], recebe 

empresários em busca de mão de obra”. 

Em seguida, ativando informações de que anteriormente houvera grande procura pela 

mão de obra haitiana, o enunciador retoma informações de grande fluxo de empresários na 

Missão Paz: “O número de contratantes, porém, vem caindo”, e o emprego, cada vez mais, 

parece estar do „outro lado da rua‟”.  

Com o uso da expressão “outro lado da rua”, o enunciador prepara uma mudança de 

foco, a qual o enunciatário perceberá apenas ao ler o parágrafo seguinte, quando há referência 

ao “Rei do Glicério”, o ator social destaque do item e da foto no alto da página. Embora 

ocupando menos de três dos dez parágrafos do item, a ênfase é sobre o comerciante Robson 

Pierre (o haitiano em destaque na foto grande no alto da página), apresentado pelo enunciador 

como um imigrante bem-sucedido: há três anos no Brasil, “é o dono de um salão de 

cabeleireiros, de uma lanchonete, de um restaurante e de um box alugado apenas para 

disponibilizar acesso gratuito à internet”. Todos os estabelecimentos ficam numa pequena 

galeria localizada em frente à igreja Nossa Senhora da Paz. O êxito no comércio local tornou 

R. Pierre, um ex-vendedor de carros no Haiti, conhecido como “Rei do Glicério”, título que 

ele rejeita. Para justificar seu sucesso, o enunciador usa, em forma de discurso relatado, a voz 

de R. Pierre: “„Todo mundo fala de mim, mas ninguém me conhece. Saio cedo e trabalho até 

de noite. Então não sou rei de nada. Só trabalho‟, diz, atrás do balcão em que se vê [sic] 

macarrões instantâneos, bolachas recheadas, CDs e shampoos, assim mesmo, tudo junto”. 

Parte de sua voz é destaca em box, o que contribui para o destaque dado a R. Pierre no item 

Rei do Glicério e na foto no alto da página. 

No entanto, o êxito de R. Pierre não se assemelha ao que ocorre com a maioria dos 

imigrantes haitianos. Como contraponto, o enunciador faz referência ao desemprego: “Nem 

todos, porém, encontram por aqui a prosperidade de Robson. Metade dos fiéis da igreja do 

pastor Luciano [muito provavelmente da Igreja Assembleia de Deus, referidos no começo da 

notícia] está desempregada.” A segunda parte desse parágrafo é a recontextualização, em 

forma de discurso indireto, com omissão do seu falante, embora possamos inferir que esse 
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seja, provavelmente, o pastor Luciano Gomes ou outro ator social membro da igreja. Ao 

omitir o “dono” dessa voz, o enunciador se mostra como quem conhece a realidade que está 

além dos seus “olhos de observador in loco”.  

Para sustentar a observação de que “metade dos fiéis [...] está desempregada”, o 

enunciador exemplifica: “Charles Lunes, 33, é um deles. Paga R$ 600 de aluguel. Vive com 

os R$ 300 que restam do salário da mulher. Enquanto procura por trabalho, frequenta a 

Assembleia de Deus. Seu filho, Charles Luckson, 9, é baterista na igreja.” Esse parágrafo 

remete a uma das fotos menores na página, cujo conteúdo da legenda – “Aos 9 anos, Charles 

Luckson é baterista na Assembleia de Deus e seu pai está desempregado” – é também dito no 

parágrafo. A foto mostra o menino Charles, com expressão de satisfação. Há, assim, um 

destaque tanto para Charles quanto para a atuação da igreja na vida dos haitianos no Glicério, 

o que revela o pastor e a igreja como importantes atores sociais nesse contexto, criando uma 

representação positiva. 

A voz do pastor aparecerá novamente, em forma de discurso relatado, em referência 

aos imigrantes: “„São pessoas que vieram para cá depois de ir para o Sul. Os contratos 

acabaram e então voltaram‟, diz o pastor.” Trata-se de uma informação nova, pois, até então, 

noticiava-se o deslocamento deles para diferentes cidades já contratados pelas empresas que 

iam à Missão Paz. Um dos imigrantes que “voltaram” é Charles Lunes, considerando a voz do 

pastor. E ainda exemplifica o enunciador: “Entre eles, um chama a atenção, John Vixamar, 

28, fala inglês, espanhol, francês, creole e agora português. Fiscal de um supermercado, 

recebe cerca de R$ 1.000. Há um ano cursa engenharia civil, graças a uma bolsa”. Com tais 

informações, o enunciador revela, criticamente, que o imigrante haitiano não tem 

reconhecimento profissional equivalente a sua competência linguística. Isto é, no Brasil seu 

domínio linguístico é ignorado.  

Também, o enunciador omite o ator social que fornece a bolsa de estudos a J. 

Vixamar: pode ser a instituição de ensino, mas também o governo federal. Se é o governo, tal 

omissão se explica como tentativa de o enunciador evitar criar em E2 uma representação 

positiva desse governo, o que não iria condizer com a representação predominante do governo 

federal noutras notícias do corpus. 

Ainda referindo a J. Vixamar, o enunciador conclui E2: “Irmão de um médico que 

tenta revalidar o diploma no Brasil, faz planos para depois de formado. „Vou ganhar mais e 

ter minha casa‟, afirma. „Merci, Selgneur! Merci!‟”. Aqui, indiretamente, o enunciador faz 

referência ao irmão de J. Vixamar mostrando outra realidade, a de haitianos com curso de 

graduação concluído que tentam revalidar seu diploma para se inserirem no mercado de 
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trabalho formal, ocupando funções compatíveis a sua formação, o que, para eles tem sido, 

surpreendentemente, difícil. Ao mesmo tempo, a voz de J. Vixamar revela a representação 

imaginária positiva que ele e seu irmão têm do Brasil, como país onde poderão reconstruir 

suas vidas. 

Estrategicamente, o enunciador conclui a notícia com a mesma expressão com que a 

iniciou, “Merci, Selgneur! Merci!”, o que indica o quanto a relação com Deus é importante 

para os imigrantes haitianos – talvez por estarem em situação socialmente desfavorecida – na 

sua busca por sobrevivência. Ao mesmo tempo, a retomada ao começo da notícia pelo uso da 

mesma expressão sugere que a história dos haitianos noticiada é uma história sem fim. Há em 

E2 a ideia de moto-contínuo. 

 

E3 – Sem avisar, governo do Acre volta a enviar haitianos a SP (Cotidiano, B7 – 

19/05/2015) 

Publicada no alto de uma página ímpar, página-anverso, com título em negrito e fonte 

ampliada, a notícia divide a página com uma peça publicitaria, que ocupa mais de 50% da 

página, e uma segunda notícia na parte inferior da página. Assim constituída a página, E3 

recebe destaque relativo. 

O foco da notícia é o envio de haitianos a SP pelo governo do Acre – sujeito agente 

propositalmente explicitado no título –, o que ocorre sem avisar previamente as autoridades 

de SP, e o “conflito discursivo” entre o governo acreano e a prefeitura de São Paulo. O 

destaque maior do título é a locução adverbial topicalizada “sem avisar”, o que implica 

caracterizar a ação do governo acreano como inadequada, especialmente por se tratar de 

reincidência: “volta a enviar”.  

Na linha fina – “Gestão Haddad critica petistas e diz que haverá dificuldade para 

receber grupo” –, o termo “petistas” retoma “governo do Acre” do título, o qual recebe 

críticas de Haddad, prefeito de São Paulo. Mais do que isso, o enunciador, considerando ser 

Haddad também petista, realiza escolhas linguísticas que apontam, implicitamente, para 

possíveis desavenças entre administrações e políticos petistas. Isso sabemos, tal como o 

enunciatário, mediante inferências e conhecimento de mundo, isto é, Haddad é também 

petista. Se quisesse e se a orientação discursiva e a posição ideológica permitissem, o 

enunciador poderia ter realizado escolhas alheias ao aspecto partidário dos atores sociais 

envolvidos, isto é, poderia ter noticiado o desentendimento, discursivo ou não, entre os 

governos sem usar qualificadores do tipo “petistas” ou “PT”. 
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Com a predicação da linha fina “diz que haverá dificuldade para receber grupo”, o 

enunciador explicita a posição do prefeito Haddad diante do envio de imigrantes a SP, 

opondo-se ao governo do Acre. Ao enfatizar tal posição, o enunciador revela-se interessado 

em expor possíveis desentendimentos entre governos petistas. A linha fina estabelece relações 

interdiscursivas, por exemplo, com D5, D6, D7, D8 e E2, notícias em que esses 

desentendimentos/conflitos foram referidos e (re)avaliados pelo enunciador e por diferentes 

atores sociais. 

O conteúdo enfatizado no título e na linha fina – o fato de o governo do Are voltar a 

enviar haitianos a SP sem avisar com antecedência o governo paulista nem a prefeitura de São 

Paulo – tem maior impacto devido à quantidade de haitianos a serem enviados, topicalizado 

no resumo que encabeça a notícia: “Mil haitianos devem chegar de ônibus nos próximos 

dias”. Ou seja, em E3 a quantificação de haitianos é uma referência relevante, a exemplo de 

D3a e D8. 

Antes de explorar a referência quantitativa, no 1º parágrafo, o enunciador “repete” o 

conteúdo do título, acrescentando “após quatro meses de interrupção”, o que justifica o uso de 

“volta a enviar” e “retomou o envio”. Mas não simplesmente “repete”, também reitera a 

representação negativa já criada sobre o governo acreano em notícias anteriores, como em D5, 

D6, D7 e D8: a representação de que o governo acreano é não afeito ao diálogo. 

Quanto à referência quantitativa, ela pode ser tomada como eixo de construção e de 

intepretação de E3, isto é, sobre esse tipo de referência e a partir dela o enunciador articula 

informações e vozes conflitantes. Por exemplo, o uso de “Mil imigrantes” no resumo que 

encabeça a notícia e de “cerca de mil haitianos”, que chegariam nos dias subsequentes, no 2º 

parágrafo são usados pelo enunciador como provocação de impacto no enunciatário. Não que 

esse contingente seja muito para a metrópole São Paulo, mas porque é muito para chegarem 

de uma vez só. E mais, é muito porque o enunciador assume uma posição contrária ao 

governo acreano. Ao provocar esse impacto o enunciador quer criar no enunciatário uma 

posição contrária à ação do governo acreano. E o envio de haitiano já havia começado: “O 

primeiro ônibus, com capacidade para 44 passageiros”, que em breve chegariam à capital 

paulista. 

Ao mesmo tempo em que o enunciador articula referências quantitativas, insere os 

atores sociais que as enunciam, como esta no 3º parágrafo: “Serão 22 viagens, duas por 

semana, para transportar 968 haitianos no total, de acordo com a Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos do Acre”. O que se nota, desde o título, é a omissão de imigrantes não 

haitianos abrigados em Rio Branco, senegaleses, por exemplo. Isto é, retomando, feito relação 
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interdiscursiva, as notícias C1, C4a, D3b, D10, entre outras, podemos questionar se o governo 

do Acre, de fato, voltara a enviar somente haitianos. Provavelmente não. Inferimos por fatores 

contextuais que a ênfase se dá sobre os haitianos por serem o maior número entre os 

imigrantes. 

Mediante o uso de discurso indireto, o enunciador insere a voz do prefeito de São 

Paulo, no 4º parágrafo: “A medida foi criticada pela gestão petista de Fernando Haddad, que 

disse não ter havido preparo para receber os haitianos e criticou os governos federal e do 

Acre, comandados também pelo PT.” Aqui, tal como em notícias anteriores, o enunciador 

evidencia o conflito discursivo entre governos petistas, estratégia com que alimenta a 

representação (não necessariamente real) negativa do PT e seus políticos, a qual busca, 

possivelmente com sucesso, incutir na mente do enunciatário. 

Como se complementasse as informações, o enunciador dirá no 6º parágrafo: “O custo 

do transporte, de R$ 1 milhão, será financiado pelo Ministério da Justiça do governo Dilma 

Rousseff (PT)”. Com isso, o enunciador põe em destaque o possível confronto do governo 

federal (petista) com a prefeitura de São Paulo (também petista), pois o financiamento do 

transporte é uma ação de fomento à ação do governo acreano, desagradando o prefeito de São 

Paulo. 

A justificativa do governo acreano para o envio de imigrantes é a chegada ao Acre de 

mais imigrantes e a superlotação do abrigo em Rio Branco. No 7º parágrafo, o enunciador 

expõe essa justificativa usando o discurso indireto: “Segundo o secretário acreano Nilson 

Mourão, até 20 imigrantes chegam ao Acre todos os dias, e o abrigo do governo estadual na 

capital do Estado tem hoje 500 pessoas”. Aqui, recebe destaque a referência quantitativa: “até 

20 imigrantes chegam ao Acre todos os dias”, “500 pessoas”. São dados apresentados como 

problemas que o governo acreano é incapaz de resolver sozinho. Isso é o que enfatiza o 

enunciador no parágrafo seguinte em forma de discurso relatado da voz de Mourão: 

“„Chegamos ao limite. A situação é delicada, passou do nosso nível de capacidade.‟”. Aqui, 

com o uso de discurso relatado, o enunciador “deixa” o governo do Acre falar na notícia, cuja 

voz pode provocar no enunciatário relativa condescendência com relação ao envio de 

haitianos para São Paulo e, assim, provocar no enunciatário uma representação positiva desse 

governo. 

Por outro lado, como se quisesse se contrapor a essa representação positiva, o 

enunciador revela sobre o governo do Acre, em forma de discurso indireto: “Questionado 

sobre se a prefeitura de São Paulo ou o governo do Estado teriam sido informados da medida, 

o secretário disse que não vê necessidade disso”. No entanto, como já identificamos tanto 
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nesta notícia, quanto em outras, a prefeitura de São Paulo e o governo paulista reivindicam tal 

informação com antecedência. 

Mais uma vez “dando” voz ao secretário N. Mourão, explica-se o porquê de enviar os 

imigrantes, no 10º parágrafo: “„Nosso papel é fazer os imigrantes chegarem ao destino final. 

Isso [ir para SP] é uma opção deles. Eles não vêm para ficar no Acre, mas para [ir a] outros 

centros‟, disse. „Muitos também não ficarão em São Paulo, seguirão para outras cidades onde 

estão seus parentes‟, completou”. Vejamos que o governo acreano, especificamente o 

secretário N. Mourão, ao procurar agir socialmente em prol dos imigrantes, acaba se 

posicionando contra a prefeitura e o governo de São Paulo, com ações discursivas e não 

discursivas. 

O item Desconforto retoma o desacordo discursivo (ou ausência de conversa) do 

governo acreano com o governo paulista e a prefeitura paulistana referido em várias notícias, 

como D5, D6, D8 e E2.  

O título Desconforto poderia intitular também a primeira parte de E3. Identificamos 

que o conteúdo do item é uma continuação da primeira parte, haja vista a construção do seu 1º 

parágrafo: “A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da gestão Haddad, disse ter sido 

„surpreendida‟ e que essa medida gera „grande desconforto‟.”  

Em seguida, o enunciador recontextualiza, em forma de discurso relatado, a voz do 

governo paulistano, com a qual expõe ao enunciatário possíveis problemas acarretados com a 

ação do governo acreano de enviar os imigrantes: “„Sem notificação e prazo para 

planejamento e mobilização, nem por parte do governo do Acre nem por parte do governo 

federal, nossa cidade terá dificuldades para receber em sua rede assistencial essa quantidade 

de pessoas.‟” Com isso, o enunciador contribui para a construção de uma representação do 

governo paulistano. Ao mesmo tempo, o enunciador alimenta a representação negativa dos 

governos petistas. 

Na sequência, o enunciador explicita de onde colheu a voz da secretaria paulistana: 

“Na nota, a pasta disse”. Isto é, aqui, a notícia se alimenta de um documento da prefeitura 

produzido especialmente para a imprensa e para uso externo à prefeitura. Isto é, o enunciador 

recontextualiza a “nota” e cria em E3 uma mistura de gênero: com a nota e entrevistas ou 

depoimentos de outros atores sociais. 

A fim de mostrar que a prefeitura de São Paulo age de forma coerente, dialogando e 

respeitando as demais esferas político-administrativas, o enunciador cita: “Na nota, a pasta 

disse que esteve com representantes do Ministério da Justiça levando uma proposta para 

organizar esse fluxo migratório. „Se os entes federados agissem de forma articulada e 
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colaborativa os resultados seriam muito mais eficazes‟, afirmou”. Trata-se de uma voz que 

revela o governo paulistano como ator social munido de compaixão pelos imigrantes e com 

disposição de recebê-los, desde que haja uma preparação para tal, o que não tem sido 

possível, pois o governo acreano não tem agido favoravelmente a isso. Assim, o enunciador 

alimenta a representação positiva do governo paulistano de que falamos anteriormente. 

Mediante interdiscurso com notícias do “momento D”, o enunciador retoma 

informações do ano anterior relativas ao “desentendimento” entre os governos petistas: “Em 

março do ano passado, houve troca de acusações entre membros dos governos do Acre e de 

São Paulo por causa do envio dos imigrantes.” Isto é, trata-se de um problema não resolvido e 

que se arrasta, o que mostra incapacidade ou desinteresse dos governos de solucionarem tal 

impasse. Prossegue o enunciador no parágrafo seguinte: “A prefeitura paulistana reclamou de 

não ter sido avisada sobre os ônibus. Já o governador do Acre, Tião Viana (PT), disse que a 

„elite paulistana‟ é „higienista‟”. Esses termos usados por Viana foram enfatizados em D6 e 

D8, agora em E3 são reiterados, alimentando a mesma representação negativa dos governos 

petistas, inclusive a prefeitura paulistana. 

Temos aqui a notícia como relato histórico, construção estrategicamente realizada pelo 

enunciador a fim de sustentar para o enunciatário, direta ou indiretamente, a representação 

negativa dos governos petistas. 

Continua o enunciador em forma de relato histórico: “Entre março e dezembro de 

2014, ao menos 70 ônibus saíram de Rio Branco para São Paulo, transportando mais de 3.000 

haitianos. O traslado foi interrompido no final do ano por falta de recursos”. Com essa 

interrupção das viagens, haveria de ocorrer superlotação, como destaca o enunciador: “o 

abrigo de Rio Branco enfrentou superlotação em 2015. Mais de mil pessoas se aglomeravam 

num espaço com capacidade para 200”. Vejamos que para referir ao transporte de imigrantes, 

sua interrupção e a superlotação, as referências quantitativas são nucleares. São referências 

que contribuem para criar uma representação de que o governo acreano dedicou todos os seus 

esforços na tentativa de ajudar os imigrantes a ponto de tornar justificável o envio de 

imigrantes para São Paulo. 

Novamente, o enunciador explicita o conflito discursivo entre o governo acreano e o 

governo federal, ambos petistas, em forma de discurso indireto: “No começo deste mês, o 

Acre afirmou que repassaria o gerenciamento do abrigo para o governo federal, mas continua 

à frente do local até agora”. E, mesclando o discurso indireto com o discurso relatado, o 

enunciador conclui: “O Ministério da Justiça informou que firmou convênios para o 

transporte, a fim de fazer a „desconcentração dos destinos conforme padrões e demanda de 
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emprego‟.”. Trata-se de uma voz carregada de subespecificação referencial, que não é 

especificada em E3, haja vista o fato de se tratar do parágrafo final da notícia, isto é, um 

conteúdo tratado pelo enunciador como secundário. Conteúdo que, caso fosse devidamente 

especificado, poderia provocar a criação de uma representação positiva do governo federal 

(petista), ainda que seja uma representação imaginária, pois o “transporte” referido na voz do 

Ministério ainda iria acontecer. 

Quanto à ilustração, com a legenda “Haitianos reunidos para tirar documentos em Rio 

Branco”, trata-se de uma foto de 12 de março de 2014, um ano antes da publicação de E3. 

Com ela o enunciador não privilegia o conteúdo explicitado na parte linguística, e sim insere 

um conteúdo que se soma ao “relato histórico” que identificamos no item Desconforto, 

ampliando o todo noticiado. 

 

E4 – Banho de lata (Primeira página – 20/05/2015) 

Trata-se de uma “chamada” da notícia E5, cujo maior destaque é a foto, que evidencia 

a limitação do abrigo oferecido pela paróquia Nossa Senhora da Paz na capital paulista ao 

grande número de imigrantes chegados ao local. O título, a imagem e a legenda – “Haitiano se 

lava em mictório de igreja no Glicério (região central de SP); o espaço na paróquia com 

infraestrutura adequada para refugiados está lotado” –, em conjunto, chamam atenção do 

enunciatário para a precariedade do abrigo. 

O enunciador, tanto com o título quanto com a imagem e a legenda, categoriza (e cria 

uma representação dos) os haitianos como sujeitos que se submetem a condições subumanas 

para conseguirem trabalho e inserção social no novo país de morada. Com representação e o 

conteúdo da foto e legenda, os possíveis efeitos sociais de E4 é de o enunciatário ter 

sentimento de compaixão pelos imigrantes haitianos e de crítica aos governantes que os 

acolhe sem respeitar os direitos humanos, nem mesmo minimamente. 

Ao publicar essa foto na primeira página, embora na sua metade inferior, a Folha 

mostra-se disposta a destacar as condições do abrigo e de vivência dos imigrantes. 

 

E5 – Ministério suspende envio de haitianos a SP (Cotidiano, B5 – 20/05/2015) 

E5 é uma notícia que recebe destaque, haja vista ser publicada numa página ímpar, 

página-anverso, seu título estar no alto da página em negrito e em fonte ampliada, e ser 

composta com duas fotos. Apesar disso, E5 divide a página com uma peça publicitária que 

também tem destaque, considerando ocupar mais da metade da página, em cores fortes. 
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Embora, no processo de edição do jornal, E5 tenha relação com E4, no sentido de E4 

ser uma “chamada” de E5, o título, a linha fina e o resumo que encabeça a notícia – partes em 

que se anuncia o conteúdo principal da notícia – não estabelecem relações interdiscursivas 

diretas com E4. Esse tipo de relação ocorre é entre as fotos/legendas de ambos os textos. 

De começo, percebemos que o título e a linha fina são uma espécie de síntese do 1º 

parágrafo, com uso de expressões referenciais intercambiáveis no cotexto de E5, embora não 

sejam expressões, em princípio, correferenciais. É o caso de “Ministério” (no título) e “Pasta 

da Justiça” (na linha fina) e “O governo da presidente Dilma Rousseff (PT)” (no 1º 

parágrafo). Também quanto à referenciação: “envio de haitianos” (no título), “transporte 

desses imigrantes” (na linha fina), “o transporte de refugiados haitianos” (no 1º parágrafo). 

No título, enquanto o “envio” é apenas “a SP”, no 1º parágrafo é “para São Paulo e outras 

cidades brasileiras”. Aqui, ainda ocorre o uso do termo “refugiados” em referência aos 

imigrantes haitianos, a exemplo do que identificamos em D7. 

O título e a linha fina – “Pasta da Justiça, que financia transporte desses imigrantes, 

diz que não permitirá viagens sem plano de acolhimento” – explicitam o foco de E5, que é a 

decisão do Ministério da Justiça de suspender, até a criação de um “plano de acolhimento”, a 

prática social do governo acreano de enviar haitianos para São Paulo, como vinha 

acontecendo, conforme D5, D6, D7, D8 e E3, entre outras notícias. A justificativa do 

Ministério para tal decisão é expressa no resumo que encabeça a notícia – “Medida foi tomada 

após queixa do prefeito Haddad (PT) de que não foi avisado sobre chegada de 968 pessoas” –, 

o qual é uma síntese do 2º parágrafo. 

Duas relações intradiscursivas importante aqui são: (i) a “queixa do prefeito Haddad 

(PT)”, expressão usada no resumo, é a causa da suspensão do “envio de haitianos a SP”, 

expressão usada no título; (ii) no 2º parágrafo se especifica o “governador acreano, Tião 

Viana (PT)”, como quem não avisou o prefeito de São Paulo, referente subespecificado no 

resumo.  

O 2º parágrafo estabelece relação interdiscursiva, por exemplo, com E3, especialmente 

acerca da referência a “o prefeito paulistano, Fernando Haddad (PT), reclamar, nesta terça, 

que não fora informado pelo governo acreano, Tião Viana (PT), da nova leva de 968 haitianos 

que chegaria à cidade”. Em ambas as notícias o enunciador evidencia o partido político a que 

o prefeito e o governador pertencem, expondo, assim, ao enunciatário, que, entre eles, há falta 

de diálogo, ainda que essa falta não seja real o quanto se expõe na notícia. 

No 3º parágrafo, o enunciador usa novamente relações correferenciais usadas no título 

e na linha fina: “O Ministério da Justiça” e “a pasta”. O enunciador informa, implicitamente, 
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que o Ministério da Justiça havia firmado convênio de R$ 1 milhão com o governo acreano a 

fim de “viabilizar a distribuição de haitianos pelo país”. Isto é, esse Ministério estava 

financiando o transporte dos imigrantes e, de certo modo, sendo condescendente com a ação 

do governo acreano de não informar a respeito o prefeito paulistano. Nesse sentido, a relação 

entre ministério, governo e prefeito é conflituosa e alimenta a representação que o enunciador 

constrói sobre os políticos/governos petistas. Diante do impasse, “o ministério decidiu 

impedir “as viagens até que haja um plano de acolhimento”. 

A falta desse plano é, no âmbito da notícia, a causa da superlotação na paróquia, como 

destaca o enunciador no 4º parágrafo: “A ausência de planejamento causou superlotação na 

paróquia”. Isso estabelece relações intradiscursivas com as duas fotos da notícia. 

Quanto às duas fotos e sua legenda “Haitianos são alojados de forma improvisada em 

salão da paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro de SP; à dir., imigrante toma banho em 

mictório”, elas destacam que a infraestrutura disponível no espaço da paróquia é insuficiente 

para acolher grande quantidade de imigrantes. Ao mesmo tempo, as fotos revelam, 

implicitamente, significativo esforço dos administradores do espaço para acolher os 

imigrantes, que chegam sem dinheiro, sem parentes ou amigos na cidade e sem para onde ir. 

Nesse aspecto, as fotos dialogam com partes da parte linguística: (i) no 4º parágrafo, “A 

ausência de planejamento causou superlotação na paróquia que é referência para os 

haitianos”; (ii) no 5º parágrafo, “A população que dormia improvisada no saguão da igreja 

mais que dobrou desde domingo (17) – foi de 60 para 140 pessoas”; (iii) no 6º parágrafo, “a 

reportagem flagrou um dos imigrantes tomando banho em um mictório no saguão da igreja”; 

(iv) no 8º parágrafo, “„Às vezes acontece, já que não temos como oferecer (chuveiro na Casa 

do Migrante) ao mesmo tempo para todos‟, disse o padre, sobre o banho improvisado no 

mictório. „(O salão) não foi planejado para essa finalidade.‟”. 

Ao fazer referência ao atendimento da paróquia aos imigrantes, quer usando de 

“observações in loco”, quer usando a voz do padre Paolo Parisi – por exemplo, no 12º 

parágrafo, “„Nós preparamos sopa, quebramos a cabeça para cumprir uma função que deveria 

ser do Estado‟, afirma o padre.” –, o enunciador cria uma representação positiva da paróquia e 

do padre, a qual se contrapõe à representação (criando uma representação negativa) do poder 

público, prefeitura e estado de São Paulo e governo federal. Esse contraponto é evidenciado 

no 9º parágrafo: “Há mais de um ano, quando a imigração de haitianos para o Brasil explodiu, 

a paróquia ocupa um vácuo deixado pelo poder público.”  

A nosso ver, o verbo “explodiu”, usado pelo enunciador, é forte demais – uma 

hipérbole, portanto – e inadequado para um sentido do tipo “cresceu e tornou visível”.  
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A expressão “poder público” é de referência ampla, mas é facilmente inferível quem 

são os atores sociais que deveriam ter dado assistência aos haitianos, mas fora omisso 

deixando o vazio que veio a ser ocupado pela paróquia. A expressão “poder público” refere-

se, especificamente, à prefeitura de São Paulo, ao governo estadual de São Paulo e ao governo 

federal, suas secretarias e ministérios de justiça, assistência social e direitos humanos, assim 

como as pessoas que neles ocupam cargos, munidas de poderes para atuarem em prol dos 

imigrantes. 

O enunciador retoma (interdiscurso) a notícia E3 no 10º parágrafo de E5: “O governo 

Tião Viana diz que os haitianos não querem ficar no Acre” e “Haddad cobra planejamento dos 

governos federal e do Acre”, explicitando o polêmica/atrito entre as duas gestões.  

Como forma de incrementar a polêmica, acrescenta o enunciador, também no 10º 

parágrafo: “A gestão Dilma concede vistos humanitários, mas não conseguiu dar conta do 

acolhimento.” Aqui, o enunciador enfatiza o fato de o governo federal, que é petista, não ter 

conseguido atender de modo satisfatório e adequado os haitianos chegados ao Brasil. Isto é, 

na perspectiva do enunciador, conceder vistos humanitários não resolve o problema dos 

haitianos. 

O fato é que, tal como o enunciador constrói linguisticamente esses fragmentos e os 

põe juntos num mesmo parágrafo, cria-se uma representação negativa das três gestões (Acre, 

cidade de São Paulo e governo federal). Mas, sobretudo, uma representação negativa da 

“gestão Dilma”, que apenas concede um documento, mas não resolve questões humanitárias, 

de acolhimento. 

Essa falta de acolhimento adequado é mostrada na notícia como causa da superlotação 

da paróquia em São Paulo: “O resultado é que muitos haitianos chegam a São Paulo sem 

emprego ou moradia e vão direto para a paróquia”, considera o enunciador no 11º parágrafo. 

Reiterando a representação positiva criada sobre a paróquia e o padre, o enunciador 

destaca no 13º parágrafo em forma de discurso indireto: “Parisi disse ter sugerido à prefeitura 

um convênio com entidades que acomodem imigrantes. A prefeitura disse que, enquanto tenta 

agilizar essas parcerias, procura terreno para um abrigo de emergência”. Aqui a representação 

da paróquia e do padre é de quem, de fato, se preocupa com os imigrantes e querem 

solucionar seus problemas e dar condições de acolhimento mais dignas. Por outro lado, a 

representação da prefeitura é de quem “tenta agilizar essas parcerias” e de quem “procura 

terreno”, mas, de fato, não mostra iniciativas práticas e diretas que contribuam para um 

acolhimento digno aos haitianos, ou seja, a representação da prefeitura é de quem tenta e de 



342 

 

quem procura, prática muito comum no serviço público em geral, baseada na burocracia que 

lhe é característica. 

A notícia se constitui, basicamente, da voz de um conjunto de atores sociais – 

Ministério da Justiça, governador do Acre, prefeito de São Paulo, padre P. Parisi –, em forma 

de discurso relatado ou indireto, construindo, assim, relações dialógicas conflitantes e 

relevantes sobre o envio dos haitianos do Acre para São Paulo e sobre uma possível solução 

favorável a esses imigrantes. Ao recontextualizar tais vozes em E5, o enunciador elege seus 

“donos” como atores sociais detentores de poder social para decidir sobre o que fazer e como 

receber/acolher os imigrantes, caracterizando esses atores como elite simbólica, que diz (por 

terem acesso ao discurso público) e o que diz deve ser “repetido” no discurso jornalístico. Ao 

mesmo tempo, o enunciador, ao construir a notícia tal como constrói, busca contribuir para a 

possível solução favorável aos imigrantes. Em contrapartida, os sujeitos objeto do discurso e 

das relações dialógicas interdiscursivas e intradiscursivas, os haitianos, são atores sociais (tal 

como se constitui a notícia) desprovidos de vozes relevantes para que uma possível solução 

favorável a eles ocorra. Isto é, na perspectiva do enunciador, os imigrantes são sujeitos 

desprovidos de poder, não compõem a elite simbólica, e o que eles têm a dizer é um “dito” 

sem importância para a questão em pauta. 

 

E6a – Périplo de um imigrante (Cotidiano, B4 – 21/05/2015) 

Trata-se de uma notícia-depoimento, a exemplo de A5, Nas garras dos coiotes. 

Publicada numa página par, página-verso, a notícia (parte linguística e foto) ocupa quase toda 

a página, exceto a parte baixa (cerca 1/5 da página), que é dedicado à seção de obituário, e 

uma pequena notícia, E6b, na lateral da página. 

Seu título aparece em destaque no centro da página, em fonte ampliada, com maior 

destaque para o termo “imigrante”, em negrito. O uso do termo “périplo” – cujo sentido é de 

relato de uma viagem, o que condiz com a notícia-depoimento –, pouco comum no dia a dia 

do leitor do jornal, sugere relativa erudição por parte do enunciador. 

A exemplo do título, o enunciador usa negrito em quatro termos da linha fina: “Após 

aventura há um ano para chegar ao Brasil, haitiano aprende a fazer pizza em Florianópolis, 

onde diz ter achado a paz”. O uso de negrito contribui para o enunciatário perceber que a 

viagem dos haitianos focalizada em E6a é uma “aventura”, o que, no contexto, implica uma 

série de dificuldades e percalços. Como também para perceber a ligação entre “pizza” e 

“paz”, no sentido de que a prática laboral de fazer “pizza” é onde o haitiano referido em E6a 

encontra “paz” e tranquilidade, após viver a “aventura”. Isto é, “pizza” se opõe a “aventura”. 
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Os primeiros parágrafos do texto é um relato de Jeremi Dozima sobre sua viagem do 

Haiti a Florianópolis-SC, sobre a qual ele constrói uma representação real e negativa, marcada 

por dificuldades: “Em alguns momentos, pensei que nunca encontraria minha irmã em Santa 

Catariana”. Segundo J. Dozima, “Toda a travessia é complicada, e no Peru nos roubam muito, 

principalmente os policiais. Não há como viajar sem recorrer aos coiotes”. Aqui, julgando que 

o enunciatário desconheça o significado de “coiotes”, o que é uma representação imaginária 

criada pelo enunciador, esse especifica o termo entre colchetes: “[pessoas que aliciam os 

imigrantes e buscam facilitar a travessia em troca de dinheiro]”. 

J. Dozima, após chegar a Santa Catarina e conhecer muitos compatriotas, todos 

trabalhando, cria uma representação positiva do lugar: “Aqui só não trabalha quem não quer.” 

Trata-se de uma representação comum entre parte dos haitianos no Brasil, mas também 

contrária à representação que muitos imigrantes criaram após meses ou anos trabalhando ou 

buscando trabalho. 

Em Florianópolis, J. Dozima trabalha numa pizzaria. “Geralmente trabalho de segunda 

a sábado, folgando aos domingos. Estou registrado no trabalho, recebo um salário mínimo”. 

Suas palavras dão indícios de seu patrão tratá-lo como mão de obra barata, pois, além de 

trabalhar, provavelmente, mais de 48 horas semanais, limite recomendado pelas leis 

trabalhistas brasileiras, é consenso quase geral de que um salário mínimo por mês é muito 

pouco para qualquer trabalhador no Brasil. Assim, a representação do patrão (e dos 

empresários brasileiros em geral que se beneficiam indevidamente da mão de obra haitiana) 

que emerge da voz de J. Dozima é uma representação negativa: a de quem explora os 

imigrantes, independente de cumprirem os registros formais exigidos na legislação brasileira. 

Fazendo referência ao ambiente de trabalho, J. Dozima, implicitamente, avalia e 

categoriza os colegas de trabalho de forma positiva: “Estou aprendendo a falar português com 

meus colegas de trabalho. Já melhorei bastante”. Ao mesmo tempo, categoriza o português 

como língua semelhante ao espanhol: “é uma língua que se parece muito com o espanhol, que 

eu já falava”, isto é, pelo critério de semelhança, J. Dozima coloca o português e o espanhol 

na mesma categoria. Trata-se de uma semelhança que facilita o aprendizado da nova língua, 

na visão dos haitianos em geral. 

J. Dozima reitera a representação positiva criada dos colegas de trabalho: “O pessoal 

da pizzaria gosta muito de mim. São dos poucos amigos que tenho no Brasil. [...] Um dia, de 

folga, fui com os colegas de trabalho conhecer umas praias nos arredores de Florianópolis, 

todas belíssimas. São bastante diferentes das praias que eu havia visto.” Ao mesmo tempo, 

avalia positivamente as praias da cidade, criando, assim, uma representação também positiva. 
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J. Dozima também se classifica, expondo a representação que tem si: “tenho uma vida 

muito pacata em Florianópolis. Sou assim desde o Haiti [...]. Não sou muito de sair, de festa, 

de balada, gosto de ficar na minha, geralmente em casa. É meu programa favorito nas horas 

de folga.” 

Também, casado, expõe sua opção pela fidelidade à esposa: “Todos me perguntam se 

[...] já encontrei uma namorada brasileira. Mas como? Sou casado, minha mulher e minha 

filhinha estão na República Dominicana”. Sua pergunta retórica, “Mas como?”, explicita sua 

estranheza em relação à possibilidade de um homem casado namorar outra mulher. 

Ao contar que gostaria de trazê-las para o Brasil, expõe a rejeição de sua mulher: 

“minha mulher não quer, não sei o motivo. Ela resiste à mudança”. Isso sugere a possibilidade 

de sua mulher ter uma representação negativa do Brasil. 

J. Dozima mescla avaliação positiva e avaliação negativa ao fazer referência ao Brasil, 

ao preconceito sofrido por muitos compatriotas, às oportunidades de trabalho no Brasil e no 

Haiti, e, também, ao comparar os dois países: “O Brasil, como o Haiti, é um país muito 

desigual, mas aqui pelo menos há muitas oportunidades, muito diferente da vida por lá.” 

Aqui, J. Dozima avalia positivamente o Brasil, em função das ofertas de trabalho. 

Em seguida, avalia positivamente o Haiti, por ser sua terra natal: “Sonho em voltar 

para o Haiti, afinal é o meu país, a minha casa e ainda tenho familiares por lá. Mas não sei 

quando conseguirei voltar.”. Em contrapartida, revela-se satisfeito por estar no Brasil, no 

parágrafo final: “Gosto do Brasil, gosto de Santa Catarina. Aqui encontrei a paz e estou feliz.” 

Aqui, avalia positivamente o novo espaço de morada e as pessoas com quem tem interações 

sociais, criando uma representação positiva do Brasil e dessas pessoas. 

A foto no alto da página destaca o imigrante de costas para a sala de espera, vazia e 

fechada, da rodoviária de Epitaciolândia. A placa acima da porta, “Espera”, é pertinente ao 

contexto da migração haitiana, pois as cidades fronteiriças – Epitaciolândia e Brasileia, no 

Acre, e Tabatinga, no Amazonas – foram para milhares de haitianos no Brasil a “sala de 

espera” antes de adentrarem o país rumo a diferentes cidades. Muitos deles contratados por 

empresas que foram, por exemplo, a Brasileia; muitos sem saberem, na “sala de espera”, ao 

certo o que fazer nem o que lhes aguardava. Ali, o haitiano J. Dozima esperava algo, está à 

espera de algo, situação vivenciada por tantos compatriotas. 

A imagem suscita a avaliação de alguns aspectos, ainda que de forma breve: (a) os 

braços cruzados indicam a situação de J. Dozima, sem o que fazer, sem iniciativa, pensativo, à 

espera somente; (b) o corpo encostado num dos bancos sugere estar sem forças próprias para 

se sustentar por inteiro; (c) o olhar indica estar busca de algo no horizonte, à procura da 
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realização de seus sonhos, de dias melhores; (d) as malas ao lado são quem está em trânsito, 

ainda não desfeitas e prontas para embarcar novamente; (e) a sombra de J. Dozima na parede 

entre os vidros da porta, às suas costas, sugere um “novo J. Dozima”, a se fazer no novo País 

de morada. 

Numa relação intradiscursiva entre foto e parte linguística, identificamos em E6a que 

o “algo” oculto no olhar de J. Dozima iria se concretizar em Florianópolis-SC. Esse algo seria 

o seu encontro com a irmã já residente na cidade e a oferta de trabalho numa pizzaria, o que 

remete ao sentido de “pizza” e “paz” como oposição a “aventura”, que identificamos 

anteriormente. 

 

E6b – Emprego para estrangeiro cai 50% em maio (Cotidiano, B4 – 21/05/2015) 

A notícia E6b dialoga diretamente com E6a, não só por estarem na mesma página, mas 

especialmente por, de certo modo, E6b estabelecer uma relação interdiscursiva de conflito 

com a voz de J. Dozina. Enquanto em E6a destaca-se a condição de empregado de J. Dozina, 

em E6b destaca-se a redução na oferta de trabalho. 

E6b é construída basicamente a partir da voz da assistente social Ana Paula Caffeu, 

profissional que identificamos, por inferências intratextuais, atuar no âmbito da “Missão Paz 

da paroquia Nossa Senhora da Paz, organização da Igreja Católica que acolhe imigrantes” 

(assim caracterizada pelo enunciador) na capital paulista. O vínculo de A. P. Caffeu com a 

Missão Paz lhe confere condições de conhecer dados relativos à procura pela mão de obra 

haitiana.  

No 1º parágrafo – “A imigração para São Paulo pode ser frustrante para haitianos em 

busca de uma recolocação no mercado de trabalho.” –, o enunciador expõe uma representação 

imaginária, evidenciada pelo uso de “pode ser”, da busca de trabalho empreendida pelos 

imigrantes que chegavam a São Paulo em maio de 2015, a representação de que estava difícil 

conseguir trabalho. 

De acordo com a Missão Paz, “a oferta de emprego vem caindo”. O conteúdo dessa 

voz é de natureza opinativa e, portanto, dependente de argumentos, os quais são apresentados 

pelo enunciador mediante o uso, em forma de discurso indireto, da voz de A. P. Caffeu: “em 

maio, a demanda foi reduzida à metade em comparação com o mês anterior”. A essa voz de 

autoridade, acrescentam-se dados quantitativos, os quais têm grande peso para sustentar tanto 

a “voz opinativa” de que “a oferta de emprego vem caindo” quanto a representação exposta 

no parágrafo inicial. 
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Tais dados são referências quantitativas importantes. Aliás, desde o título, em que se 

usou “50%”. No 4º parágrafo, informa o enunciador usando o discurso indireto: “De acordo 

com ela [A. P. Caffeu], no primeiro trimestre do ano, 558 imigrantes foram contratados por 

120 empregadores. Em maio, 60 empregadores manifestaram interesse de participar do 

processo seletivo organizado pela Missão Paz.” E mais, no ano anterior, 2014, “816 empresas 

contrataram cerca de 2.800 imigrantes”. Essas referências quantitativas contribuem 

substancialmente para tornar o discurso em E6b confiável e verídico, e, assim, o enunciatário 

tomá-lo como verdade. 

Como forma de evitar que os imigrantes se submetam a critérios contrários aos 

direitos humanos e à exploração de sua mão de obra, a Missão Paz “exige que os interessados 

[empregadores] assistam a uma palestra de duas horas oferecida às terças e quintas-feiras, às 

9h50, na paróquia”. Essa “medida visa evitar o trabalho escravo”. Ao destacar o procedimento 

aplicado pela Missão Paz aos empregadores que desejam contratar os imigrantes, o 

enunciador cria a representação de que essa organização atua, de fato, em prol dos imigrantes, 

inclusive usando práticas sociais de proteção e de respeito aos direitos humanos, 

especialmente no sentido de evitar exploração. Trata-se de uma representação positiva da 

Missão Paz. 

Ao referir à palestra “oferecida às terças e quintas-feiras”, o enunciador estabelece 

relação interdiscursiva com o item Rei do Glicério de E2, em que também se refere à mesma 

palestra. 

 

E7 – O padre dos haitianos (Cotidiano, B8 – 24/05/2015) 

E7 é uma notícia do tipo perfil que, aqui, denominamos notícia-perfil. Ela difere da 

notícia-depoimento, A5 e A6a, pois na notícia-perfil há, por exemplo, “observações in loco” 

do enunciador.  

E7 é publicada numa página par, página-verso, cuja maior parte é ocupada por uma 

peça publicitária, que, devido ao tamanho e cores fortes, recebe maior destaque do que a 

notícia. Apesar disso, E7 tem destaque, considerando seu título em negrito e fonte ampliada, 

especialmente o termo “haitianos”. Além disso, a foto (de 29 de janeiro de 2015) no alto da 

página ajuda a chamar a atenção do enunciatário para o ator social objeto da notícia: o padre 

Paolo Parise, “italiano da região do Vêneto”. A legenda explicita o conteúdo da foto: “O 

padre Paolo Parise, em frente à igreja onde recebe imigrantes no centro de SP”. 

O enunciador tem a proposta de expor ao enunciatário um perfil do padre, ator social 

de participação importante no acolhimento dos imigrantes haitianos na paróquia Nossa 



347 

 

Senhora da Paz em São Paulo, o que o faz ser, na perspectiva do enunciador, “o padre dos 

haitianos”, daí o título. Ao fazer essa exposição, o enunciador constrói a representação de que 

P. Parise é um padre que atua, de fato, em prol das pessoas socialmente desfavorecidas, 

especialmente os imigrantes, a ponto de abrir mão do seu conforto e descanso nos fins de 

semana. Com isso, o enunciador assume uma prática social e discursiva de promoção de 

Parise, da paróquia e de suas ações sociais, isto é, o enunciador se mostra a serviço da 

paróquia. 

Para realizar essa exposição, o enunciador lança mão de suas “observações in loco”, 

do discurso indireto e do discurso relatado da voz de P. Parise. Exemplos de “observações in 

loco” são “mais de mil pessoas se reuniram na paróquia [...], para o Dia da Bandeira, 

celebração da Independência do Haiti”, “Foram servidos pratos típicos e bebidas alcoólicas. 

Bandas e rappers haitianos se apresentaram. O padre Paolo Parise estava exausto”.  

Exemplos de discurso indireto são “Completava uma jornada de 16 horas sem 

descanso. E ainda teria que ajudar a equipe, composta por cerca de 50 funcionários e outros 

três padres, a limpar o salão de festa, onde têm dormido quase duas centenas de refugiados”; 

P. Parise “recebe visitas daqueles que, anos depois de instalados, ainda o procuram. Celebra 

casamentos e batizados”; “A maioria é evangélica. Mas não só os 30% católicos se apegam. 

Todos estabelecem uma relação, que começa pela confiança, ele nota”. 

Exemplos de discurso relatado são: (i) “Dançar? Não, obrigado. Prefiro olhar sentado” 

no enunciado “Às 23h30, o padre teve que, enfim, dizer não. „Dançar? Não, obrigado. Prefiro 

olhar sentado‟, recusou com o bom humor e o afeto costumeiros”; (ii) “aflora um pouquinho 

depois” no enunciado “A espiritualidade „aflora um pouquinho depois‟, uma vez digerido o 

drama da migração”. (iii) “Quando começamos com „bonjour‟, rostos se iluminam” no 

enunciado “„Quando começamos com „bonjour‟ [bom dia em francês], rostos se iluminam‟, 

observa Parise”; (iv) “Você arruma emprego para 20 e logo chegam mais 50. O estresse é 

psicológico e físico” e “A equipe está sobrecarregada” no enunciado “Em geral, Parise [...] 

acredita estar cumprindo sua missão. Mas, às vezes, sente-se impotente. „Você arruma 

emprego para 20 e logo chegam mais 50. O estresse é psicológico e físico‟, descreve, em 

português fluente com resquício do sotaque italiano. „A equipe está sobrecarregada.‟” 

Vemos que, ao analisar o discurso relatado, não podemos ignorar nem as “observações 

in loco” nem o discurso indireto. Isto é, essas duas estratégias discursivo-dialógicas, em certa 

medida, fornecem a contextualização do discurso relatado. 

O enunciador – revelando a representação que tem do enunciatário, a representação de 

quem desconhece expressões básicas da língua francesa – insere, entre colchetes, a tradução 
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de “bonjour” na fala de P. Parise: “„Quando começamos com „bonjour‟ [bom dia em francês], 

rostos se iluminam‟, observa Parise”. 

Como forma de mostrar que a prática social de P. Parise e demais atores sociais da 

paróquia decorre do grande contingente de imigrantes chegados a São Paulo e da falta de 

iniciativas dos governos municipal, estadual e federal em assumir tal acolhimento, o 

enunciador retoma interdiscursivamente notícias anteriores. Por exemplo: 

a) o 4º parágrafo – “O número tende a aumentar. O governo Tião Viana (PT), do 

Acre, anunciou, no início da semana, que quase mil imigrantes viajariam a SP. O 

prefeito Haddad (PT) e o governo Dilma (PT) dizem que não foram avisados.” – 

retoma E3 e E5; 

b) o 5º parágrafo – “O munícipio afirmou que procuraria um abrigo. O governo 

federal suspendeu as viagens saindo do Acre. Mas, ainda na sexta (22), 43 

haitianos aportaram na cidade.” – retoma E5; 

c) o 6º parágrafo – “Sobrou para a paróquia. Com colchonetes no chão, caldeirões de 

sopa à noite e aulas básicas de português, a Missão Paz, organização católica da 

qual o padre faz parte, acolhe os imigrantes.” – retoma E4 e E5. 

Com essas relações interdiscursivas, o enunciador reitera a representação positiva do 

padre e da paróquia. Mais que isso, o enunciador reitera a representação negativa (construída 

nas notícias retomadas) dos atores sociais da política referidos: o governo acreano e o 

governador Tião Viana, a prefeitura de São Paulo e o prefeito Fernando Haddad, o governo 

federal e a presidente Dilma Russeff.  

Também, ao mencionar no 4º parágrafo, entre parênteses, a que partido político 

pertencem os atores sociais, o enunciador reitera a representação negativa sobre o Partido dos 

Trabalhadores (PT) construída em mais de uma notícia: D5, D7, E3 e E5, por exemplo. 

No item Cenas de cinema, o enunciador, fazendo referência ao padre P. Parise, relata 

passagens de sua vida análogas à que ele vive à frente da paróquia Nossa Senhora da Paz 

acolhendo imigrantes. Por exemplo, “Na primeira passagem por São Paulo, entre 1999 e 

2007, Parise morou em favelas da zona sul e viveu „verdadeiras cenas de cinema‟.” Aqui, há o 

uso do discurso relatado, de onde o enunciador retira o título do item, assim inferimos. 

Uma dessas “cenas”, o enunciador relata brevemente a partir da voz de P. Parise: “O 

padre narra uma delas, com direito a briga entre mulheres, fuga de carro e mordida no braço. 

O trabalho com jovens logrou reduzir a violência, diz Parise, levando-o a se mudar.”. O 

trabalho de P. Parise é também de migração, pois se desloca para outro espaço após ajudar os 

necessitados com a ajuda que oferece, como explica no parágrafo final, em forma de discurso 
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relatado: “„Somos parte de um grupo de padres meio malucos que, quando está tudo bem, vão 

embora‟, relata. Por ora, não há sinal de trégua. Mas que não venham tratá-lo como herói. „Eu 

infarto‟, brinca.” 

Portanto, o item Cenas de cinema consiste num breve relato histórico que funciona 

como reiteração da representação positiva criada ao longo de E7, a qual o enunciador visa 

incutir na mente do enunciatário.  

 

5.1.6. Notícias do “momento F” – agosto a novembro de 2015 

 

As notícias deste “momento” privilegiam a relação emprego–desemprego. Registram-

se os haitianos na condição de empregados, além de nigerianos e senegaleses, e os imigrantes 

sendo afetados pela onda de desemprego no Brasil, o que é um dos pontos destacados na 

introdução desta tese como critério orientador da divisão do corpus em cinco “momentos”. A 

propósito, no segundo semestre de 2015, por razões da economia brasileira, um número 

significativo de trabalhadores foram demitidos de seus empregos, entre eles os haitianos, que 

se viram motivados a voltar para o Haiti ou a realizar nova migração rumo a outros países, 

como Chile, Canadá e Estados Unidos.  

Aqui há também notícias, por exemplo, sobre agressões físicas e verbais a haitianos 

em São Paulo e em Navegantes (Santa Catarina). Trata-se de uma questão pertinente da 

imigração haitiana e da relação entre brasileiros e os imigrantes, o que é uma justificativa para 

analisar tais notícias. 

 

F1 – Disparos ferem seis haitianos em São Paulo (Poder, A14 – 09/08/2015) 

Notícia publicada numa página par, página-verso, o que retira a notícia da primeira 

visão do leitor que folheia o jornal. Além disso, F1 ocupa uma posição de menor destaque na 

página, numa coluna na lateral, dividindo a página com outra notícia cujo título – Ex-senador 

repassou doações da UTC que seriam propina no DF – é destaca no alto da página em 

negrito e fonte ampliada. Também recebe maior destaque do que F1 uma peça publicitária, 

que ocupa mais da metade da página, em cores fortes. 

A notícia aparece abaixo da expressão “Cotidiano em cima da hora”, o que indica ser 

o conteúdo noticiado acontecimento recente, uma “notícia quente”. A expressão também 

contribui para a representação da Folha como jornal investigativo, o que ocorre em outras 

notícias. No entanto, ao lermos o 3º parágrafo – “O caso, divulgado na sexta-feira (7), ocorreu 

no sábado retrasado (1º)” –, percebemos que a expressão acima é uma falácia, uma 
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“propaganda enganosa”, pois não se trata de “notícia quente”. Além disso, desfaz a 

representação da Folha como jornal investigativo, pois F1 não foi produzida por meio de 

investigação jornalística. Aliás, o mesmo conteúdo de F1, muito provavelmente, já fora 

noticiado em outros veículos de comunicação, digitais, impressos ou radiofônicos. 

No título, o enunciador destaca que “disparos ferem haitianos”, mas omite o sujeito 

agente dos disparos. Essa omissão ocorre também na linha fina – “Imigrantes baleados nas 

pernas passam bem” –, que acrescenta informações importantes: a parte do corpo atingida e a 

situação de saúde dos seis haitianos atingidos. 

A ideia de agressão implícito no título é nomeada, por subespecificação, como “dois 

crimes” no 1º parágrafo, em que o enunciador também especifica a linha fina, usando o 

discurso indireto: “Todos foram baleados abaixo da linha da cintura e não correm risco de 

morte, segundo a Secretaria Municipal de Saúde”. Complementando as informações da linha 

fina e do 1º parágrafo, o enunciador destaca no 8º parágrafo: “A secretaria de saúde informa 

que todos os feridos foram atendidos no Hospital Municipal do Tatuapé, na sexta-feira, para 

reavaliação”. Aqui, o enunciador, implicitamente, se mostra como quem vai até as fontes para 

construir a notícia, o que dá à Folha o caráter de jornal investigativo. 

E especifica no 9º parágrafo sobre a condição dos imigrantes atingidos: “Dos seis 

haitianos, quatro continuam com balas alojadas no corpo. Eles passarão por novos exames nos 

próximos dias, para saberem se os projéteis serão retirados.” 

Retomando a expressão “dois crimes”, no 2º parágrafo, o enunciador fragmenta seu 

referente: “Em um dos casos, quatro pessoas ficaram feridas. No outro, mais duas”. É uma 

referência especifica ainda ampla, isto é, marcado por subespecificação. Mas que, em seguida, 

é recebe outra especificação, retomando novamente “dois crimes”: “Todas as vítimas são 

homens”. 

Uma das questões que surgem a respeito é o motivo dos disparos. O enunciador, 

usando o discurso indireto, sem precisão, informa no 5º parágrafo: “De acordo com o poder 

municipal, que acompanha o caso, uma das suspeitas é que o criminoso possa ter agido por 

xenofobia. Mas testemunhas afirmam que pode ter havido vingança”. A razão de possível 

vingança é destacada no 6º parágrafo: “Um dos baleados havia impedido o furto de uma bolsa 

no local dias antes”. Se é esse o motivo dos disparos, podemos considerar que a relação 

conflituosa entre haitianos e brasileiros, especificamente o que é focalizado em F1, é 

passageira. Isto é, impedimento de furto de bolsa não ocorre com frequência. 

Quanto ao outro possível motivo, o enunciador revela no 7º paragrafo: “Segundo 

testemunhas, em um dos ataques, o autor passou gritando pela janela do carro que os haitianos 
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“estavam roubando os empregos dos brasileiros”. Depois sacou uma arma de fogo a fez os 

disparos contra o grupo.” Trata-se, nesse caso, de xenofobia ou motivação similar, o que 

indica não ser passageira a relação conflituosa, pois o sentimento xenofóbico, preconceituoso 

e rejeição perdura no sujeito para além de casos isolados. Ou seja, se esse é o motivo, novas 

ações de agressão poderão ocorrer, tanto por parte dos mesmos agentes dos disparos, quanto 

por outros brasileiros. 

Ainda no 7º parágrafo, a acusação de que haitianos estão roubando os empregos de 

brasileiros é uma visão deturpada do acolhimento – quer de ONGs e igrejas, quer de 

empresários, quer dos governos municipais, estaduais ou federal – dado a esses imigrantes no 

Brasil. Nesse contexto, o fato de serem homens é um aspecto relevante, pois são esses, na 

visão de muitos ou alguns brasileiros, que podem tomar as vagas de emprego. 

Independente dos motivos, cabe às autoridades competentes repudiar as agressões aos 

imigrantes. A esse respeito, o enunciador, usando de uma nota emitida pela prefeitura de São 

Paulo, informa: “A prefeitura, por meio de nota, repudiou os atos e ressaltou o compromisso 

da gestão em combater toda e qualquer forma de violência e xenofobia na cidade”. O uso 

dessa nota na construção do parágrafo contribui para a mistura de gênero em F1, juntamente 

com o uso de outros gêneros, por exemplo, a voz da Secretaria Municipal de Saúde no 1º e 8º 

parágrafo e a voz de testemunhas no 7º parágrafo. 

Os disparos ocorreram “nos arredores da igreja do Glicério, tradicional ponto de 

encontro da comunidade”, como destaca o enunciador no 4º parágrafo, estabelecendo relações 

interdiscursivas com várias notícias, especialmente, E1, E2, E4, E5 e E7, nas quais se 

focalizaram a presença dos haitianos e suas relações sociais na região do Glicério.  

Essas mesmas relações interdiscursivas são reativadas nos parágrafos finais, 11º ao 

13º: “Há mais de um ano, o fluxo de imigrantes do Haiti para o Brasil, principalmente 

passando pelo Acre, aumentou bastante”, o que estabelece relações também com A1, A4a, 

B1, C2, C5a, D3a, D4, entre outras notícias. O enunciador destaca: “A maior parte dos 

viajantes escolhe São Paulo como seu porto seguro”. Aqui, o enunciador expõe para o 

enunciatário a representação que esses viajantes têm de São Paulo como a cidade em que 

poderão reconstruir suas vidas. O ponto principal de chegada e acolhida em São Paulo é a 

paróquia Nossa Senhora da Paz, dirigida pelo padre Paolo Parise, no Glicério, que “recebeu 

milhares de cidadãos do Haiti nos últimos meses. Muitos deles, agora, trabalham no país.” 

Vejamos que a conclusão de F1 se dá com referência à paróquia e ao acolhimento dado aos 

imigrantes, um assunto ao qual o enunciador, coerentemente, dá menor atenção no todo da 

notícia, pois seu foco são os disparos aos seis haitianos. 
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F2 – ‘Achei que era uma pedrada’, diz haitiano ferido em São Paulo (Cotidiano, B7 – 

11/08/2015) 

Esta notícia é publicada em página ímpar, página-anverso, e recebe grande destaque, 

considerando seu título no alto da página em negrito e fonte ampliada, assim como pela foto 

ao lado do título. No entanto, mais da metade da página é ocupada por uma peça publicitária, 

em cores fortes que chamam a atenção do leitor do jornal. 

O enunciador constrói o título com a voz de um dos haitianos feridos, em forma de 

discurso relatado, o que indica que o(s) haitiano(s) enuncia(m) em F2. Do mesmo jeito, a 

mesma voz é usada em parte da linha fina: “„todo país tem bandido, afirma vítima”. Também 

na linha fina o enunciador usa a voz da prefeitura, em forma de discurso indireto: “Secretaria 

Municipal de Saúde informou que projéteis eram chumbinho”. 

Já no resumo que encabeça a notícia, o enunciador usa, em forma também de discurso 

indireto, a voz de quem presenciou o ocorrido: “Segundo testemunha, suspeito passou de 

carro e gritou „haitiano‟ antes de atirar contra imigrantes no centro” da cidade.  

Esta notícia estabelece relações interdiscursivas diretas com F1, pois o sujeito em foco 

em F2 é um dos seis haitianos agredidos por disparos, como noticia F1. Aliás, destaca o 

enunciador no 1º parágrafo: “Gregory Deralus, um dos seis haitianos atingidos por balas de 

chumbinho em São Paulo, disse que não percebeu na hora que tinha sido baleado. „No 

primeiro momento eu achei que era uma pedrada‟, afirmou.” Vejamos aqui a voz destacada 

no título. 

O enunciador também destaca em box, ao final da notícia, a voz de G. Deralus 

destacada na linha fina: “Não [tenho], medo [de morarem são Paulo] não. Todo país tem 

bandido”. Aqui, G. Deralus expressa uma representação negativa de São Paulo e do Brasil. 

Ainda assim, implicitamente, se mostra, disposto a morar na cidade, pois todo país, na sua 

visão, tem problemas similares, o que não justificaria uma nova migração. 

Em um dos parágrafos o enunciador, mesclando o discurso indireto com o relatado, 

mostra a posição de G. Deralus sobre a agressão: “O estrangeiro afirma que não sabe se foi 

vítima de xenofobia. „Eu não posso explicar se [a agressão] é porque sou haitiano. Eu não 

tenho problema com ninguém.‟”. Vejamos que, aparentemente, o(s) agressor(es) agiu(ram) 

contra o(s) haitiano(s) sem motivação clara a todos os envolvidos. 

Ao destacar a voz de G. Delarus, no título, linha fina, box e em parágrafos da notícia, 

o enunciador privilegia sua voz para contar sobre o ocorrido, e não a voz de terceiros, como 

ocorre em F1. Coerente ao destaque à voz é a foto de G. Delarus ao lado do título, cuja 
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expressão facial é de susto. A imagem é de “Gregory Deralus após prestar depoimento à 

polícia [naquela] segunda-feira”, como consta da legenda. 

Em F2, além da voz de G. Delarus, o enunciador usa a voz da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo, a voz de testemunha, a voz do padre Paolo Parisi e uma nota da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Em conjunto, essas 

vozes e essa nota configura na notícia uma mistura de gêneros, mas de baixo grau, pois são 

apenas dois gêneros usados. 

 

F3 – Total de refugiados no Brasil dobra em 4 anos (Mundo, A12 – 20/08/2015) 

Publicada numa página par, página-verso, F3 divide a página com uma notícia – 

Merkel chega com pauta comercial modesta – e uma peça publicitária produzida em cores. 

Posicionada na parte baixa da página, F3, sem ilustração, é que recebe menor destaque.  

Seu foco são os refugiados, e não os imigrantes haitianos. Apesar disso, o enunciador 

faz referência a esses, especialmente porque são quantitativamente significativos no Brasil. 

Aqui, dedicamos atenção apenas aos dois parágrafos em que são referidos: “Haitianos e 

refugiados africanos foram hostilizados diversas vezes nos últimos meses”. Aqui, de forma 

sintética, o enunciador faz remissão, por exemplo, às notícias F1 e F2, e, possivelmente, a 

informações veiculadas noutros textos e noutros jornais.  

Também, o enunciador destaca: “Há 45.607 haitianos vivendo no Brasil com 

residência permanente por motivos humanitários (eles não entram como refugiados)”. Aqui, o 

enunciador faz uso de uma importante referência quantitativa, mas sem revelar de quem 

“copia” esse dado. Ao mesmo tempo, especifica porque os haitianos recebem o visto 

humanitário, o que indica a representação que o enunciador constrói do enunciatário, isto é, 

um sujeito desconhecedor da concessão desse tipo de visto. 

Por fim, também fazendo uso de referência quantitativa sem revelar seu “dono”, 

destaca: “As solicitações de refúgio pendentes de análise também bateram recorde, chegando 

a 12.666, e 5.148 foram rejeitadas”. Trata-se de uma informação, provavelmente, fornecida 

pelo Ministério da Justiça, ator social referido na linha fina, “Segundo Ministério da Justiça, 

maior contingente é de sírios, que vivem guerra civil”, e em parte da notícia. 

Uma consideração a fazer sobre a referência aos haitianos em F3 é que, nesta notícia, 

eles não são referidos como refugiados. O enunciador os refere conforme são também 

referidos e categorizados pela legislação brasileira. Esse procedimento discursivo é favorável 

ao enunciatário, que não mais se vê diante de um uso confuso da nomenclatura, como ocorreu 

em algumas notícias.  
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F4 – São Paulo terá ‘poupatempo’ para imigrantes, com serviços da PF (Cotidiano, B4 – 

05/09/2015) 

Publicada numa página par, página-verso, F4 divide a página com outras notícias, 

ficando em menor destaque por ocupar um dos cantos inferiores, sem ilustração. 

O foco de F4 é a instalação do Centro de Integração da Cidadania do Imigrante, no 

bairro Barra Funda, em São Paulo, onde os estrangeiros poderão solicitar refúgio e 

documentos, como a cédula de identidade. Esse atendimento é a todos estrangeiros, entre eles, 

os imigrantes haitianos. O enunciador faz referência a esses no item Onda de imigração: “A 

cidade de São Paulo vive uma onda de imigração. Além de haitianos que procuram recomeçar 

a vida, a capital paulista também é o destino final de refugiados.” 

Vejamos que o foco, mais do que os haitianos, são os refugiados. Ainda assim, 

identificamos que, com a predicação “procuram recomeçar a vida” o enunciador refere aos 

haitianos ativando propriedades relativas a uma das razões pelas quais vieram para o Brasil: o 

sonho de uma vida melhor. Ao mesmo tempo, a predicação revela a representação dos 

haitianos sobre o Brasil: país em que, possivelmente, conseguiriam trabalho e bom salário, 

elementos chaves para recomeçarem a vida. 

 

F5 – Imigrantes mudam rotina e paisagem de Guaianases (Cotidiano, B7 – 20/09/2015) 

Publicada numa página ímpar, página-anverso, a notícia divide a página com uma peça 

publicitária, que atrai a atenção do leitor que folheia o jornal, pois ocupa mais da metade da 

página e é produzida em cores fortes. Ainda assim, a notícia recebe destaque com o título em 

negrito e em fonte ampliada, e por se localizar no alto da página. Apesar  

O foco de F5 é a presença e fixação de moradia de imigrantes, sobretudo haitianos e 

nigerianos, no bairro Guaianases, no extremo da zona leste da capital paulista. Aqui, para 

análise, privilegiamos a presença dos haitianos no bairro, mas como estão em interação social 

com nigerianos, esses não podem ser ignorados. Coerentemente, em referência a haitianos e 

nigerianos, o enunciador emprega preferencialmente os termos “estrangeiros” e “imigrantes”. 

Isto é, não refere a haitianos como “refugiados”, o que ocorre, por exemplo, em D6 e D7. 

O conteúdo do título evidencia que os imigrantes já se fixaram no bairro e passaram a 

compor a população do local. Não são mais imigrantes em deslocamento ou temporariamente 

abrigados, como ocorre no Glicério, no centro de SP, em que a maior parte dos haitianos que 

circulam na região estão abrigados no espaço da paróquia Nossa Senhora da Paz, como 

mostram as notícias E2, E5 e E7, por exemplo. 
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Na construção do título, o enunciador dá indícios de os imigrantes que vivem em 

Guaianases serem em grande número, pois foram capazes de mudar a rotina e a paisagem do 

bairro, o que, também, indica que são vistos frequentemente nas ruas. Na linha fina – “Bairro 

no extremo da zona leste de São Paulo concentra haitianos e nigerianos” –, o enunciador 

revela que haitianos e nigerianos em São Paulo moram, em sua maioria, em Guaianases, 

especialmente em função do uso do verbo “concentrar”. 

A foto – no canto superior direito da página, em destaque, portanto –, com a legenda 

“Imigrantes em rua de Guaianases, no extremo leste de SP”, ilustra a presença de haitianos e 

nigerianos no bairro, ainda que focalize apenas três imigrantes, num ponto de ônibus. 

Considerando a relação intradiscursiva entre título, linha fina e foto, identificamos 

(como também o enunciatário) que o termo “imigrantes” não se refere a todos os imigrantes, 

de forma genérica, mas sim aos haitianos e nigerianos, que possuem a pele negra e elementos 

culturais visíveis que divergem de elementos comuns aos demais moradores do bairro e aos 

brasileiros em geral. Isto é, a paisagem do bairro se modifica porque alguém, não imigrante e 

não negro, os observam e os classificam como sujeitos capazes de modificarem a paisagem do 

lugar. 

No resumo que encabeça a notícia, o enunciador revela por que haitianos e nigerianos 

se concentram em Guaianases: “Informalidade e preços baixos são atrativos para 

estrangeiros”, cujo conteúdo seria especificado no item Aluguel e comunidade. Mas é uma 

construção linguística que, indiretamente, estabelece comparações de Guaianases com outros 

bairros da cidade. A concentração em Guaianases provocou mudanças em parte do ambiente 

linguístico do bairro: “região tem cultos e folhetos em inglês, francês e crioulo” (que é o foco 

de F6). Trata-se de uma adaptação linguística favorável ao acolhimento. 

A primeira parte (8 parágrafos) da notícia é construída especialmente a partir de 

aspectos culturais de haitianos e nigerianos: a língua, a música, restaurantes típicos, cultos 

religiosos. Explorando esses aspectos, o enunciador, ao modo de um “observador in loco”, 

focaliza relações socioverbais entre haitianos e nigerianos, que, entre si, usam a língua 

portuguesa. 

Descreve o enunciador no 1º parágrafo: “A haitiana Roselina Joachin, 40, entra em 

uma LAN house [...] caminha até o caixa”. E prossegue no 2º parágrafo, em forma de discurso 

relatado: “„Preciso ligar para minha filha. Ela está chorando, ela está chorando. Deixa eu ligar 

para minha filhinha‟, pede, num português enrolado. „Só tenho dois reais‟, diz, e mostra as 

moedas, nervosa”. E complementa no 3º parágrafo: “„Pode ligar. Se falar três minutos, vai 
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ficar devendo um real‟, responde o nigeriano Victor Chukwuebulka, 31, em português 

também com forte sotaque, mas muito mais compreensível.”  

Relata o “enunciador-observador” no 4º parágrafo: “A cena de um africano e uma 

haitiana conversando em português é cada vez mais comum por ali.” No entanto, ao 

apresentar enfaticamente a “cena” – tanto é verdade que a notícia se inicia com essa conversa 

–, o enunciador dá provas de que esse tipo de interação socioverbal ainda causa 

estranhamento aos brasileiros que circulam entre os imigrantes. 

Identifica-se, no diálogo face a face entre R. Joachin e V. Chukwuebulka, 

recontextualizado em F5, que o enunciador enfatiza o domínio rudimentar que ambos os 

interlocutores têm da língua portuguesa. O enunciador, “observador in loco” atento à conversa 

do outro, apresenta ao enunciatário a interação entre os imigrantes de forma caricatural. 

Nesses primeiros parágrafos, fazendo uso do discurso relatado, o enunciador insere a 

voz de ambos os interlocutores não a fim de lhes dar voz ou de fazer com que suas vozes ou 

visões de mundo sejam expressas na notícia e cheguem ao enunciatário, e aos atores sociais 

que detêm poderes na sociedade. Caso isso ocorresse, a construção linguística de F5 poderia, 

em última análise, promover mudanças em prol dos imigrantes. Na verdade, o enunciador 

insere tais vozes a fim de mostrar o conhecimento incipiente que têm da língua majoritária do 

novo país de morada. Insere tais vozes também para mostrar ao enunciatário como esses 

imigrantes se comunicam entre si e que se esforçam em falar a língua de comunicação do 

lugar em que agora se encontram, com a qual poderão – segundo a representação imaginaria 

que constroem do Brasil – ter êxito nas relações sociais e laborais.  

De um modo geral, o enunciador cria uma representação de que esses imigrantes são 

pessoas que se esforçam para se adaptarem ao novo país de morada, apesar de adversidades 

várias. 

No 5º parágrafo, o enunciador estabelece relação interdiscursiva com várias notícias 

do “momento E”, nas quais o foco são os haitianos abrigados na paróquia Nossa Senhora da 

Paz ou moradores do Glicério: “Os estrangeiros deixam áreas do centro, aonde chegam 

primeiro, e vão viver no bairro da periferia em sobradinhos sem reboco”. Aqui, o enunciador 

usa a expressão “bairro da periferia” em correferência ao nome Guaianases, reclassificando o 

bairro pela sua propriedade relativa à posição que ocupa no município de São Paulo, mas 

também pelas suas características de infraestrutura inferior em relação aos bairros centrais e 

melhores atendidos pelo serviço público em geral. Essa propriedade relativa à infraestrutura 

parece, de fato, ser ativada, considerando, por exemplo, o complemento “em sobradinhos sem 

reboco” usado pelo enunciador. 
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A chegada de haitianos e nigerianos ao bairro Guaianases leva o enunciador a 

compará-lo com outros bairros de São Paulo, historicamente formados por imigrantes de 

outras nacionalidades, no 6º parágrafo: “Assim como a Mooca se tornou um reduto de 

imigrantes italianos, o Bom Retiro, de judeus, e a Liberdade, de orientais, Guaianases – 

historicamente morada de nordestinos – é hoje o bairro de africanos e haitianos”. Aqui, como 

em outros parágrafos de F5, o enunciador, tal como grande parte dos brasileiros, usa 

“africanos”, termo genérico e relativo a toda a África, para referir aos nigerianos, processo 

cognitivo-referencial que não ocorre em relação aos haitianos, isto é, esses não são referidos 

como “americanos” ou “centro-americanos”, por exemplo. Ao expor a formação de alguns 

bairros paulistanos, o enunciador mostra que a capital paulista é uma cidade que se forma 

dessa maneira, isto é, por imigrações diversas, inclusive de brasileiros de outros lugares, e 

que, por isso, os demais paulistanos devem aceitar que Guaianases esteja se reconstruindo 

com a chegada de haitianos e nigerianos. 

Nos dois parágrafos finais da primeira parte, o enunciador volta a explorar elementos 

culturais, linguísticos e não linguísticos, dos imigrantes. “Quem anda pelas ruas estreitas logo 

nota os estrangeiros: na feira, nas igrejas, na estação de trem. Haitianos falam francês e 

crioulo. Nigerianos, inglês ou algum dos 250 dialetos do país”. Aqui, 7º parágrafo, o 

enunciador escolhe a diferença linguística como o elemento pelo qual “quem anda pelas ruas” 

nota os estrangeiros, objeto da notícia. O enunciador prefere não especificar aspectos relativos 

à roupa que usam e à cor de pele, por exemplo. Ao fazer essa escolha, o enunciador atua 

sociodiscursivamente como quem evita usar palavras que indiquem preconceito ao outro, isto 

é, não quer promover qualquer olhar preconceituoso. 

No 8º parágrafo, o enunciador lança mão de recursos visuais e auditivos: “A paisagem 

de Guaianases acompanha a transformação da área em bairro imigrante. Surgem bares de 

música africana, restaurantes típicos, cultos em inglês e crioulo”. Aqui, o enunciador 

correlaciona “bairro imigrante” com o surgimento de bares, restaurantes e cultos cuja 

aparência e sonoridade até então inexistentes. São novos estabelecimentos que mudam a 

paisagem, reafirmando, a área como “bairro imigrante”. 

Como “observador in loco”, o enunciador narra o que vê no dia a dia dos imigrantes, 

criando uma representação positiva de que haitianos e nigerianos convivem em harmonia, 

sugerindo que, juntos, realizam seus sonhos de uma vida melhor após fugirem das mazelas de 

seus países. Reiterando essa representação, conclui o enunciador-observador: “Aos sábados, o 

campo de várzea recebe uma partida de haitianos contra nigerianos.” 
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O item Aluguel e comunidade tem como foco as razões de os imigrantes escolherem 

Guaianases para morar, quer os “refugiados nigerianos, de seis anos para cá [2015]”, quer os 

“haitianos que há um ano começaram a „invadir‟ o bairro”. Com o título do item o enunciador 

já aponta as duas principais razões: o aluguel mais acessível do que em outros bairros e a boa 

interação social entre os imigrantes. Isto é, trata-se de duas explicações: uma econômica e 

outra comportamental.  

O uso do verbo “invadir”, ainda que entre aspas, sugere que os haitianos estão 

ocupando em Guaianases, indevidamente, espaços que não lhes pertence, morando e 

trabalhando onde outros deveriam morar e trabalhar. Nesse sentido, o enunciador cria uma 

representação negativa dos haitianos moradores do bairro. 

Estabelecendo relação intradiscursiva com os primeiros parágrafos de F5, 

especialmente com a voz de R. Joachim, relata o enunciador: “Alugar uma casa em 

Guaianases é mais fácil e barato que em outros lugares. Não se exige fiador, seguro ou 

comprovante de renda”. Como exemplo, o enunciador cita o caso da haitiana R. Joachim, que 

“pagava R$ 600 em um quarto no Glicério”; em Guaianases, com os mesmos R$ 600 aluga 

uma “casa de dois quartos e cozinha”, dividindo “o aluguel com um amigo e o irmão”. O fato 

de o aluguel em Guaianases ser mais barato que em outros lugares é uma das características 

de ser periferia e de sua inferioridade infraestrutural e dos serviços prestados pelos governos 

municipal e estadual. 

Quanto à explicação comportamental, o enunciador destaca, usando de sua 

“observação in loco” e do discurso relatado: “O boca a boca também contribui para o fluxo de 

imigrantes. „Você chega e quer ficar perto de pessoas conhecidas‟, conta o haitiano Alcius 

Jorcely”. 

O enunciador reitera a explicação/razão comportamental, usando o discurso indireto 

mesclado com o relatado: “Segundo Marcelo Haydu, 37, do Adus (Instituto de Reintegração 

do Refugiado – Brasil), a interação em Guaianases é „sensacional‟, mas fato raro na capital. 

Em albergues de imigrantes, conta, há rixa entre haitianos e africanos”. Aqui, o enunciador 

emprega a voz de uma ONG que trabalha com os imigrantes, reiterando a representação 

positiva do bairro Guaianases. 

Brasileiros moradores do bairro também expressam a mesma representação. De acordo 

com o enunciador, “Brasileiros aprovam a chegada dos estrangeiros no bairro.” Para 

confirmar essa visão, o enunciador cita, em forma de discurso relatado, a voz do 

pernambucano Pedro Nascimento: “„Vim de longe, acho que no mundo não deve existir 
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barreiras‟”. Trata-se da voz de um brasileiro que confirma o aspecto “comunidade”, parte do 

título do item. 

No entanto, a representação criada até aqui do bairro tem contrapontos, expressos, por 

exemplo, na voz de A. Jorcely: “A convivência, porém, nem sempre é harmônica. Jorcely diz 

não gostar muito dali e que conterrâneos estão sendo roubados. „Haitiano gosta de andar com 

dinheiro‟, diz”. Mas trata-se de uma representação negativa do bairro reservada, pelo 

enunciador, para o parágrafo final de F5, o que indica ser quase desconsiderada. Isto é, o 

enunciador privilegia na notícia a representação positiva de Guaianases. 

Nesta notícia, o enunciador, além da “observação in loco”, privilegia a voz dos 

imigrantes (haitianos e nigerianos) para relatar ao enunciatário a realidade do bairro 

Guaianases, o que dá ao conteúdo noticiado um caráter de fidelidade. Ou seja, tanto na voz do 

enunciador, quanto na voz dos imigrantes, as referências apresentam-se, de um modo geral, 

como reais. Com isso, cria-se uma representação real e, predominantemente, positiva do 

bairro e dos imigrantes que para lá se deslocam. 

Ao privilegiar a voz dos imigrantes e ignorar a voz das autoridades políticas – as quais 

em muitas notícias já analisadas se sobrepõem à voz dos imigrantes –, o enunciador os 

privilegia como atores sociais capazes de recomeçarem e reconstruírem as próprias vidas no 

Brasil. Cria-se, assim, uma representação positiva dos imigrantes, haitianos e nigerianos. 

Além da foto sobre a qual falamos brevemente, também ilustra F5 um mapa na parte 

baixa da página, intitulado “Raio-X Guaianases”, que compõe F5 de forma discreta. São 

informações de Guaianases, em parte, secundárias à questão dos imigrantes focalizados na 

notícia. Duas informações importantes do bairro são: sua população de 164.512 habitantes 

(conforme Censo 2010) e seu IDH de 2010 de 0,713, que corresponde à 30º posição de 32 da 

cidade. Quanto à população, inferimos que os imigrantes são uma pequena parte. São, sob 

determinada perspectiva, quantitativamente irrelevantes no contexto de todo o bairro. Quanto 

ao IDH, inferimos que tais imigrantes se descolaram para um dos pontos mais vulneráveis da 

capital paulista, onde encontrarão a menor presença do Estado no que tange aos serviços de 

saúde, educação, segurança, transporte, entre outros, quer os serviços oferecidos pela 

prefeitura municipal, quer os oferecidos pelos governos estadual e federal. Nesse sentido, a 

representação positiva do bairro de convivência hormônica entre os imigrantes, criada e 

exposta ao longo da notícia, pode ser, relativamente, enganosa ou falsa. 

Ao final de F5, o enunciador aponta para outras duas notícias na mesma edição jornal, 

com a expressão “LEIA MAIS nas págs. B8 e B9”. Isto é, o “mesmo” assunto é focalizado em 

três notícias, que se complementam. No entanto, pelo fato de o objeto de nossa pesquisa ser 
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os haitianos no Brasil, não analisaremos a notícia da página B8, cujo foco são nigerianos e 

senegaleses em atuação no comércio de Guaianases, sem fazer qualquer referência aos 

imigrantes haitianos. 

 

F6 – Inglês, crioulo e francês são adotados em igrejas locais (Cotidiano, B9 – 20/09/2015) 

O foco principal de F6 são as igrejas no bairro Guaianases voltadas a imigrantes 

nigerianos, como se destaca no título, linha fina, resumo que encabeça a notícia e na legenda 

da foto. Apesar disso, há também referência aos haitianos, por exemplo, com “crioulo e 

francês”, línguas dos haitianos enfatizadas no título. Isto é, “crioulo e francês” são referências 

que implicam os sujeitos falantes de tais línguas, os haitianos.  

Em várias passagens de F6, nigerianos e haitianos parecem receber atenção similar do 

enunciador, com em: “A chegada principalmente de nigerianos e haitianos movimentou as 

igrejas evangélicas do distrito da periferia. Congregações tocadas por eles começam a se 

erguer em alguns pontos”. Aqui, o enunciador destaca ambos os grupos como 

“empreendedores religiosos” que erguem suas igrejas em pequenos espaços, a fim de 

receberem e atenderem os compatriotas. Com o uso de “movimentou”, verbo típico da esfera 

econômico-financeira, o enunciador atribui às “igrejas evangélicas” referidas um caráter de 

negócio. Trata-se de um caráter fortemente criticado hoje em dia na sociedade brasileira. 

Não só os estrangeiros “erguem” igrejas, mas também brasileiros: “Outras igrejas, de 

brasileiros, estão se adaptando e já fazem cerimônias totalmente em inglês, francês e crioulo”. 

Aqui, o termo “brasileiros” tem um uso subespecificado. Mas, inferimos do cotexto que seu 

referente são pastores evangélicos, considerando que nigerianos e haitianos se vinculam, 

sobretudo, às igrejas evangélicas. Implicitamente, o enunciador categoriza os 

brasileiros/pastores como pessoas também interessadas a agrupar os imigrantes em torno do 

seu discurso religioso e que, por isso, adaptam as cerimonias ao novo ambiente linguístico, ao 

mesmo tempo em que o fomenta. 

Como forma de disputar e atrair os imigrantes, exemplifica o enunciador a partir de 

sua “observação in loco”: “Pelas ruas, testemunhas de Jeová tentam arrebanhar imigrantes 

falando a língua deles”, estratégia sociolinguística que ajuda a atrair novos fieis. O uso do 

verbo “arrebanham”, escolhido pelo enunciador, é coerente à ideia de igreja, que considera, 

metaforicamente, os fieis como um “rebanho”, aliás, uma metáfora bíblica. 

Mais do que falarem a língua do outro, nas cerimônias ou nas ruas, os líderes das 

igrejas preparam materiais impressos nessas línguas – “Folhetos e livros com mensagens 
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bíblicas agora vêm em inglês e francês” –, intensificando, assim, sua estratégia 

sociolinguística. 

Pastores e outros lideres das igrejas agem estrategicamente, lançando mão de 

diferentes recursos, como revela, em forma de discurso relatado um desses líderes: 

“„Percebemos que Guaianases tem cada vez mais estrangeiros. Para recebê-los, criamos uma 

congregação em que todos falam inglês, outra em crioulo e francês‟, diz Ronaldo Agostinho, 

da Congregação Inglesa Leste.” Aqui, a Congregação Inglesa Leste “separa” os nigerianos 

dos haitianos, no sentido de criar cultos segundo suas línguas, a fim de obter êxito na proposta 

de “arrebanhar imigrantes”. 

Identificamos que, nessa notícia, a referência aos haitianos ocorre vinculada às línguas 

que usam, crioulo e francês, e não por suas manifestações religiosas ou outras. Isso podemos 

identificar no título e nos parágrafos em que há referência a eles ou a suas línguas. No 5º 

parágrafo, ocorrem “A chegada principalmente de nigerianos e haitianos”, em que o elemento 

“haitianos” é coqualificador do nome-núcleo “chegada”, e “eles”, em referência tanto a 

haitianos quanto a nigerianos.  

No 6º parágrafo, ocorre “francês e crioulo”, em referência às línguas dos haitianos, o 

que implica ativar interpretação na referencial os falantes dessas línguas.  

No 7º parágrafo, ocorrem “imigrantes”, em referência tanto a haitianos quanto a 

nigerianos, e “francês”, em referência à língua oficial e de ensino do Haiti e, portanto, em 

princípio, falada pelos haitianos.  

No 8º parágrafo, ocorrem “estrangeiros”, em referência tanto a haitianos quanto a 

nigerianos, e “francês e crioulo”, em referência similar à que ocorre no 6º parágrafo. 

O uso dessas expressões referenciais evidencia a restrição com que os haitianos são 

referidos e categorizados na notícia F6, recebendo, portanto, pouca atenção do enunciador. 

Diferente ocorre com relação aos nigerianos. Diante disso é que consideramos F6 uma notícia 

predominantemente sobre os nigerianos. 

As indicações são de que, à medida que os haitianos chegaram a São Paulo – 

independentemente se foram enviados pelo governo acreano –, eles se misturaram com 

nigerianos, a ponto de esses passarem a receber maior atenção discursiva do que os haitianos. 

Isso podemos notar especialmente em F5 e F6. Podemos atribuir essa atenção discursiva à 

capacidade de empreender dos nigerianos, o que pode implicar que eles, em geral, cheguem 

ao Brasil com mais dinheiro do que os haitianos. 
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F7 – Desemprego faz imigrantes regressarem a seus países (Primeira página – 11/10/2015) 

Trata-se de uma “chamada” sem ilustração das notícias F8 e F9, publicada na primeira 

página. Em comparação com as demais notícias da página, o grau de importância de F7 é 

médio, levando em conta, por exemplo, tamanho da fonte dos títulos, ilustração e distribuição 

das notícias na página. 

O foco de F7 é a crise econômica – real ou discursivamente criada por grande parte da 

imprensa – vivida no Brasil em 2015, que provocou desemprego. Entre os imigrantes, um dos 

grupos afetados são os haitianos, que “começaram a voltar a seus países ou buscar outros 

destinos, como o Canadá e os Estados Unidos”. Fazendo uso de referência quantitativa, 

destaca o enunciador em referência ao desemprego: “só o setor da construção civil fechou 385 

mil vagas formais nos últimos 12 meses. Entidades que apoiam estrangeiros dizem que os 

contratados neste ano [2015] serão um terço dos de 2014”. Essas informações, especialmente 

por se tratar de uma “chamada”, serão especificadas em F8 e F9. 

 

F8 – Desemprego inverte a rota de imigrantes (Mercado, A17 – 11/10/2015) 

Publicada no alto da primeira página do Caderno Mercado, numa página ímpar, 

página-anverso, a notícia, com título em negrito e fonte ampliada, recebe grande destaque. Ela 

divide a página com uma peça publicitária, que também recebe destaque, pois ocupa metade 

da página, espaço maior que o da notícia. 

No título, com o verbo “inverte”, o enunciador indica que os imigrantes se deslocavam 

em certa direção e “decidem” tomar rumo contrário, cujo motivo é subespecificado no título. 

O motivo para tal decisão é especificado na linha fina – “Maior procura de vaga por parte de 

brasileiros eleva concorrência e já faz estrangeiros voltarem a seu país natal” –, embora essa 

especificação talvez seja apenas uma parte do motivo. Também, é na linha fina que o 

enunciador explicita o foco da notícia. 

No que tange à referenciação, o enunciado “não consegue enviar nada para a família, 

principalmente depois que o dólar disparou” exige do enunciatário ativar conhecimentos de 

mundo relativos ao câmbio do dólar no Brasil e que o envio de remessas para o exterior 

submete-se à taxação da moeda estadunidense. Isto é, com a alta do dólar – que, em janeiro de 

2015, estava na casa de R$ 2,60, no dia 1º de outubro do mesmo ano chegou a R$ 4,00 –, se 

em janeiro, com R$ 500,00, por exemplo, os haitianos poderiam fazer chegar a seus familiares 

cerca de US$ 192,00, ou, em outubro, com os mesmos R$ 500,00, eles faziam chegar ao Haiti 

apenas US$ 125,00. Isto é, com a alta do dólar se tornou mais difícil pagar as dívidas 

contraídas para a viagem (como expusemos no capítulo 1) ou ajudar a família no Haiti. 
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Na linha fina, o enunciador explicita que “a inversão da rota” (nominalização da 

expressão “inverte a rota” do título) dos imigrantes é “voltarem a seu país natal”, e o motivo 

para tanto é o fato de passar a existir “Maior procura de vaga por parte de brasileiros”, a qual 

“eleva concorrência” pela oferta de trabalho. Há, aqui, subespecificação do termo “vaga”, que 

pode ser preenchida por inferências contextuais, isto é, sabe-se que os imigrantes estão no 

Brasil em busca de uma vaga de trabalho. E o uso de “Maior procura de vaga por parte de 

brasileiros” pressupõe que esses estão ficando desempregados, daí o termo “Desemprego” do 

título refere-se ao “desemprego de brasileiros”. Ou seja, o desemprego de brasileiros 

provocou a inversão de rota dos imigrantes, a volta a seu país natal. 

Mas o desemprego não é apenas de brasileiros, e sim também de imigrantes, como 

sugere o resumo que encabeça a notícia: “Entidades dizem que número de contratados em SP 

neste ano será cerca de um terço do que foi no ano passado”. Aqui, há subespecificação no 

uso da expressão “número de contratados em SP”, que pode referir tanto a apenas brasileiros 

ou apenas imigrantes, quanto aos dois grupos conjuntamente. Sua identificação referencial se 

dará por inferências prospectivas, lendo F8. Há também subespecificação no uso do termo 

“Entidades”, cuja referência será especificada ao longo da notícia. 

Vemos, portanto, que, no título, linha fina e resumo, concentram-se questões de ordem 

da referenciação relevantes. Trata-se de um trabalho cognitivo que cabe ao enunciatário 

realizar com êxito para que a notícia – como texto de um evento social que é –, cumpra a 

prática social a ela conferida pelo enunciador, dentro da estrutura social do jornalismo. 

No 1º parágrafo também há questões de ordem da referenciação relevantes. O 

enunciador “repete”, especificando, o que havia referido no título e na linha fina, e também 

acrescentando informações referenciais. Por exemplo, a expressão “A situação econômica” 

(no 1º parágrafo) se soma a “Maior procura de vaga por parte de brasileiros” como causa da 

“elevação da concorrência” e da “inversão da rota dos imigrantes”. O termo “imigrantes” 

usado no título são “imigrantes que tentavam refazer a vida no Brasil” usado no 1º parágrafo. 

Esses imigrantes, diferente do que foi explicitado na linha fina, não apenas começaram “a 

voltar a seus países”, mas também a “procurar outros destinos, como Canadá e EUA”. Ou 

seja, o 1º parágrafo se soma às partes anteriores no sentido de explicar ao enunciatário as 

questões-chave do gênero notícia: o que, quem, onde, quando, como. 

O fato de os imigrantes começarem a voltar a seus países ou a migrarem para outros 

devido à diminuição da oferta de trabalho é a prova cabal de que o objetivo primeiro de 

migrarem para o Brasil é a busca por trabalho. 
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O título pode ser entendido como fato. Mas ele tem algo de opinativo, e assim parece 

ser tratado pelo enunciador ao longo da notícia, na qual, a exemplo de D1, D3a D8, E3 e E6b, 

são importantes as referências quantitativas, especialmente “copiadas” de instituições 

consideradas confiáveis pelo enunciador. Esse caráter de confiabilidade indica a criação de 

uma representação positiva das instituições. Entre o título e essas referências existe a relação 

típica de opinião–argumentos. Isto é, o enunciador usa tais referências como uma espécie de 

argumento de autoridade a fim de sustentar que os imigrantes inverteram sua rota.  

Tais referências compõem vários parágrafos, permeando toda a notícia. Destacamos 

essas referências em negrito a seguir. Por exemplo, no 2º parágrafo, “Dados da Missão Paz 

de São Paulo [...] mostram que neste ano, até setembro, havia 1.239 contratados, número 

68% menor que o do período em 2014.”  

No 3º parágrafo: “Nas feiras que reúnem empregadores, às terças e quintas, o número 

de postos oferecidos despencou. O padre Paolo Parise, que dirige o Centro de Estudos 

Migratórios, diz que neste ano o número de contratados deve chegar a 30% dos de 2014”. A 

referência aqui aos dias da semana em que ocorrem as feiras é uma informação dada também 

no item Rei do Glicério de E2 e em E6b. 

No 4º parágrafo: “Grande parte dos entrevistados, com destaque para haitianos e 

africanos, buscou um lugar na construção civil, um setor que nos últimos 12 meses fechou 

385 mil vagas formais, mais de um terço de todos os empregos encerrados no país no 

mesmo período, segundo dados do Caged.” 

No 11º parágrafo: “em 2010, [...] o PIB do Brasil crescia 7,6% e o desemprego era 

6,7% pela pesquisa PME do IBGE, que abrange as seis principais regiões metropolitanas.” 

No 12º parágrafo: “Cinco anos depois, o desemprego foi de 7,6% em agosto (dado 

mais recente da mesma pesquisa) e o PIB deve cair 3%.” 

No 13º parágrafo: “Estrangeiros qualificados também são afetados, diz Rene Ramos, 

sócio da empresa de imigração corporativa Emdoc. Com mais brasileiros sem vaga, 

empregadores hesitam antes de contratar um europeu, afirma ele.” 

No 14º parágrafo: “Segundo dados da Rais, do Ministério do Trabalho, a contratação 

de estrangeiros, que chegou a crescer cerca de 20% entre os finais de 2012 e 2013, ficou 

praticamente estável em 2014. Os dados para este ano só serão divulgados no ano que vem.” 

Percebemos que não só as referências quantitativas são usadas como argumentos para 

sustentar a “opinião do título”, mas também as vozes das instituições “fornecedoras” desses 

dados. A importância dessas instituições é explicitada no resumo que encabeça a notícia, em 

que o enunciador as refere como “Entidades”, termo de referência subespecificada, que é 
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especificada ao longo da notícia. São elas: “Missão Paz de São Paulo”; “O padre Paolo Parisi, 

que dirige o Centro de Estudos Migratórios”; Ministério do Trabalho, responsável pela 

“Caged” e pela “Rais”; e o “IBGE”. 

Além dessas instituições, vozes de outros atores sociais são igualmente importantes na 

construção da notícia, a saber: “O eletricista haitiano Pierre”, no 5º parágrafo; “o soldador 

Joseph Levitique”, no 6º parágrafo; “Marcelo Haydu, um dos fundadores do Adus (Instituto 

de Reintegração do Refugiado)”, no 8º parágrafo; “O haitiano Charles Macantonie”, no 9º 

parágrafo; “o senegalês Pape Embaye”, no 10º parágrafo; e “Rene Ramos, sócio da empresa 

de imigração corporativa Emdoc”, no 13º parágrafo. 

Nessas vozes de instituições e atores sociais, às vezes outros atores são referidos com 

relevância, por exemplo, “Grande parte dos entrevistados, com destaque para haitianos e 

africanos”, no 4º parágrafo; “Mesmo os que estão empregados”, no 6º parágrafo 

O enunciador não cita apenas instituições e pessoas como argumentos, mas também 

documentos, a saber: “Caged”; “pesquisa do PME do IBGE”, que pressupõe publicação de 

um relatório, que fora consultado pelo enunciador; e “Rais, do Ministério do Trabalho”. Isto 

é, há em F8 recontextualização desses documentos. 

Os diferentes discursos que o enunciador “copia” de diferentes atores sociais apontam 

para uma mistura de gêneros em F8. A saber: entrevistas, depoimentos e falas da ideologia do 

cotidiano ou de esferas sociais. Podemos enumerá-los: “Dados da Missão Paz de São Paulo”, 

“o padre Paolo Parise [...] diz”, “dados do Caged”, “diz Marcelo Haydu”, “haitiano Charles 

Macantonie [...] diz”, “afirma o senegalês Pape Embaye”, “pesquisa do PME do IBGE”, “diz 

Rene Ramos, sócio da empresa de imigração corporativa Emdoc” e “dados da Rais, do 

Ministério do Trabalho”,  

Ainda quanto à referenciação, o enunciador dispensa a especificação das siglas Caged, 

PIB, PME, IBGE e Rais, isto é, não fornece sues significados por extenso, mas faz diferente 

com o nome “Adus” ou “Missão Paz”. Isso mostra que o enunciador pressupõe que as 

primeiras são conhecidas do enunciatário, enquanto as últimas são desconhecidas. Tal como 

em F8, “Adus” é especificada em F5 e “Missão Paz”, especificada em E5, E6b e E7, por 

exemplo. 

Quanto à foto, ela explicita a procura por trabalho dos imigrantes, como destaca sua 

legenda: “Imigrantes consultam vagas e aguardam por entrevista de emprego na Missão Paz, 

na região do Glicério, centro de SP”. Seu conteúdo reitera a condição de desempregados de 

parte dos haitianos, exposta na parte linguística de F8. 
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F9 – Estrutura de apoio dá fôlego a refugiados (Mercado, A19 – 11/10/2015) 

Essa notícia recebe destaque por ocupar quase metade da página e ser publicada no 

alto de uma página ímpar, com título em negrito e fonte ampliada, e duas fotos. Seu foco é a 

relação da diminuição da oferta de trabalho com a oferta de cursos aos imigrantes, a fim de 

ajudá-los a se inserem no mercado de trabalho.  

Embora em F9 os imigrantes refugiados tenham maior destaque do que os haitianos, 

sua análise nos ajuda a compreender tanto o tratamento discursivo dedicado a esses nas 

notícias do corpus como sua realidade em relação ao desemprego, fenômeno vivido no Brasil 

em 2015 e referido em várias notícias do „momento F”. 

O enunciador constrói o título usando mais de um caso de subespecificação 

referencial. São as expressões “Estrutura de apoio” e “fôlego”, que serão especificadas pelo 

nome “instituições” e o verbo “qualificam” na linha fina – “Instituições qualificam para 

mercado de trabalho, mas falta de vagas também já começa a afetar colocação” –, assim como 

pelo nome “Casa de Passagem Terra Nova” no 1º parágrafo e “cursos técnicos e aulas de 

português” no 2º parágrafo. Por relações intradiscursivas (especialmente de ordem 

inferencial), identificamos que a “estrutura de apoio” são os cursos e aulas oferecidos pelas 

“instituições” e que “fôlego” é uma metáfora da qualificação contida no verbo “qualificam”. 

No processo emprego–desemprego, mais forte do que a “estrutura de apoio” e a 

qualificação recebida pelos imigrantes são os fatores econômicos. Isso fica evidente com a 

construção linguística escolhida pelo enunciador: “mas falta de vagas também já começa a 

afetar colocação” na linha fina e “Imigrantes econômicos, porém, não conseguem progredir” 

no resumo que encabeça a notícia. Ou seja, as conjunções adversativas “mas” e “porém” 

tornam a predicação posposta preponderante na realidade vivida pelos imigrantes. 

Outro caso de subespecificação no título é o termo “refugiados”, que envolve, 

equivocadamente, também os haitianos. Por isso, no lugar de “refugiados” deveria usar 

“imigrantes” ou “estrangeiros”. Essa mudança se justifica, pois, considerando a construção da 

notícia, o enunciador deixa de referir aos haitianos como “refugiados”. 

Essa notícia dialoga de forma direta com F8 – aliás, é F9 considerada continuação de 

F8 –, especialmente pela construção do 1º parágrafo, em que se estabelece implicitamente 

comparação entre refugiados e haitianos: “A situação do imigrante que busca emprego é um 

pouco melhor para os refugiados, que saem de seus países em razão de alguma violação de 

direitos”. Aqui, a segunda parte do enunciado é uma explicação do termo “refugiados”, com a 

qual o enunciador expõe a representação que tem do enunciatário, de sujeito desconhecedor 

da terminologia relativa à migração humana em geral. 
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Para sustentar que os refugiados estão numa situação melhor, o enunciador usa, em 

forma de discurso indireto, a voz de José Roberto Mariano, coordenador da Casa de Passagem 

Terra Nova, que “diz que ainda não sente resistência para inserir esses estrangeiros 

[refugiados] no mercado de trabalho”. No entanto, o enunciador mostra, por exemplificação, 

que a realidade é outra. Por exemplo, “a angolana Nsukaa Paulina, 45, refugiada política que 

chegou ao Brasil em maio, não conseguiu emprego mesmo após várias entrevistas.”  

Consonante à voz de N. Paulina, o enunciador privilegia também uma voz conflitante 

à de J. R. Mariano, já destacada, embora por subespecificação, no resumo que encabeça a 

notícia: “para professora, é falso dizer que Brasil é acolhedor”. Essa voz será especificada no 

3º parágrafo: “Para a professora Zilda Iokoi, do Diversitas (Núcleo de Estudos das 

Diversidades, Intolerâncias e Conflitos), da USP, a ideia do Brasil como acolhedor para 

imigrantes – independentemente do motivo que os tenha levado a imigrar – é falsa. „Só se cria 

uma aura em torno dos imigrantes se eles têm ascensão social.‟”. Trata-se de uma voz que se 

caracteriza como argumento de autoridade, no sentido de conferir uma visão crítica ao 

discurso de que os imigrantes são em recebidos no Brasil. Assim, as ajudas que recebem são 

paliativas e não permitem à maioria deles reconstruir suas vidas. 

No item Esperança, ao qual se vincula uma das fotos de F9, focaliza-se a camaronesa 

Nyukang Mirabel Bejacha, que pertence ao grupo de refugiados. Por causa dessa 

classificação, não analisaremos esse item. 

O item Abatimento tem como foco o sentimento do haitiano Vilner Guervil, de 44 

anos, de abatimento e vontade de deixar o país. Ele havia chegado ao Brasil há um ano e dois 

meses e naquele momento estava desempregado. Segundo o enunciador, “Guervil foi uma das 

pessoas atingidas por tiros no início de agosto, enquanto estava em um cyber café, na região 

central de São Paulo, quando um atirador em um carro atacou imigrantes”. Trata-se de um 

breve relato que estabelece relações interdiscursivas com F1 e F2, embora nessas notícias não 

se usa o nome de V. Guervil. Ao fazer esse relato, o enunciador recontextualiza em F9 partes 

de F1 e F2, de modo o discurso jornalístico ser fonte para o próprio discurso jornalístico. 

O sentimento de abatimento explicitado no título decorre da agressão recebida e do 

fato de estar desempregado, como informa o enunciador, em forma de discurso indireto e 

discurso relatado, recontextualizando a voz de V. Guervil: “Abatido, ele, que continua com a 

bala alojada no quadril, conta que a soma da aversão a estrangeiros com a falta de 

oportunidades profissionais alimenta a vontade de deixar o país. „Quero ir para a Guiana 

Francesa ou qualquer outro local‟, diz”. Decididamente, V. Guervil quer deixar o Brasil, 

independente para qual país vá. Ao contrário da representação imaginária de o Brasil ser um 
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país acolhedor onde poderia – como revelam vários haitianos noutras notícias – realizar o 

sonho de refazer a vida, V. Guervil sentiu no corpo a aversão de brasileiros a imigrantes 

negros, pobres, desconhecedores da língua portuguesa e, em geral, de baixa escolaridade. 

Uma aversão que se soma ao desemprego, que os tornam sem condições de pagarem aluguel e 

dependentes de compatriotas ou instituições que os acolham para além da ajuda inicial. No 

aspecto do desemprego, o caso de V. Guervil exemplifica, em parte, o que fora noticiado em 

F7 e F8, estabelecendo relações interdiscursivas com essas notícias. 

Acima, com a predicação “continua com a bala alojada no quadril”, o enunciador 

estabelece relação interdiscursiva com F1, em que se noticiou, naquele contexto, que, dos seis 

haitianos atingidos, quatro continuavam com balas alojadas no corpo e passariam por novos 

exames nos dias subsequentes, para saberem se os projéteis seriam retirados. Um desses 

haitianos é V. Guervil, embora não tenha sido referido como tal em F1. 

Liga-se diretamente ao item Abatimento a foto maior de F9, que mostra V. Guervil em 

frente da igreja/paróquia que abriga os imigrantes em São Paulo. Sua expressão facial revela o 

sentimento de abatimento decorrente da agressão e do desemprego, apesar de seu olhar direto 

para a câmara mostrar firmeza e altivez. A cruz na parede às suas costas simboliza, 

coerentemente, as dificuldades e rejeição vividas por V. Guervil. São “pesos de uma cruz” 

encontrados no contexto brasileiro de um pseudo-acolhimento. Por ironia, essa representação 

ocorre em frente da igreja Nossa Senhora da Paz, onde o padre P. Parise e sua equipe acolhem 

os imigrantes e amenizam seus sofrimentos, procurando dar suporte e direcionamento no 

mercado de trabalho, como mostram, por exemplo, as notícias E5, E7 e E8.  

Sua legenda – “O haitiano Vilner Guervil, desempregado há 4 meses” – revela que o 

sonho de recomeçar a vida no Brasil se tornou irreal com crescimento do  desemprego no 

país. Isto é, a representação imaginária que houvera criado do Brasil não se tornou real. Ao 

mesmo tempo, criou-se na mente de V. Guervil – e de tantos outros haitianos – a 

representação real de um país cujo povo é preconceituoso e rejeita imigrantes negros, pobres, 

desconhecedores da língua portuguesa e de baixa escolaridade. 

Voltando à voz da professora Zilda Iokoi, do Diversitas, percebemos que a realidade 

vivida no Brasil pela angolana N. Paulina e o haitiano V. Guervil são fatos concretos e, 

portanto, fortes, que sustentam a voz opinativa e de avaliação da professora, explicitada no 

resumo que encabeça a notícia e no 3º parágrafo. Isto é, a voz da professora é mais forte do 

que a voz de J. R. Mariano, coordenador da Casa de Passagem Terra Nova. E o enunciador se 

mostra interessado em enfatizar a voz preponderante, haja vista o box com a voz de Zilda 

Iokoi: “só se cria uma aura em torno dos imigrantes se eles têm ascensão social”. Vejamos 
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que nem N. Paulina nem V. Guervil obtiveram essa ascensão, embora a tenham buscado, com 

sua vontade, seu trabalho, suas forças físicas e, podemos dizer, psicológicas. 

 

F10 – Mercado formal adiciona imigrantes em 2015 (Mercado, A18 – 16/10/2015) 

Publicada numa página par, página-verso, F10 recebe destaque entre as demais 

notícias que compõem a página, pois é publicada no alto da página e tem o título em negrito, 

com fonte em tamanho médio. O foco de F10 é o salto positivo de imigrantes, contratados no 

mercado formal em 2015, entre os quais haitianos e senegaleses são o maior número. 

O enunciador, no título, faz referência, por subespecificação, aos sujeitos sobre os 

quais noticiará: trabalhadores, naturais de diferentes países, e empregadores que empregar 

trabalhadores mediante registro formal. Com “Mercado formal”, o enunciador exclui de F10 

empregadores e imigrantes que atuam no mercado informal (sem registro), realizando, assim, 

uma referenciação restritiva, porque inclui um grupo de sujeito e exclui outro, segundo o tipo 

de vínculo empregatício existente entre eles. Com “imigrantes”, o enunciador refere a todo 

imigrante, por exemplo, os refugiados, realizando, assim, uma referenciação ampla/genérica. 

Dados quantitativos são referências importantes na construção da notícia, como 

destaca o enunciador no 1º parágrafo: “O saldo de contratações de estrangeiros no mercado 

formal de trabalho foi positivo em 8.165 vagas no primeiro semestre deste ano, de acordo com 

levantamento feito pelo OBMigra (Observatório das Migrações Internacionais, da UnB).” 

Aqui, o enunciador enfatiza de quem ele “copia” tais dados, pois quanto mais séria e confiável 

parecer para o enunciatário a instituição
309

 fornecedora dos dados, mais credibilidade terá o 

discurso que se constrói com a notícia, isto é, mais verdadeiro e convincente será o conteúdo 

noticiado. Ao usar UnB, o enunciador pressupõe que o enunciatário saiba seu significado, isto 

é, revela que tem uma representação imaginária de um cidadão familiarizado com o tal sigla. 

Ao contrário, revela o enunciador sobre a sigla OBMigra. 

A expressão “saldo de contratações” é especificada no 2º parágrafo, caracterizando-se 

como “prova” de que, de fato, ocorreu o preenchimento de 8.165 vagas: “foram 11.011 

admissões e 2.846 demissões de trabalhadores de outras nacionalidades”, dados também 

“copiados” do levantamento do OBMigra. 

                                    
309

 O OBMigra – abrigado no Laboratório de Estudos sobre as Migrações Internacionais (LAEMI) – foi 

instituído a partir de um termo de cooperação entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e a Universidade de Brasília (UnB), por meio do Centro de Pesquisa 

e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC) do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da mesma universidade, 

segundo informações disponível em <http://www.ceppac.unb.br/laboratorios/laemi>. Acesso em: 02 maio 

2016. 
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Numa espécie de explicação desses dados, o enunciador usa, no 2º, 3º e 4º parágrafos, 

a voz de Leonardo Cavalcanti, o coordenador do centro de estudos ao qual se vincula o 

OBMigra, mesclando o uso do discurso relatado com o do discurso indireto:  

a) “Haitianos e senegaleses são os mais numerosos”, entre os admitidos e demitidos; 

b) “„As contratações aconteceram principalmente no Sul do país, onde a taxa de 

desemprego é mais baixa do que em outras regiões.‟”; 

c) “A maioria dos estrangeiros encontra vagas no fim da cadeia produtiva de 

agronegócios, especialmente em frigoríficos e no abate de aves e suínos”. 

Ao citar dados do levantamento do OBMigra e a voz do coordenador do centro de 

estudos, inclusive mencionando seu vínculo com a Universidade de Brasília (UnB), o 

enunciador cria uma representação de que OBMigra e coordenador são atores sociais que 

atuam socialmente de forma confiável, agindo de modo a incutir essa representação na mente 

do enunciatário, que poderá ou não aceitar tal inculcação. 

Após analisarmos o discurso construído em F10 com esses dados quantitativos e a voz 

de L. Cavalcanti, o título da notícia passa a ser lido de um modo um pouco diferente. Ele 

ganha um caráter opinativo, como se o enunciador estivesse expressando um ponto de vista 

que necessitasse ser provado com argumentos ao enunciatário, sem, porém, transformar a 

notícia em texto opinativo. 

Reiterando essa relação entre título e “argumentos”, o enunciador usa a voz 

empresarial, que se soma à voz de L. Cavalcanti e aos dados quantitativos. Assim, criando um 

diálogo intradiscursivo explícito, destaca o enunciador em forma de discurso indireto: “Esse 

setor ainda cresce porque cerca de um terço da produção é exportada, diz Francisco Turra, 

presidente-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal”. Aqui, o termo “Esse 

setor” retoma “fim da cadeia produtiva de agronegócios, especialmente em frigoríficos e no 

abate de aves e suínos”, recontextualização da voz de L. Cavalcanti em forma de discurso 

indireto. Vejamos que, segundo a voz de F. Turra, o desemprego noticiado, por exemplo, em 

F7, F8 e F9 não foi maior porque parte da produção brasileira é exportada. Isto é, F10 

estabelece relação interdiscursiva e recontextualiza partes dessas notícias no sentido de 

justificar, em parte, a oferta de trabalho que se contrapõe às demissões de imigrantes. 

Num breve relato histórico, o enunciador especifica algo mais da atividade laboral dos 

imigrantes, no 6º parágrafo: “Os migrantes começaram a ser empregados há quatro anos, 

exercendo as atividades no „piso de fábrica‟ dos abatedouros, afirma [Turra].” Aqui, é o relato 

histórico como parte da notícia, realizando, assim, a mistura de gêneros.  
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Outra voz empresarial importante na construção da notícia é a de Ciliomar Tortola, 

inserida no 7º parágrafo em forma de discurso indireto: “O tempo de adaptação à rotina do 

trabalho é igual ao dos brasileiros, diz Ciliomar Tortola, diretor do grupo GT-Foods, um 

conglomerado especializado em carne de aves.” Aqui, ao revelar a avaliação de que haitianos 

e brasileiros possuem a mesma característica de adaptação à rotina de trabalho, o enunciador 

revela que C. Tortola agrupa-os sob a mesma categoria. Essa semelhança, porém, sob um 

olhar crítico, é apenas um ponto de vista usado na construção da notícia, sem necessariamente 

corresponder ao real ponto de vista de C. Tortola. Ao mesmo tempo, o enunciador, 

juntamente com C. Tortola, cria uma representação positiva dos trabalhadores haitianos, o que 

pode levar outros empresários a contratá-los. Nesse sentido, o enunciador atua tanto a favor 

do grupo GT-Foods quanto dos haitianos em geral, na perspectiva de que estarem empregados 

sempre lhes é positivo, independente do salário recebido. Também, com a especificação “um 

conglomerado especializado em carne de aves”, o enunciador mostra a representação que tem 

do enunciatário: sujeito desconhecedor do que seja o grupo GT-Foods. 

Retomando “grupo GT-Foods” com o termo “empresa”, o enunciador especifica no 8º 

parágrafo informações relativas à contratação dos imigrantes. Para tanto, usa especialmente 

referências quantitativas: “A empresa, que faturou R$ 1,4 bilhão em 2014, emprega 605 

trabalhadores haitianos, que representam 6,4% de um quadro de funcionários de 9.500 

pessoas”. Ao destacar a quantidade de trabalhadores haitianos contratados pelo grupo GT-

Foods, o enunciador atua discursivamente a favor do grupo e se mostra a seu serviço, 

especialmente no sentido de mostrar ao enunciatário que se se trata de uma empresa que 

acolhe os imigrantes e contribui de forma direta para a reconstrução de suas vidas no Brasil. 

Isto é, o enunciador cria uma representação positiva da empresa e contribui para que ela seja 

incutida na mente do enunciatário. 

Fazendo referência indiretamente aos trabalhadores brasileiros, de sua região em 

especial, C. Tortola destaca sobre os haitianos no 9º parágrafo: ““Nós os contratamos por falta 

de mão de obra nacional, mesmo.‟”. Ou seja, os haitianos são contratados para preencher o 

vazio que há de mão de obra brasileira. Prossegue C. Tortola avaliando-os: “„Os haitianos 

saíram de uma situação precária e, ao conseguir uma oportunidade em uma empresa, se 

dedicam bastante. Não estão aqui para brincar, mas para trabalhar e sobreviver.‟”. Aqui, C. 

Tortola revela por que, de fato, contratar os imigrantes: porque dedicam todas as suas forças 

ao trabalho e produzem muito. Simultaneamente, avalia, de forma implícita, os trabalhadores 

brasileiros: sujeitos que “brincam” no trabalho e produzem pouco. Na voz de C. Tortola, há 

uma representação positiva dos haitianos e uma representação negativa dos brasileiros.  
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Ao mesmo tempo, a voz de C. Tortola, recontextualizada em F10, permite ao 

enunciatário classificar C. Tortola e o grupo GT-Foods como atores sociais que exploram os 

empregados e se beneficiam indevidamente, embora de forma legal, dos haitianos e de sua 

vulnerabilidade, aproveitando da “situação precária” de que saíram e em que se mantém no 

Brasil. Trata-se, na verdade, de uma representação negativa de C. Tortola e do grupo GT-

Foods, que poderá ter sido incutida na mente do enunciatário. 

Os dados quantitativos destacados a partir da voz de L. Cavalcanti são também 

destacados no gráfico que compõe a notícia, intitulado Carteira assinada Contratação de 

estrangeiros, cuja fonte é o OBMigra, ao qual se vincula L. Cavalcanti. Esses dados 

contribuem diretamente para o enunciador criar a representação de que, no Brasil, empresas e 

empresários, de fato, acolhem e empregam os imigrantes, especialmente haitianos e 

senegaleses, como revela a voz L. Cavalcanti na parte linguística de F10. Quanto às 

demissões ocorridas nos períodos – ano de 2014 e primeiro semestre de 2015 –, elas são 

representadas como parte da relação emprego–desemprego, processo socialmente tido como 

natural ao meio empresarial. Em nenhuma passagem de F10, o enunciador sugere que tais 

demissões foram demais ou são problema na vida dos imigrantes no Brasil. Essa visão de que 

as demissões são algo natural contribui para a representação positiva das empresas e 

empresários citados na notícia, e para as empresas em geral, contrapondo-se à representação 

negativa de C. Tortola e do grupo GT-Foods identificada anteriormente. 

Mais uma vez como forma de reiterar essa representação positiva, destaca-se no 

gráfico: “Total no mercado formal no fim do 1º sem. 2015: 164.147” estrangeiros empregados 

com carteira assinada. 

Por fim, em diálogo com F7, F8 e F9, nas quais se enfatizam o desemprego e a falta de 

oferta de trabalho, o foco de F10 se contrapõe às notícias anteriores. 

 

F11 – Haitiano morre após ser atacado por grupo em Santa Catarina (Cotidiano, B4 – 

21/10/2015) 

Publicada numa página par, página-verso, F11 divide a página com outras quatro 

notícias e é uma das notícias que recebe menor destaque. Seu foco é a morte de um haitiano 

em Navegantes (SC). 

No 1º parágrafo, o enunciador informa o conteúdo principal de F11: “O haitiano 

Fetiere Sterlin, 33, que morava em Navegantes (a 78 km de Florianópolis), morreu após ser 

atacado no sábado (17)”. Aqui, com a predicação “a 78 km de Florianópolis”, inserida entre 
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parênteses, o enunciador revela a representação que tem do enunciatário, sujeito que 

desconhece a distância entre as duas cidades. 

No 2º parágrafo, o enunciador especifica como morreu F. Sterlin: “Ele foi espancado 

com pedaços de ferro e levou dezenas de facadas no peito.” 

Também especificando as condições da morte de F. Sterlin, o enunciador revela no 3º 

parágrafo: “Os agressores teriam chamado Sterlin de “macici” (homossexual, em crioulo). O 

grupo ainda levou o celular da vítima.” E mesclando o uso do discurso relatado com o 

indireto, o enunciador especifica ainda mais as condições da morte, no 4º parágrafo: “Para a 

Associação de Haitianos de Navegantes, trata-se de um crime de ódio. „Macici é a única 

palavra que eles [brasileiros] aprendem‟, diz João Edson Fagundes, diretor da associação. Ele 

afirma que o grupo que atacou Sterlin era composto por dez jovens entre 16 e 19 anos. 

Ninguém foi preso ainda.” 

Observamos que o enunciador, à medida que constrói a F11, torna cada vez mais 

específica a referência à morte de F. Sterlin, no sentido de direcionar a causa para o crime de 

ódio, preconceito e xenofobia. Com isso, o enunciador cria uma representação negativa dos 

agressores, não só por terem matado uma pessoa, ou um imigrante haitiano, mas também 

pelas razões da morte, aparentemente não ser outra, senão o ódio e o preconceito. 

O enunciador conclui a notícia sobre a companheira do haitiano morto: “Sterlin estava 

com a sua companheira, a brasileira Vanessa Nery Pantoja, 27, que conta ter sido atacada por 

apenas um dos agressores.” 

Ao longo da notícia, fica evidente que foi o grupo “composto por dez jovens entre 16 e 

19 anos” é que matou F. Sterlin. No entanto, esses não são referidos como assassinos, e sim 

como “agressores”, tanto na voz do enunciador, quanto na voz de V. N. Pantoja, ou como “o 

grupo que atacou”, na voz de J. E. Fagundes. Com a referenciação empregada, o enunciador 

faz referência ao crime usando eufemismos. 

 

F12 – Protesto (Cotidiano, B9 – 02/11/2015) 

Esta notícia é publicada numa página ímpar, página-anverso, o que a coloca à primeira 

vista do leitor que folheia o jornal. Mas esse destaque é, em parte, diminuído pelo restante da 

página, ocupada também por duas notícias com maior destaque do que F12 e por uma peça 

publicitaria, que ocupa toda a metade inferior da página, em cores fortes e chamativas. 

F12 consiste apenas de uma foto e sua legenda: “Refugiados e imigrantes fazem ato na 

av. Paulista, que estava fechada para carros, contra a morte de um haitiano foi linchado em 

Santa Catarina em 17.out”. Aqui, inferimos que a referência a haitiano diz respeito a F. 
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Sterlin, agredido e morto em Navegantes, Santa Catarina, cuja morte é noticiada em F11. Isto 

é, F12 estabelece relações interdiscursivas importantes com F11, inclusive para sua 

construção referencial. 

Também na legenda, o enunciador informa da presença de “refugiados e imigrantes”, 

muito provavelmente haitianos, unidos na manifestação contra a agressão e contra, pelo que 

podemos ler na imagem focalizada na foto, contra o “racismo e a xenofobia”. 

A foto mostra um pequeno grupo de estrangeiros caminhando na avenida Paulista, 

com megafone e faixa com dizeres contra a rejeição que sofrem refugiados e imigrantes 

pobres, negros e de baixa escolaridade no Brasil. Isso inferimos ser considerando o contexto 

sociocultural em que esses estrangeiros se inserem. Ao informar sobre a manifestação, o 

enunciador possibilita criar uma representação dos imigrantes como pessoas que lutam pelos 

seus direitos – direitos humanos – de estarem no Brasil, sem serem vítimas de ódio, 

preconceito, xenofobia. 

 

F13 – Permanência (Primeira página – 12/11/2015) 

Trata-se de uma “chamada” da notícia F14. A foto, em tamanho grande, publicada no 

centro da primeira página do jornal indica se tratar de um das principais assuntos do dia. A 

foto destaca um imigrante haitiano no ambiente de trabalho, como identifica parte da legenda: 

“O haitiano Gabriel Lesli, 37, na confeitaria onde trabalha em São Paulo”. Embora seu olhar 

esteja direcionado para a câmera, sua expressão facial é de compenetração na atividade 

laboral, transmitindo a sensação de que G. Lesli se cuida para se manter empregado. 

Outra parte da legenda chama a atenção para o foco principal de F14: “governo 

concederá residência permanente a 44 mil imigrantes do país caribenho que, com essa 

mudança, poderão ter documentos definitivos”. Isto é, enquanto a foto de F13 enfatiza o 

trabalhador haitiano no espaço de trabalho, sua legenda enfatiza a concessão de residência 

permanente aos haitianos no Brasil. São dois focos aparentemente distintos, mas que, na 

verdade, se complementam. 

 

F14 – Brasil dá permanência a 44 mil haitianos (Mundo, A14 – 12/11/2015) 

Embora publicada numa página par, página-verso, a notícia recebe grande destaque, 

pois ocupa quase toda a página, exceto um ¼ da página, em que há uma peça publicitária. O 

título em negrito e fonte bastante ampliada, juntamente com uma foto grande, um mapa e um 

gráfico, contribuem para o destaque visual da notícia. 
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Entre o título e a linha fina – “Imigrantes do país que solicitaram refúgio entre 2011 e 

julho deste ano [2015] receberão status de residente permanente” – há uma relação 

bidirecional relativa à inferenciação. Isto é, a expressão “Imigrantes do país” ativa inferências 

do termo “haitianos” do título fazendo identificar seu sentido como “imigrantes do Haiti”. 

Também, na linha fina, construída na forma passiva, a forma linguística do agente é omitida, 

mas, sem problemas de interpretação, pois seu referente já fora explicitado no título e 

identificado pelo enunciatário, de modo a elipse ser facilmente preenchida.  

Por outro lado, informações explicitadas na linha fina preenchem expressões 

subespecificadas do título. Isto é, a expressão “44 mil haitianos” do título refere-se a 

“Imigrantes [...] que solicitaram refúgio entre 2011 e julho deste ano [2015]”. Aqui, há 

também subespecificação no uso de “deste ano”, o que pode ser preenchido por inferências 

contextuais, especificamente pela data de publicação da notícia. Também, a expressão “dá 

permanência” do título torna-se mais clara ao enunciatário pela informação contida na linha 

fina: “status de residente permanente”. 

Uma diferença entre título e linha fina, mas que não se contradiz à relação bidirecional 

que identificamos anteriormente, é quanto ao uso da voz ativa no título e o da voz passiva na 

linha fina. Com essa construção, o enunciador ora topicaliza/enfatiza o Brasil (o governo 

federal), ora topicaliza os imigrantes haitianos. E topicalização significa que a informação 

noticiada é sobre o elemento topicalizado. De um modo ou de outro, o governo federal é o 

ator social que concede algo a alguém – ele é o agente. 

Uma questão importante explicitada na linha fina é o fato de tal concessão ser aos 

haitianos “que solicitaram refúgio”, os quais chegaram por via terrestre, especialmente ao 

Acre e ao Amazonas. Essa questão será especificada no 6º, 7º e 8º paragrafo, em 

contraposição aos haitianos que chegaram via aérea.  

No resumo que encabeça a notícia – “Com decisão, haitianos vão ter documentos 

definitivos, como carteira de trabalho, e pagarão impostos” – também há relação bidirecional 

de inferência com o título e a linha fina. Isto é, o termo “decisão” refere-se à decisão de o 

Brasil dar permanência a 44 mil haitianos. Ao mesmo tempo, “vão ter documentos 

definitivos, como carteira de trabalho, e pagarão impostos” é uma predicação que contribui 

para a interpretação referencial do termo “permanência”, do título, e “status de residente 

permanente”, da linha fina. Portanto, título, linha fina e resumo são autocomplementares e se 

constituem cada qual com inferências fornecidas pelas “outras partes”. Antecipamos: o 

conteúdo do resumo será especificado no 5º parágrafo, mediante o uso da voz do então 

ministro do Trabalho e Previdência. 
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Tal como no título, no 1º parágrafo o enunciador destaca a voz do governo federal: “O 

governo brasileiro anunciou que concederá residência permanente a 43.781 imigrantes 

haitianos que solicitaram refúgio no Brasil de janeiro de 2011 a julho de 2015”. Esse 

conteúdo, tal como a linha fina e o resumo, especifica alguns elementos referenciais 

subespecificados no título, preenchendo lacunas. Aliás, todo título é, em geral, sintético e 

marcado por subespecificação referencial, cabendo ao texto fornecer informações relevantes 

para a identificação real do seu sentido. Com as informações explicitadas no 1º parágrafo, o 

título é melhor lido assim: Governo federal/brasileiro concede residência permanente a quase 

44 mil imigrantes haitianos. 

No 2º parágrafo, em que “Essa população” correfere a “43.781 imigrantes haitianos” 

no parágrafo anterior, o enunciador destaca as condições de legalidade dos haitianos no 

Brasil: “Essa população vive hoje – alguns deles há quatro anos – apenas com um protocolo 

da solicitação do refúgio, já que sua situação, na avaliação do governo brasileiro, não se 

enquadra nos requisitos de refugiado: ter sido vítima de perseguição ou de violação de direitos 

humanos.” Aqui, o enunciador atribui ao governo federal uma informação de natureza da 

legislação relativa aos refugiados, por exemplo, a Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados, a Resolução Recomendada nº 08 do CNIg e a Resolução Normativa nº 13 do 

CONARE (documentos que abordamos no capítulo 1). Isso significa que essa legislação está 

implícita na construção discursiva de F14. São relações interdiscursivas importantes entre F14 

e legislação, pois é baseado nessas condições de legalidade que o governo federal concede 

“residência permanente” e “documentos definitivos” aos haitianos. Ao privilegiar tais relações 

interdiscursivas – mesmo que usando a “voz” do governo –, o enunciador fortalece o que 

enuncia/noticia no sentido de ser um conteúdo veiculado pelas autoridades brasileiras.  

Também, com essas relações interdiscursivas, que se caracteriza como 

recontextualização, o enunciador constrói a notícia inserindo-a, de forma explícita, numa rede 

de textos, cujo assunto seja os haitianos no Brasil, ou seja, a rede da qual faz parte nosso 

corpus de análise.  

Acima, o termo “avaliação” usado em “na avaliação do governo brasileiro” não se 

refere ou diz respeito a um ponto de vista do governo, pois se baseia na legislação. Assim, 

melhor seria usar “no entendimento legal do governo”. Com a predicação “ter sido vítima de 

perseguição ou de violação de direitos humanos”, o enunciador revela a representação que 

tem do enunciatário: sujeito que desconhece os motivos pelos quais os haitianos deixaram o 

Haiti e o que caracteriza o sujeito em situação de refúgio, relativa à migração humana em 

geral. Trata-se de uma representação que ocorre em outras notícias, como, por exemplo, F9. 
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De modo coerente a essa representação, o enunciador continua esclarecendo ao 

enunciatário no 3º parágrafo: “O solicitante de refúgio não está irregular no país e pode 

trabalhar, mas a residência dará a esses haitianos documentos definitivos, como carteira de 

trabalho permanente, que ajudarão em tarefas como abrir conta em banco”. Aqui “residência” 

é um termo subespecificado que retoma correferencialmente “residência permanente a 43.781 

imigrantes haitianos que solicitaram refúgio no Brasil de janeiro de 2011 a julho de 2015”, no 

1º parágrafo. 

Ao destacar a abertura de “conta em banco” na exemplificação de “benefícios” que os 

haitianos terão com a carteira de trabalho, o enunciador se posiciona ao lado dos banqueiros e 

do capitalismo, que “determina” que todos os cidadãos devam ter conta em banco, inclusive 

para receber os próprios salários. Ao mesmo tempo, ter uma conta em banco interessa aos 

banqueiros e ao governo federal, que, juntos, se beneficiam financeiramente. Ou seja, pela 

construção do parágrafo, a concessão de “residência” e “documentos definitivos” é uma forma 

de o governo também se beneficiar com o trabalho formal dos haitianos. 

Essa intepretação que fazemos, porém, não corresponde à voz do governo federal, 

como destaca o enunciador, no 4º parágrafo, em forma de discurso relatado: “„Isso traz 

segurança e estabilidade e cria uma melhor condição de integração ao país. Facilita o acesso 

ao trabalho, à educação, aos serviços públicos‟, disse o ministro Miguel Rossetto (Trabalho e 

Previdência) à Folha”. O pronome demonstrativo “Isso” na voz de M. Rossetto retoma partes 

anteriores de F14, especialmente a concessão de “residência permanente” e “documentos 

definitivos”. 

A fala do ministro M. Rossetto sugere que sem tais documentos os haitianos têm 

vivido inseguros e de forma instável, e não têm tido acesso ao trabalho, à educação, aos 

serviços públicos, ou, no mínimo, tal acesso tem sido dificultado devido à falta dos 

documentos. No entanto, as várias notícias que analisamos não indicam que a falta desses 

documentos tenha significado ou acarretado aos haitianos insegurança, instabilidade, 

dificuldades de integração ou falta de acesso ao trabalho, educação e serviços públicos. Na 

verdade, a insegurança ou instabilidade, por exemplo, identificadas no corpus não são 

atribuídas, nem pelo enunciador nem pelos atores sociais referidos, à falta de “residência 

permanente” e de “documentos definitivos”. Mas sim, ao preconceito de parte de brasileiros, à 

dificuldade de adaptação do empregado haitiano ao trabalho, ao desemprego (e suas causas) 

que afetou toda a população, aos baixos salários pagos ao haitiano no Brasil. 

Desse modo, a voz de M. Rossetto no 4º parágrafo é, de certo modo, falaciosa ou 

retórica, pois, na verdade, ao conceder “residência permanente” e “documentos definitivos”, o 
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governo brasileiro passa a ter controle, maior do que antes de tal concessão, sobre os 

imigrantes haitianos. Beneficia-se de sua mão de obra e trabalho, inclusive cobrando-lhes 

impostos. Aliás, o enunciador destaca esse tipo de vantagem do governo no 5º parágrafo com 

a voz do próprio ministro: “Rossetto destaca que, como residentes, eles terão direitos, mas 

também deveres iguais a outros trabalhadores. „Eles pagarão impostos, contribuições 

previdenciárias, ajudarão a construir o país.‟”. São aspectos explicitados por M. Rossetto e 

também no resumo que encabeça a notícia, isto é, propositalmente destacado pelo enunciador. 

Em última análise, a concessão de “residência permanente” e “documentos definitivos” aos 

haitianos ajuda o governo brasileiro a “construir o país”. 

No 6º parágrafo, o enunciador esclarece ao enunciatário: “Antes [dessa decisão do 

governo brasileiro], a residência permanente só podia ser solicitada por haitianos que 

chegavam ao Brasil com o visto humanitário criado em 2012 e emitido pela Embaixada do 

Brasil em Porto Príncipe”. A ação de esclarecer ao enunciatário implica, novamente, uma 

representação de sujeito que desconhece as condições legais de imigração dos haitianos. 

Na construção desse parágrafo, o enunciador omite informações importantes, o que se 

caracteriza como subespecificação. Parte delas é inferível do conteúdo explicitado na notícia, 

parte inferível do conhecimento de mundo. O enunciador faz referência aos haitianos que 

migraram para o Brasil por via aérea após solicitarem visto permanente por razões 

humanitárias (nos termos da RN 97/2012 do CNIg) na embaixada brasileira no Haiti ou em 

outros países (o que fora ampliado com a RN 102/2013 do CNIg), gozando do “status de 

residente permanente”. 

Com esse esclarecimento, o enunciador mostra que, antes da concessão de residência a 

43.781 haitianos, o governo brasileiro oferecia opções de documentação e registro aos 

haitianos, sem que esses tivessem de se submeterem ao pedido de refúgio em Brasileia (Acre), 

por exemplo. Esse pedido de refúgio diz respeito à ação dos coiotes, como destaca o 

enunciador no 7º parágrafo: “A quem chegava pela fronteira terrestre, geralmente vítima de 

coiotes, restava apenas solicitar refúgio, sem a perspectiva de obtê-lo.” As relações 

intradiscursivas explicitadas na notícia entre “refúgio”, “coiotes” e “fronteira terrestre” 

estabelecem relações interdiscursivas com várias notícias analisadas, entre elas, A3, A4, A5, 

B3a. 

Como forma de sustentar o que “copia” de outras notícias, o enunciador exemplifica 

com “o caso de Gabriel Lesli, 37, que chegou ao Acre em abril [de 2015, inferimos], após 

uma viagem de oito dias pela rota clássica dos coiotes: de Santo Domingo ao Panamá, 

Equador, Peru e Brasil.” Novamente, o enunciador retoma interdiscursivamente notícias 
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anteriores, traçando brevemente a rota – aliás, desenhada no mapa parte de F14 – percorrida 

pelos haitianos e, implicitamente, ativando informações relativas à exploração de coiotes no 

Equador e Peru. Com isso, o enunciador cria uma representação de G. Lesli como um 

imigrante que enfrenta as adversidades para poder, talvez, ter um trabalho e uma vida melhor. 

A propósito, relata o enunciador usando o discurso relatado: “Lesli, que trabalhava com 

contabilidade no Haiti, hoje [outubro de 2015] é confeiteiro em São Paulo, de onde diz não 

querer sair. Ele, porém, ainda pretende trazer a mulher, Polimena, e o filho Doly, 4. „Quero 

ficar aqui. E quero que minha família venha para cá, mas está difícil.‟” 

G. Lesli, implicitamente, revela seu ponto de vista de que viver no Brasil é melhor do 

que viver no Haiti, assim como a representação positiva que tem do Brasil e do seu 

empregador. Tal ponto de vista e representação tanto é assim que G. Lesli deseja trazer sua 

família para o novo país de morada. Ao mesmo tempo, declara que “„está difícil‟” trazer a 

família, o que não é especificado em F14. 

No item Reunião familiar, usando o discurso indireto, o enunciador insere a voz do 

então secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, segundo o qual “a residência 

permanente facilitará a reunião familiar, como no caso de Lesli. E esse encontro será 

estimulado a ocorrer de forma segura, por meio de vistos humanitários.” Há duas questões a 

apontar na voz do secretário: uma é a relação intradiscursiva explícitamente estabelecida com 

trechos de F14 relativos a G. Lesli, especialmente por meio da expressão “como no caso de 

Lesli”. Outra questão é que a “reunião familiar” já ocorria desde a publicação da RN 

108/2014 do CNIg, que dispõe sobre a concessão de visto temporário ou permanente e 

permanência definitiva a título de reunião familiar. A novidade expressa na voz de B. 

Vasconcelos é que a reunião familiar seria estimulada “a ocorrer de forma segura”. Mas, pelo 

que sabemos, esse processo já vinha ocorrendo dessa forma. De qualquer modo, ao inserir sua 

voz na notícia, o enunciador notícia a concessão de residência permanente fundamentando-se 

na voz de autoridades imigratórias, o que transmite ao enunciatário maior confiabilidade em 

relação ao conteúdo noticiado. 

Nessa mesma direção é a voz do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 

para quem “a chegada dos haitianos pela fronteira terrestre causou uma situação „inesperada‟, 

mas o status de residente permanente „abre novas portas‟ a esse público. „Os haitianos 

contribuirão com o nosso país, serão bem recebidos. Bem-vindos. Vocês aqui estão e não 

sairão‟, disse.” Aqui, a voz do ministro destaca a contribuição que os trabalhadores haitianos 

darão ao Brasil. Dessa ênfase, inferimos que um dos motivos para o governo brasileiro 

conceder residência permanente é a contribuição a receber em troca. Na voz de J. E. Cardozo 
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há a construção da representação de que os haitianos são trabalhadores cuja mão de obra pode 

ajudar no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ao mesmo tempo, revela a 

representação de que o governo brasileiro se dispõe a acolher e conceder residência 

permanente aos imigrantes, desde que esses sejam trabalhadores em condições reais de 

contribuir para tal desenvolvimento; caso contrário, essa concessão seria “inviável”. Trata-se 

de uma representação negativa do governo, que visa benefícios para si e não, tão somente, 

para os imigrantes. Ao recontextualizar essa voz de J. E. Cardozo, o enunciador 

recontextualiza a representação expressa nessa voz e, assim, a faz chegar à mente do 

enunciatário, que, muito provavelmente, a terá incutida. 

O enunciador prossegue com a voz de J. E. Cardozo em forma de discurso indireto: “A 

decisão [de conceder residência permanente] faz parte de uma tentativa do governo brasileiro 

de mudar o fluxo de haitianos, fazendo com que eles utilizem rotas legais”. Aqui, há 

referência indireta à ação dos “coiotes” na viagem dos haitianos. 

Complementa o enunciador, mostrando que a cota de 1.200 vistos mensais 

estabelecida pela RN 97/2012 era insuficiente: “Como parte desse esforço, a concessão de 

vistos humanitários em Porto Príncipe foi ampliada – de cerca de 500 por mês até o início do 

ano para mais de 2.200 em outubro. O Brasil também começou a trabalhar com os governos 

de Peru, Equador e Bolívia para combater a ação dos coiotes”. Soma-se à ampliação do 

número de vistos a atuação do governo brasileiro com o governo de países da rota dos 

haitianos a fim de mitigar a ação dos coiotes. O resultado foi positivo, como revela o 

enunciador, a partir da voz indireta de J. E. Cardozo: “As medidas fizeram com que o número 

de haitianos que entram pelo Acre caísse de 1.852 em fevereiro para menos de 200 em 

outubro”. Aqui, parece faltar referência aos haitianos que entraram pelo Estado do Amazonas. 

Isso sugere omissão de informações por parte do enunciador. 

Essas informações a partir da voz de J. E. Cardozo não dizem respeito apenas à 

concessão de residência a 43.781 haitianos, mas também a questões anteriores, o que 

caracteriza a construção discursiva como relato histórico. De qualquer modo, com a 

recontextualização da voz de J. E. Cardozo, o enunciador não noticia por si, mas sim com a 

voz do governo. 

Como forma de fomentar a representação positiva do governo brasileiro ao conceder a 

residência permanente, o enunciador insere a voz do então embaixador do Haiti no Brasil, 

Madsen Cherubin, para quem “a regularização adotada pelo Brasil „pode servir de modelo a 

outros países‟.” Isto é, de forma explícita, o embaixador avalia (expõe seu ponto de vista) 

positivamente a ação social do governo brasileiro em conceder “residência permanente” e 
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“documentos definitivos” aos imigrantes haitianos. Ao explicitar a avaliação positiva do 

embaixador ao governo brasileiro, o enunciador, implicitamente, compartilha da mesma 

avaliação, reiterando, assim, a representação positiva do governo brasileiro. 

No último parágrafo, o enunciador volta ao começo da notícia (título, linha fina e 

resumo): “A decisão deve ser publicada no „Diário Oficial‟ nesta quinta (12). A partir daí, os 

haitianos terão prazo de um ano para solicitar o novo status. É preciso preencher 

requerimento, apresentar fotos, documentos e pagar taxas de cerca de R$ 450.” São 

informações de ordem prática relevantes aos haitianos “beneficiados” por essa decisão do 

governo e interessados em fazer tal solicitação. São informações tão importantes que não 

poderiam estar no final da notícia, lugar de informações secundárias, como nos pareceu as 

informações finais de outras notícias. Deveriam estar, a nosso ver, em parágrafos iniciais e 

também em destaque em forma de box, a fim de fazer saltar aos olhos do enunciatário. Mas, 

essa forma de construir a notícia, noticiando como “secundário” algo relevante aos haitianos, 

indica que o enunciador não tem os haitianos como enunciatário, indica que a notícia não foi 

produzida visando-os como leitores, indica que a Folha não é produzida para os (nem para ser 

lida por) imigrantes. Essas indicações compõem a representação da Folha construída na 

notícia. 

Uma justificativa para a escolha por um tipo de interlocutor em detrimento dos 

haitianos talvez seja o fato de a maioria dos haitianos não dominar a língua portuguesa. Essa 

justificativa não é plausível, pois, mesmo não dominando a língua, a informação relevante, se 

explicitada, poderia mais facilmente chegar a eles, de forma indireta. Isto é, lhes dariam a 

informação atores sociais com quem têm contato diária ou semanalmente, por exemplo, as 

instituições que os acolhe, as empresas onde trabalham, as igrejas que eles frequentam. Em 

síntese, inferimos que o enunciador não “faz questão” de que os haitianos saibam da decisão 

do governo. 

Tanto na primeira parte da notícia, quanto no item Reunião familiar, há uma 

representação positiva do governo brasileiro, no sentido de regularizar e documentar os 

haitianos que possuíam apenas um “protocolo da solicitação do refúgio” (expressão usada no 

2º parágrafo da primeira parte) recebido nos postos da PF nas cidades fronteiriças, assim 

como de facilitar o deslocamento de familiares (esposa e filhos, sobretudo) para o Brasil, 

ainda que esse deslocamento já fosse facilitado anteriormente com o pedido de visto de 

reunião familiar, previsto na RN 108/2014 do CNIg.  

Consideramos Permanência para haitianos como novo item de F14 que se compõe de 

mapa, gráficos, boxes, elementos linguísticos. De início, o enunciador reitera o conteúdo do 
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título: “Brasil concederá status de residente a 44 mil imigrantes”. Quanto ao mapa, Rota da 

imigração haitiana ao Brasil, a exemplo de outros mapas de notícias anteriores, ele destaca a 

rota percorrida pelos haitianos, desde o Haiti até as principais Regiões do Brasil onde buscam 

trabalho, passando pelo Acre. Também, como os demais mapas, ignora-se a passagem por 

Tabatinga (Amazonas), cidade fronteiriça igualmente importante nesse fluxo migratório.  

Quanto ao box Perfil dos beneficiados, “43.781 é o número de haitianos que entraram 

no Brasil entre jan.2011 e jul.2015 e que poderão solicitar residência”. Desses haitianos, 

mostra um dos gráficos, 77% são homens e 23%, mulheres. 

O gráfico Idade, em %, mostra que, dos 43.781 imigrantes, 19% possui de 19 a 25 

anos de idade, 52%, de 26 a 35 anos; e 22%, de 36 a 45 anos. Ou seja, grande parte dos 

haitianos no Brasil tem de 19 a 45 anos de idade. Estão, portanto, na “idade produtiva”, o que 

interessa ao governo brasileiro, ao conceder residência permanente, como identificamos na 

parte linguística, especialmente a partir da voz dos então ministros M. Rossetto e J. E. 

Cardozo. 

Em forma de pergunta–resposta, em box, o enunciador destaca informações sobre o 

status dos haitianos, já expostas no corpo da notícia: “Qual era o status desses haitianos? Ao 

entrar pela fronteira terrestre, eles só puderam solicitar refúgio no país. Eles, contudo, ainda 

eram apenas „solicitantes‟, por não atender às exigências para refúgio”. Com essa informação, 

o enunciador, em parte, revela a representação de que o enunciatário desconheça as condições 

legais de tratamento dos haitianos. Mas também, estabelece um contraponto com a pergunta 

seguinte: “O que muda agora? Os haitianos poderão solicitar o status de residente permanente. 

Com isso, terão documentação definitiva, o que dá direito, por exemplo, a carteira de trabalho 

permanente”. Essa é a informação nova veiculada em F14, já explicitada em parágrafos da 

primeira parte, que é destacada em box a fim de torná-la evidente para o enunciatário. 

Quanto ao gráfico Rota mais segura, construído com dados de janeiro a outubro de 

2015, mostra que o “número de entradas por terra cai[u] e cresce[u] emissão de vistos” para 

entrada por via aérea. São dados em parte citados no item Reunião familiar a partir da voz de 

J. E. Cardozo, quando se fez referência apenas ao Acre como porta de entrada, ignorando o 

Estado do Amazonas.  

Tomando os dois extremos desse gráfico como exemplo, vemos que, em janeiro, 1.321 

haitianos chegaram por via terrestre, e 889, por via aérea, com visto emitido em Porto 

Príncipe; por outro lado, em outubro, apenas 192 chegaram por via terrestre, e 2.221, por via 

aérea. Ao destacar tais dados, o enunciador destaca que, de fato, os haitianos têm deixado de 

viajar por via terrestre, evitando, assim, se submeterem a roubos e à exploração de coiotes, e 



383 

 

procurado cada vez mais a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. Esses dados e esse 

entendimento sustentam a voz do então ministro J. E. Cardozo, no corpo da notícia. Ao 

mesmo tempo, ao destacar esses dados no gráfico, o enunciador reitera a representação 

positiva do governo brasileiro criada no corpo da notícia. 

Para dar maior credibilidade à notícia no que tange aos dados informados, o 

enunciador insere, ainda que em fonte reduzida, no rodapé do gráfico Rota mais segura, os 

atores sociais de quem “copiou” tais dados: “Fontes: MRE, DPF/MJ”. 

 

As análises apresentadas permitiram-nos examinar as relações interdiscursivas que 

cada notícia – entendida como enunciado concreto e real – estabelece, por exemplo, com 

outras notícias, com textos escritos não jornalísticos e com falas de diferentes esferas sociais 

ou da ideologia do cotidiano. Isto é, o enunciador recontextualiza na notícia diferentes vozes, 

possibilitando efeitos sociais diversos, discursivos e não discursivos. Ao mesmo tempo, 

identificamos o uso de formas linguísticas específicas em referência aos principais atores 

sociais no que tange à imigração haitiana no Brasil: são os próprios haitianos, 

empresários/empregadores, membros de governos e de instituições que acolhem esses 

imigrantes. Essas formas linguísticas são recursos discursivos que contribuem para a 

construção da representação real ou imaginária, por exemplo, desses atores e suas práticas 

sociais.  

Assim, a partir das análises apresentadas, podemos compreender como as elites 

simbólicas – especialmente os atores sociais do jornalismo e da política – fazem uso do 

discurso público e moldam discursiva e cognitivamente a si próprios e suas ações, como 

também os imigrantes, suas ações e eventos a eles relacionados. 

Também a partir dessas análises, a seguir, em termos de nossas considerações finais, 

teceremos uma reflexão que sirva, mesmo que de forma indireta e sutil, para motivar ações 

sociais, discursivas e/ou não discursivas, que busquem mitigar a condição de socialmente 

desfavorecidos vivida pelos imigrantes haitianos. Trata-se de uma reflexão, a nosso ver, 

catalizadora da leitura crítica que propusemos realizar quando da delimitação dos objetivos 

desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Teceremos aqui considerações acerca dos elementos teóricos que nos pareceram mais 

evidentes ao longo da análise do corpus. Para tanto, levaremos em conta nossos objetivos e 

hipótese previamente estabelecidos na introdução desta tese, assim como as orientações 

metodológicas apresentadas no início do capítulo 5. 

Com o intuito de dar clareza a essas considerações, quando necessário, faremos 

referência a cada notícia pela sua dupla ou tripla identificação: a letra em maiúsculo relativa 

ao “momento” a que pertence, o número ordinal relativo à ordem cronológica de sua 

publicação e a letra em minúsculo relativa à ocorrência de duas ou mais notícias numa mesma 

página, por exemplo, A1, A2, A4a, A4b. Por vezes, faremos referência aos “momentos 

problemáticos” ou blocos de notícias, tendo em conta suas particularidades, pois essas, em 

parte, foram elementos orientadores da análise realizada. 

Uma questão-chave de nossa análise são as relações interdiscursivas. O interdiscurso 

ocorre, por exemplo, entre textos da Folha publicados numa mesma edição ou em edições 

distintas. Verificamos a relação entre textos da mesma edição especialmente entre o que 

denominamos “chamada” e a notícia no interior da edição. Esse tipo de relação ocorre entre 

A1 e A2, A3 e A4a, a foto de A3 e A4b, C2 e C3, E1 e E2, E4 e E5, F7 e F8, F7 e F9, F13 e 

F14. 

Um caso de interdiscurso de edições distintas ocorre em B3a: “Como a Folha revelou 

em dezembro, atravessadores têm esquema para levar haitianos ao Acre por até US$ 300”. 

Trata-se de uma construção que recontextualiza A3 de maneira sintética. Esse tipo de relação 

interdiscursiva apenas explicita que o conteúdo já fora noticiado e acaba tendo a função de 

fazer com que o enunciatário recorra à edição retomada, ação que, em geral, a nosso ver, ele 

não executa. Ao mesmo tempo, é uma construção que provoca o enunciatário realizar um 

processo discursivo-cognitivo de ativação do conteúdo recontextualizado, o que depende de o 

enunciatário tê-lo armazenado na memória. Percebemos que no envolvimento de edições 

distintas o enunciador valoriza sobremaneira a produção discursiva do próprio jornal. 

Mas a análise mostrou também que o interdiscurso ocorre com frequência entre a 

notícia e textos não jornalísticos ou entrevistas/conversas realizadas com fins jornalísticos. 

Nesse caso, de maneira crucial, atores sociais externos ao jornalismo são referidos como fonte 

do discurso jornalístico, de modo suas vozes “alimentarem” notícias particulares. É o que 

identificamos em grande parte das notícias quando o enunciador, usando o discurso relatado 

ou o discurso indireto, recontextualiza a voz, por exemplo, do cidadão haitiano, de membros 
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dos governos federal ou acreano, do Estado ou da prefeitura de São Paulo, da PF, de igrejas e 

ONGs. 

Esse tipo de interdiscurso resulta na mistura de gênero, em que o enunciador 

recontextualiza na notícia diferentes gêneros, quase sempre de forma explícita. Os principais 

gêneros que identificamos são entrevistas coletivas de membro de governo (como em B4), 

notas emitidas pelos governos e suas secretarias, especialmente destinadas à imprensa em 

geral (como em B4, E3, E5, F1 e F2), resoluções e decretos (como em B1, B3a, C2 e, 

implicitamente, em F14), fonte de dados do governo do Acre (como em C2 e C5a) e dados do 

Caged, dados da Rais, do Ministério do Trabalho, e da pesquisa PME do IBGE (como em F8), 

relatório do OBMigra (como em F10), dados do MRE, DPF/MJ (como em F14). 

Na maioria das vezes, a mistura de gênero é de baixo grau, o que nos faz inferir que o 

“gênero-fonte” é entrevista ou conversa informal quando o enunciador emprega expressões do 

tipo “segundo o” e “X disse que”. Isso, porém, não é necessariamente verdade. O fato é que, 

em muitas notícias, o enunciador omite o gênero que está sendo recontextualizado, criando, 

assim, na notícia significativa vagueza no que tange a suas fontes discursivas e, ao mesmo 

tempo, cria-se acerca do próprio enunciador uma representação de poder e conhecimento 

sobre o conteúdo noticiado. 

De um modo ou de outro, ao recontextualizar na notícia vozes de atores sociais 

externos à esfera jornalística, o enunciador recontextualiza modos de ser típicos de onde tais 

vozes são comuns, isto é, da ideologia do cotidiano e das esferas política e jurídica, por 

exemplo.  

Na composição de grande parte das notícias analisadas, os gêneros da mistura de 

gênero se juntam à voz do enunciador, a qual caracterizamos como observação in loco, relato 

histórico e voz de conhecimento público, em função de suas diferentes características.  

Com a observação in loco, o enunciador cria uma representação de si que se aproxima 

da representação da Folha como agente de investigação (sobre o que refletiremos abaixo), de 

modo que a primeira contribui para a construção da segunda. No registro da observação in 

loco, o jornalista usa algo da prática do antropólogo em atividade em campo, isto é, 

recontextualiza na prática da notícia algo da prática da Antropologia. 

Com o relato histórico, o enunciador se mostra conhecedor de fatos anteriores ao 

assunto objeto da notícia, criando sobre si uma representação de superioridade no que tange 

ao conhecimento de mundo, nem sempre compartilhado pelo enunciatário. No relato 

histórico, o enunciador usa algo da prática do historiador, isto é, recontextualiza na prática da 

notícia algo da prática da História. 



386 

 

Com a voz caracterizada como de conhecimento público, o enunciador exime-se de 

atribuir a qual ator social a condição de “dono” dessa voz, ao mesmo tempo em que faz 

parecer estar compartilhando na notícia algo que também pertence ao enunciatário. Nesse 

caso, o enunciador usa algo das práticas da ideologia do cotidiano, em que o assunto passa de 

“boca em boca”, isto é, recontextualiza na prática da notícia algo da prática do dia a dia. 

Com o emprego dessas três “formas” de voz, o enunciador cria a representação de uma 

prática jornalística séria e comprometida com a verdade, tendo cada uma das “formas” efeitos 

particulares nessa criação e na notícia. São efeitos ligados às práticas sociais de origem: a da 

Antropologia, a da História e a do dia a dia. Tais efeitos são particulares no sentido de a voz 

parecer inquestionável, por razões também particulares: no caso da observação in loco, ela 

tem o aval do olhar perito e, de modo subjacente, do trabalho científico; no caso do relato 

histórico, ela se apoia na lembrança e na memória, como algo do tipo “eu vi e sei”; no caso do 

conhecimento público, ela é uma espécie de reprodução (recontextualização) do que já sabe e 

pensa o enunciatário. Juntas, essas particularidades conferem à notícia o caráter de veracidade 

e confiabilidade, o que contribui para os efeitos sociais que cada notícia pode ter. 

Tanto as relações interdiscursivas quanto as três “formas” de voz do enunciador, 

identificadas no corpus, contribuem para delinearmos o que, agora, denominamos forma 

contemporânea do gênero notícia, sem, porém, estabelecermos qualquer comparação com 

formas da notícia do passado. Isto é, se pensávamos que a notícia é exclusivamente 

informação objetiva de um acontecimento (o que, quem, como, quando, onde, por que), nos 

equivocamos. Ao mesmo tempo, a notícia é um gênero em que predomina o encontro de 

diferentes discursos, em parte conflitantes entre si. Essa percepção indica que o modo 

hegemônico de construir a notícia – ou de percebê-la – está sob ameaça.  

Também contribui para a mesma forma contemporânea e  para essa ameaça o que 

identificamos como representação da Folha como agente de investigação. Em várias notícias, 

o enunciador expõe uma representação da Folha como agente de investigação, indicando que 

os profissionais do jornal vão a campo e investigam diferentes elementos da vida social dos 

imigrantes, especialmente problemas relativos às condições de alojamento ou moradia, de 

trabalho e de adaptação dos haitianos ao contexto brasileiro. A prática investigativa, porém, 

não é, a rigor, a prática do jornalismo investigativo, mas sim uma prática que se realiza como 

parte da prática discursiva da notícia. 

Muitas vezes, essa representação é construída de modo implícito e aparece difusa ao 

longo da notícia, como construção subjacente. Por exemplo, em C5b, sobre o fato de os 

haitianos pagarem para ser contratados, o enunciador sugere a realização de uma prática 



387 

 

jornalística como de natureza investigativa, o que parece ter provocado o governo acreano 

dizer que “„institucionalizou as contratações‟, que [passariam] a ocorrer em um posto fora do 

abrigo”. Também, as construções “À Folha a secretária [...] chamou de”, “o padre Paolo 

Parise afirmou à Folha que” e “o prefeito Fernando Haddad (PT) disse”, em D6, sugerem a 

existência de outra prática, a de ouvir diferentes atores sociais, o que figura na notícia como 

um aspecto da prática investigativa. Assim, o enunciador se mostra atento a todos os atores 

possivelmente envolvidos nos problemas em foco, o que ocorre também, por exemplo, em F1, 

no uso de “segundo a Secretaria Municipal de Saúde” e, em F14, no uso de “disse o ministro 

Miguel Rossetto (Trabalho e Previdência) à Folha”. De modo semelhante, outras expressões 

também sugerem a prática investigativa, como “imigrantes foram flagrados”, em D10, e 

“Cotidiano em cima da hora” em F1. 

Diferentemente, nos casos em que a construção dessa representação se dá de modo 

explícito, o enunciador faz uso, diretamente, de informações coletadas na perspectiva da 

investigação. Determinadas formas linguísticas contribuem para essa construção e para esse 

entendimento. Por exemplo, “Conforme a Folha apurou”, em B3b; “A Folha apurou”, em 

C5b; “a Folha esteve na cidade”, em D3a; “na fronteira, Folha flagra haitianos sem comer 

por três dias”, “A reportagem encontrou” e “Há duas semanas, quando a Folha visitou o 

abrigo” em D10a; e “a reportagem flagrou” em E5. São construções, especialmente devido às 

formas verbais – “apurou”, “esteve”, “flagra”, “encontrou”, “visitou” –, com que o enunciador 

explicitamente personifica o próprio jornal como agente de investigação. Outra expressão que 

contribui para a mesma representação é “Enviados especiais a Rio Branco”, em D10a, sob o 

nome de dois jornalistas da Folha. 

Há casos, porém, em que se faz referência à tentativa de realizar a prática 

investigativa, a qual os atores sociais da Folha, por algum motivo, não a puderam realizar. 

São exemplo disso as construções “A reportagem não conseguiu contato com a polícia 

peruana”, em C5b, “O Ministério da Justiça não respondeu à reportagem até a conclusão desta 

edição”, em D1, e “Procurados pela Folha, os dois ministérios não se pronunciaram até o 

fechamento desta edição”, em D4. 

Quer a representação seja construída de modo implícito – em que a representação 

contribui sutilmente para a confiabilidade e credibilidade da prática jornalística –, quer de 

modo explícito – inclusive quando a explicitude é apenas da tentativa de se realizar a prática 

investigativa –, ao citar diferentes atores sociais, o enunciador cria para o enunciatário a 

representação de que a Folha é um jornal investigativo, imparcial e sério. O efeito dessa 
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representação é, muito provavelmente, uma postura favorável à Folha por parte do 

enunciatário. 

O enunciador cria uma representação do próprio jornal como detentor de poderes para 

além do poder jornalístico, isto é, com poderes que se aproximam da investigação conferida a 

peritos e detetives. O uso, por exemplo, do verbo “apurou” tem no texto efeito de veracidade e 

seriedade do trabalho jornalístico realizado pelos atores sociais da Folha. Com tal verbo, o 

enunciador “busca” formar na mente do enunciatário a representação de uma “apuração” 

(nominalização derivada do verbo “apurou”) inquestionável. No corpus, a prática 

investigativa como ação de peritos ocorreu especialmente em relação às condições dos 

haitianos, em que o ator social da Folha fez observações in loco com o fim de construir a 

notícia, por exemplo, D3a e D10a. Com isso, o enunciador recontextualiza elementos da 

prática jornalística: profissionais vão ao local dos fatos, a fim de criar um discurso com 

vínculos diretos com a realidade, o que remete às considerações de Bakhtin acerca do discurso 

romanesco de Dostoiévski. 

Também, a análise mostrou que a prática investigativa na notícia é, em parte, uma 

forma de conceder voz aos diferentes atores diretamente envolvidos nos problemas sociais 

focalizados, especialmente em situações conflitantes. Isto é, o enunciador cria a representação 

de que a Folha é um jornal receptivo aos atores sociais “donos” de vozes possivelmente 

contrárias, para que esses possam enunciar e esclarecer o que sobre eles, por vezes, é 

noticiado. No entanto, no corpus, essa concessão/recepção não ocorre a todos os atores 

equitativamente. Ouvem-se, sobretudo, membros dos governos federal, estaduais e municipais 

ou membros de ONGs, em detrimento, muitas vezes, dos imigrantes haitianos. 

Podemos avaliar que a prática investigativa, como parte da prática jornalística, é 

positiva. Mas, numa leitura crítica, cabe-nos questionar por que ela ocorreu em determinados 

contextos, e não também em outros. Em várias notícias, parecem ter ficado lacunas a serem 

preenchidas, possivelmente, com a mesma prática. A sensação é de que a notícia construída e 

o enunciatário pediam mais informações, esclarecedoras ou conflitantes, dados quantitativos 

ou falas opinativas, por exemplo.  

Outra questão: ao longo da análise, os haitianos no Acre e seu deslocamento para São 

Paulo são especialmente enfatizados. Mas é uma ênfase em que há sobremaneira 

referenciação e representação dos governos acreano, federal e da capital paulista: três atores 

sociais referidos como protagonistas de vários eventos sociais focalizados, o que lhes confere, 

por vezes, o status de mais importantes do que os próprios imigrantes.  
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Nos “momentos A, B e C” – em que se focalizam, especialmente, a ação de coiotes 

bolivianos, a superlotação do abrigo de Brasileia-AC, a comemoração natalina dos haitianos 

na cidade, a publicação da RN 97/2012 e seus (possíveis) efeitos na imigração haitiana, a ida 

de empresários ao Acre para contratar haitianos, a identificação de criminosos entre esses 

imigrantes, a rejeição do governo do Amazonas aos haitianos, a inserção de estrangeiros com 

pouco estudo no mercado de trabalho, a atração dos haitianos pelo Brasil, a Situação de 

Emergência Social decretada pelo governo do Acre, a ação dentro do abrigo de haitianos 

como intermediadores entre conterrâneos e empresários, e a chegada em meio aos haitianos 

de imigrantes de outras nacionalidades –, acerca dos governos acreano e federal, predomina 

uma representação positiva, ainda que a emissão de documentos pela PF pudesse ser mais 

rápida e as condições do abrigo não fossem as ideais, por causa da limitação de espaço e de 

recursos materiais e humanos para atender a grande quantidade de imigrantes. Trata-se de 

uma representação que entendemos ser tributária do esforço do governo acreano em acolher 

os imigrantes, como ação humanitária necessária. Isto é, nem as condições precárias do abrigo 

foram motivo suficiente para o governo estadual ser referido, classificado e representado, 

predominantemente, de forma negativa. 

Entendemos que a representação positiva do governo acreano predominante nos 

“momentos A, B e C” revela, explicitamente, que o enunciador não privilegiou assumir uma 

postura crítica em relação a esse governo e, ao mesmo tempo, não assumiu 

predominantemente uma prática discursiva em favor dos imigrantes, o grupo minoritário 

abrigado em condições precárias. Caso tivesse assumido essa prática, teria feito sérias críticas 

ao governo do Acre baseadas especialmente em tais condições. 

No “momento D” – em que se focalizam, especialmente, a cheia do rio Madeira e suas 

consequências no abrigo de Brasileia-AC, o fechamento do abrigo e abertura de outro na 

capital Rio Branco, e o envio de imigrantes do Acre para São Paulo pelo governo acreano –, a 

representação do governo acreano começa a se modificar em relação à representação até então 

construída. Por exemplo, em D3a, enfatizam-se as condições insalubres do abrigo de 

Brasileia-AC, criando uma representação negativa do governo acreano. Ao mesmo tempo, 

enfatiza-se a ação conjunta dos governos acreano e federal no deslocamento dos imigrantes 

para Porto Velho (Rondônia), o que diz respeito a uma representação positiva de ambos os 

governos, que seria reiterada em D4.  

Diferentemente da representação construída até então, em D5, D6, D7 e D8 – cujo 

foco é o envio de imigrantes para São Paulo –, o enunciador constrói uma representação 

negativa do governo acreano, inclusive qualificando-o (o que diz respeito às estratégias 
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linguísticas de referenciação) com o partido ao qual se vincula, o Partido dos Trabalhadores 

(PT); qualificação ocorrida, até então, apenas uma vez, em C2, mas sem a função que 

identificamos no “momento D”. Da mesma maneira, o enunciador qualifica a prefeitura de 

São Paulo e o governo federal. Ao mesmo tempo, em D6 e D8, qualifica o governo do Estado 

de São Paulo pelo partido a que se vincula, o Partido da Social Democracia Brasileiro 

(PSDB), criando, especialmente em D8, uma representação positiva desse governo, em 

contraponto aos três governos petistas: federal, acreano e da prefeitura paulista.  

Poderíamos argumentar que não há outra avaliação ou representação a fazer do 

governo acreano, independentemente do partido a que se vincula o governador, pois, 

considerando o que se recontextualiza nas notícias, ele envia os imigrantes para São Paulo 

sem, ao menos, comunicar com antecedência às autoridades paulistas, o que é uma atitude de 

desrespeito tanto com os imigrantes quanto com os governos estadual e municipal de São 

Paulo. Ainda assim, como analista do discurso, cabe-nos dizer que o enunciador faz escolhas 

conscientes, a fim de construir a representação que efetivamente constrói sobre o governo 

acreano. Se quisesse e se escolhesse fazer, o enunciador poderia ter “omitido” tal 

representação e construído outra, como ocorre nos “momentos A, B e C”. Essa nova 

representação não teria de ser necessariamente positiva, mas poderia advir de uma postura 

relativamente imparcial do enunciador. 

Essa representação negativa decorre, na perspectiva do enunciador, tanto de ações 

discursivas como não discursivas dos governos petistas. Em geral, o enunciador, 

intencionalmente, destaca certa falta de diálogo entre os governos federal, acreano e da 

prefeitura de São Paulo. Criticamente, entendemos essa falta de diálogo – senão criada 

discursivamente a cada notícia e inexistente na realidade – como algo existente sem a força 

que parece ter na perspectiva do enunciador. Isto é, a nosso ver, o enunciador assume uma 

postura clara contra os governos petistas, a fim de incuti-la na mente do enunciatário. Ao 

mesmo tempo, coerentemente a essa postura, o enunciador desloca do âmbito da 

administração pública para o âmbito da esfera político-partidária a tentativa de solucionar os 

problemas vividos pelos haitianos. 

No “momento E” – em que se focalizam a presença de haitianos no Glicério, na região 

central da capital paulista, o envio novamente de haitianos do Acre para São Paulo, a 

suspensão desse envio pelo Ministério da Justiça, as condições limitadas de abrigo na 

Paróquia Nossa Senhora da Paz em São Paulo e o périplo de um haitiano chegado a 

Florianópolis-SC –, os governos petistas são novamente representados, sobretudo, de maneira 

negativa. Por exemplo, em E2, omite-se referir ao ator social que concede bolsa de estudos a 
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um haitiano, referência que poderia contribuir para a representação positiva, talvez, do 

governo federal. Em E5 e E7, há uma representação positiva da Paróquia Nossa Senhora da 

Paz, que atuaria em contraposição aos governos petistas.  

No “momento F” – cujo foco são, sobretudo, os disparos contra haitianos em São 

Paulo, a presença de haitianos e nigerianos em Guaianases, bairro da capital paulista, o 

impacto do desemprego na migração haitiana, a presença de imigrantes no mercado formal 

em 2015, a agressão e morte de um haitiano em Santa Catarina, e a concessão de residência 

permanente a cerca de 44 mil haitianos –, o governo acreano já não é mais referido e a 

referência ao governo federal e à prefeitura de São Paulo não ocorre mais com o qualificador 

PT. Sobre o governo federal, a prefeitura e alguns ministérios e secretarias predomina uma 

representação positiva. 

Correlacionando, por exemplo, F14 com D5, D6, D7, D8 e E3, nas quais o enunciador 

enfatiza a possível polêmica ou falta de diálogo entre governos petistas (do Acre, da cidade de 

São Paulo e do governo federal) e cria uma representação negativa de tais governos, 

identificamos que em F14 ocorre algo contrário, isto é, não há qualquer menção ao PT numa 

notícia em que é positiva a representação ao governo federal. A ausência do qualificador PT, a 

nosso ver, ocorre pelo fato de o enunciador se recusar a construir uma representação positiva 

do PT e dos políticos petistas, a qual poderia vir a ser incutida na mente do enunciatário, que 

passaria a ter na sociedade ações favoráveis ao PT. 

Em várias notícias de diferentes “momentos”, o enunciador cria uma representação 

positiva do governo federal e se põe a seu serviço, recontextualizando seu discurso e fazendo-

o chegar à população. Isso ocorre quando focaliza alguma prática social desse governo em 

beneficio dos haitianos. Mas não faz o mesmo em relação ao PT e governos petistas. 

A partir do momento em que identificamos a existência de uma ação jornalística 

proposital a fim de criar uma representação negativa do PT e governos petistas, passamos a 

duvidar do conteúdo noticiado, da imparcialidade, seriedade e credibilidade da prática 

jornalística. Ou seja, o enunciador põe em xeque a representação que tem a Folha de jornal 

sério e imparcial criada (ou que se tentou criar) em várias notícias do corpus. 

Essa ação jornalística vai contra a caracterização do caderno/seção Poder, que, 

segundo a Folha: “Procura oferecer ao leitor informações pluralistas e apartidárias, para que 

ele exerça sua cidadania”, conforme expusemos no início do capítulo 5. Na verdade, realiza-

se em D5, D6, D7 e D8, e possivelmente em outras notícias, uma prática partidária, 

influenciando de forma determinante no exercício de cidadania do leitor. Ou seja, o 
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enunciador e a Folha participam diretamente das relações de poder estabelecidas na 

sociedade, sem qualquer propósito explícito de modificá-las. 

Percorrendo as notícias do “momento A” ao “momento F”, percebemos que para parte 

dos haitianos o Brasil passou do sonho de recomeçarem suas vidas ao desapontamento, da 

sensação de acolhimento à rejeição por parte de brasileiros. Esse desapontamento e rejeição 

foram se tornando reais à medida que eles tomavam contato com a população brasileira – 

relação marcada por preconceitos ao imigrante pobre e negro – e com os trabalhos a eles 

oferecidos, numa relação com o empregador quase sempre de aproveitamento de sua mão de 

obra produtiva e barata, mesmo no mercado formal. Nas notícias, a expressão máxima do 

preconceito, e também de xenofobia, são as ocorrências de ataques a haitianos na capital 

paulista e em Navegantes-SC, episódios referidos em F1, F2, F11 e F12.  

Sem agressão física, semelhante é o preconceito sentido por Dynn Saintilus e 

recontextualizado em D9: “„No ônibus percebo que as pessoas evitam sentar ao meu lado, já 

me disseram que aqui não tem lugar para estrangeiros e que a [presidente] Dilma tinha que 

mandar todo mundo de volta para casa‟, conta”. A sensação de D. Saintilus lhe é tão forte a 

ponto de ser, para ele, razão para compatriotas não virem para o Brasil. Suas palavras e o 

sentimento expresso revelam uma representação negativa real do Brasil, criada na mente de 

D. Saintilus a partir de suas relações sociais e interações socioverbais. O episódio brevemente 

descrito por D. Saintilus e sua visão sobre o Brasil são semelhantes à de muitos outros 

imigrantes haitianos e representam, de forma emblemática, a realidade de sua inserção nas 

ordens sociais do contexto brasileiro: sempre à margem dessas ordens. 

Essa rejeição era perceptível no instante de chegada e estadia nas cidades fronteiriças, 

especialmente Brasileia-AC e Tabatinga-AM, mas os haitianos em geral não puderam 

percebê-la naquele instante. Isso, sobretudo, devido às representações fortemente presentes na 

sua consciência: são as representações reais da situação desumana vivida no Haiti e da 

submissão à exploração de “coiotes”, e a representação imaginária do Brasil como um mundo 

melhor. Ou seja, naquele instante, fazia parte de suas representações imaginárias se inserirem 

adequada e satisfatoriamente nas ordens sociais do contexto brasileiro. 

No corpus, a representação do Brasil como país acolhedor – cuja expressão referencial 

emblemática é “terra prometida”, usada em D10a – é compartilhada não só pelos haitianos, 

mas também por dominicanos, senegaleses e nigerianos, como identificamos em C5a, D3b, 

D10a e F6. Essa representação é uma construção fomentada pelas vozes, sobretudo, dos 

governos, ONGs, empresários e atores sociais da Folha, que, juntos, assumem práticas sociais 
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de “bem-querer aos imigrantes” que sugerem convívio e compartilhamento de espaços 

públicos ou laborais. Essas vozes são recontextualizadas em notícias como A4b, E6b e F5.  

No entanto, esse acolhimento não é o que os haitianos deveriam esperar, pois, sabemos 

que o povo brasileiro em geral, veladamente, sustenta forte preconceito e exclusão social em 

relação às pessoas negras do próprio país. Aliás, essa prática social é ignorada na maior parte 

das notícias analisadas.  

Podemos visualizar o desapontamento e rejeição aos haitianos como decorrente da 

impossibilidade de se inserirem nas ordens sociais – várias práticas sociais em rede – vigentes 

na sociedade brasileira. Isto é, impossibilitados de participarem e realizarem satisfatória e 

adequadamente as práticas sociais de diferentes esferas sociais e da ideologia do cotidiano, os 

haitianos se viram à margem da sociedade, reafirmando sua condição de minoria no Brasil. 

Um dos motivos dessa impossibilidade é a falta de domínio da língua portuguesa, mas 

também a baixa escolaridade de grande parte dos haitianos e o fato de serem pobres e negros. 

Desconhecedores da língua portuguesa, eles se mantêm também à margem das ordens 

do discurso, o aspecto discursivo de uma ordem social. Isso ocorre ainda que dominem um ou 

outro elemento de uma ordem do discurso específica; por exemplo, um elemento relativo a 

gêneros discursivos, discursos e estilos. Esse domínio, porém, seria precário e não satisfatório 

às exigências do contexto brasileiro. 

O fato de estarem à margem das ordens sociais e das ordens do discurso diz respeito às 

relações sociais de poder. Sem poderem atuar nas práticas sociais do dia a dia, são sujeitos 

dependentes do outro, quer compatriotas, quer brasileiros que os auxiliem e os acolham. Ao 

mesmo tempo, sem poderem produzir diferentes discursos em diferentes gêneros, referindo o 

mundo que os rodeia e expressando seu(s) estilo(s), são dependentes de quem podem dizer 

por eles.  

Suas vozes não são recontextualizadas na maior parte das notícias, embora o assunto 

noticiado sempre diga respeito a eles, direta ou indiretamente. A voz dos haitianos é 

recontextualizada e tratada com destaque quando esses relatam seu passado recente, desde o 

terremoto, o percurso até o Brasil e as adversidades relativas aos abrigos de Brasileia, Rio 

Branco e São Paulo, ao trabalho e às relações sociais com brasileiros e senegaleses, por 

exemplo, ou quando falam de seus sonhos e o futuro que desejam no Brasil. Exemplo disso 

são as notícias-depoimento A5, Nas garras dos coiotes, e E6a, Périplo de um imigrante, mas 

também em D9. Diferentemente, sua voz não é destaque quando o assunto é a busca de 

soluções para os problemas que vivem. Nesse caso, em geral, predomina nas notícias a voz de 

membros de ONGs, da Igreja Católica, da PF e, sobretudo, dos governos federal, acreano e 
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paulista, e da prefeitura de São Paulo, o que dá, reiteradamente, à voz dos haitianos um 

caráter secundário e irrelevante.  

Caberia aqui questionar por que essa assimetria. Entendemos ser em função do poder 

social do ator que a enuncia. Por exemplo, o delegado da Polícia Federal em A4a; o então 

ministro da Justiça em B3a, B3b e F14; o então secretário de Direitos Humanos do Acre em 

B12, C2 e D4; a então secretária de Justiça do Estado de São Paulo em D6; o então ministro 

do Trabalho e Previdência em F14. Mais do que isso, em D6, por exemplo, o governo do Acre 

e a secretária de Justiça de São Paulo – sujeitos que detêm socialmente poder político, jurídico 

e policial – compõem mais da metade do texto (que é a primeira parte da notícia), isto é, o 

enunciador deixa para segundo plano as vozes, por exemplo, do padre Paolo Parise e do 

haitiano Dynn Achesson.  

Ao contrário, os imigrantes são sujeitos desprovidos de poderes no território alheio e, 

por isso, na perspectiva do enunciador/Folha, podem/devem ter sua voz ignorada. Isso ocorre, 

por exemplo, em relação à falta de moradia, à possibilidade de trazerem seus familiares, à 

dificuldade de obterem trabalho, aos baixos salários, à possível exploração de sua mão de 

obra, às relações sociais com brasileiros e a manifestação de preconceito por parte desses, à 

educação dos filhos e acesso à escola, entre outras questões emergentes relativas à sua vida no 

Brasil. São buscas de solução sem voz do sujeito vulnerável e inferiorizado. 

O fato é que o enunciador mantém sem voz quem não a tem na sociedade e cujo 

acesso ao discurso público é cerceado, como é para todas as minorias, e, ao mesmo tempo, 

mantém com voz quem já pode falar na sociedade, os donos do poder, cujo acesso ao discurso 

público é quase sempre factível. Ou seja, o enunciador recontextualiza em várias notícias a 

assimetria das relações de poder existentes na sociedade. 

Com essa recontextualização assimétrica, o efeito social do texto é a manutenção da 

hegemonia em que os poderosos podem falar e serem ouvidos (ainda que suas vozes sejam 

editadas e controladas pelo editor do jornal), enquanto os desfavorecidos têm pouco ou nada a 

dizer e, por isso, quando falam, têm sua autoria minimizada ou não reconhecida. Isto é, não a 

tem reconhecida pelos poderosos de uma elite simbólica, nesse caso, os atores sociais 

produtores do jornal e administradores do discurso jornalístico e, ao mesmo tempo, 

administradores do discurso alheio (tanto dos imigrantes como dos poderosos). Em síntese, o 

jornal reproduz/recontextualiza o discurso dos poderosos porque está a serviço desses mesmos 

poderosos, e não dos desfavorecidos, que continuam na condição de socialmente 

inferiorizados. 
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Assim, a representação dos poderosos é de que o dito por eles é sempre importante e, 

por isso, devem ser sempre ouvidos, em detrimento dos grupos minoritários. Ao mesmo 

tempo, a representação de tais grupos ou dos imigrantes é de que eles não dizem coisas 

importantes ou o que têm a dizer é irrelevante. Um dos efeitos de um texto assim construído é 

a reprodução na consciência do enunciatário das mesmas representações e, por conseguinte, 

na sociedade ouvem-se mais os poderosos e menos as minorias. 

Embora a voz e pontos de vista dos haitianos não sejam preferencialmente 

recontextualizados nas notícias em geral, eles e parte de suas ações e eventos de que 

participam são sobremaneira referidos e categorizados. 

Por exemplo, eles participam de uma “imigração ilegal” e entram no Brasil 

“ilegalmente” ou “clandestinamente”, sobretudo segundo o discurso produzido pelo 

enunciador, inclusive no uso do discurso indireto da voz de autoridades. Esse tipo de 

referenciação ocorre, por exemplo, em A4a: “Segundo o delegado [...], o esquema de 

imigração ilegal também atraem brasileiros”. Construção semelhante ocorre em B3a: “O 

objetivo da resolução [...] é evitar a entrada ilegal de haitianos por meio de quadrilhas 

criminosas e „coiotes‟, segundo afirmou o ministro José Eduardo Cardozo (Justiça)”. Em 

ambos os casos, é possível que o delegado e o ministro tenham empregado “imigração ilegal” 

e “entrada ilegal”, mas, numa leitura crítica, podemos afirmar que o enunciador privilegiou na 

construção da notícia o uso de tais expressões e seus efeitos. Caso contrário, usando seu poder 

de construir o texto, poderia tê-las substituído por expressões que não categorizassem os 

imigrantes de maneira negativa ou depreciativa. 

Situação diferente ocorre, por vezes, no uso do discurso relatado, também em A4a: 

“„A Polícia Federal não pode deixar nenhum haitiano atravessar a fronteira sem visto prévio 

[...]‟, afirma Pedrosa”. Aqui, o delegado refere-se aos haitianos usando critérios 

sociocognitivos não depreciativos ou desmoralizantes. Ele ativa propriedades relativas 

especialmente ao que prescreve a legislação sobre imigração: obter visto antes de iniciar o 

deslocamento rumo ao país de chegada.  

Mas as autoridades nem sempre evitam o uso de expressões depreciativas. Exemplo 

disso ocorre no discurso relatado em B3a: “O embaixador brasileiro no país, Igor Kipman, 

reconhece que a limitação de vistos „não eliminará a imigração ilegal‟.”. Embora possamos 

fazer crítica ao embaixador, nossa leitura crítica se volta para o enunciador (produtor da 

notícia), pois, caso preferisse, poderia ter evitado o uso de “imigração ilegal”. 

Em geral, os haitianos não são referidos pelas autoridades brasileiras com desprezo ou 

desmerecimento. No entanto, isso ocorre, por exemplo, em B4, em que a voz do governador 
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do Amazonas é recontextualizada, inclusive com uso do discurso relatado: “„[...] pede para o 

governo federal (...) levar tudo para Brasília. É, tem muitos apartamentos de deputados 

federais, bota as caras para morar lá‟, afirmou”. Aqui, entendemos que “tudo” e “os caras”, 

um pronome indefinido e um termo genérico, referem e categorizam os haitianos com 

desprezo e desmerecimento de atenção e acolhimento, embora possa parecer que o 

governador deseje o acolhimento de todos por parte do governo federal. Com as estratégias 

referenciais empregadas, a representação dos haitianos feita pelo governador é de sujeitos que 

não merecem atenção. 

Em B4, o enunciador se mostra como quem compartilha da posição do governador, 

por exemplo, com o uso de “os imigrantes haitianos que entraram ilegalmente no país”, 

construção com que enfatiza a travessia ilegal da fronteira político-territorial. 

Em referência à condição de entrada e estadia dos haitianos no Brasil, o enunciador 

não usa termos do tipo “indocumentados”, relativamente neutros e sem depreciação aos 

sujeitos referidos. Em geral, usa sim, as mesmas expressões já apontadas acima. Em B1 usa 

“Os haitianos que entraram clandestinamente no Brasil”, “a entrada de imigrantes ilegais” e 

“aqueles que entrarem no país clandestinamente”. Em B3a, usa “A entrada ilegal de haitianos 

no Brasil”, “os haitianos que entraram de forma irregular no Brasil até agora” e “2.400 ainda 

estão em situação irregular”. Em C1, usa “entrada ilegal” e “um novo boom de imigrantes 

ilegais”. Em C2, usa “imigrantes ilegais”. Quase sempre, a referência dessas expressões é 

abrangente e por subespecificação, isto é, não se referem de maneira direta e específica aos 

haitianos explicitados na notícia. 

As ocorrências de B1 – em que no discurso relatado/direto da voz do haitiano Ronald 

Alexis há o uso de “„Na migração ilegal‟”, expressão que poderia ter sido evitada pelo 

enunciador, se assim esse quisesse – sugerem novos aspectos. A referência não são os 

haitianos citados na notícia e de quem o enunciador recontextualiza vozes, a saber, Ogiris 

Theranor e Ronald Alexis. Ou seja, pela construção referencial de B1, nem O. Theranor e R. 

Alexis entraram no Brasil clandestinamente nem são imigrantes ilegais. Isso sugere que a 

Folha procura tratar os “sujeitos face a face” sem classificá-los como quem age de forma 

incorreta em relação às leis. Mas essa prática interacional é apenas uma “máscara”, pois os 

termos “ilegal”, “ilegalidade” e “clandestinamente” são fortemente usados em várias notícias, 

inclusive na composição do título, como em A4a e C3, e/ou da linha fina, como em A5, C2 e 

C5a. Essa escolha referencial diz respeito a uma avaliação negativa dos haitianos por parte do 

enunciador e, por conseguinte, contribui para uma representação também negativa deles, a 

qual, muito provavelmente, seria incutida na mente do enunciatário, que passaria a ter ações 
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discursivas e não discursivas contra esses imigrantes, fomentando, assim, o preconceito de 

brasileiros em relação aos haitianos. 

Esse tipo de referência, porém, não ocorre a partir do “momento D”, sugerindo que, na 

perspectiva do enunciador, os haitianos já teriam passado a fazer parte do cotidiano brasileiro. 

Podemos indagar se o número de protocolo ou documento recebido quando pediram refúgio 

na cidade fronteiriça seria o suficiente para o enunciador entendê-los como não mais 

merecedores do rótulo de ilegais e clandestinos. O fato é que essa mudança na estratégia 

linguístico-referencial é uma contribuição para a representação, agora, relativamente positiva 

dos imigrantes haitianos, a qual passaria a ser incutida na mente do enunciatário. 

Outro termo com que os haitianos são referidos em várias notícias é “refugiados”. 

Trata-se de termo inadequado, como argumentamos no capítulo 1. Também em B3a, o 

enunciador, recontextualizando a voz do então presidente do CONARE, Luiz Paulo Barreto, 

esclarece que a concessão de “refúgio político” aos haitianos “não cabe”.  

O uso de “refugiados” ocorre no corpo de várias notícias, mas também no título e/ou 

na linha fina, como em F3 e F9. No entanto, em vez de “refugiados”, no corpus em geral, os 

termos “imigrantes” e “estrangeiros” são preferencialmente usados. 

Um tipo de expressão referencial que chama a atenção são as formas quantitativas, 

frequentemente usadas para fazer referência aos imigrantes. A análise mostrou que dados 

quantitativos são de grande relevância no discurso (jornalístico, político, jurídico, cotidiano) 

sobre o processo imigratório. Trata-se de uma quantificação dos imigrantes que leva em 

conta, por exemplo, sua via de entrada no país – pela fronteira terrestre ou via aérea –, os que 

chegavam diariamente ao Acre, os que estavam nos abrigos em determinado período, os que 

eram enviados para São Paulo pelo governo acreano, seu grau de escolaridade e instrução, sua 

condição de empregado/desempregado. De um modo geral, a referência quantitativa contribui 

para a credibilidade que o enunciador busca dar ao discurso jornalístico e para as 

representações que ele constrói, especialmente sobre os governos e os imigrantes. Ou seja, 

trata-se de um tipo de referência que resulta na mente do enunciatário como inculcação dessas 

representações e de uma representação positiva da Folha. 

Também, faz-se referência à ação dos imigrantes, como ocorre em A4a, em que um 

dos itens é intitulado “Palavra mágica”. É uma expressão de cunho metafórico que o 

enunciador recontextualiza parte da voz do delegado G. S. Pedrosa, um dos atores sociais 

referidos na notícia. Segundo o delegado, em referência ao pedido que fazem os haitianos ao 

chegarem à delegacia da Polícia Federal, “eles aprenderam a palavrinha mágica „refúgio‟”. 
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Outro exemplo é o uso de “odisseia”, em A4a, usada pelo enunciador como referência 

ao percurso e às dificuldades vividas pelos haitianos na viagem do Haiti ao Brasil. Esse termo 

possui aspectos metafórico e hiperbólico que contribuem para a explicitude de tais 

dificuldades. 

Às vezes, a referência é sobre o que se faz com os imigrantes. É o uso de 

“higienização”, em D6, que o enunciador recontextualiza a voz do governo acreano. Com esse 

termo, também de natureza metafórica, o governo acreano faz referência à manifestação do 

governo paulista contra o “recebimento inesperado” dos haitianos chegados do Acre. 

Por vezes, as expressões referenciais são uma espécie de núcleo das relações 

interdiscursivas. Por exemplo, o termo “desconforto” (usado em E3) é uma parassinonímia de 

“queda de braço” e “telefone sem fio” (usadas em D5), de “polêmica” e “troca de farpas” 

(usadas em D8), de “atrito” (termo usado em E2). É verdade também que cada uma dessas 

expressões/termos possui conotações particulares, coerentemente à notícia e discurso 

particular em que se insere.  

Quanto a “Palavra mágica”, “odisseia”, “higienização”, “desconforto”, “queda de 

braço”, “telefone sem fio”, “polêmica”, “troca de farpas” e “atrito”, são expressões/termos 

que o enunciador seleciona e usa de maneira proposital, privilegiando discursivamente 

conotações específicas. Isto é, o enunciador, conscientemente, faz escolhas linguístico-

discursivas sabendo dos seus possíveis efeitos na consciência do outro, de modo que sua 

prática sociodiscursiva visa agir na consciência do enunciatário e, por conseguinte, fazer com 

que esse tenha ações sociais (discursivas e não discursivas) a favor ou contrárias ao ator social 

em questão.  

Um comentário à parte fazemos à notícia-depoimento (A5 e E6a) e à notícia-perfil 

(E7). Embora as tenhamos tomado como componentes do corpus e as analisado como notícia, 

sobretudo por focalizarem a imigração haitiana, elas possuem características diversas da 

notícia típica. Pelas particularidades que possuem, não seria estranho denominá-las como 

outros gêneros ou subgêneros, por exemplo, como “notícia-depoimento” e “notícia-perfil”. 

Outro texto com características de notícia-perfil é D9, em que se recontextualiza a voz do 

haitiano Dynn Achesson Saintilus, embora D9 não seja nomeado igual a D7 pela Folha. 

Uma particularidade é que a construção da notícia-depoimento ou da notícia-perfil 

ocorre por recontextualização do depoimento/fala a um jornalista. Ou seja, recontextualiza-se 

uma prática social da esfera jornalística noutra prática da mesma esfera, sendo a primeira a 

base para a construção da segunda. Nesse caso, “toda a prática” é recontextualizada, embora 

alguns de seus elementos sejam eliminados no processo de recontextualização, como o uso de 
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gravador, a relação face a face, o diálogo pergunta–resposta. É uma eliminação necessária, 

porque tais elementos nunca podem compor o texto impresso. 

Mais do que isso, fazem parte da notícia-depoimento e da notícia-perfil 

exclusivamente a voz e conteúdo enunciados pelo ator social em foco. Sem espaço, portanto, 

a vozes de qualquer outro ator social, inclusive a do jornalista entrevistador.  

Mas há também semelhanças entre a notícia típica e a notícia-depoimento ou a notícia-

perfil. Por exemplo, diferentemente do que talvez pareça, os sujeitos depoentes nunca têm 

autonomia sobre sua voz. Essa é editada e controlada por atores sociais da esfera jornalística.  

Outra semelhança é que o discurso da ideologia do cotidiano é tomado como fonte 

para o discurso jornalístico: a notícia se constitui, em maior ou menor medida, a partir de 

gêneros produzidos por atores sociais que não detêm o conhecimento nem poder do 

jornalismo, por exemplo, os imigrantes. 

De um modo geral, entendemos que a análise e particularidades da notícia-depoimento 

ou notícia-perfil não contribuem para a forma contemporânea do gênero notícia, como 

apontamos, brevemente, acima acerca da notícia típica.  

Temos feito aqui considerações especialmente sobre a parte linguística das notícias, 

priorizando o discurso verbal. A propósito, de um modo geral, esse discurso ainda é 

privilegiado na composição da notícia, haja vista que várias notícias não são ilustradas por 

foto, mapa ou gráfico. São elas: A2, que é uma “chamada” de A1; B1; B2; C3, que é uma 

“chamada” de C2; C4 e D2, que são notas com indicação de acesso à internet; D1; D4; D5; 

D7; F1; F3; F4; F7, que é uma “chamada” de F8; F11. 

No entanto, na perspectiva da ACD, a parte pictórica é igualmente importante e 

devemos fazer considerações sobre fotos, mapas e gráficos componentes dos textos 

analisados. Aliás, parte linguística e parte pictórica estão interligadas e constituem, juntas, um 

texto único. Mais do que isso, como identificamos em A3, A4a, A5, B4, C5a, D3a, D10a, E1, 

E2, E4, E5, E6a, F9, F14, entre outras notícias, a parte ilustrativa quase sempre revela 

conteúdos não explicitados na parte linguística. Também, o uso de diferentes elementos 

gráficos, como cores e tamanhos, exerce influência na percepção e interpretação do 

enunciatário. 

A maioria das fotos mostra haitianos em situação de vulnerabilidade e inferioridade, 

deitados em colchões no chão do abrigo, tomando banho em lugares impróprios, recebendo 

comida, esperando para se cadastrar ou receber documentos, à procura de emprego. Essas 

diferentes situações, que, por vezes, dizem respeito também a dominicanos, nigerianos e 
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senegaleses, por exemplo, constam de A1, A4a, A5, B4, C5a, D3a, D6, D8, D10a, E2, E3, E4, 

E5, E6a, F2, F5, F8 e F9. 

Situações opostas, porém, aparecem em quantidade bem menor. Por exemplo, na foto 

de A3, haitianos estão se divertindo, dançando descontraídos. As fotos de B3c, C1, F13 e F14 

mostram haitianos trabalhando, isto é, empregados. Em D9, E1 e E2, haitianos – e também 

nigerianos, como ilustra a foto de F6 – estão em situação de relativa superioridade e 

empoderamento. O mesmo aparece em F12, em que haitianos manifestam na Avenida 

Paulista contra o assassinato de um compatriota, que fora referido em F11. 

Quanto a gráficos, seu uso ocorre apenas em F10 e F14. Eles dizem respeito a dados 

quantitativos relevantes nem sempre referidos na parte linguística da notícia. Especialmente 

devido a suas fontes – o OBMigra e o MRE, DPF/MJ –, esses dados são considerados 

confiáveis tanto pelo enunciador quanto pelo enunciatário, o que contribui para a 

representação de um discurso jornalístico merecedor de credibilidade. 

Quanto aos mapas, seu uso ocorre em A4a, B3a, C2, C5a, D3a, D10a e F14. Uma 

questão que seu uso revela é que o enunciador ignora a entrada dos imigrantes pela cidade de 

Tabatinga-AM, privilegiando a entrada pelo Acre (Assis Brasil-AC ou Brasileia-AC). Isso 

condiz com a ênfase dada na parte linguística das notícias, por exemplo, ao abrigo de 

Brasileia, ao governo acreano, à polêmica entre esse governo, o governo paulista, a prefeitura 

de São Paulo e o governo federal. Ou seja, ignorou-se nas notícias a presença de haitianos no 

Estado do Amazonas (exceto principalmente em Ba, B3c, B4 e C1) e seus possíveis 

problemas de abrigo, moradia, trabalho. Essa questão nos faz pensar na hipótese de o 

enunciador (a Folha), propositalmente, ter evitado expor para a sociedade o que, porventura, 

inadequadamente, ocorria no Amazonas, cujo governo, de janeiro de 2011 a abril de 2014, 

estava vinculado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), diferentemente do governo petista do 

Estado do Acre. 

Ainda assim, o uso dos mapas contribui para a construção das notícias no que tange 

principalmente à rota percorrida pelos imigrantes, não só haitianos, mas também senegaleses, 

como destacam os mapas em C2, C5a e D10a. Além de destacar a rota, os mapas de, 

sobretudo, D3a e F14, contêm informações em discurso verbal relevantes da imigração 

haitiana. 

De um modo geral, a parte pictórica contribui de forma relevante para a representação 

que o enunciador constrói, ao longo do corpus, sobre o governo do Acre, os imigrantes 

haitianos (mas também dominicanos, nigerianos e senegaleses), entre outros atores sociais 

referidos. Ao mesmo tempo, a parte pictórica contribui para a recontextualização da 
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representação dos haitianos sobre o Brasil, representação que é recontextualizada em várias 

notícias. 

Pensar a junção dos elementos pictóricos com os elementos verbais na composição da 

notícia leva-nos a pensar também a composição da página, no sentido de refletir sobre o 

espaço ocupado pela notícia e sua distribuição na página. Nos diferentes “momentos”, as 

notícias ocupam menor ou maior espaço na página do jornal, às vezes sendo publicadas num 

canto inferior, às vezes, no alto da página, quer na página-anverso (a que está à primeira vista 

de quem folheia o jornal), quer em página-verso (que confere menor importância ao conteúdo 

noticiado). Quanto à publicação na Primeira página, ela ocorre em A3, E1, E4, F7 e F13. Ou 

seja, esse tipo de publicação ocorre especialmente a partir do contexto de inserção e presença 

dos imigrantes na cidade de São Paulo, o que indica que somente a partir desse contexto os 

atores sociais da Folha entenderam ser a imigração haitiana uma questão de grande 

importância da (para a) sociedade brasileira, considerando que a publicação na Primeira 

página assim categoriza a notícia. Por outro lado, notícias ocupando (quase) toda a página 

ocorrem em todos os “momentos”, sem influências evidentes, por exemplo, de conteúdos 

específicos. 

O caderno ou seção de publicação da notícia também é relevante. Nos “momentos A, 

B e C” e no começo do “momento D”, as notícias são publicadas principalmente no 

caderno/seção Mundo, que, segundo a caracterização que apresentamos no início do capítulo 

5, “publica diariamente as principais notícias internacionais”. Isto é, nesses “momentos”, a 

Folha ainda trata a imigração haitiana no Brasil como uma questão internacional, e não como 

questão nacional ou local. 

Também nesses “momentos” algumas notícias são publicadas no caderno/seção 

Mercado, que tem como principal alvo “a conjuntura econômica, brasileira e internacional, e 

o mundo dos negócios”. Elas dizem respeito à ida de empresários das Regiões Sul e Sudeste a 

Brasileia-AC e a Manaus-AM a fim de contratar os imigrantes (notícia B2), o que é também 

referido em B3c, notícia publicada no caderno/seção Mundo. Notícia do caderno/seção 

Mercado também diz respeito à inserção de estrangeiros no mercado de trabalho (notícia C1). 

Outras notícias no caderno/seção Mercado são F8, F9 e F10, cujo foco são a influência do 

desemprego na imigração haitiana, o apoio da prefeitura de São Paulo aos imigrantes e a 

inserção dos imigrantes no mercado formal. 

No “momento D”, diferentemente do que ocorria até então, publicam-se notícias 

também no caderno/seção Cotidiano, o que diz respeito ao fato de os haitianos passarem a 

fazer parte do cotidiano paulistano. Duas dessas notícias são D6 e D8, que, em parte, 
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focalizam a (possível) polêmica entre os governos petistas, acreano, federal e da prefeitura de 

São Paulo. Essa mesma polêmica é referida em D5 e D7 (essa na mesma edição de D8), duas 

notícias publicadas na seção/caderno Poder, que é dedicada “à vida política, institucional e 

aos movimentos sociais”, segundo a caracterização que apresentamos no início do capítulo 5. 

Ou seja, a mesma polêmica está vinculada, simultaneamente, ao cotidiano paulistano e à 

esfera do poder político-administrativo do País.  

Muito provavelmente sob influência dessa inserção dos haitianos no cotidiano da 

capital paulista, publicam-se duas notícias sobre haitianos no abrigo de Rio Branco-AC no 

caderno/seção Cotidiano: D10a e D10b. Assim publicadas, a realidade vivida pelos imigrantes 

no Acre é trazida para o cotidiano dos leitores paulistanos. 

No “momento E”, as notícias são todas publicadas no caderno/seção Cotidiano. Já no 

“momento F”, elas se dividem especialmente entre o caderno/seção Cotidiano, o Mundo e o 

Mercado. 

Independentemente do “momento”, ao publicar a notícia na seção/caderno Mundo, a 

Folha classifica a migração haitiana para o Brasil como evento internacional, e não como 

questão nacional ou local, embora em todos os textos privilegiam-se questões relativas aos 

haitianos no Acre ou em São Paulo. 

Várias questões aqui brevemente consideradas dizem respeito às relações sociais de 

poder. A análise mostra que relações de poder presentes nos eventos sociais referidos são 

recontextualizadas e evidenciadas em várias notícias. Tais relações são especialmente de 

poder discursivo, exercido entre diferentes atores sociais. 

De maneira explícita, esse poder ocorre, por exemplo, em B4, em que o enunciador, ao 

recontextualizar o discurso do governador do Amazonas, expõe relações de poder discursivo 

existentes em torno dos haitianos no Brasil: poderes locais versus o poder nacional. Relações 

em que atuam diferentes forças ideológicas e se constroem diferentes discursos, cada qual 

com seu modo particular de representação: o discurso político versus o discurso humanitário, 

o discurso em prol da(s) elite(s) versus o discurso em prol dos grupos minoritários, a afronta 

aos direitos humanos versus o respeito a tais direitos. 

Também explicitamente, relações semelhantes ocorrem, por exemplo, em D5, D6, D7 

e D8, em que o enunciador recontextualiza a (possível) polêmica entre os governos petistas 

acerca do envio de haitianos do Acre para a capital paulista. Nesse caso, destacam-se relações 

de poder entre Estados (Acre e São Paulo), entre Estados e o Governo Federal, entre a 

prefeitura de São Paulo e o Estado do Acre. 
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Ao recontextualizar as relações de poder discursivo, o enunciador recontextualiza 

também o discurso de quem exerce o poder discursivo sobre o outro, contribuindo, assim, 

para a manutenção da relação dominador–dominado. São parte desse processo, em especial, 

as relações interdiscursivas de que falamos anteriormente, assim como as formas linguístico-

referenciais, pois o poder sobre o outro se dá também pela escolha de uma ou outra expressão 

referencial.  

Mas, numa leitura crítica em ACD, são (mais) relevantes as relações de poder 

constituídas no discurso objeto de análise, isto é, nas notícias do corpus. Isso porque a ação 

do enunciador – ao fazer referência a eventos sociais específicos – de criar determinadas 

representações sobre um ou outro ator social pode resultar na inculcação dessas 

representações na mente do enunciatário, que, muito provavelmente, passaria a ter atitudes 

sociais, discursivas ou não discursivas, a favor ou contra – o que deve ser pensado de forma 

gradual – esse mesmo ator social. Isto é, o enunciador exerce poder sobre o enunciatário ao 

“fazê-lo crer” em determinadas representações, provocando-lhe agir socialmente de maneira 

X ou Y. 

Em várias notícias, identificamos esse tipo de representação, positiva ou negativa – 

gradualmente –, em relação, por exemplo, aos imigrantes haitianos, aos brasileiros que os 

acolhem ou os agridem, aos governos petistas e suas secretarias ou ministérios, ao governo de 

São Paulo (PSDB), à Igreja Católica, em especial à Paróquia Nossa Senhora da Paz, na região 

do Glicério na capital paulista. Muito contribuem para essas representações, novamente, as 

relações interdiscursivas, pois a recontextualização de determinadas vozes e a ausência de 

outras na composição da notícia dizem respeito diretamente às relações de poder que o 

enunciador estabelece com o enunciatário e evidencia na produção discursiva. 

Especialmente com relação aos haitianos, o enunciador, ao fazer referência a eles – 

assim como a suas práticas sociais e ao que com eles se faz ou se deve fazer –, emprega 

sobremaneira a voz dos governos e autoridades, em detrimento da voz dos próprios haitianos. 

Por vezes, apaga a “autoria” no uso de suas vozes na construção da notícia. Com essa prática, 

além de recontextualizar o poder de tais governos e autoridades sobre os imigrantes, o 

enunciador exerce poder discursivo sobre os mesmos imigrantes. Trata-se do poder da elite 

simbólica sobre os grupos minoritários e pessoas que não têm acesso ao discurso público e, 

por isso, não podem falar e, quase sempre, não têm sua voz recontextualizada no texto 

jornalístico. Em última análise, o enunciador fomenta que esses grupos e pessoas sejam, cada 

vez mais, minorizados. 
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De um modo geral, uma estratégia de exercício de poder que se mostrou altamente 

importante na construção das notícias é a recontextualização. O enunciador, ao 

recontextualizar outras práticas ou seus elementos, exerce poder e controle sobre o que é 

recontextualizado, no sentido, por exemplo, de destacar X em detrimento de Y, de direcionar 

a compreensão sobre as práticas e seus elementos de um modo e não de outro, de construir 

determinadas representações com a possibilidade de incuti-las na mente do enunciatário. 

Assim, o enunciador exerce poder e controle indireto sobre os sujeitos “donos” desses 

elementos recontextualizados. Ao mesmo tempo, exerce poder direto sobre o enunciatário, o 

que identificamos como o principal efeito social do texto: a inculcação na mente do 

enunciatário de determinadas representações ou pontos de vista, positivos ou negativos, 

acerca de uns ou outros atores sociais. 

Quanto à relação entre dominador e dominado, entre brasileiros e minoria haitiana, 

entre elite simbólica e sujeitos referidos, o discurso constituído nas notícias, de um modo 

geral, mantém o poder hegemônico. Isto é, o enunciador não produz a notícia com o fim de 

estabelecer uma luta hegemônica que dê aos haitianos – as pessoas desfavorecidas por quem 

se deveria fazer algo favorável e concreto – ao menos acesso às ordens sociais do contexto 

brasileiro ou que mitigue sua condição de grupo minorizado no Brasil. Ou seja, o enunciador 

não tem o fim último de (tentar) mudar as estruturas sociais, nem mesmo parte delas. 

Numa espécie de resposta – dialógica – à hipótese posta na introdução desta tese, a 

análise reiteradamente confirmou que os haitianos e suas ações, muito em função de se 

constituírem no Brasil numa minoria – sujeitos desprovidos de poderes sociais relativos, por 

exemplo, a trabalho, educação e domínio da língua portuguesa, mas também por se 

caracterizarem como negros e pobres –, são representados, em geral, de forma negativa. Ao 

mesmo tempo, são sujeitos dependentes tanto de ações dos atores sociais da esfera jornalística 

para fazerem sua voz circular e ser minimamente ouvida (que, na verdade, é quase ignorada 

na produção das notícias analisadas), quanto de  ações de membros do governo (federal, do 

Acre e da prefeitura de São Paulo), empresários e instituições que os acolheram e os 

auxiliaram na inserção no contexto brasileiro, o que ocorreu parcialmente, pois obtiveram e 

obtêm emprego, em geral, sem o devido reconhecimento de sua mão de obra e sua formação. 

Quanto à representação dos principais atores sociais não imigrante – membros de 

governo, empresários e instituições – envolvidos na imigração haitiana, ela oscila numa escala 

positiva–negativa, gradualmente, segundo o contexto extratextual e social de construção da 

notícia. Essa representação se construiu, a nosso ver, tanto em função do poder que tais atores 

têm no mundo real e em cada evento “fonte” de notícias específicas, quanto em função de 
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uma postura política – implícita – da Folha. Nesse sentido, trata-se de uma representação 

tributária da recontextualização das forças de poder dos diferentes atores sociais, entre eles, a 

Folha. Nesse processo, foram fundamentais as escolhas linguístico-referenciais feitas pelo 

enunciador, mas também a maior ou menor atenção dedicada aos vários sujeitos da notícia, as 

lacunas (de referentes ou de informações) deixadas pelo enunciador, as ilustrações (fotos, 

gráficos e mapas) componentes de várias notícias, a distribuição da notícia na página. 

A leitura crítica e as considerações que realizamos aqui não são conclusivas. São, na 

verdade, um diálogo inconcluso, uma pequena voz no grande simpósio universal bakhtiniano. 

Melhor assim! 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Resolução Normativa nº 27 do CNIg, de 25 de novembro de 1998 

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998 

 

Disciplina a avaliação de situações  

especiais e casos omissos  

pelo Conselho Nacional de Imigração.  

 

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 

1992, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve:  

 

Art. 1º Serão submetidas ao Conselho Nacional de Imigração as situações especiais e os casos 

omissos, a partir de análise individual.  

§ 1º Serão consideradas como situações especiais aquelas que, embora não estejam 

expressamente definidas nas Resoluções do Conselho Nacional de Imigração, possuam elementos 

que permitam considerá-las satisfatórias para a obtenção do visto ou permanência.  

§ 2º Serão considerados casos omissos as hipóteses não previstas em Resoluções do 

Conselho Nacional de Imigração.  

Art. 2º Na avaliação de pedidos baseados na presente Resolução Normativa, serão 

observados os critérios, princípios e objetivos da imigração, fixados na legislação pertinente.  

Art. 3º As decisões com base na presente Resolução Normativa não constituirão precedentes 

passíveis de invocação ou formarão jurisprudência para decisão de qualquer outro órgão.  

Art. 4º Fica revogada a Resolução nº 32, de 19 de outubro de 1994.  

Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

JOÃO CARLOS ALEXIM 

Presidente do Conselho Nacional de Imigração 
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ANEXO B – Resolução Recomendada nº 08 do CNIg, de 19 de dezembro de 2006 

 

  

RESOLUÇÃO RECOMENDADA Nº 08, de 19 de dezembro de 2006 

Dispõe sobre pedidos de refúgio apresentados ao Comitê Nacional 

para os Refugiados - CONARE, que a critério deste, possam ser 

analisados pelo Conselho Nacional de Imigração - CNIg como 

situações especiais. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

 

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, 

organizado pela Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, e no uso das atribuições que lhe confere o 

Decreto nº. 840, de 22 de junho de 1993, 

RESOLVE: 

Art. 1º Recomendar ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, Órgão vinculado ao Ministério 

da Justiça, o encaminhamento ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg dos pedidos de refúgio que 

não sejam passíveis de concessão, mas que, a critério do CONARE, possam os estrangeiros 

permanecer no país por razões humanitárias. 

 

Parágrafo único. A situação de estada no país dos estrangeiros, cujos pedidos sejam encaminhados 

pelo CONARE ao CNIg, será examinada ao amparo da Resolução Normativa nº 27, de 25 de 

novembro de 1998, que dispõe sobre situações especiais e casos omissos.. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

NILTON FREITAS 

Presidente em exercício do Conselho Nacional de Imigração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



422 

 

ANEXO C – Resolução Normativa nº 13 do CONARE, de 23 de março de 2007 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 23 DE MARÇO DE 2007 

Dispõe sobre o encaminhamento, a critério do Comitê Nacional para  

Refugiados – CONARE, ao Conselho Nacional de Imigração, de casos  

passíveis de apreciação como situações especiais, nos termos da  

Resolução Recomendada CNIg nº 08, de 19 de dezembro de 2006.  

 

O COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS - CONARE, instituído pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 

1997, no uso de suas atribuições, em sessão plenária realizada em 23/03/2007, considerando as 

disposições da Resolução Recomendada nº 08, de 19 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional de 

Imigração, RESOLVE:  

 

Art. 1º O pedido de refúgio que possa não atender aos requisitos de elegibilidade previstos na Lei nº 

9.474, de 22 de julho de 1997, poderá, a critério do CONARE, ser sobrestado para que possa a 

permanência do estrangeiro no País ser apreciada pelo Conselho Nacional de Imigração, com base na 

Resolução Normativa CNIg nº 27, de 25 de novembro de 1998, que dispõe sobre situações especiais e 

casos omissos.  

 

Art. 2º O CONARE, na reunião plenária, admitindo a possibilidade da permanência do estrangeiro no 

País ser analisada por questões humanitárias pelo Conselho Nacional de Imigração, suspenderá a 

apreciação do caso, promovendo a sua remessa àquele Órgão, nos termos da Resolução 

Recomendada CNIg nº 08, de 19 de dezembro de 2006.  

 

Art. 3º Em caso de concessão da permanência pelo Conselho Nacional de Imigração, o CONARE 

determinará o arquivamento da solicitação de refúgio.  

 

Art. 4º Se for negativa a decisão do Conselho Nacional de Imigração, o CONARE decidirá a solicitação 

de refúgio, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 9.474/97.  

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto Presidente 
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ANEXO D – Resolução Normativa nº 97 do CNIg, de 12 de janeiro de 2012 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 97, DE 12 DE JANEIRO DE 2012 

 

(Publicada no Diário Oficial da União de 13 de janeiro de 2012) 

 

Dispõe sobre a concessão do visto permanente 

Previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de 

agosto de 1980, a nacionais do Haiti. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de1980 

e organizado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o 

Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve: 

Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser concedido o visto permanente previsto no art. 16 da 

Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei, circunstância que constará da Cédula de Identidade do 

Estrangeiro. 

Parágrafo único. Consideram-se razões humanitárias, para efeito desta Resolução Normativa, 

aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência do 

terremoto ocorrido naquele país em 12 de janeiro de 2010. 

Art. 2º O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter especial e será 

concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Porto 

Príncipe. 

Parágrafo único. Poderão ser concedidos até 1.200 (mil e duzentos) vistos por ano, 

correspondendo a uma média de 100 (cem) concessões por mês, sem prejuízo das demais 

modalidades de vistos previstas nas disposições legais do País. 

Art. 3º Antes do término do prazo previsto no caput do art. 1º desta Resolução Normativa, o 

nacional do Haiti deverá comprovar sua situação laboral para fins da convalidação da permanência 

no Brasil e expedição de nova Cédula de Identidade de Estrangeiro, conforme legislação em vigor. 

Art. 4º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado. 

Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 

Presidente do Conselho 
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ANEXO E – Decreto nº 5.586 do Governo do Estado do Acre, de 9 de abril de 2013 

ESTADO DO ACRE 

DECRETO Nº 5.586 DE 9 DE ABRIL DE 2013 

Declara situação de emergência social nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, afetados por intenso 
processo de imigração. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições legais e de acordo com o que prescreve o 
art. 78, inciso XXI, da Constituição Estadual. 
CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de assegurar, aos nacionais e aos estrangeiros, o respeito 
de sua dignidade como pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelo 
princípio da prevalência dos direitos humanos, nos termos do art. 4o, II, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO as informações encaminhadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, 
sobre a situação de alerta máximo nas fronteiras do Brasil no Acre, em razão do grande influxo de 
estrangeiros, principalmente Haitianos e Senegaleses, em grande parte vítimas dos chamados “coiotes”; 

CONSIDERANDO o agravamento da situação no Acre, ante ao inesperado e rápido aumento do número de 
imigrantes que chegaram nos últimos dias aos municípios fronteiriços, triplicando o contingente de 
estrangeiros para mais de 1.200 pessoas, sem que possuam meios e condições para sua manutenção, 
alcançando-se mais de 4.300 pessoas já atendidas pelo Governo do Estado; 

CONSIDERANDO sérios riscos à saúde, dos imigrantes e dos nacionais, a exemplo de doenças como 
dengue, malária, dentre outras; 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de rápida resposta do Poder Público, para preservação da saúde 
e da vida humana na região; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica declarada situação de emergência social nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ante o 
influxo de grande número de estrangeiros, desprovidos de meios de manutenção, que pretendem 
ingressar no país pela fronteira acreana. 

Art. 2º Ficam em alerta máximo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, que deverão priorizar ações emergenciais 
humanitárias nos municípios afetados. 

Parágrafo único. Todas as demais Secretarias de Estado e Órgãos Estaduais deverão igualmente manter-se 
em alerta, priorizando as ações e atividades requeridas ou solicitadas pelas Secretarias de Estado 
indicadas no caput. 

Art. 3º Autoriza-se a realização de campanhas educativas de orientação, junto à comunidade, com o 
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetadas, sob a coordenação da Secretaria de 
Estado de Comunicação – SECOM. 

Art. 4º A Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, adotará todas as medidas cabíveis e necessárias para 
minimizar os riscos decorrentes da situação de anormalidade, com objetivo de proteção da saúde da 
população. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de trinta dias, 
podendo ser prorrogado em razão de relatório circunstanciado que o justifique. 

Rio Branco-Acre, 9 de abril de 2013, 125º da República, 111º do Tratado de Petrópolis e 52º do Estado do 
Acre. 

Tião Viana 

Governador do Estado do Acre 
 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033694/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10641674/artigo-4-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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ANEXO F – Resolução Normativa nº 102 do CNIg, de 26 de abril de 2013 

 

 

Resolução Normativa CNIg Nº 102 DE 26/04/2013 
 

Altera o art. 2º da Resolução  
Normativa nº 97,  

de 12 de janeiro de 2012. 
 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 e organizado 
pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, 
de 22 de junho de 1993, 
  
Resolve: 
  
Art. 1º. O caput do art. 2º da Resolução Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
  
“Art. 2º. O visto disciplinado por esta Resolução Normativa tem caráter especial e será concedido 
pelo Ministério das Relações Exteriores." 
  
Art. 2º. Fica revogado o parágrafo único do art. 2º da Resolução Normativa nº 97, de 2012. 
  
Art. 3º. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
  

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
Presidente do Conselho 
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ANEXO G – Resolução Normativa n
o
 106 do CNIg, de 24 de outubro de 2013 

 

 

Resolução Normativa CNIg Nº 106 DE 24/10/2013 
 

Prorroga a vigência da  
Resolução Normativa nº 97,  

de 12 de janeiro de 2012. 
 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 e organizado 
pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, 
de 22 de junho de 1993, 
 
Resolve: 
 
Art. 1º Fica prorrogado por doze meses o prazo de vigência da Resolução Normativa nº 97, de 12 de 
janeiro de 2012. 
 
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
Presidente do Conselho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 

ANEXO H – Resolução Normativa nº 108 do CNIg, de 12 de fevereiro de 2014 

 

Resolução Normativa CNIg Nº 108 DE 12/02/2014 
 

Dispõe sobre a concessão de visto temporário  
ou permanente e permanência definitiva  

a título de reunião familiar. 
 

O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 e 
organizado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o 
Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, 

Resolve: 
Art. 1º O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder visto temporário ou 

permanente, a título de reunião familiar, aos dependentes de cidadão brasileiro ou de estrangeiro 
temporário ou permanente no Brasil. 

Parágrafo único. As solicitações de visto de que trata esta Resolução Normativa deverão ser 
apresentadas às Missões diplomáticas, Repartições consulares de carreira ou Vice-consulados. 

Art. 2º Para o efeito do disposto nesta Resolução, consideram-se dependentes: 
I - descendentes menores de 18 anos, ou de qualquer idade, quando comprovada a 

incapacidade de prover o próprio sustento; 
II - ascendentes ou descendentes, desde que demonstrada a necessidade de amparo pelo 

interessado; 
III - irmão, neto ou bisneto se órfão, solteiro e menor de 18 anos, ou de qualquer idade, 

quando comprovada a incapacidade de prover o próprio sustento; e 
IV - cônjuge ou companheiro ou companheira, em união estável, sem distinção de sexo, de 

cidadão brasileiro ou de estrangeiro temporário ou permanente no Brasil. 
§ 1º Os dependentes a que se referem os incisos I e III do caput deste artigo, que estejam 

inscritos em curso de graduação ou pós-graduação, serão assim considerados até o ano calendário 
em que completarem 24 anos, desde que seja concedida igualdade de tratamento a brasileiro no 
país de origem do estrangeiro. 

§ 2º Equiparam-se aos descendentes, a que se refere o inciso I do caput deste artigo, o 
enteado e o menor que, por determinação judicial ou de autoridade competente, se encontrem sob 
guarda ou tutela de cidadão brasileiro ou estrangeiro temporário ou permanente no Brasil, ou ainda 
de seu cônjuge, companheiro ou companheira. 

§ 3º Para a obtenção de visto temporário ou permanente de que tratam os incisos I a III do 
caput deste artigo deverão ser apresentados às Missões diplomáticas, Repartições consulares de 
carreira ou Vice-consulados os seguintes documentos: 

I - certidão de nascimento, decisão judicial ou outro documento que comprove a relação 
familiar, emitido por autoridade brasileira ou estrangeira; 

II - atestado de antecedentes penais, quando cabível; e 
III - declaração de compromisso de manutenção, subsistência e saída do território nacional, 

em favor do chamado, com firma reconhecida em cartório ou em Repartição consular de carreira. 
Art. 3º Os casos de incapacidade de provimento do próprio sustento, de que tratam os 

incisos I e III, do caput do art. 2º desta Resolução, deverão ser comprovados por meio de decisão 
judicial ou de órgão competente no país de residência do chamado. 

Parágrafo único. Em caso de enfermidade, deverá ser apresentado laudo médico emitido no 
local de residência do chamado. 

Art. 4º O Ministério das Relações Exteriores levará em consideração, para configurar o 
amparo previsto no inciso II, do caput do art. 2º, desta Resolução, ao menos um dos seguintes 
aspectos: 
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I - não dispor o interessado de renda suficiente para prover o próprio sustento e comprovar a 
remessa regular de recursos para sua manutenção e sobrevivência; 

II - não possuir o interessado descendentes ou colaterais em primeiro ou segundo grau que 
possam prover sua própria subsistência no país de residência; e 

III - necessitar o interessado de assistência, em virtude de enfermidade comprovada por 
laudo médico. 

Art. 5º Poderá ser concedido visto permanente ou permanência definitiva ao estrangeiro que 
possua filho brasileiro que esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estrangeiro que possua a 
guarda judicial ou a tutela de brasileiro. 

Art. 6º Para a obtenção de visto temporário ou permanente com base em casamento, 
deverão ser apresentados às Missões diplomáticas, Repartições consulares de carreira ou Vice-
consulados os seguintes documentos: 

I - certidão de casamento brasileira ou estrangeira consularizada; 
II - atestado de antecedentes penais, quando cabível; e 
III - declaração de compromisso de manutenção, subsistência e saída do território nacional, 

em favor do interessado, com firma reconhecida em cartório ou Repartição consular de carreira. 
Art. 7º Para a obtenção de visto temporário ou permanente com base em união estável, sem 

distinção de sexo, deverão ser apresentados às Missões diplomáticas, Repartições consulares de 
carreira ou Vice-consulados os documentos elencados nos incisos II e III do art. 6º desta Resolução, 
bem como um dos seguintes documentos: 

I - atestado de união estável emitido por autoridade competente do país de procedência do 
chamado; ou 

II - comprovação de união estável emitida por juízo competente no Brasil ou autoridade 
correspondente no exterior. 

Art. 8º Na ausência dos documentos a que se refere o art. 7º desta Resolução, a 
comprovação de união estável poderá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão ou documento similar emitido por autoridade de registro civil nacional, ou 
equivalente estrangeiro; 

II - declaração, sob as penas da lei, de duas pessoas que atestem a existência da união 
estável; e 

III - no mínimo, um dos seguintes documentos: 
a) comprovação de dependência emitida por autoridade fiscal ou órgão correspondente à 

Receita Federal; 
b) certidão de casamento religioso; 
c) disposições testamentárias registradas junto a cartório brasileiro ou autoridade 

competente no exterior que comprovem o vínculo; 
d) apólice de seguro de vida ou plano de saúde em que conste um dos interessados como 

instituidor do seguro e, o outro, como beneficiário; 
e) escritura de compra e venda, registrada em cartório de registro de imóveis ou perante 

autoridade competente no exterior, quando aplicável, onde os interessados constem como 
proprietários, ou contrato de locação de imóvel em que ambos figurem como locatários; 

f) conta bancária conjunta; 
g) certidão de nascimento de filho estrangeiro do casal. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto nas alíneas "b" a "f" do inciso III deste artigo, será 

exigido o tempo mínimo de um ano. 
Art. 9º O Ministério da Justiça poderá conceder a permanência temporária ou definitiva de 

que trata esta Resolução Normativa. 
Art. 10. Ficam revogadas as Resoluções Normativas nº 36, de 28 de setembro de 1999, e nº 

77, de 29 de janeiro de 2008. 
Art. 11. Esta Resolução Normativa entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. 

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
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ANEXO I – Resolução Normativa nº 113 do CNIg, de 09 de dezembro de 2014 

 

 

Resolução Normativa CNIg Nº 113 DE 09/12/2014 
 
 

Prorroga a vigência da  
Resolução Normativa nº 97,  

de 12 de janeiro de 2012. 
 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 e organizado 
pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, 
de 22 de junho de 1993, 
 
Resolve: 
 
Art. 1º Fica prorrogada, até 30 de outubro de 2015, a vigência da Resolução Normativa nº 97, de 12 
de janeiro de 2012. 
 
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 

 
Presidente do Conselho 
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ANEXO J – Resolução Normativa nº 117 do CNIg, de 12 de agosto de 2015 

 

 

Resolução Normativa CNIg Nº 117 DE 12/08/2015 
 
 

Prorroga a vigência da  
Resolução Normativa nº 97,  

de 12 de janeiro de 2012. 
 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 e organizado 
pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, 
de 22 de junho de 1993, 
 
Resolve: 
 
Art. 1º Fica prorrogada, até 30 de outubro de 2016, a vigência da Resolução Normativa nº 97, de 12 
de janeiro de 2012. 
 
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA 
 

Presidente do Conselho 
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ANEXO K – Corpus 
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