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RESUMO  

 

 

Este artigo tem por objetivo observar especificidades das mudanças de práticas de linguagem 

no discurso da mídia eletrônica alagoana ao se referir às comunidades da periferia e/ou às 

atuações de projetos nesse contexto, no período de 2010/2011. Para isso, analisamos a noção 

de periferia, comumente chamada “comunidade” e os discursos sobre educação em Alagoas, 

através da pesquisa sobre o tema “projetos”. É a partir de uma abordagem qualitativa de 

pesquisa (CHIZZOTTI, 2001; LÜDKE e ANDRÉ, 1986; TRIVIÑOS, 2008) que 

desenvolvemos este trabalho, buscando investigar quais marcas linguístico-discursivas 

operam como discursos envolventes (SOUTO MAIOR, 2009) em notícias veiculadas na 

mídia eletrônica (7 segundos; O Tempo da Notícia e TNH1 – O portal de notícias de Alagoas) 

relacionando-as à noção de alteridade (BAKHTIN, 2004) e de Ethos especular (SOUTO 

MAIOR, 2009). Considerando que todo discurso é ideológico e que toda palavra é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige a 

alguém, observamos que o ethos apreendido na mídia alagoana acerca das comunidades 

envolvidas nesta pesquisa só reforça o que defende Amossy (2008) quando afirma que “todo 

ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem”. Assim, o discurso midiático se 

constitui em relação ao outro através da alteridade e essa interação nos complementa e nos faz 

posicionar em relação ao mundo. No caso dos discursos observados vimos que há construções 
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estáveis do homem sujo, em um caso, individualista e carente (não de investimento social 

efetivo como escolas, saúde pública etc), em outro.  

.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, onde as informações se propagam cada vez mais e com uma velocidade 

surpreendente, as mídias se destacam pela dinamicidade e eficácia em informar. Porém essas 

informações, como se sabe, não são simples reflexos do que acontece no espaço público 

(CHARAUDEAU, 2006), pois elas se constituem como um universo construído, repleto de 

ideologias e posicionamentos, onde o jogo de palavras, a escolha lexical e o modo como 

discurso é construído desempenham um papel muito importante na construção da(s) 

identidade(s) de quem diz e sobre quem está sendo dito. Assim, como propõe Chomsky 

(2013), os meios de comunicação se utilizam de “estratégias de manipulação midiática” para 

fazer com que uma ideia ou pensamento produzido por seus idealizadores seja aceito pelas 

pessoas que os consomem. Nesse sentido, a partir da perspectiva da Linguística Aplicada, 

buscamos, neste estudo, desenvolver reflexões acerca do modo como a mídia eletrônica 

alagoana se referiu, no período de 2010-2011, à noção do espaço da periferia, chamado de 

“comunidade”, e de como se referiu à noção de educação em Alagoas, objetivando investigar 

quais marcas linguístico-discursivas operam como discursos envolventes (SOUTO MAIOR, 

2009), em notícias veiculadas na mídia eletrônica (7 segundos O Tempo da Notícia e TNH1 – 

O portal de notícias de Alagoas), divulgando o Ethos construído nestes espaços. 

Consideramos também que esses discursos envolventes revelam as imagens construídas pelo 

processo de alteridade (BAKHTIN, 2004) e pelo excedente de visão (BAKHTIN, 2003, 2004) 

instituindo o que chamamos de Ethos especular (SOUTO MAIOR, 2009).  

Para o desenvolvimento dessas reflexões, primeiramente apresentaremos as discussões 

teóricas das noções de Ethos (AMOSSY, 2008; MAINGUENEAU, 2006; SOUTO MAIOR, 

20029), entendido como imagem representacional; de Alteridade (BAKHTIN, 1992), 

processo dialógico de construção discursiva; e de Discurso Envolvente (SOUTO MAIOR, 

2009), ou seja, as representações significativo-valorativas dos atos linguageiros que nos 

envolvem, interna e exteriormente. Posteriormente exporemos a metodologia utilizada no 

estudo e, por fim, traremos as análises de duas matérias veiculadas nos jornais eletrônicos 

citados anteriormente.                                                                       

 

 

2. O ETHOS 

 

Amossy (2008), em Imagens de si no discurso, apresenta as diferentes definições de 

ethos, suas características e alguns autores que abordam este tema. Para ela, “todo ato de 



tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si” (AMOSSY, op. cit. p. 9). 

Segundo a autora, para que isso aconteça, não é necessário que a pessoa, ao falar, faça uma 

auto apresentação, fale diretamente de si. Essa apresentação acontece, mesmo que 

implicitamente, através das interações que se dão entre as pessoas no cotidiano, que trazem 

consigo seu estilo de falante, suas competências linguísticas, seu conhecimento de mundo etc. 

(AMOSSY, op. cit. p. 9). Além disso, diz a autora, a maneira de dizer leva a uma imagem que 

facilita a boa realização do projeto. Essa afirmação nos permite afirmar que o ato de falar 

implica a exposição/apresentação por parte da pessoa que fala, e essa apresentação de si 

acontece com frequência nas trocas verbais mais comuns entre as pessoas sem que haja 

necessidade de uma apresentação formal. 

Souto Maior (2009), em As constituições de ethos e os discursos envolventes no ensino 

de língua portuguesa em contexto de pesquisa-ação, ao abordar esse tema, assevera que a 

construção da imagem de si no meio social constitui-se junto com a reavaliação da prática 

social em que o sujeito se encontra passando pela “reavaliação do „eu‟ nessa prática”, ou do 

“eu” ao praticar essa ação (SOUTO MAIOR, 2009). Ela propõe três tipos de ethos: o dito, o 

construído e o especular. O primeiro é aquele que o falante descreve como seu, ou seja, “o 

que ele diz ser”. O Ethos construído é aquele passível de ser “observável pelas escolhas 

temáticas, lexicais, pela forma como o sujeito apresenta seu discurso”, - independente de sua 

intenção. Já o Ethos especular, ou regulador, designa a construção da imagem que o sujeito 

constrói do outro e o que isso reflete na sua imagem, “seja esse outro uma pessoa, uma 

profissão, uma comunidade, uma cultura etc, e o que isso significa em si” (SOUTO MAIOR, 

2011). Esta última categoria será trabalhada neste estudo já que o nosso interesse é a 

constituição coletiva das imagens da periferia e do conceito de educação nesses contextos. 

Observar o ethos especular nos possibilita isso porque é a partir dele que refletiremos como a 

construção da imagem que o sujeito constrói do outro e o que isso reflete na sua imagem, seja 

esse outro uma pessoa, uma profissão, uma comunidade, uma cultura etc, e o que isso 

significa nele mesmo (EMILIANO; SOUTO MAIOR, 2012, p.5). 

Souto Maior (2009), como já dissemos, afirma que a construção da imagem de si no 

meio social é formada junto com a reavaliação da prática, da reavaliação do “eu” na mesma 

prática, ou do „eu” praticante dessa ação. Dessa forma, o contexto, o sujeito e o discurso dito 

novamente estão ligados nesse acontecimento de ethos. Como Maingueneau fala em Ethos, 

cenografia, incorporação, o ethos não está ligado à noção de caráter, mas sim a própria 

enunciação (MAINGUENEAU, 2008, p. 70). Nesse sentido, ele diz que o:  



enunciador não é um ponto de origem estável que se “expressaria” dessa ou daquela 

maneira, mas é levado em conta em um quadro profundamente interativo em uma 

instituição discursiva inscrita em uma certa configuração cultural e que implica 

papéis, lugares e momentos de enunciação legítimos, um suporte material e um 

modo de circulação para o enunciado (p. 75). 

Percebemos, a partir dos autores mencionados, que os ethos apresentados, seja por 

Aristóteles seja por autores contemporâneos, têm como principal característica a apresentação 

de si por meio de sua fala, de seu discurso. Essa fala prevê o outro e considera o contexto e a 

linguagem neste contexto que funciona como ato expressivo dialógico. 

 

3. DIALOGIA, INTERAÇÃO E DISCURSO ENVOLVENTE 

 

Em Marxismo e filosofia da linguagem, no capítulo que trata da interação verbal, 

Bakhtin (2010) afirma que a categoria da expressão é aquela de nível superior, que engloba o 

ato de fala, a enunciação. Dessa forma, afirma ainda o autor, que a expressão comporta duas 

facetas: o conteúdo (interior) e sua objetivação exterior que é sempre direcionada para 

alguém. Para ele, todo ato expressivo move-se entre essas facetas. Opondo-se à teoria da 

expressão que serve de fundamento para a primeira orientação do pensamento filosófico-

linguístico, o do subjetivismo idealista, Bakhtin argumenta que o centro organizador e 

formador não se situa no interior, mas no exterior. Além disso, não é a atividade mental que 

organiza a expressão, mas, ao contrário, é a expressão que organiza a atividade mental, que a 

modela e determina sua orientação. Dessa forma, a enunciação é o produto da interação de 

dois indivíduos organizados socialmente e, mesmo que não haja um interlocutor real, este 

pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. 

Além disso, como diz Bakhtin, toda palavra comporta duas faces: ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige para alguém. Por isso, ela 

constitui o produto da interação do locutor e do ouvinte. Segundo ele, é através da palavra que 

me defino em relação ao outro. Em seguida, nesse mesmo texto, Bakhtin, ao apresentar sua 

concepção de língua, conclui que a verdadeira substância não se constitui como um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem como enunciação monológica isolada ou como um ato 

psicológico da produção da própria língua, mas como um fenômeno social da interação 

verbal. 

Para ele, a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua, que, por sua 

vez, vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta. É, pois, através da palavra, 

assume o teórico, que me defino em relação ao outro. Dessa forma, as leis de evolução 

linguísticas são essencialmente leis sociológicas, afirma o autor. 



A partir disso é que podemos observar que algumas falas estabelecem a fixação de 

discursos que se naturalizam/envolvem e se repetem, sempre com outro significado. A mídia, 

por sua vez, é veiculadora dos encontros discursivos, às vezes reiterando compreensões, às 

vezes modificando-as. Definindo discurso para nosso estudo e considerando que ele modifica 

e/ou revela compreensões de mundo, precisamos definir o que é discurso envolvente. Este 

termo, segundo Souto Maior (2009), foi elaborado a partir de três considerações fundamentais 

das características discursivas bakhtiniana. A primeira é considerar o contexto como parte 

inerente ao dito. A segunda entende que todo enunciado ocorrido em determinado espaço 

histórico e social está repleto de ideologias que cercam o sujeito e seu enunciado (BAKHTIN 

apud SOUTO MAIOR, 2009 p. 21). A terceira consideração diz que “os discursos proferidos 

consideram e antecipam respostas” (BAKHTIN apud SOUTO MAIOR, idem, ibidem). 

O Discurso envolvente é caracterizado pelas representações significativo-valorativas 

dos atos linguageiros (do cotidiano, da escola, do bairro, da mídia) que envolvem no sentido 

de estar ao redor do sujeito e nele mesmo, como compreensão de mundo (SOUTO MAIOR, 

2009). 

Nesse sentido, os Discursos Envolventes descrevem os acontecimentos linguísticos-

discursivos que estão em volta dos sujeitos nas situações sociais e que transformam os 

sentidos pelos contratos por eles estabelecidos nas situações de comunicação. Alguns estudos 

se propõem a observar como esses discursos (que aqui chamamos de envolventes) são 

construídos pela mídia pelo processo de dialogismo. 

Os estudos bakhtinianos apresentam o dialogismo como forma de interação e 

itercomplementação entre os seres humanos. Para Bakhtin (1992), o princípio dialógico 

institui a alteridade como parte constituinte do ser humano e, consequentemente, do discurso. 

Nesse sentido, o eu se constitui em relação ao outro e nessa interação que nos complementa e 

nos faz posicionar em ralação ao mundo 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (...), estão repletos de palavras dos outros, 

caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela assimilação, 

caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego consciente e decalcado. 

As palavras dos outros introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, 

que assimilamos, reestruturamos e modificamos (BAKHTIN, 1997, p. 314). 

 

 

4. ESTUDOS SOBRE O ETHOS E A MÍDIA 

 

 Em artigo intitulado Política e mídia: a construção dos ethé de Dilma Rousseff nas 

eleições de 2010, Assis (2012) faz um estudo sobre a imagem de Dilma Roussef. Para o autor, 

a imagem política de da candidata, construída a partir da mídia, resulta de vários fatores que 



extrapolam as técnicas e recursos utilizados pela própria mídia. Segundo ele, o forte apelo 

emocional utilizados nos programas eleitorais se justifica pelo fato de que na sociedade 

contemporânea, marcada pela velocidade/difusão das informações e pela mediação de 

imagens, faz-se necessário captar a atenção das pessoas e é nesse lugar que entra em ação a 

mídia, com todos os seus recursos. 

 Outro recurso do qual a mídia lança mão quando quer projetar a imagem de alguém é 

o espetáculo, que, segundo Rubim (apud Assis, 2012), pode conter doses de encenação como 

uma representação da realidade, tudo isso a fim de criar uma imagem aceitável, uma imagem 

que convença o interlocutor, nesse caso o eleitorado. Esse espetáculo, diz Rubim, é um 

recurso que auxilia a construção da imagem (ethos) do candidato. Nesse sentido, “os gestos, o 

tom e as inflexões de voz são puramente oratórios” (REBOUL, 2008, p. 18). 

 No texto em que aborda o discurso político, Charaudeau (2006) defende a ideia de que 

o ethos estaria interligado à maneira como as representações sociais são recebidas. 

Complementa dizendo que essas representações tanto podem dizer respeito a um indivíduo 

quanto a um determinado grupo (CHARAUDEAU, 2006, p. 117). Nesse sentido é que 

inserimos aqui o conceito de alteridade que Bakhtin (2003) considera a partir da ideia de que 

“avaliamos a nós mesmos do ponto de vista do outro [...] levamos em conta o valor da nossa 

imagem externa do ponto de vista da possível impressão que ela venha a causar no outro”. 

(BAKHTIN, 2003, p. 13-14 apud SANTOS, SOUTO MAIOR, 2013). Esse conceito nos 

possibilita observar como o discurso se constrói na presença do outro e como a compreensão 

de mundo é construída coletivamente. Para a educação de Língua Portuguesa, 

especificamente, a importância de se buscar o desvelamento desses sentidos é essencial na 

medida em que o processo de ensino não exige apenas a correção no uso das modalidades de 

língua, mas também sua adequação ao contexto. Não só isso. Observemos que é necessária a 

revisão da forma como os textos são trabalhados em sala de aula, pois muitas vezes, a 

temática sequer é considerada para as atividades escolares. As práticas se restringem ao 

trabalho com a metalinguagem da gramática tradicional. Nossos alunos percebem esse 

processo fantasmagórico de ensino de Língua Portuguesa (SOUTO MAIOR E LIMA, 2012, 

p. 56) efetuado em sala, onde se faz de conta que se está lendo um conteúdo, mas, na verdade, 

se efetua uma busca de termos e categorias analisáveis, pois não é difícil observar a falta de 

estímulo e hábito de leitura. 

 

5. CONTEXTO DA COLETA DE DADOS 

 



No âmbito das pesquisas qualitativas (LÜDKE e ANDRÉ, 1986; CHIZZOTTI, 2001; 

TRIVIÑOS, 2008), os dados foram coletados através de buscas feitas nos jornais 7 segundos - 

O Tempo da Notícia e TNH1 – O portal de notícias de Alagoas inserindo palavras-chave que 

estão diretamente ligadas aos assuntos estudados. No total, obtivemos 68 textos do 

levantamento feito, das quais analisamos duas. O processo se deu da seguinte forma: 

 Ao inserirmos no mecanismo de busca do site TNH1 – O portal de notícias de 

Alagoas, as palavras “projeto – comunidade – Jaraguá”, obtivemos (18) dezoito notícias 

relacionadas a esses temas. Ao inserirmos as palavras “projeto – periferia – Jaraguá”, 

obtivemos (02) duas notícias. Encontramos (08) oito notícias quando inserimos as palavras 

“projeto – comunidade – periferia” e, por fim, encontramos (1) uma notícia quando inserimos 

as palavras “periferia- comunidade-educação”. Essa reportagem está relacionada à construção 

de centros educacionais na periferia, e não à realização de projetos nestas, ou seja, a 

reportagem não aborda o tema pesquisado. 

 Nas buscas feitas no site 7 Segundos O Tempo da Notícia, não foi possível encontrar 

nenhuma matéria utilizando os seguimentos compostos por três palavras descritos no primeiro 

site, pois o site não comporta esse tipo de busca. Assim, quando inserimos no mecanismo de 

busca disponibilizado pelo site os seguimentos com três palavras apareceu a seguinte 

mensagem: “Desculpe, mas nada foi encontrado para a busca projeto comunidade 

Jaraguá”; o mesmo aconteceu com os outros seguimentos inseridos descritos acima. Desse 

modo, tivemos que fazer as buscas utilizando apenas uma palavra por vez e todas no caderno 

Alagoas. Assim, na busca, utilizando a palavra “projeto” obtivemos (22) notícias. Na busca 

utilizando a palavra “comunidade” obtivemos (1) uma notícia. Na busca com a palavra 

“Jaraguá”, (1) uma notícia, na busca com a palavra “periferia” (3) três notícias, e, por fim, na 

busca com a palavra educação (12) doze notícias. Das notícias encontradas a partir da 

inserção da palavra educação apenas uma reportagem aborda o tema projeto que, por sua vez, 

não está direcionado à periferias ou comunidades de Maceió e sim à ações desenvolvida na 

cidade de Boca da Mata – AL. Vale ressaltar que as matérias encontradas referiam-se às mais 

variadas temáticas, todas ligadas ao Estado de Alagoas. 

 

6. ANÁLISE 

 

Texto 1 

Projeto dissemina conhecimento em comunidades de Maceió1 

 



Neste sábado (26), às 9h, ocorre o encerramento do Projeto Capacitação de Lideranças 

Comunitárias. Fruto de uma parceria realizada entre o Processo Local de Sustentabilidade da 

Eletrobras Distribuição Alagoas e a Famecal (Federação das Associações de Moradores e 

Entidades Comunitárias de Alagoas), o Projeto tem por finalidade capacitar os líderes 

comunitários para a representação popular no exercício ativo da cidadania. 

Ao longo de 2011, mais de 80 lideranças comunitárias de Maceió participaram de 9 

módulos da capacitação que abordaram noções de cidadania, direitos humanos, políticas 

públicas, uso seguro de energia elétrica, consumo consciente, comunicação e lideranças, entre 

outras. 

De acordo com a líder do Processo Local de Sustentabilidade, Ylmara Torres, o 

conteúdo foi selecionado para disseminar entre os participantes “atitudes capazes de 

contribuir com a sociedade, alicerçadas nos valores de justiça, igualdade e solidariedade”. 

Constam na programação do encerramento as palestras "Comunicação e Liderança: 

como falar bem para liderar melhor", com Fábio Lima, do Instituto Carlos Conce e "Eu faço a 

diferença", com Janet Lobo, chefe de Recursos Humanos do Maceió Shopping. 

 

Análise 1 

 

 

Esta matéria indica que o objetivo do projeto é “capacitar lideranças comunitárias para 

o exercício da cidadania”. Inicialmente é possível identificar que o discurso veiculado nessa 

matéria constrói uma representação coletiva da comunidade e, consequentemente, dos sujeitos 

que lá habitam. 

Esse ethos é apresentado quando o autor, já a partir do título, indica que nas 

comunidades serão “disseminados conhecimentos”, sugerindo com isso que as pessoas que lá 

habitam não teriam esse conhecimento e, seriam, consequentemente, depositários dele. De 

acordo com o texto, o conteúdo selecionado para o curso foi preparado para “disseminar 

atitudes capazes de contribuir com a sociedade, alicerçadas nos valores de justiça, igualdade e 

solidariedade”, retomando, assim, o lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade), que, em seu cerne, buscou o ideal da autonomia individual. Não 

aprofundaremos nessa discussão e nas problemáticas ainda discutidas hoje sobre o 

acontecimento da Revolução, mas destacamos que, por vezes, essa postura traz consequências 

que sugerem uma lógica mercadológica perversa em determinadas situações (de cada um por 

si, por exemplo), porque o homem, nesse caso, é racional, autônomo e autodeterminado 



(perguntamos: E o contexto de vida real dessas comunidades? E suas carências? E a falta de 

compromisso e de investimento mínimo para condições até de sobrevivência?). Levantamos 

esses questionamentos principalmente por considerar que o falante vive a palavra como 

“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.” (grifo do 

autor, BAKHTIN, 2003, p. 294). 

Considerando também que a representação das imagens de Ethos diz respeito à 

construção e não à reprodução do que ocorre no mundo real (CITELLI, 2012). Reconhecemos 

no discurso do jornal 7 segundos O Tempo da Notícia, construções de imagens das 

comunidades de Maceió. Quando se afirma que o projeto pretende “capacitar líderes”, é 

construída a imagem de que esses não são/estão capacitados para “exercer a cidadania”, ou 

pelo menos que, necessitam dessa capacitação. 

Ocorrida de maneira muito sutil e velada, pelo discurso envolvente, o Ethos especular 

é construído através do título de uma das Palestras de encerramento: “Eu faço a diferença”, ou 

seja, a imagem construída pelo processo de alteridade inscreve o sujeito do iluminismo, com 

identidade fixa e estável (HALL, 2002). Esse sujeito está centrado na razão, na consciência e 

na ação; essa concepção é bem individualista pois não depende do coletivo para a ação. Dessa 

maneira, com esse ethos, os sujeitos da comunidade são convidados a agir, 

independentemente das condições adversas, ou seja, novamente retornamos ao sujeito do 

iluminismo. Precisamos compreender a função discursiva dessa construção na especularidade. 

Para isso, observemos também que a palestrante dessa fala é representante de uma empresa 

privada (chefe de Recursos Humanos do Maceió Shopping). A esse respeito, Mey (2001, p. 

59 apud SOUTO MAIOR, 2013, p. 13), utilizando um termo de Bourdieu, fala da proposital 

postura de “descorporificação” da informação e de como esse fenômeno é típico da forma 

como lidamos nos dias atuais com os contatos entre as pessoas. Nesse sentido, ainda segundo 

Mey (op. cit), o meio descorporifica vinda de um humano para outro, retirando o componente 

referencial. No nosso caso, retirando a alteridade explícita da construção de minha imagem, 

como ethos para o outro. Essas fórmulas transmissíveis “não falham, mas conduzem 

contrapartes perversas em realidades virtuais que são a própria desincorporação de valores a 

serem comunicados, agora reduzidos ao estatuto de informação livremente intercambiável” 

(Mey, 2001, p. 61 apud (SOUTO MAIOR, 2013 p. 13). 

É o que se constata no seguinte trecho: “constam na programação do encerramento as 

palestras Comunicação e Liderança: como falar bem para liderar melhor”. Aqui, também 

identificamos a presença de discurso envolvente, uma vez que esse discurso reforça a ideia 



presente na sociedade de que os sujeitos que pertencem camadas sociais menos favorecidas 

economicamente, ou seja, às comunidades “não sabem falar, ou não falam bem, de acordo 

com as normas vigentes na Língua Portuguesa”. Esse discurso é, por vezes, ratificado pelas 

diferentes mídias (televisão, jornal, internet) quando reforçam essa ideia através de programas 

humorísticos que apresentam personagens que vivem em contexto chamados “comunidades” 

de forma caricatural. É o que se vê no programa Zorra-total, exibido na TV Globo. Nesse 

programa, a figura do personagem que vive nas “comunidades” é sempre ridicularizada por 

“não saber falar”, por “pronunciar as palavras de forma errada”. Nesse sentido, a mídia 

funciona como mecanismo de difusão de ideologias às quais a sociedade está sempre se 

posicionando, seja reproduzindo ou rechaçando. É, pois, a partir das imagens dos sujeitos 

construídas pelas mídias que estes constroem imagens de si mesmos, através do ethos 

especular. 

 

Texto 2 

 

Moradores da favela de Jaraguá ainda esperam por casas 

 

Famílias de pescadores cobram à prefeitura entrega de apartamentos, que está atrasada há 

mais de um ano. 
 

22/12/2011 16h42 
Da Redação 

 
Moradores vivem cercados pelo lixo (Crédito: Maurício Silva/ Tudo na Hora) 

 

Centenas de famílias que vivem na Vila de Pescadores, na Favela do Jaraguá, 

esperam  há mais de dois anos para receber os apartamentos destinados aos moradores da 

localidade. Mas, além de atrasada, a entrega das moradias ainda não tem data definida para 

ser realizada. Enquanto isso, a comunidade vive sem saneamento básico, saúde e, 

principalmente, dividindo o espaço com um amontoado de lixo. 

Os moradores da Favela do Jaraguá foram beneficiados com um projeto da Prefeitura 

de Maceió em parceria com o Governo Federal, que através do Programa de Aceleração do 

http://img.cdn.tnhmotor.com.br/_GU4YwQO5HfpD9TT-gbt9pLvsVw=/950x0/s3.tudonahora.com.br/uploads/images/2011/12/a4da6da2c0487b93dd24d422384294d503fd69dd.jpg


Crescimento (PAC) vai destinar 450 apartamentos, localizados na Praia da Avenida, a retirar 

as famílias da Vila de Pescadores. 

A obra de construção do conjunto habitacional foi iniciada no dia 04 de setembro de 

2009 e estava prevista para ficar pronta exatamente um ano depois, mas até hoje os 

pescadores vivem em condições desumanas na favela. Orçada em R$ 14.746.334,30, a obra 

inclui a construção de uma área de lazer no conjunto. 

“Espero muito me mudar com minha família desse local. Tenho seis filhos e morar 

aqui fica difícil. Não temos mais condições de viver com esse amontoado de lixo e insetos. 

Isso incomoda principalmente as crianças”, declarou a marisqueira Gênesis Bezerra dos 

Santos, de 30 anos. 

Apesar das reclamações, alguns moradores da comunidade não acham vantajoso sair 

da beira da praia da Avenida, já que vivem da pesca e de atividades derivadas. “O 

apartamento é melhor do que aqui. Mas vai ficar muito difícil para nós pescadores estarmos 

longe das embarcações. Por mim, eu ficaria morando aqui”, disse o pescador José Cláudio dos 

Santos. 

A líder comunitária Enaura Maria Nascimento informou que cerca de 20% das 

famílias preferem continuar na favela, devido às atividades pesqueiras exercidas na área. 

Entretanto, Enaura afirmou que a maioria já não suporta estar na favela por causa das 

péssimas condições de vida. 

Apesar de moradores denunciarem que a coleta de lixo não é realizada cotidianamente, 

a Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió (Slum) informou que o serviço é feito 

diariamente na favela. “Todos os dias os garis fazem a coleta nas residências dos moradores. 

Mas o lixo fica espalhado no local por diversas dificuldades”, declarou o diretor de operações 

da Slum, Pablo Ângelo. 

“Exitem três grandes entraves: primeiro é a questão do Riacho Salgadinho, que deixa 

parte do lixo na comunidade. Segundo, as embarcações ancoradas dificultam o trabalho das 

máquinas na remoção do lixo. Terceiro, falta conscientização por parte dos moradores. Muitos 

jogam o lixo na comunidade. Por esses fatores não dá para tirar todo aquele lixo", disse o 

diretor, garantindo que nesta sexta-feira (23) uma equipe reforçada fará uma operação de 

limpeza na área para tentar solucionar o problema. 

  

Análise 2 

 



Nesta reportagem, veiculada no site TNH1 O portal de notícias de Alagoas, cujo título 

é: Moradores da favela de Jaraguá ainda esperam por casas, encontramos a inserção do 

verbete favela no título e também no corpo do texto. Segundo o Aurélio, este termo designa 

um “conjunto de habitações populares, em geral toscamente construídas e usualmente 

deficientes de infraestrutura”. Apesar de também utilizar os termos comunidade e Vila de 

Pescadores, o termo favela - presente no texto algumas vezes – é reforçado pela imagem que 

compõe a reportagem (também observamos que, na primeira frase, a Vila dos Pescadores é 

tornada parte de um todo que é a Favela : “a Vila de Pescadores, na Favela do Jaraguá”). 

Na imagem, vemos um possível morador/pescador situado às margens da praia com 

alguns barcos de pesca e a presença de muito lixo no local. A legenda que acompanha a 

fotografia apresenta imageticamente essa compreensão. Encontramos nesse conjunto de 

informações que compõe parte da reportagem a construção de imagens dos sujeitos que vivem 

naquele local. Uma delas é a de que esses sujeitos também são responsáveis por toda sujeira 

presente ali (informação da reportagem pela voz do Superintendente da SLUM: “Todos os 

dias os garis fazem a coleta nas residências dos moradores. Mas o lixo fica espalhado no local 

por diversas dificuldades”). Encontramos na fala do Superintendente da SLUM, Pablo 

Ângelo, indícios que ratificam a construção desse Ethos quando este afirma “falta 

conscientização por parte dos moradores. Muitos jogam o lixo na comunidade.” Este discurso, 

aqui caracterizado como discurso envolvente, também reforça a ideia presente na sociedade 

de que “pobre é sujo”, ratificada por adágios ou segmentos discursivos fossilizados como: 

“pode entrar, é pobre, mas é limpinho”. 

Na própria reportagem, encontramos o relato dos moradores sendo registrado (sem 

nomes específicos) se contrapondo ao argumento de autoridade da Superintendência: “Apesar 

de moradores denunciarem que a coleta de lixo não é realizada cotidianamente, a 

Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió (Slum) informou que o serviço é feito 

diariamente na favela.” 

Por fim, consideramos que as imagens construídas sobre as comunidades em que 

trabalhávamos em 2010 e 2011 foram constituídas num contexto de seu uso coletivo pelo 

processo de discurso envolvente através da concepção de alteridade (BAKHTIN, 2003). 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 Nesse artigo, buscamos observar e analisar especificidades das mudanças de práticas 

da linguagem no discurso da mídia alagoana ao se referir às comunidades da periferia e/ou às 

atuações de projetos nesse contexto, no período de 2010/2011. 

 Consideramos, para isso, inicialmente, que o discurso midiático, assim como todo tipo 

de discurso, é construído e também constrói imagens dos sujeitos e de suas comunidades as 

quais se refere. Esse desvelamento se torna necessário para a compreensão dos significados 

dos discursos presentes na sociedade e, consequentemente, para podermos acionar, como 

agentes do ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, conhecimentos desses discursos, 

problematizá-los e, muitas vezes, desnaturalizá-los. Aqui, observamos e constatamos que, 

como observa Amossy (2008), “todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma 

imagem”. Nesse sentido, constatamos também que o ambiente pesquisado também reflete o 

que acontece na sociedade. Isso pode ser observado a partir dos discursos veiculados nas 

mídias através dos discursos envolventes e do ethos especular que nelas veiculam. A mídia, 

por sua vez, é veiculadora dos encontros discursivos, às vezes reiterando compreensões, às 

vezes modificando-as. Nesse sentido, os Discursos Envolventes descrevem os acontecimentos 

linguístico-discursivos que estão em volta dos sujeitos, nas situações sociais, e que 

transformam os sentidos pelos contratos por eles estabelecidos nas situações de comunicação. 

Esses discursos revelam a alteridade e refletem as muitas vozes vigentes no meio 

social no qual os sujeitos estão inseridos.                                                                                  

Desse modo, observamos que os discursos mais comuns veiculados na mídia 

eletrônica alagoana apontam para representações coletivas que reforçam de forma negativa a 

imagem dos sujeitos que vivem em comunidades, às vezes imputando a esses a imagem de 

carência de conhecimento apenas. Observamos também que, no período pesquisado, não há 

nenhuma reportagem voltada às comunidades pesquisadas que se referissem a projetos 

envolvendo especificamente o tema educação. Por fim, consideramos que os espaços das 

periferias ainda são tratados pela mídia alagoana como lugares onde as pessoas necessitam de 

intervenção para serem “capacitadas”. 
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