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Resumo 

Este trabalho toma como objeto de estudo uma prática social: a escravidão moderna 

dos trabalhadores da cana de açúcar, e busca apresentar uma reflexão a respeito da 

manutenção, extirpação ou modificação dessa prática. Essa reflexão parte das 

concepções de discurso e proposta analítica da Análise Crítica do Discurso 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2006 e CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999) associadas 

às propostas do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006, 2008), e à 

noção de Figuras de Ação, proposta por Bulea (2010). Seguem-se, portanto, os cinco 

passos descritos em Chouliaraki e Fairclough (1999): a) ênfase em um problema social, 

b) apresentação e discussão a respeito dos obstáculos vinculados ao problema, c) 

considerações a respeito da rede de práticas e sua necessidade do problema, d) 

identificação das possibilidades de suplantar o problema, e) reflexão sobre o papel do 

analista em relação ao problema social que aborda. Para atender ao passo (b) no que 

diz respeito especificamente à análise material do discurso, foram identificados o 

conteúdo temático, os tipos de discurso, os mecanismos enunciativos e as figuras de 

ação de depoimentos de trabalhadores da cana de açúcar e de outros sujeitos 

envolvidos com o problema dos documentários Bagaço (2006) e Tabuleiro de Cana, 

Xadrez de Cativeiro (2006). Esses documentários trazem para as telas um pouco da 

realidade dos cortadores de cana, dentro de um universo de superexploração, 

desrespeito aos direitos humanos e trabalho forçado. A análise de aspectos textuais-

discursivos dos depoimentos mostrou de que maneira a (des)construção das 

representações do agir dos trabalhadores da cana escravizados permitem entender 

como o problema surge e como se encontra enraizado na organização da vida social. 

Os resultados gerais da reflexão apontam para a internalização de práticas sociais e 

discursivas sedimentadas a partir de avaliações do mundo subjetivo do trabalhador da 

cana e de valores, opiniões e regras do mundo social. Identificou-se que, em seus 

discursos, os trabalhadores assumem a sua escravidão ora consciente, ora 

inconscientemente, mas apenas anunciam uma reação à opressão que lhes impõe 

porque a sua escravização foi internalizada e naturalizada. 

 

Palavras chave: Escravidão moderna, Análise Crítica do Discurso, Interacionismo 

Sócio-Discursivo. 
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Abstract 

This work has as object of study a social practice: modern slavery of workers in the sugar 

cane, and aims to present a reflection on maintenance, eradication or modification of this 

practice. This reflection bases itself upon the concepts of discourse advocated by Critical 

Discourse Analysis (Fairclough, 2001, 2003, 2006 and Chouliaraki; Fairclough, 1999) 

associated with Sociodiscursive Interactionism (Bronckart, 1999, 2006, 2008), and the 

concept of action figures, proposed by Bulea (2010). We follow the five steps outlined in 

Chouliaraki and Fairclough (1999): a) emphasis on a social problem, b) introduction and 

discussion of obstacles to tackle the problem, c) considerations concern the problem in 

practice d) identifying possible ways to past the obstacles, and e) reflection about the 

analyst role within the problem. In order to achieve step (b) in its discourse materiality 

axis, it has been identified the thematic content, discourse types, enunciative 

mechanisms and action figures of testimonials of sugar cane workers and other subjects 

involved with the problem in the documentaries Bagaço (2006, and Tabuleiro de Cana, 

Xadrez de Cativeiro (2006). These documentaries bring to the screen a little of sugar 

cane workers reality within an overexploitation, human rights disrespects and forced 

work. The analysis of textual/discursive aspects of testimonials has shown the ways in 

which the (de)construction of the representation of sugar cane action allows 

understanding of how the problem emerges and how it is rooted in the organization of 

social life. The general result of this reflection point to the internalization of social 

practices deep-rooted in evaluations of the sugar cane worker subjective world and from 

social world values, opinions and rules. The results also show that, in their discourse, 

workers assume their slavery sometimes consciously, sometimes unconsciously, but 

only suggest a reaction against the oppression imposed on them because they have 

internalized and naturalized their enslavement. 

Key words: Critical Discourse Analysis, Sociodiscursive Interactionism, modern slavery.  
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Palavras iniciais 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) adota, na sua perspectiva de pesquisa científica 

em linguagem, a visão de língua como elemento integrante do processo social material. 

Sua preocupação é compreender as relações assimétricas de poder que regulam a vida 

social e buscar maneiras de promover a mudança social. Preconiza que a linguagem é 

uma commodity cultural semiótica, produzida, difundida e consumida em palavras e 

imagens. 

O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) entende que a linguagem constitui o humano, 

na medida em que é constituída em seu ambiente de convívio social e decorrente das 

interações que permitem a aprendizagem e a apreensão das regras de convivência, das 

formas de agir no mundo e de representar esse mundo.  

A expressão “escravidão moderna” alude ao tratamento dado a um ser humano 

subjugado por outro, que lhe tira a liberdade, obriga-o a trabalhos forçados e o tem como 

propriedade. A escravidão é uma prática social histórica de origem desconhecida. Povos 

antigos como os assírios, egípcios, romanos etc. adotaram a escravidão e legislaram 

sobre ela.  

No Brasil, a escravidão teve início no século XVI, quando os colonos portugueses 

escravizaram os índios. Com a oposição dos religiosos, os colonos passaram a trazer 

os negros africanos para trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar e a praticar 

a sua compra e venda. O país aboliu a escravidão dos negros apenas no século XIX. 

Também chamada de trabalhos forçados, a escravidão moderna é uma prática social 

que, embora não pratique a compra e venda de pessoas, subjuga o trabalhador, que é 

obrigado a exercer trabalhos forçados, com jornada exaustiva, em condições 

degradantes e severas restrições a sua saúde física e mental. Trata-se de um problema 

social da sociedade contemporânea. 

De acordo com Chouliaraki & Fairclough (1999), a vida social é entendida como uma 

rede interconectada de práticas sociais diversas (econômicas, culturais, discursivas 

etc.) constituída pela semiose, que inclui todas as formas de produção de sentidos 

(imagens, linguagem corporal e a própria língua). As práticas sociais são uma maneira 

relativamente estável de ação social determinada pela posição social dos sujeitos dentro 

da rede de práticas estruturadas pela sociedade. São um domínio de ação e interação 

sociais que (re)produzem e (trans)formam as estruturas sociais. 

As práticas sociais são práticas de produção cultural, política, econômica etc. compostas 

por atividade produtiva, meios de produção, relação e identidades sociais, valores 
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culturais, consciência e semiose. Esses elementos se relacionam dialeticamente e são 

(re)produzidos no e pelo discurso. O discurso é um momento da prática social. Seu 

elemento central é o uso linguístico, que figura como um modo de agir (na forma de 

gêneros textuais), um modo de representar (na forma de discursos) e um modo de ser 

(na forma de estilo). 

O trabalho é uma prática social que ocupa posição central na constituição subjetiva do 

mundo e promove integração do homem à sociedade. É uma “capacidade de realizar 

coisas úteis, de estabelecer e manter engajamentos, de prever com outros e para outros 

algo que não tem diretamente vínculo consigo” (CLOT, 2006, p. 73).  

A ACD entende a prática social (e discursiva) como o motor das realizações humanas. 

A prática social consiste na articulação de elementos sociais como ação e interação, 

relações sociais, pessoas (com suas crenças, atitudes, valores, história etc.), o mundo 

material e o discurso (FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2006, CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999). 

O ISD entende o agir como unidade de análise do funcionamento humano. Integra os 

aspectos sociais, fisiológicos, comportamentais, mentais e verbais às mais diversas 

atividades e ações sociais. Focaliza as ações de linguagem relacionadas às 

representações dos agentes sociais e do contexto em seus aspectos físicos, sociais e 

subjetivos. Explicita a relação entre o agir e a linguagem no desenvolvimento humano e 

na constituição de atividades coletivas, formações sociais e interação (BRONCKART, 

1999, 2006a, 2008, 2010, BULEA; BRONCKART, 2008). 

O agir, no ISD entende que as representações coletivas se organizam em um sistema 

de coordenadas ou mundos formais ou representados: mundo objetivo, social e 

subjetivo1. Bronckart (1997) denomina esses três mundos de mundo ordinário. Para o 

ISD, as figuras de ação captam o agir humano e permitem um debate gnosiológico deste 

agir (BULEA, 2010), que se dá entre o mundo ordinário, representado pelos agentes 

humanos, e o mundo discursivo, criado pela linguagem. 

Há, atualmente, uma gama de trabalhos em que o ISD é utilizado para se poder perceber 

as implicações do agir humano, marcadamente a respeito da prática docente. Na 

França, destaca-se o grupo LAF (Linguagem, Ação, Formação) da Universidade de 

                                                 

1 Para Habermas (1987), o mundo objetivo é composto pelas representações de aspectos e 
parâmetros físicos (como espaço, tempo, emissor e receptor) e do mundo das coisas; o mundo 
social se configura como as representações de instituições, organizações, posições sociais e 
coordenadas que regulam os sujeitos e os efeitos que este pretende exercer sobre o destinatário; 
e o mundo subjetivo se constitui das representações do agente-produtor sobre qualidades, 
propriedades e faculdades próprias, ou seja, é sua imagem de si. O mundo social tem efeito 
regulatório ou mediador das representações de ambos os outros. 
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Genève, sob orientação do próprio Jean-Paul Bronckart, e, no Brasil, merecem menção 

o grupo ALTER (Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas relações) do 

programa do LAEL da PUC/SP, sob a coordenação de Anna Raquel Machado, e os 

estudos desenvolvidos no projeto Representações do Agir Docente da UFSM.  

Quanto ao trabalho escravo, os trabalhos encontrados focalizam as questões jurídicas, 

como os do prof. Jairo Lins de Albuquerque Sento-Sé, da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia (UFBa); além de abordagens sociológicas, como os do 

Grupo de Pesquisa sobre Violência, Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres, Crianças 

e Adolescentes – VIOLES, da Universidade de Brasília. 

Neste trabalho, analiso as representações do agir do trabalhador escravizado, sob a 

perspectiva da ACD, subsidiado pelo ISD. ACD e ISD defendem que a produção textual 

e discursiva é uma atividade complexa, pois os próprios textos/discursos são unidades 

comunicativas globais, (re)produzidas de acordo com modelos pré-existentes, os 

gêneros textuais. A produção textual e discursiva pelos gêneros textuais é um processo 

que vai além do uso linguístico, pois é constituída por uma vertente praxiológica 

(perceptível nas práticas sociais entendidas social e coletivamente) e gnosiológica 

(notadamente porque os textos não são meras representações do mundo, mas 

constituem e são constituídos pelo mundo que (re)presentam). 

Tanto a ACD faircloughiana quanto o ISD assumem linguagem e pensamento como 

indissociáveis, encaram a produção discursiva/textual como verbalização de várias 

operações mentais e defendem que o desenvolvimento humano é viabilizado pela 

interiorização e apropriação dos signos, apreendidos em sociedade. Ambas as 

propostas estabelecem uma conexão intrínseca e dialógica entre a análise textual e os 

contextos sócio-históricos com o objetivo de mostrar “como a língua participa de 

processos sociais” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 229).  

Os trabalhos em ISD voltam-se para as representações do agir nas relações de trabalho, 

notadamente no que diz respeito à prática pedagógica e aos discursos dos professores. 

Os em ACD buscam compreender as relações hegemônicas assimétricas de poder, com 

ênfase na desigualdade social e na forma em que os textos são usados para denotar 

poder e ideologia. Em ACD e ISD a “análise textual é formada e ganha cor pela 

interpretação de seu relacionamento com processos discursivos e processos sociais 

mais amplos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 110). 

A prática social do trabalho é uma atividade prescrita pela coletividade, “não é somente 

um atributo da pessoa. A tarefa prescrita é redefinida pelos coletivos que formam e 

transformam os gêneros sociais da atividade vinculados com as situações reais” (CLOT, 
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2006, p. 52). A escravidão moderna é uma prática trabalhista com regras próprias, que 

prescreve opressão do trabalhador e representa um arcabouço amplo de práticas 

sociais e discursivas. O trabalho escravo na cana de açúcar representa uma parcela 

significativa da escravização do trabalhador no Brasil. Analisar a produção discursiva da 

prática social de escravidão pode contribuir para as reflexões socioculturais a respeito 

deste problema social. 

O documentário é um gênero discursivo e uma prática discursiva de observação da 

realidade. “Os documentários de representação social proporcionam novas visões de 

um mundo comum, para que as exploremos e as compreendamos” (NICHOLS, 2005, 

p.27). Os documentários Bagaço (2006) e Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro 

(2006) abordam a realidade da prática social da escravidão moderna na cana de açúcar 

com entrevistas dos trabalhadores e demais indivíduos envolvidos na produção de cana 

de açúcar.  

Diante disso, utilizo-me das entrevistas presentes nos dois documentários para analisar 

as representações discursivas dos envolvidos na prática social de escravização do 

trabalhador na cana de açúcar. Mesmo abordando apenas um fragmento do problema, 

busco apresentar uma reflexão a respeito da manutenção, extirpação ou modificação 

desta prática a partir da análise das vozes que emanam dos discursos dos oprimidos, 

os próprios escravizados, e das demais vozes (chamadas de vozes do entorno) que 

consubstanciam a prática social. 

Utilizo a perspectiva de Fairclough (2001, 2003, 2006, 2010) e de Chouliaraki e 

Fairclough (1999) de discurso como um momento da prática social e as etapas de 

análise propostas pelos autores, a saber: a) ênfase em um problema social, b) 

apresentação e discussão a respeito dos obstáculos vinculados ao problema, c) 

considerações a respeito da rede de práticas e sua necessidade do problema, d) 

identificação das possibilidades se suplantar o problema, e) reflexão sobre o papel do 

analista em relação ao problema social que aborda. Para atender ao passo (b), no que 

diz respeito especificamente à análise material do discurso, identifico o conteúdo 

temático, os tipos de discurso, os mecanismos enunciativos e as figuras de ação de 

depoimentos. 

Analiso a conjuntura (o cenário brasileiro da produção de etanol e açúcar), a prática 

específica (o trabalho escravo nas plantações de cana) e o discurso (dos trabalhadores 

da cana), incluindo-se, neste último, o gênero discursivo (depoimento e entrevista em 

documentários), a presença de vozes (autor empírico e personagens evocados no/pelo 



 

5 

 

discurso) e os vários discursos (hegemonia, relações de poder etc.) que permeiam as 

representações do agir dos trabalhadores da cana. 

Tenho dois objetivos. O primeiro é trazer à tona o problema social e fomentar as 

discussões a respeito da escravidão moderna e das representações sociais desta 

prática que acontece no mundo inteiro, de diversas formas, a partir da análise dos 

discursos dos envolvidos. O segundo é oferecer uma alternativa analítica à ACD, que 

normalmente se utiliza da Linguística Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday, para o trato 

com os discursos das práticas sociais. 

ACD e ISD reconhecem que os discursos se realizam em gêneros. A noção de gênero 

de Bakhtin (2003) preconiza que todas as esferas da atividade humana se relacionam 

diretamente com a utilização da língua e estabelece uma relação intrínseca entre a 

linguagem e a ação humana. Tanto ACD quanto ISD propõem uma abordagem 

linguística que dá conta desta relação, cujo foco textual não se dê pela microanálise dos 

textos em sua materialidade e características morfológicas e sintáticas, mas pela 

organização do discurso como uma prática social. 

Por esta razão, o trato com a materialidade textual do discurso exige a percepção e o 

conhecimento do analista. Optei por uma análise em que os discursos dos trabalhadores 

pudessem ser analisados e compreendidos em sua relação com o problema social da 

pesquisa e por um gênero representativo desse problema: o documentário.  

Busquei documentários que abordassem a escravidão moderna dos trabalhadores da 

cana de açúcar por meio de entrevistas, gênero que permite que o entrevistado “acione 

significados sociais histórica e socialmente compartilhados” (MOTTA-ROTH, 2006, p. 

500), e priorizassem os fatos da vida, as ideias e as opiniões do entrevistado sobre os 

temas e eventos de sua própria vida, itens que Motta-Roth (2006, p. 500) defende como 

“temas que recorrentemente se tratam em uma entrevista”.  

Optei por documentários cujas vozes dos próprios trabalhadores fossem prioridade e 

nos quais eles pudessem se expressar a respeito de si, de seu trabalho, de sua origem, 

de suas expectativas etc. com a mínima interferência dos repórteres, que deveriam fazer 

perguntas abertas e deixá-los falar livremente em seu ambiente cotidiano, 

marcadamente os alojamentos e as lavouras de cana. 

[...] o contexto em que se produz o gênero entrevista propicia o 
desenvolvimento sociocognitivo dos indivíduos, ou seja, o teor discursivo 
de entrevista pode contribuir significativamente para formação crítica dos 
indivíduos. Já que esse tipo de gênero é construído a partir dos ideais 
de cada participante acerca de determinado tema. (SOUZA, 2010, p.4). 
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Para o ISD, as figuras de ação são uma forma de captar as representações dos sujeitos 

sociais, pois elas se configuram como formas interpretativas do agir portadoras do 

debate gnosiológico. Nesta pesquisa, o debate é travado entre o trabalhador e o 

ambiente de trabalho na tentativa de o reconstruir e resolver. A gnosiologia2 é uma teoria 

geral do conhecimento em que se reflete a respeito da concordância entre sujeito e 

objeto, entendido como tudo que é exterior ao espírito (ideias, conceitos, fenômenos 

etc.). 

Ao produzir discursos a respeito da sua atividade laboral, de si e das condições de 

trabalho e remuneração, os trabalhadores produzem narrativas que (re)produzem a sua 

relação com o mundo e externam as suas experiências, seus anseios, satisfações, 

frustrações etc., e produzem uma reflexão no e pelo discurso. 

[...] a pessoa, compreendida como personagem de narrativa, não é uma 
entidade distinta de suas ‘experiências’. Bem ao contrário: ela divide o 
regime da própria identidade dinâmica com a história relatada. A 
narrativa constrói a identidade do personagem, que podemos chamar 
sua identidade narrativa, construindo a da história relatada. É a 
identidade da história que faz a identidade da personagem. (RICOEUR, 
1991, p. 176). 

Na prática social da escravidão moderna, as relações de trabalho são previamente 

concebidas como assimétricas. De um lado, o trabalhador é visto como oprimido, de 

outro, o ambiente trabalhista e a prática social do trabalho é prévia e consensualmente 

entendida pela sociedade em geral como opressora dos trabalhadores. Entendo que as 

figuras de ação se configuram como uma maneira de investigar se e como o trabalhador 

da cana representa o seu próprio agir. 

A pesquisa se justifica porque traz à tona uma reflexão a respeito de uma prática social 

e por dar voz aos trabalhadores oprimidos na e pelas relações de trabalho no país, a 

fim de analisar criticamente eventos e práticas sociais hegemônicos. Na pesquisa em 

ACD, a palavra crítica é potencializada, especialmente porque trata de estudos 

linguísticos representantes de modos de agir em sociedade, materializados em gêneros 

e estilos textuais os mais diversos. A pesquisa científica não pode deixar de buscar 

investigações das práticas sociais externas à academia. 

A história da humanidade mostra que as relações de poder são intrínsecas à 

organização da sociedade. Do ponto de vista da Sociologia, não existem indivíduos sem 

as relações estabelecidas com o mundo. Portanto, a sociedade como um todo é 

inexistente se separada dos indivíduos que a compõem e esses indivíduos não podem 

                                                 

2 O termo gnosiologia (ou gnoseologia), de origem grega, se refere à parte da Filosofia que 
estuda o conhecimento humano. É formado pelos termos gnosis (conhecimento) e logos 
(doutrina ou teoria). 
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se desligar dessas relações porque a sua própria existência se dá em razão e em função 

delas. 

Analisar a realidade é compreender e propor uma construção sócio-histórica das 

relações sociais, que só podem ser compreendidas se forem analisadas em sua 

horizontalidade, segundo as diversidades das relações sociais espaciais, e na sua 

verticalidade, com a identificação temporal de cada relação estabelecida, o que se 

desdobra em espacialidades e temporalidades desencontradas e coexistentes3. 

Na organização social, as relações de trabalho são naturalizadas. As desigualdades e 

diferenças são mais interdependentes do que dicotômicas, pois uma não exclui ou 

elimina a outra, são faces de uma mesma moeda, inseparáveis dos valores sociais. 

Esse fato é potencializado pelas relações globais. 

[...] quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia 
e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, 
lugares, histórias e tradições específicos e parecem ‘flutuar livremente’. 
(HALL, 1998, p. 65). 

Nesse contexto, uma análise das representações dos trabalhadores escravizados na 

sociedade moderna pode proporcionar explicações a respeito da prática social da 

escravidão e uma compreensão desses sujeitos e da relação que eles estabelecem com 

o mundo. 

Poder-se-ia questionar a quem este estudo interessaria, se aos sociólogos, se aos 

linguistas. Defendo que a ambos. Aos primeiros, por verem uma análise do sujeito social 

por meio das suas palavras, de seus discursos; aos segundos, por poderem enxergar 

na língua, na estrutura física constitutiva do discurso, os sujeitos do enunciado sócio-

historicamente presentes na escolha linguística, e na sua representação do agir. 

Em mim o interesse por este estudo é marcado pelos questionamentos já feitos 

anteriormente em trabalhos apresentados em congressos e em discussões em sala de 

aula, frutos das reflexões a respeito do funcionamento da linguagem em situação efetiva 

de comunicação apontadas pelos alunos, por colegas de trabalho e pesquisa e, 

especialmente, pela percepção de como as mudanças sociais são constituídas no e pelo 

discurso. 

                                                 

3 Esta perspectiva se funda no pensamento do filósofo sociólogo Henry Lefevbre (1901-1991), 
mais conhecido pelo pioneirismo na “crítica do cotidiano” e pela introdução nos estudos 
sociológicos dos conceitos de “direito das cidades” e da “produção do espaço social”, com os 
quais fundamenta a sua proposta para defender que o pensamento se dá a partir do movimento 
que intitula “transducção”, para o qual o pensamento e a produção de conhecimento se dão por 
intermédio de uma realimentação cíclica dos conceitos utilizados e das observações empíricas. 
É sob essa égide que o autor estuda as idiossincrasias do presente com base nas heranças 
passadas e propõe possibilidades futuras. 
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Como era de se esperar, a ambição de querer tudo entender e a tudo explicar encontrou 

obstáculo na viabilidade de se abarcar tema tão amplo. A viabilidade se deu pela 

redução da análise a um fragmento do todo e pela conscientização de que a contribuição 

à ciência e ao conhecimento é dada por vários sujeitos, que se dedicam a pequenas 

partes do todo que se entrelaça. Aos poucos, cada um elucidando partículas, o todo vai 

se revelando.  

Os inúmeros trabalhos em Sociologia, Economia, História, Estudos Culturais e na 

própria Linguística afeitos ao tema foram uma fonte de preocupação. Foi preciso, então, 

novamente, fazer escolhas, buscar elementos que corroborassem um estudo modesto, 

mas responsável, e que trouxesse uma pequena contribuição à discussão. O primeiro 

passo foi não tornar este trabalho um tratado de Economia e inseri-lo na proposta 

analítica é excluída para serem mantidos, apenas, seus conceitos mais gerais, 

associados a aspectos da História. 

O cerne ficou, como se pode perceber, com a Linguística e a Sociologia, especialmente 

situada no âmbito das práticas sociais e discursivas. Ainda assim, precisava de mais 

uma especificação, de um novo recorte. Optei por proceder à análise da materialidade 

linguística segundo as propostas do ISD, nas figuras de ação. A escolha se deu porque 

o ISD entende a linguagem como um produto social linguageiro representante dos 

sujeitos sociais em suas ações, o que corrobora as perspectivas da ACD. Ambos, ISD 

e ACD, são estudos vinculados tanto à Linguística, quanto à Sociologia. 

No Brasil, os trabalhos do ISD oscilam entre a Linguística e a Linguística Aplicada. Os 

em ACD, são, geralmente, vinculados à Linguística Aplicada. Fora do país, a ACD é 

tratada como um estudo autônomo. O campo de estudo em que se insere esta pesquisa 

é o campo dos estudos linguísticos e sociais, de teorias que se vinculam à prática, pois 

“a experiência nos mostra com clareza que uma teoria capaz de instruir a prática é teoria 

feita levando-se em conta as condições práticas das situações concretas em que se 

espera a teoria seja aproveitada.” (RAJAGOPALAN, 2006, p. 159).  

É desnecessário apontar que uma linguística concebida dentro de uma 
torre de marfim, isto é, sem se preocupar com o que ocorre no mundo 
real, tem pouca relevância ou utilidade no dia-a-dia para a vida das 
pessoas comuns. (RAJAGOPALAN, 2006, p. 158). 

A análise teórica e científica da linguagem busca explicar a vida contemporânea e se 

insere na chamada “ciência de serviço”4 com o intuito de fornecer à sociedade 

                                                 

4 Segundo Balandier (1982) a “ciência de serviço” é compreendida como aquela de caráter 
aplicado com uma proposta interventicionista e se justifica por seu caráter ético em nome do 
outro, de seu bem estar e para o seu desenvolvimento. Sua fundamentação se dá nas propostas 
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conhecimento que a capacite a propor (e realizar) intervenções nas realidades 

entendidas como problemas carentes de solução. 

Aqui encontrei a justificativa de um exercício analítico científico para o estudo ao qual 

me dedico, porque percebo que o fazer científico é, per se, uma investigação em curso 

que entende a sociedade (e suas relações) e o mundo como um conjunto complexo de 

engrenagens interligadas por poderes diversos, efêmeros e voláteis cujo efeito “só se 

reproduz pelo apelo ao imaginário, ao irracional, ao simbólico, à caça das expectativas 

dos governados” (BALANDIER, 1997, p. 112). 

O trabalho aqui apresentado é uma análise que une o ISD à ACD e se vinculada às 

perspectivas de uma criticidade a respeito do trato científico e de uma reflexão sobre o 

agir em discurso com fins práticos: analisar e compreender as relações de poder 

materializadas no e pelo discurso.  

Quando me refiro a uma linguística crítica, quero, antes de mais nada, 
me referir a uma linguística voltada para questões práticas. Não é a 
simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria 
teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso 
trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para nossas vidas, 
para a sociedade de modo geral. (RAJAGOPALAN, 2003, p. 12). 

Para apresentar o trabalho proposto, estabeleci uma organização das etapas do aparato 

teórico que subsidia a discussão e da sua inserção nos estudos acadêmicos, como 

apresento a seguir. 

No capítulo I, atenho-me aos aspectos teóricos. Começo com uma apresentação da 

ACD por meio de uma visão panorâmica de suas raízes, de seu desenvolvimento e de 

seu arcabouço de investigação e situo-me quanto à escolha da sua vertente mais 

proeminente, a proposta de Fairclough. Discuto as abordagens linguísticas adotadas 

para as análises feitas em ACD e apresento as pontuações feitas por Fairclough quanto 

à necessidade de se verificarem formas de se proceder uma análise ampla do discurso, 

ou seja, uma análise crítica social pelo discurso. 

A seguir, defendo a necessidade de se buscar alternativas para as análises linguísticas 

em ACD. Apresento as propostas analíticas do ISD e atento para as figuras de ação 

como uma ferramenta para se compreender o discurso como um momento da prática 

social que reflete o agir humano. 

No capítulo II, apresento a proposta de análise sob a égide da pesquisa qualitativa. 

Esclareço brevemente suas bases ideológicas e metodológicas. Apresento o problema 

da prática social da escravidão no trabalho com a cana e me aprofundo na discussão a 

                                                 
funcionalistas dos anos de 1920/1930 e são recobradas mais intensamente no final do século 
XX e início do XXI para dar elementos para as políticas culturais multiculturais. 
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respeito do gênero escolhido e sua representatividade para os estudos que proponho. 

Além disso, ofereço esclarecimentos das raízes de meu trabalho como pesquisador e 

dos caminhos percorridos para chegar à proposta. Finalmente, esclareço as relações 

que pretendo estabelecer com os estudos críticos e o corpus escolhido, com o que 

justifico as posições (e escolhas) que adoto. 

No capítulo III, passo, então, aos procedimentos de análise. Delineio o problema no país 

a partir de dados tanto oficiais quanto oferecidos por instituições que, 

reconhecidamente, tratam do assunto. Discuto mais profundamente a questão como um 

problema social relevante de ser investigado. Sigo os passos da proposta de análise de 

Fairclough (2003) e Chouliaraki e Fairclough (1999). O percurso é feito com uma 

brevíssima história da relação escravagista do país, desde o seu descobrimento até a 

abolição, seguido das condições de vida pós abolição.  

Em seguida, apresento o problema atual da exploração do trabalho em condições sub-

humanas com subsídios dados pela apresentação das ações governamentais do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Comissão Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo (CONATRAE) e das leis e projetos de lei atuais. Valho-me, também, 

de dados das ações de instituições como a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a ONG Repórter Brasil, que, dentre muitos 

outros órgãos, são relevantes para a discussão que intento fazer. 

O passo seguinte é dado com a observação da materialidade linguística e as figuras de 

ação que captam o agir humano. Percorro o caminho analítico de identificação dos tipos 

de discursos, presença (ou ausência de modalizações) e demais procedimentos 

preconizados pelo ISD, especialmente com base na proposta das figuras de ação de 

Bulea (2010).  

Retomo as propostas de Fairclough para dar início a uma discussão pelo texto (e não 

do texto). Para tanto, discuto as práticas sociais com as quais o problema dialoga e nas 

quais se insere, sigo com uma análise das possíveis maneiras de suplantar o problema 

e, finalmente, apresento uma reflexão a respeito dos resultados apontados pela análise 

dos dados. 

Nas considerações finais, retomo alguns aspectos relevantes do trabalho para 

apresentar uma discussão a respeito dos resultados obtidos pelos procedimentos 

adotados. Retomo as figuras de ação como aparato investigativo, descrevo os 

mecanismos e procedimentos de análise. Por fim apresento as relações estabelecidas 

pelas representações do agir humano nos discursos da prática da escravidão moderna 

e os resultados obtidos com a junção do ISD com a ACD faircloughiana. 
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1. Perspectivas teóricas e metodológicas de análise 

discursiva: ACD e ISD 

Neste capítulo, apresento as perspectivas teóricas que fundamentam a Análise Crítica 

do Discurso (ACD), a sua proposta de análise e o aparato teórico de outras ciências que 

a subsidiam. Apresento, também, as perspectivas das figuras de ação, do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) como ferramenta para as análises linguísticas do 

discurso. 

Esclareço as origens da ACD e suas perspectivas teóricas e metodológicas, esclareço 

as implicações de sua abrangência para a busca da mudança social como proposto por 

Fairclough (1995a, 2001, 2003, 2006) e Chouliaraki e Fairclough (1999). 

Em seguida, passo a tratar do ISD, proposto por Bronckart (1997, 2006a, 2008, 2010), 

e da sua maneira de proceder à análise linguística. Apresento o seu percurso, o seu 

ponto de partida teórico e a abordagem específica da interpretação do agir, realizada 

pelas figuras de ação, propostas por Bulea (2010). 

1.1 Alguns conceitos basilares em ACD 

Um esclarecimento inicial a respeito dos estudos analíticos do discurso é a sua 

bipartição nas chamadas Análise do Discurso Francesa (ADF) e Análise do Discurso 

Anglo-Saxã ou Americana (ACD)5, ambas vistas como um avanço nos estudos da 

linguagem e como precursoras da inserção do sujeito social nos processos de 

significação. 

A ADF tem por base uma visão de desigualdade entre os grupos sociais, vincula-se aos 

estudos de Michel Pêcheux e de Louis Althusser em que a noção de reprodução das 

desigualdades ganha terreno por meio de uma noção de língua e de sujeito 

historicamente constituídos. Nesta vertente, o sujeito é afetado pelo inconsciente e se 

constitui pela ideologia, que se materializa na sua expressão linguística, suas intenções 

são condicionadas. A língua (re)produz a ideologia numa relação com a História, que 

predetermina o sujeito, assujeitando-o6. Estudos sob essa égide são também chamados 

de Análise do Discurso (AD). 

                                                 

5 Em muitos estudos, especialmente aqueles vinculados à Universidade de Brasília, usa-se 
Análise de Discurso Crítica (ADC). 

6 Nos estudos em ADF, o sujeito assujeitado é interpelado pelos Aparelhos Ideológicos do Estado 
e tem a ilusão de ser a origem de seu próprio discurso, motivo pelo qual reproduz 
inconscientemente a ideologia vigente. 
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A ACD enfatiza a perspectiva de transformação social, vista como processos mais 

amplos e complexos. Vincula-se aos pensamentos do filósofo Antonio Gramsci e do 

sociólogo Anthony Giddens, associados à visão de discurso de Michel Foucault e da 

intertextualidade de Mikhail Bakhtin.7 Preconiza uma perspectiva linguístico-pragmática 

da análise do discurso e entende o sujeito como capaz de agir criativamente e operar 

mudanças sociais. Estudos nesta vertente vinculam-se à Sociologia e seguem as 

propostas de Norman Fairclough. 

Neste trabalho, assumo as propostas da ACD: investigar elementos constitutivos de 

processos de mudança social dados na e pela linguagem com o intuito de promover a 

criticidade a respeito de problemas sociais, a princípio, e, a partir disso, trazer à 

consciência os movimentos sociais e as relações de poder neles implicados, com o que 

o sujeito social passa a ser agente de seu próprio discurso.  

Ao escopo dos estudos em ACD, se associam aspectos importantes da Sociolinguística, 

da Linguística Aplicada, da Pragmática e, mais especificamente no aspecto linguístico, 

da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday (especialmente pela sua proposta 

de análise multifuncional da sentença). Assim, a ACD abarca a ideia de casar a LSF 

com uma teoria social da linguagem proposta pela Linguística Crítica (LC), que surge 

na década de 1970, cuja crença é que teorizar a linguagem é uma forma de promover 

intervenções na própria linguagem e na estrutura social. 

Embora seja fortemente marcada pelas perspectivas da LC, tida como berço de seu 

nascimento, a ACD ganha espaço próprio e se distancia da LC em dois aspectos 

cruciais: a inserção de um caráter prático e um reajuste da noção de poder associado à 

perspectiva foucaultiana. O poder em ACD é constituído de um aspecto pragmático e 

estrutural das sociedades modernas, e não mais como uma dominação pré-existente à 

qual o sujeito social era submetido. 

Tanto o caráter prático quanto o sujeito integrado às relações de poder trouxeram um 

largo campo de exploração para a ACD. Sob a égide dessa perspectiva multifacetada 

das produções discursivas, as pesquisas em ACD ganham espaço: sua preocupação é 

mostrar as condições de vida desumanas e antidemocráticas que afetam grupos 

minoritários da sociedade.  

Nesta seara, a ACD encontra alguns obstáculos, como a vinculação da materialidade 

linguística ao caráter agente do sujeito social, e algumas respostas, especialmente 

                                                 
7 Uma discussão a respeito pode ser vista em MELO, Iran Ferreira. Análise do discurso e análise 
crítica do discurso: desdobramentos e intersecções. Letra Magna. Ano 05 n.11 - 2º Semestre de 
2009- ISSN 1807-5193. Disponível em: http://www.letramagna.com/adeacd.pdf. Consultado em 
05/07/2015. 

http://www.letramagna.com/adeacd.pdf
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quanto a interligar as relações micro (relacionadas à língua e sua estruturação nos 

processos discursivos) às questões macro, que vinculam essa estruturação e produção 

de sentidos aos aspectos mais abrangentes como, por exemplo, as relações de poder 

presentes nas relações sociais, sua materialização na língua em uso e, mais 

especificamente, a sua propagação por intermédio do uso linguístico. Percebe-se que 

as relações micro se ligam às questões macro pela relação da dimensão discursiva às 

outras dimensões da prática social. 

A ACD fornece diversas possibilidades de abordagens do uso linguístico e permite se 

pesquisar e conhecer melhor as relações dadas entre língua, linguagem, sociedade, 

ideologia, hegemonia e poder. Permite observar valores e opiniões dos usuários e dos 

grupos a que pertencem a partir da sua prática discursiva. Ainda em desenvolvimento, 

ela é constantemente enriquecida com novas abordagens e novas propostas de se 

entender as relações sociais, históricas, culturais e econômicas dadas na e pela prática 

discursiva. Dentre elas, podemos citar: 

a) os trabalhos desenvolvidos por van Dijk (2004, 2008a, 2008b, 2009), cuja 

proposta combina especialmente a Psicologia Cognitiva com a ACD para 

mostrar como as estruturas ideológicas da sociedade permeiam a memória dos 

sujeitos. O autor se utiliza de aspectos pragmáticos e cognitivos para estudar, 

especialmente, a credibilidade política implícita nos textos;  

b) os trabalhos de Wodak (1997, 2004, 2009) se debruçam sobre os estudos do 

gênero (especialmente da discriminação deles) e como os grupos (e nações 

inteiras) definem seus territórios de ação em termos linguísticos. Kress (1996, 

2001, 2006, 2010) investiga como diferentes sociedades valorizam distintos 

modos de representação. O autor e seus colaboradores se voltam 

principalmente para a pesquisa educacional e a comunicação em textos 

multimodais. Van Leeuwen8 (1997, 2008, 2011) se importa com as relações de 

significados entre informações visuais e verbais nos textos e discursos, o 

significado das imagens e a representação dos atores sociais; 

c) os trabalhos de Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (1995a, 1997, 2001, 

2002, 2003, 2006) enfatizam os conflitos sociais e suas manifestações 

linguísticas em discursos de dominação, diferença e resistência. Esses autores 

são centrais neste trabalho. 

                                                 

8 Saliente-se que van Leeuwen e Gunther Kress apresentam diversos trabalhos em conjunto, 
enfatizando os aspectos multimodais passíveis de serem analisados sob a égide dos 
pressupostos da ACD. 
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A seguir, faço um apanhado histórico dos estudos em ACD. 

1.1.2 Análise Crítica do Discurso – Breve Histórico 

Ao longo dos últimos 25 anos, os estudos do discurso tomaram rumos diversos. O 

surgimento de uma Linguística Crítica, cujos alicerces se dão com a publicação, em 

1979, dos livros Language and control (FOWLER et al., 1979) e Language as ideology 

(KRESS; HODGE, 1979), é especialmente relevante, pois são esses estudos pós 

estruturalistas que iniciam as discussões do que hoje se entende por ACD. 

Language and control defende que há uma estreita relação entre as estruturas 

linguísticas e as estruturas sociais, pois “a visão de mundo surge nos usuários da língua 

a partir da sua relação com as instituições e estruturas socioeconômicas das sociedades 

em que vivem” (FOWLER et. al, 1979, p. 185, tradução minha).9 

[...] grupos e relações sociais influenciam o comportamento linguístico 
de falantes e escritores e, mais ainda, que esses padrões socialmente 
determinados de linguagem influenciam comportamentos não-
linguísticos incluindo, especialmente, atividades cognitivas. Isso é 
facilitado e confirmado por intermédio de uma linguagem que possui 
marcas ideológicas da sociedade. (FOWLER et. al, 1979, p. 185, 
tradução minha).10.  

Ainda que traga uma perspectiva mais apurada do que o que se tinha até então, escapa 

a esta visão quais aspectos efetivamente participam deste processo. Porém, não 

esclarece como e porquê 

[…] as estruturas linguísticas são utilizadas para explorar, sistematizar, 
transformar e frequentemente obscurecer análises da realidade; para 
regular as ideias e comportamentos dos outros; para classificar e 
ranquear as pessoas, eventos e objetos; para afirmar status sociais e 
institucionais. [Estabelecendo, ainda, que] Muitos desses processos aqui 
mencionados acontecem automaticamente, iludindo a consciência do 
emissor e do receptor. (FOWLER et al. 1979, p. 03, tradução minha).11  

Language and Ideology traz a perspectiva de língua autônoma para dar um cunho mais 

psicológico e realista aos processos linguísticos de comunicação. Aproxima-se mais da 

Linguística Cognitiva e propõe uma perspectiva na qual as interações são formas de 

transformação que são relevantes para o quadro de mudança social. Surge, com isso, 

                                                 

9 […] the world-view comes to the language-users from their relations to the institutions and the 
socio-economic structure of their society. 

10 […] social groupings and relationships influence the linguistic behaviour of speakers and 
writers, and moreover, that these socially determined patterns of language influence non-linguistic 
behavior including, crucially, cognitive activity. It is facilitated and confirmed for them by a 
language use which has society’s ideological impress. 

11 We show how linguistic structures are used to explore, systematize, transform and often 
obscure, analyses of reality; to regulate the ideas and behaviour of others; to classify and rank 
people, events and objects; to assert institutional or personal status. Many of the processes 
mentioned here happen automatically, eluding the consciousness of source and recipient. 
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a necessidade de se adotar níveis de análise que deem conta da percepção linguística 

e social dessas mudanças a partir das relações sociais, culturais e econômicas que 

despontam na e com a interação. Inserem-se aspectos ideológicos dos usuários-sujeito 

e sua forma de representar o mundo, ou seja, as suas (e dos grupos a que pertence) 

ideologias na proposta analítica.  

Ideologias são conjuntos de ideias envolvidas na organização da 
experiência [com as quais se] cria o sentido do mundo. Esta ordem e 
sentido é parcial e particular. Os sistemas de ideias que constituem as 
ideologias são expressos por intermédio da linguagem. A linguagem 
fornece os modelos e categorias de pensamento e, parcialmente, a 
experiência das pessoas a respeito do mundo se dá por intermédio da 
linguagem. (HODGE; KRESS; JONES, 1979, p. 81, tradução minha).12 

A proposta passa a enfatizar uma abordagem analítica na qual se busca entender não 

apenas os processos do sistema linguístico autônomo, mas o uso da língua pelos 

sujeitos sociais, que, nas diversas possibilidades de exercício linguístico, passam a 

interpretar as suas próprias experiências de acordo com as suas posições sociais (as 

quais são indissociáveis das ideologias que as fomentam). 

Esses sujeitos se tornam (re)produtores de sentidos. O sentido se dá como produto das 

relações desses sujeitos com os demais e como eles/as interpretam as relações das 

quais fazem parte ativamente. O discurso passa a ser entendido como o uso da língua 

(e da linguagem por consequência) como uma forma de prática social (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2001) nas quais se estratificam relações de poder 

(VAN DIJK, 2008). 

As propostas de análise linguística vistas até então não davam conta dessa perspectiva. 

Centravam-se, basicamente, na estrutura da língua e entendiam pouco das relações 

que se estabeleciam entre o usuário e o aparato linguístico sistematizado. Para tentar 

suprir esta lacuna, a ACD associou os seus estudos à perspectiva da Linguística 

Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday. 

A seguir, dedico maior atenção aos estudos em ACD na perspectiva de Fairclough. 

1.1.3 Análise Crítica do Discurso na perspectiva de Fairclough 

Para Fairclough, a interação pela linguagem é uma prática social e, como tal, é a 

(re)produção de processos de ação na sociedade. Ele defende que as sociedades, 

divididas em classes, não podem ser vistas como detentoras de uma identidade única 

                                                 

12 Ideologies are sets of ideas involved in the ordering of experience, making sense of the world. 
This order and sense is partial and particular. The systems of ideas which constitute ideologies 
are expressed through language. Language supplies the models and categories of thought, and 
in part people's experience of the world is through language. 
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ou fixa. A ACD faircloughiana entende a diversidade e a multiplicidade de identidades 

sociais como associadas a modos de ação social historicamente situados e em estreita 

relação com outras facetas do social, especialmente seu contexto, que forma as 

ideologias e é formado por elas.  

Entende que todo o contexto social é constitutivo do social e (re)produz ideologias que 

são vistas como naturais, mas que precisam ser explicitadas e entendidas como uma 

produção social e desnaturalizadas. A sua desnaturalização se dá pela compreensão 

de como funcionam nas práticas sociais.  

Argumenta-se que a organização das interações depende em parte de 
tais ideologias naturalizadas. Desnaturalizá-las é o objetivo de uma 
análise do discurso que adota metas "críticas". Eu sugiro que a 
desnaturalização envolve mostrar como as estruturas sociais 
determinam as propriedades do discurso e como o discurso, por sua vez, 
determina as estruturas sociais. Isso exige um quadro explicativo 'global' 
(macro/micro) que contrasta com os quadros não-explicativos ou apenas 
localizadamente “explicativos” de trabalhos “descritivos” em análise do 
discurso. Eu incluo uma crítica das características desses trabalhos que 
seguem esses objetivos explicativos limitados (conceitos de 
conhecimento prévio, modelos explicativos dos “objetivos do falante”, e 
a negligência de [das relações] de poder) e discutem as condições 
sociais sob as quais a análise crítica do discurso poderia ser uma prática 
efetiva de intervenção [...] (FAIRCLOUGH, 2010, p. 30, tradução 
minha).13  

Desse modo, a ACD faircloughiana não exatamente se distancia da ADF, mas a ela 

soma outros aspectos que entende mais relevantes. Tem por premissa uma abordagem 

além de interdisciplinar, baseada em uma situação-problema.  

[A] ACD é, portanto, desinteressada em investigar uma unidade 
linguística por si mesma, mas em estudar fenômenos sociais que são 
necessariamente complexos e, então, requer uma abordagem 
multidisciplinar e multissistemática. (WODAK; MEYER, 2009, p. 2, 
tradução minha).14 

Na proposta de Fairclough, a prática social ganha relevância. O autor enfatiza 

problemas sociais atuais e relevantes, que denotam relações assimétricas de poder no 

                                                 

13 It is argued that the orderliness of interactions depends in part upon such naturalised ideologies. 
To ‘denaturalise’ them is the objective of a discourse analysis which adopts ‘critical’ goals. I 
suggest that denaturalization involves showing how social structures determine properties of 
discourse, and how discourse in turn determines social structures. This requires a ‘global’ […] 
(macro/micro) explanatory framework which contrasts with the nonexplanatory or only ‘locally’ 
explanatory frameworks of ‘descriptive’ work in discourse analysis. I include a critique of features 
of such work which follow from its limited explanatory goals (its concept of ‘background 
knowledge’, ‘speaker-goal’ explanatory models, and its neglect of power), and discuss the social 
conditions under which critical discourse analysis might be an effective practice of intervention 
[…]  

14 CDA is therefore not interested in investigating a linguistic unit per se but in studying social 
phenomena which are necessarily complex and thus require a multidisciplinary and multi-
methodical approach. 
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momento sócio-histórico em que estão fluindo na sociedade. Entende que a prática 

social permite uma oscilação entre a perspectiva da estrutura social e a perspectiva da 

ação social e de agência, necessárias na análise e pesquisa social (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999).  

Na prática social, a linguagem ganha espaço considerável porque é na e pela linguagem 

que o próprio indivíduo se constitui pelo uso linguístico, simultaneamente constituído de 

identidades e relações sociais e, mesmo com graus diferentes em situações distintas, 

sistemas de conhecimento e de crenças (FAIRCLOUGH, 2001, 2008, 2010) 

perpetuados, vivenciados e/ou refutados. 

Desta maneira, a ACD de Fairclough (2001, 2003, 2006, 2008, 2010) e de Chouliaraki 

e Fairclough (1999) é entendida como composta de três especificidades: ser dialética, 

relacional e transdisciplinar: 

a) Relacional porque o foco a ser adotado não se dá simplesmente na língua, no 

texto ou nos objetos, mas nas redes de práticas e ações que envolvem os 

sujeitos social, histórica e situacionalmente contextualizados. Os significados se 

dão por intermédio de uma negociação no ato da interação (mesmo que ela seja 

assíncrona). Esses significados estruturam os modos de o sujeito social ser, agir 

e pensar, o que passa a estruturar a atividade linguística, porque criam modelos 

e parâmetros discursivos que remetem à ideologia (ou práxis) do grupo. 

b) Dialética porque o discurso não é concebido separadamente das relações de 

poder existentes na sociedade. O discurso é estruturado pela sociedade e 

contribui para estrutura-la. O poder é refratado e retratado no e pelo discurso.  

c) Transdisciplinar porque estabelece relação com a Ciência Social Crítica e, 

embora faça uso da análise de texto, esta é apenas um dos “momentos” da 

análise, que deve buscar a compreensão das relações dialéticas entre o discurso 

e as práticas sociais e entre o discurso e os recursos semióticos que são 

disponibilizados na/pela comunicação. 

A complexidade atual da visão faircloughiana não nasceu órfã de uma pesquisa robusta 

e de grande abrangência. É fruto de um caminho percorrido na incansável busca para 

compreender o funcionamento das práticas sociais e de suas implicações no 

desenvolvimento da sociedade. Tanto o próprio autor, quanto as várias pesquisas no 

Brasil e no mundo que seguem a sua proposta, tem contribuído para o desenvolvimento 

de análises da efetiva força do uso linguístico e de sua influência nos processos de 

mudança social.  

1.1.3.1 A análise tridimensional 
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Os primeiros estudos de Fairclough em ACD culminam com a publicação, em 1992, de 

“Discourse and social change”, traduzido no Brasil, em 2001, sob a coordenação de 

Izabel Magalhães, da Universidade de Brasília. A atenção dos estudos críticos do 

discurso preconizados pela obra constroem um método crítico de análise que aborda 

aspectos do discurso que não são explícitos, mas subjacentes à própria produção 

textual, e revela as práticas sociais da comunidade em que vive e às quais ele se filia, 

seja consciente, seja inconscientemente15. 

O modelo, ainda utilizado, tornou-se basilar dos estudos em ACD, porque entende 

claramente que o discurso é parte integrante de um processo social em que a linguagem 

pode limitar o poder do sujeito social. Propõe que os processos linguísticos imbricados 

no discurso podem empoderar o sujeito, ampliar a sua capacidade de ação e torná-lo 

agente consciente de seu poder. Sua base é a tridimensionalidade da produção 

comunicativa, dividida em três momentos claros (embora simultâneos) do discurso: o 

texto, a prática discursiva e a prática social. O autor, o autor engloba em sua proposta 

[...] a tradição de análise textual e linguística detalhada na Linguística, a 
tradição macrossociológica de análise da prática social em relação às 
estruturas sociais e a tradição interpretativa ou macrossociológica de 
considerar que as pessoas produzem ativamente e entendem com base 
em procedimentos de senso comum partilhados. (FAIRCLOUGH, 2001, 
p. 100). 

A figura a seguir ilusta a proposta: 

Em uma análise top-down (de cima para baixo), a proposta do autor entende que são 

encontrados na análise da prática social os aspectos hegemônicos, nos quais se 

incluem os aspectos da prática social como orientações políticas, econômicas e 

                                                 

15 Sabidamente as discussões entre consciência e inconsciência das ideologias na prática 
discursiva é amplamente discutida na Academia. Vamos nos furtar desta discussão porque 
nossa proposta se imiscui num processo claro que envolve momentos de plena consciência, 
consciência parcial e inconsciência do sujeito quanto à ideologia (ou práxis) a que se filia. Uma 
discussão mais profunda a respeito pode ser vista, além dos trabalhos de Lacan e do próprio 
Freud, em LEBRUN, J.P. A perversão comum; viver juntos sem outro. Rio de Janeiro: Companhia 
de Freud, 2008. 

Figura 1 Análise tridimensional (Fonte: Fairclough, 2001, p. 101) 
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culturais; e ideológicos, que se consubstanciam nos sentidos atribuídos às palavras, 

no estilo textual, no uso metafórico e, ainda, nas pressuposições.  

Na análise da prática discursiva, são relevantes as perspectivas determinadas pela 

produção, distribuição e consumo (visto que esses elementos consubstanciam o texto 

em determinado gênero) e o contexto, a força, a coerência e a intertextualidade que 

estabelece. E essas relações se formam parcialmente “fora do texto” e apontam para 

as implicações dos elementos contextuais de produção como, no caso da 

intertextualidade – por exemplo – a capacidade de os interlocutores efetivamente 

captarem as relações que um texto estabelece com outro.  

Na análise textual são verificadas como as práticas discursiva e social se materializam. 

A análise volta-se para uma análise da estrutura textual, dos elementos gramaticais e 

coesivos e do próprio vocabulário. A figura a seguir ilustra melhor essas relações: 

 

Figura 2 Análise top down (Fairclough 2001, adaptado) 

Ao introduzir aspectos ideológicos e hegemônicos nos procedimentos de análise, 

automaticamente, são incluídos a historicidade, a relação do sujeito social com essa 

historicidade e o sistema de crenças e valores socioculturalmente formados. A 

linguagem é entendida como situada historicamente, constitutiva das relações e 

identidades sociais. A despeito da presença marcante de aspectos externos ao texto, 

alguns analistas mantêm a centralidade do texto na análise. Aspectos dos fraseados 

são tomados como foco, deixando de lado as outras relações que se imbricam na 

produção discursiva e a constituem como tal.  

Isso se dá porque, para pôr em prática sua proposta, o autor passa a valer-se da LSF, 

seguindo as suas três macro-funções principais: a ideacional, a interpessoal e a textual. 
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A figura a seguir mostra a relação entre texto e função textual, prática discursiva (ACD) 

e função interpessoal, e prática social e função ideacional (LSF):  

MACRO-FUNÇÕES 

LSF de Halliday 

DIMENSÕES 

ACD de Fairclough 

Função Ideacional 
Prática social  

(hegemonia e ideologia) 

Função Interpessoal Prática discursiva 

Função Textual Textos 

Figura 3 Comparativo analítico ACD e LSF. 

Fairclough entende a função ideacional mais fragmentada. Para ele, nos aspectos 

hegemônicos se entendem as relações do sujeito com o mundo (em que este se vale 

de metáforas, pressuposições e dos diversos sentidos possíveis no/do texto) e nos 

aspectos ideacionais, em que as relações socioculturais e econômicas orientam a sua 

prática discursiva, sem determiná-la ou delimitá-la. 

Para cada nível de análise, na perspectiva tridimensional, são considerados aspectos 

distintos: 

a) No nível textual, da prática linguística, temos a descrição de elementos 

materiais como as categorias linguísticas, lexicais, gramaticais e semânticas, o 

que se dá por intermédio da análise de operadores argumentativos, verbos, 

modalizadores, pronominalização etc.; 

b) No nível da prática discursiva, temos a interpretação, que leva em 

consideração as condições de produção e circulação, a intertextualidade e o 

consumo de textos; e 

c) No nível da prática social, entra a explicação dos dados considerando-se os 

aspectos hegemônicos, ideológicos e, por conseguinte, de mudança social. Este 

percurso é feito por meio de análises das relações hegemônicas, das 

transformações sociais, e das próprias ideologias subjacentes à prática 

linguística e discursiva. 

A inserção de uma explicação dos aspectos hegemônicos que constituem o discurso e 

das relações deste com a transformação (ou mudança) social trazem uma perspectiva 

do próprio discurso como um lugar de poder, um lugar que o sujeito escolhe estar. Deixa 

de ser um lugar exercido pelo poder e passa a ser um lugar no qual o sujeito exerce o 

(seu) poder e luta por seus ideais e perspectivas. O discurso é o lugar em que o sujeito 

se legitima como pessoa com direito de fala; do qual pode manipular a ordem social. 
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Na ACD, a relação estabelecida com o mundo se torna mais complexa, pois esta vê que 

em uma mesma identidade (ou identificação) do sujeito com o (e no) mundo persistem 

contradições dentro das próprias classes sociais por razões políticas e culturais. Isso 

faz com que as visões a que se filiam a ACD faircloughiana postulem movimentos 

sociais internos das classes. As classes não são estanques, como entende o 

Marxismo16, embora use a perspectiva de classe como um dos elementos constitutivos 

da prática social. 

As bases constitutivas da perspectiva de Fairclough (2001) se dão sob a influência clara 

de três grandes correntes de análise do século XX, a saber:  

a) Karl Marx, especialmente o Marxismo Ocidental, que entende as relações de 

dominação e exploração como sendo determinadas e perpetuadas pela 

ideologia e pela cultura; 

b) Michel Foucault, que traz as relações de poder intrínsecas à prática social para 

as relações discursivas e defende a linguagem como sendo um sistema de 

crenças capaz de regular a produção do saber e o exercício do poder com o 

objetivo de controlar a sociedade como um todo; e 

c) Mikhail Bakhtin (Volochinov), que defende que toda produção discursiva é, 

automaticamente, uma produção ideológica e que ideologia é entendida 

enquanto componente do campo dos signos, elemento estrutural da sociedade 

e, ainda, como representação da realidade. 

O passo seguinte do autor fomenta o entendimento de uma análise pentadimensional, 

que se forma especialmente da obra escrita em parceria com Lilie Chouliaraki, 

Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis (1999), e de Analysing 

Discourse: textual analysis for social research (2003), ambas sem tradução para a 

Língua Portuguesa, mas amplamente utilizadas nos estudos em ACD no país. 

1.1.3.2 ACD faircloughiana: novos caminhos 

Ainda sem tradução no Brasil, Analysing Discourse – textual analisys for social research 

(2003) e Discourse in late modernity: rethinking Critical Discourse Analysis (1999) 

mantém algumas das perspectivas do livro anterior e a elas acrescenta uma melhor 

                                                 

16 No marxismo, diferentemente da ACD, as classes sociais não são vistas como comunidades, 
mas como um grupo de pessoas que têm em comum um componente causal específico 
vinculado a interesses econômicos, à esfera do mercado, considerado como central na 
determinação de classe. Assim, o simples fato de trabalhar em uma fábrica de automóveis torna 
o sujeito um operário na exata acepção do termo, sem considerar que este é apenas um 
“momento” da vida deste sujeito que pode, em outro momento, ser pai, professor, de direita, de 
esquerda etc. 
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articulação com os gêneros discursivos, com os discursos, e com os estilos, vinculando-

os respectivamente ao seu caráter de ação, representação e identificação.  

Na ampliação da proposta tridimensional, Fairclough considera uma estreita relação 

entre os textos e os eventos sociais em que se encontram inseridos.  

[Fairclough] explica que ideologias são, em princípio, representações, 
mas podem ser legitimadas em maneiras de ação social e inculcadas 
nas identidades de agentes sociais. Tal compreensão da ideologia 
baseia-se na formulação de gêneros, discursos e estilos como as três 
principais maneiras através das quais o discurso figura em práticas 
sociais (Fairclough, 2003a), de acordo com a recente proposta de 
Fairclough (baseada no funcionalismo de Halliday) de se abordar o 
discurso em termos de três principais tipos de significado: o significado 
representacional, ligado a discursos; o significado acional, ligado a 
gêneros; e o significado identificacional, ligado a estilos. (RESENDE; 
RAMALHO, 2006, p. 53). 

Na visão crítica proposta, a ideologia é “vista como uma modalidade de poder, contrasta 

com várias visões “descritivas” de ideologia como posições, atitudes, crenças, 

perspectivas etc. de grupos sociais sem referência a relações de poder e dominação 

entre esses grupos” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 10, tradução minha)17 e passa a concordar 

com Thompson (1994) que entende a “ideologia como ‘sentido a serviço do poder’” 

(Idem)18. 

Nessa proposta, ideologias transcendem o sujeito e se imiscuem nas ações sociais. 

Apesar de serem “representações, elas podem, no entanto, ser ‘realizadas’ em maneiras 

de agir socialmente e, ‘inculcadas’ nas identidades dos agentes sociais” 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 10, tradução minha)19. Não obstante, a durabilidade e a 

estabilidade dessas ideologias “transcende textos ou corpos de textos individuais” 

(Idem)20, o que “pode ser associado a discursos (como representação), gêneros (como 

decretos/promulgações) e estilos (como inculcações/recomendações)” (Ibidem)21.  

[...] textos tem efeitos causais, e contribuem para mudanças em, 
pessoas (crenças, atitudes etc.,), ações, relações sociais e o mundo 
material. Faria pouco sentido focar a linguagem no novo capitalismo se 
não se considerássemos que os textos possuem efeitos causais como 

                                                 

17 […] seeing it as a modality of power, contrasts with various `descriptive' views of ideology as 
positions, attitudes, beliefs, perspectives, etc. of social groups without reference to relations of 
power and domination between such groups. 

18 […] meaning in the service of power. 

19 […] representations, they can nevertheless also be `enacted' in ways of acting socially, and ` 
inculcated' in the identities of social agents […] 

20 […] transcends individual texts or bodies of texts […] 

21 […] can be associated with discourses (as representations), with genres (as enactments), and 
with styles (as inculcations). 
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estes, e efeitos na mudança social (FAIRCLOUGH, 2003, p. 8, tradução 
minha).22  

Dada a amplitude da empreitada, o autor assume que seu foco se dá, especialmente na 

análise de textos com uma visão especial a respeito de seus efeitos sociais e esclarece 

que os efeitos sociais dos textos dependem dos processos de produção de sentido 

(FAIRCLOUGH, 2003).  

Podemos querer dizer que os efeitos sociais dos textos são mediados 
pela produção de sentido ou ainda que são os sentidos que possuem 
efeitos sociais mais do que os textos como tal. Porém, um recurso 
necessário para qualquer explicação da produção de sentido é a 
capacidade de analisar textos a fim de esclarecer a sua contribuição para 
os processos de produção de sentido, e minha preocupação central 
neste livro é oferecer esse recurso ... [em uma] abordagem da análise 
textual que considerará a produção de textos em lugar da recepção e 
interpretação de textos (FAIRCLOUGH, 2003, p. 11-12, tradução 
minha).23 

Esclarece, ainda, que a sua “abordagem de análise textual vai mais profundamente na 

produção de textos do que na recepção e interpretação de textos” (Idem, p. 12)24 de 

forma dinâmica, “em termos de como os agentes sociais fazem ou ‘tessituram’ textos 

por meio da organização entre os seus elementos” (Ibidem, grifo do autor).  

Dessa maneira, para “acessar os efeitos causais e ideológicos dos textos, precisar-se-

ia enquadrar a análise textual entre, por exemplo, a análise organizacional, e unir a 

análises “micro” à análise “macro” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 15, tradução minha).25 Para 

atingir seu objetivo, o autor, didaticamente, propõe: 

a) uma análise interna (micro) do texto, que deve ser feita com um olhar do texto 

como elemento concreto dos eventos sociais que são formados (por) e 

formadores das estruturas e práticas sociais mais duráveis. Isso é alcançado 

com uma visão dos elementos externos do texto que são nele presentificados ou 

negados. Analisa-se opondo-se o que é efetivamente dito com o que não é dito, 

                                                 

22 […] texts have causal effects upon, and contribute to changes in, people (beliefs, attitudes, 
etc.), actions, social relations, and the material world. 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. 

23 […] 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. But 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, and my primary concern in this book is with 
providing that resource … approach to text-analysis will move further towards the production of 
texts than towards the reception and interpretation of texts 

24 approach to text-analysis will move further towards the production of texts than towards the 
reception and interpretation of texts 

25 To assess the causal and ideological effects of texts, one would need to frame textual analysis 
within, for example, organizational analysis, and link the `micro' analysis of texts to the `macro’ 
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posto que “o que é ‘dito’ em um texto é sempre dito em oposição ao 

conhecimento do que é o ‘não-dito’, o que é explícito é sempre fundamentado 

no que se deixa implícito.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 17, tradução minha).26  

b) uma análise das implicações dos gêneros, dos próprios discursos e dos estilos 

no uso linguístico. O uso de determinado gênero implica uma ação social gerada 

por aquele gênero, uma forma de agir linguisticamente (como uma consulta 

médica, um artigo de jornal ou uma aula na academia, cujas peculiaridades 

movem a ação). As relações gramaticais e semânticas entre as sentenças 

dependem dos gêneros;  

c) uma reflexão a respeito dos discursos e dos textos como representação, ou seja, 

considerar que os textos, a partir do que incluem ou excluem, podem representar 

mais concretamente tanto os próprios eventos sociais, quanto os atores sociais 

e suas relações sociais, históricas, culturais e econômicas que “significam” 

naquela produção específica. Abarca, esta perspectiva, o estilo e o texto como 

identificação do sujeito com o assunto tratado. Fairclough entende que “um 

aspecto da identificação é que as pessoas se comprometem com o que dizem 

ou escrevem tanto a respeito da verdade quanto a respeito da obrigatoriedade – 

questões de “modalidade”. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 18, tradução minha, grifo 

do autor).27 

Defende uma visão na qual se entende que os gêneros são formas de ação, os 

discursos formas de representação e os estilos formas de ser. Para o autor, torna-se 

necessária a análise acurada das estruturas sociais, dos eventos sociais (incluídas as 

ações e suas relações sociais e a identificação de pessoas e representações do mundo), 

dos discursos (com especial atenção aos aspectos dos gêneros, dos próprios discursos 

e dos estilos) em seus aspectos semânticos, gramaticais, vocabulares.  

Um ponto crucial apontado pelo autor se dá na conexão que faz dos gêneros discursivos 

com uma vasta gama de temas da pesquisa social, especialmente nas perspectivas de 

desincorporação de Guidens28 (1991) e das ações estratégicas e comunicativas de 

Habermas (1984). Nas palavras do autor, torna-se importante compreender 

                                                 

26 What is `said' in a text is always said against the background of what is `unsaid' — what is 
made explicit is always grounded in what is left implicit. 

27 One aspect of identification is what people commit themselves to in what they say or write with 
respect to truth and with respect to obligation — matters of `modality'. 

28 Para Guiddens (1991, p. 111) “As características desincorporadas dos sistemas abstratos 
significam uma constante interação com os “outros ausentes” – pessoas que nunca vimos ou 
encontramos, mas cujas ações afetam diretamente características da nossa própria vida.”  
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A análise de Giddens (1991) da globalização como envolvendo a 
desincorporação do material social das práticas e contextos sociais 
específicos, de modo que ela se torne disponível em diferentes campos 
e escalas como o que pode ser chamado de “tecnologia social”. Os 
gêneros podem ser … desincorporados nesse sentido. [...] a distinção 
de Habermas (1984) entre as estratégias comunicativas e de ação é ... 
relevante para as relações comumente assumidas entre os gêneros e 
fins e objetivos sociais. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 67-68, tradução 
minha).29 

Para que se consiga este objetivo, a proposta ganha então nuances mais complexas e 

etapas de análise investigativa mais acuradas, que são consubstanciadas e explicitadas 

em Fairclough (2003) e também discutidas em Chouliaraki e Fairclough (1999). Na 

perspectiva dos autores, é preciso que se sigam cinco etapas de análise bem definidas, 

a seguir traduzidas por mim30, em que o pesquisador deve: 

1. dar lugar em seu trabalho a uma ênfase em um problema social que tenha um 

aspecto semiótico. Para os autores, começar com um problema social ao invés 

de “questão de pesquisa” mais tradicional é elemento crucial para atender a 

criticidade da ACD. Isto se dá para que se possa produzir conhecimento capaz 

de promover mudança emancipatória. 

2. identificar obstáculos vinculados ao problema social por meio da análise (a) da 

rede de práticas em que está situado, (b) da relação da semiose com outros 

elementos da(s) prática(s) específica(s) envolvida(s), e (c) do discurso (a 

semiose) propriamente dito, o que é feito pela  

a) Análise estrutural: a ordem do discurso 

b) Análise interacional/ textual, ambas análises interdiscursivas, linguísticas e 

semióticas. 

Nesta etapa, o objetivo principal é entender como o problema surge e como se 

encontra enraizado na organização da vida social e enfatizar os obstáculos para 

a sua solução, especialmente nos aspectos em que o problema se torna mais 

ou menos intratável. 

3. considerar se a ordem social (ou rede de práticas) em certa medida “precisa” do 

problema. Para tanto é preciso se perguntar se aqueles que mais se beneficiam 

                                                 

29 Giddens' analysis (1991) of globalization as involving the disembedding of social material from 
particular social contexts and practices, so that it becomes available across different fields and 
scales as what one might call ̀ social technologies'. Genres can be … disembedded in this sense. 
… Habermas's distinction (1984) between communicative and strategic action, is … relevant to 
the commonly assumed relationship between genres and social purposes or goals. 

30 Por se tratar de uma proposta, optei por tradução próxima à original, mas na qual se inserem 
aspectos também interpretativos próprios, atitude permitida no âmbito da ACD. Para outras 
maneiras de transpor para o português a proposta de análise, veja TÍLIO (2010), RESENDE 
(2006, 2009), RESENDE; RAMALHO (2011) ou, ainda, DIAS (2011). 
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da forma na qual a vida social é organizada têm um interesse em que o problema 

não seja solucionado. 

4. identificar maneiras possíveis de suplantar os obstáculos, o que é feito para se 

complementar as discussões do segundo momento. Torna-se crucial porque 

enfatiza as possibilidades de mudança na maneira em que a vida social é 

organizada ainda estas não tenham sido feitas até o momento. 

5. refletir criticamente sobre a análise feita nas etapas anteriores (1-4). Os autores 

esclarecem que esta reflexão não se trata estritamente de uma parte da crítica 

explanatória de Bharskar31. Mas é uma adição importante, que requer que o 

analista reflita a respeito de onde ele (ou ela) vem, como ele (ou ela) mesmo(a) 

se encontra socialmente posicionada. 

Esses passos podem ser sintetizados32 a seguir: 

ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

1. Enfatizar um problema social de aspecto semiótico. 

2. Identificar os obstáculos vinculados ao problema, analisando-se 

2.1 A rede de práticas em que está situado 

2.2 A relação da semiose com as práticas envolvidas 

2.3 O discurso interdiscursiva, linguística e semioticamente analisado 

2.3.1 estruturalmente (ordem do discurso) 

2.3.2 interacional e textualmente. 

3. Verificar se a rede social precisa do problema. 

4. Identificar maneiras de suplantar os obstáculos 

5. Refletir criticamente a respeito das etapas anteriores (1-4) 

Figura 4 Resumo dos passos analíticos em ACD (Chouliaraki; Fairclough, 1999, adaptado) 

Com a expansão da proposta inicial, a presença do interesse do pesquisador em torno 

de questões sociais de lutas de poder se torna ainda mais latente, especialmente pela 

busca da desnaturalização de situações hegemônicas, compreensão das relações de 

poder e a proposta de uma agenda de intervenção social na realidade por meio do 

                                                 

31 A proposta de Bhaskar se aplica a uma situação em que existe uma crença “p” (sobre uma 
estrutura social “S”), mantida entre um grupo de pessoas “Y”, na qual uma teoria, ou um conjunto 
de teorias “T” são confirmadas sob a mesma estratégia que segue sendo estabelecida de acordo 
om uma certa imparcialidade – tanto “p” quanto “Y” mantém a crença de que “p” tem causas 
sociais específicas (C = {Ci, onde cada Ci representa uma co-causa). Para maiores detalhes a 
respeito do assunto, veja: Bhaskar, R. & Collier, A. (1998) "Introduction: Explanatory critiques." 
In M. Archer, R. Bhaskar, A.  Collier, Lawson, T & Norrie, A. (eds), Critical realism: Essential 
readings. London: Routledge. 

32 Uma vez que os trabalhos em ACD no Brasil seguem os passos propostos pelo autor, que ora 
traduzo, as semelhanças com outras traduções e sumarizações correntes é esperada.  
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estudo crítico do discurso entendido como uma prática social, o que deve fazer valendo-

se dos mais diversos métodos de análise (con)textual.  

A criticidade do analista deve ser vista como uma maneira de se enxergar a linguagem 

como elemento vivo e “ter o objetivo de mostrar maneiras não-óbvias pelas quais a 

língua envolve-se em relações sociais de poder e dominação e em ideologias” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 229), consciente de que a ACD faircloughiana produz suas 

próprias teorias e sintetiza outras tantas na mediação entre o social e o linguístico 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999). 

Trata-se, portanto, de uma tarefa difícil, já que a formação de aparato teórico de análise 

se transforma em uma busca de respostas para perguntas complexas, densas e, 

especialmente, social e culturalmente orientadas. Os autores, para justificar uma 

postura teoricizante, defendem que “a prática teórica tem a sua lógica própria e as suas 

preocupações próprias, e precisa de sua literatura própria” (CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999, p. 17, tradução minha).33  

É exatamente o que propõem em seu trabalho34: uma análise transdisciplinar. Afirmam 

que a transdisciplinaridade depende de que as teorias sejam “‘exotrópicas’, isto é, que 

sejam abertas a dialogar com outras teorias” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 

113, tradução minha) como o é a própria ACD, que “define seu objeto de pesquisa 

(aspectos discursivos da mudança social contemporânea) dentro de uma problemática 

partilhada com outras teorias” (Idem, p. 113).35 

Torna-se determinante compreender a necessidade de se abandonar efetivamente 

qualquer proposta que possa considerar como relevante “a característica antiga da 

modernidade de que o significado está no texto” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, 

p. 15, tradução minha) e trazer à consciência de que a “ACD é uma questão de 

democracia no sentido de que seu objetivo é trazer para um controle democrático 

aspectos do uso contemporâneo da linguagem que está atualmente fora do controle 

democrático” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 9, tradução minha)36 que se 

                                                 

33[…] theoretical practice has its own logic and its own preoccupations, and needs its own 
literature. 

34 A proposta é fortalecida tanto em Chouliaraki e Fairclough, 1999; quanto em Fairclough, 2002, 
2003, 2010, mas já se vislumbrava em Fairclough 1997 acréscimos substanciais às suas 
produções de 2001[1992] e 1997. 

35 Transdisciplinarity depends on theories being ‘exotropic’, i.e., being open to dialogue with other 
theories … [CDA] defines its object of research (discursive aspects of contemporary social 
change) within a problematic shared with other theories 

36 CDA is a matter of democracy in the sense that its aim is to bring into democratic control aspects 
of the contemporary social use of language which are currently outside democratic control. 
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tornou “um meio para pesquisa social crítica que está sendo usado em combinação com 

recursos teóricos e analíticos em várias áreas da ciência social” (FAIRCLOUGH, 2003, 

p. 210, tradução minha).37 

Entram em cena aspectos de um discurso mais abrangente, em que a análise busca na 

instância externa ao texto elementos que o consubstanciam, compondo-o e, inversa e 

simultaneamente, sendo composto por eles. É preciso que seja levada em consideração 

a agentividade do sujeito nas esferas pública e privada de sua ação social.  

A esfera pública é, nos termos de Habermas (1984), uma zona de 
conexão entre os sistemas sociais e o “mundo da vida”, o domínio da 
vida cotidiana, no qual as pessoas podem deliberar sobre assuntos de 
interesse social e político como cidadãos, e em princípio influenciam 
decisões políticas. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 44, tradução minha).38 

Em primeiro lugar, para se compreender como este sujeito agente é visto, é preciso ter 

em mente que, para Habermas o que é chamado de mundo da vida é um arcabouço de 

sentidos composto de crenças, valores, definições, significados etc. presentes na 

sociedade e dos quais os falantes fazem uso no processo de comunicação como um 

“pano de fundo” de sua articulação, ou seja, é a composição intersubjetiva dos sujeitos 

sociais inseridos em situações concretas de sua vida cotidiana.  

Nesse sentido, é imprescindível considerar que o processo comunicativo do discurso 

em movimento, em execução, é uma atividade que se dá com a problematização de um 

determinado assunto/tema e, ao mesmo tempo, uma não problematização de outros 

assuntos/temas, dos quais os sujeitos tem (ou não) consciência, mas se realizam no e 

pelo discurso.  

Este(s) assunto(s)/tema(s) não são problematizados no momento exato da 

comunicação por duas razões: ou trata-se de algo que já foi problematizado 

anteriormente em outros discursos e compõem a sociedade como dado consensual, ou 

são tema(s)/assunto(s) não problematizados que os sujeitos entendem e o(s) tem como 

verdadeiros de modo pré-reflexivo, ou seja, sequer se dão conta de que pode tratar de 

algo passível de ser problematizado. 

No caso deste trabalho, a exploração do trabalho escravo como um problema social do 

século XXI é item pré-reflexivo o conceito de escravidão historicamente constituído. Este 

conceito não é problematizado, porque ele é pano de fundo para a discussão aqui dada. 

                                                 

37 […] a resource for critical social research that it is best used in combination with theoretical and 
analytical resources in various areas of social science. 

38 The public sphere is in Habermas's terms (1984) a zone of connection between social systems 
and the 'lifeworld', the domain of everyday living, in which people can deliberate on matters of 
social and political concern as citizens, and in principle influence policy decisions. 
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Por outro lado, o conceito de trabalho remunerado, devidamente legalizado e 

constituinte de uma certa “justiça” social, faz parte de um aspecto da discussão que é 

tido como consensual, e já foi discutida anteriormente. 

Em segundo lugar, é preciso também considerar a postura de Habermas quanto ao 

sistema. O termo (referido tanto como sistema ou como sistemas) compreende aquilo 

que é regido pela razão instrumental e se divide em sistema político e sistema 

econômico. O sistema político se configura pela capacidade dos sujeitos sociais 

efetuarem programas coletivos de ação, é fundamentado na perspectiva de que os 

cidadãos, além de divergirem na sua interpretação de normas e valores jurídicos ou 

morais, também definem metas a serem alcançadas e transcendem o individual. O 

sistema econômico priva o sujeito de sua liberdade subjetiva e o insere no mundo da 

competição capitalista, em um mercado que se autorregula e impõe regras e 

comportamentos sociais e linguísticos a seus “operários”. 

Na produção linguageira, percebemos que o discurso é permeado por um aspecto 

individual e um aspecto coletivo, em que o individual se dá nos limites da força do 

indivíduo, como uma espécie de liberdade natural; e o coletivo se dá nos limites das 

vontades do coletivo, da comunidade como um todo coeso. Essa prerrogativa do 

discurso é associada aos conceitos de Rousseau de liberdade individual, tida como 

natural, e liberdade coletiva, que se constitui no e pelo social39. 

O empreendimento da ACD deve ser visto como “trabalhando dentro de uma 

perspectiva pós-estruturalista, mas sem adotar nem as reduções pós-estruturalistas de 

toda a sociedade ao discurso, nem o julgamento relativista pós-estruturalista” 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 32, tradução minha)40. Trata-se, portanto, de 

entender que a materialidade linguística e a organização estrutural do discurso é apenas 

um ponto de partida para os processos de compreensão das implicações sociais, 

culturais, ideológicas e econômicas da produção discursiva. 

Isso se dá porque a “linguagem (e, mais genericamente, a semiose) se tornou um 

elemento cada vez mais proeminente das práticas sociais contemporâneas 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. vii, tradução minha)41, o que levou os usuários 

                                                 

39 Uma discussão a respeito da liberdade individual e coletiva é amplamente discutida em 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito político. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 

40 working within a post-structuralist perspective, but without adopting either post-structuralist 
reductions of the whole of social life to discourse, or post-structuralist judgemental relativism 

41 language (and more generally, semiosis) has become an increasingly salient element of 
contemporary social practices 
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a entender que essas mudanças na percepção do valor sociocultural da linguagem e da 

língua em uso nas esferas sociais “levaram a um aumento nas intervenções conscientes 

para moldar os elementos linguísticos e semióticos da prática social de acordo com 

objetivos econômicos, organizacionais e políticos.” (Idem, p. vii, tradução minha)42. 

A ACD elege a LSF para refletir a respeito dessa intervenção externa à língua nos 

elementos que se constituem na e pela linguagem em uso e fomenta uma discussão a 

respeito da proposta de mudança social a partir da análise de elementos linguísticos 

que se materializam no e pelo discurso. 

O trabalho é feito por intermédio das metafunções ideacional, interpessoal e textual, 

analisadas pelo sistema de representação (tema/rema, modo/maneira e transitividade) 

correlacionados aos elementos contextuais (de campo, relação e modo) em uma 

perspectiva funcional da linguagem, assim defendida pelo autor porque   

[...] toda a arquitetura da linguagem é organizada em linhas funcionais. 
A linguagem é como é, em razão das funções em que se desenvolveu 
na espécie humana. O termo ‘metafunção’ foi adotado para sugerir que 
função é uma componente essencial na totalidade da teoria. (HALLIDAY, 
2004, p. 31, tradução minha).43 

Os elementos linguísticos são entendidos como processos de produção de sentido. Para 

a LSF, a língua é um sistema complexo capaz de criar significados com potencial para 

atuar tanto como um recurso para reflexão quanto para a ação, além de ser capaz de 

proporcionar mudanças conforme o contexto sociocultural de seu uso (HALLIDAY, 

2009; MATTHIESSEN, 2009), porque “ativamente simboliza o sistema social, criando e 

sendo criado por ele” (HALLIDAY, 1998, p. 237, tradução minha)44. 

Por outro lado, a LSF apresenta uma proposta analítica das sentenças e sua 

organização interna, que materializa a língua em funcionamento. O ISD, por sua vez, 

elabora uma análise pautada pela organização temática do discurso, o que me permite 

entender que sua abordagem para a análise linguística pode auxiliar as análises em 

ACD, o que passo a explicar.  

1.2 Propósitos e fundamentação para a aproximação da ACD com o ISD 

Chouliaraki e Fairclough (1999) apontam que a LSF pode restringir as análises por não 

abranger aspectos intrínsecos ao sujeito, que não são relativos ao gênero analisado. 

                                                 

42 Have led to an increase in conscious interventions to shape linguistics and semiotic elements 
of social practice in accordance whit economic, organizational and political objectives 

43 […] the entire architecture of language is arranged along functional lines. Language is as it is 
because of the functions in which it has evolved in the human species. The term ‘metafunction’ 
was adopted to suggest that function was an integral component with the overall theory. 

44 [...] el linguaje simboliza activamente al sistema social, créandolo y siendo creado por él. 
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LSF entende que os gêneros discursivos, que vão quase que diariamente se 

modificando, são aspectos de domínio da “dialética da semiótica”. 

A dificuldade [da LSF] em lidar mais profunda e dinamicamente com a 
hibridade reside no modo como o conceito de instanciação é 
operacionalizado – a alegação de que um texto é uma instância de uma 
seleção contextualmente correlacionada de um potencial especificado 
no sistema, que um texto é consequentemente uma instância de um 
registro (está “dentro de” um registro específico) ou de vários gêneros 
[...] (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 144, tradução minha).45 

Chouliaraki e Fairclough (1999) se valem da análise de uma dissertação de mestrado 

que inclui um confronto a respeito da discriminação sexual na vida acadêmica, cuja 

análise com a LSF vê como um aspecto desconectado do texto da dissertação para 

ilustrar o problema da análise com LSF. A ACD faircloughiana enxerga este aspecto 

como constituinte do próprio discurso, como uma manifestação da complexidade do 

texto que estrutura e organiza a prática discursiva, ou seja, “embora realmente haja uma 

necessidade de mostrar como a instância é ancorada no sistema, isto é fazer a instância 

se ajustar ao sistema” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 144, tradução minha), 

há a interferência do sujeito, de seu agir, o que não é abarcado pela análise com a LSF.  

Com isso, os autores abrem a possibilidade de que os analistas críticos do discurso 

busquem alternativas para dar conta da complexidade da produção de sentido em uma 

prática social que, mesmo sendo textualmente organizada, precisa ser vista de maneira 

plural. Para Fairclough, o sentido está estreitamente relacionado às formas simbólicas 

adotadas no evento discursivo por sujeitos agentes do discurso.  

As formas simbólicas são entendidas na perspectiva de Fairclough como em Thompson 

(1995, p. 79), “ações, falas, imagens e textos produzidos por sujeitos e reconhecidos 

por eles e por outros como construtos significativos” e em van Dijk (2000, p. 25, tradução 

minha), “as representações semânticas que definem o “sentido” do discurso são apenas 

uma pequena seleção da informação representada no modelo que é usado para 

entender este discurso”46. 

Uma vez que os gêneros discursivos não são processos autônomos, mas um aparato 

utilizado pelos agentes sociais, esses agentes sociais devem ser vistos como elementos 

                                                 

45 The difficulty [of SFL] in dealing more fully and dynamically which hybridity lies in the way the 
concept of instantiation is operacionalized – the claim that the text is an instance of correlated 
selection ffrom the potential specified in the system, that the text is therefore an instance of 
register  (is ‘in’ a particular register) or a number of genre […] 

46 The semantic representations that define the 'meaning' of discourse are only a small selection 
of the information represented in the model that is used to understand such discourse. 
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reguladores do gênero com propósitos próprios, situados sócio-historicamente e com 

poderes de ação social.  

Agentes sociais não são agentes “livres”, eles são regulados 
socialmente, mas as suas ações não são totalmente determinadas 
socialmente. Os agentes possuem seus próprios “poderes causais”, que 
não são redutíveis aos poderes causais das estruturas e práticas sociais. 
(FAIRCLOUGH 2003, p. 22, tradução minha).47  

Essa perspectiva consubstancia a discussão anterior a respeito da necessidade de se 

buscar alternativas que vislumbrem uma possibilidade de levar a cabo a proposta 

ambiciosa da ACD em entender e promover mudanças.  

Nessas alternativas é preciso que os analistas incluam os processos de agenciamento 

do sujeito social, cujos poderes são relativizados pelos eventos sociais, mas não 

sucumbem e, podem – ainda que eventualmente - suplantar a própria capacidade do 

evento social em determinar gênero e estrutura discursivos.  

Vislumbro nas propostas do Interacionismo Sócio-Discursivo, em especial das figuras 

de ação, essa possibilidade. 

1.2.1 A análise de dados textuais-discursivos segundo o ISD  

Na seção anterior, explicitei as razões que entendo pertinentes para propor as figuras 

de ação, capazes de captar o agir humano (BULEA, 2010, 2014) e dos subsídios do ISD 

para auxiliar os estudos em ACD. 

Nesta seção, passo a explicar os aspectos do ISD que interessam para a minha 

proposta. Esclareço o porquê de adotá-lo como subsídio para as análises críticas do 

discurso. 

1.2.2 O ponto de partida teórico do ISD 

O quadro teórico-epistemológico do ISD postula que a linguagem assume o papel 

central no desenvolvimento das capacidades de pensamento e de ação ou, em termos 

mais gerais, no desenvolvimento da pessoa humana. Trata-se, assim, de uma 

abordagem multidisciplinar, que aceita e/ou convoca contributos da sociologia, da 

psicologia, das ciências da educação e de diferentes áreas da linguística, 

nomeadamente a linguística do texto e a análise do discurso (BRONCKART, 1997, 

2006, 2008). 

                                                 

47 Social agents are not ̀ free' agents, they are socially constrained, but nor are their actions totally 
socially determined. Agents have their own `causal powers' which are not reducible to the causal 
powers of social structures and practices. 
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Segundo o ISD, a atividade de linguagem é um fenômeno coletivo de elaboração e 

prática de circulação de textos, cujo objetivo é estabelecer uma compreensão do 

contexto e das propriedades das atividades em geral. Uma parte dessa atividade é a 

ação de linguagem, cuja responsabilidade é imputada a um ator singular.  

Nessa perspectiva, as atividades e as ações de linguagem ocorrem em ambientes 

discursivos, os lugares ou as instituições sociais em que se organizam as diferentes 

formas de produção e suas respectivas estratégias de compreensão, por meio tanto de 

gêneros discursivos quanto de textos empíricos. Assim, determinadas atividades e 

ações de linguagem, realizadas potencialmente por gêneros discursivos específicos, 

ocorrem, notadamente, mais em um ambiente discursivo do que em outro.  

No quadro do ISD, o texto é concebido como uma unidade comunicativa verbal, oral ou 

escrita, gerada por uma ação de linguagem, acumulada historicamente “no mundo das 

obras humanas”, que os indivíduos utilizam para interagir uns com os outros nos 

diferentes ambientes discursivos da sociedade. É uma produção de linguagem situada, 

construída a partir da mobilização de recursos lexicais e sintáticos de uma língua dada, 

que leva em conta modelos de organização textual disponíveis no quadro dessa mesma 

língua. Os textos são, portanto, manifestações empíricas/linguísticas das atividades de 

linguagem dos membros de um grupo.  

Portanto, os mecanismos estruturantes do texto (recursos lexicais e sintáticos e modelos 

de organização textual), por serem heterogêneos e frequentemente facultativos, 

implicam escolhas. Essas escolhas realizadas emergem do trabalho que realiza as 

formações sociodiscursivas para que os textos sejam adaptados às atividades que eles 

praticam. O produto das configurações das escolhas constitui o gênero de texto. Então, 

a noção de gênero de texto pode ser relacionada às espécies de texto, que funcionam 

como unidades relativamente estáveis, criadas historicamente pela prática social. Como 

unidades relativamente estáveis, essas espécies são indexadas e ficam disponíveis no 

arquitexto, ou seja, no inventário geral de espécies de textos historicamente construído 

pela interação humana.  

Assim, os textos são etiquetados em gêneros, que são atualizados cada vez que ocorre 

uma ação de linguagem e são sempre suscetíveis a mudanças, aportadas pelo estilo 

individual dos interlocutores e pelas restrições contextuais das atividades e das ações 

de linguagem produzidas historicamente. O reconhecimento e a escolha de um gênero 

é a primeira instância da interação verbal humana e é sempre dependente de uma ação 

geral não verbal que se processa em um dado tempo e lugar social, ou seja, onde há 
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interação verbal há o exercício dos sujeitos de mobilizar e atualizar um gênero indexado 

ao arquitexto, cujo produto será um texto empírico. 

No quadro do ISD, há duas propostas fundamentais de modelos para a análise de 

textos: o modelo da ação de linguagem e o modelo da arquitetura textual. O primeiro 

objetiva caracterizar o contexto de produção de um texto. Essa análise pressupõe que 

uma produção linguageira não pode ser estudada fora de uma esfera situacional, que 

motiva e oferece as suas condições de emergência. Assim, a realização de uma ação 

de linguagem implica a mobilização de uma série de representações referentes à 

situação de produção. Trata-se de um conjunto de elementos do mundo que são 

suscetíveis de exercer uma influência sobre o texto. Nesse sentido, a análise de um 

texto deve ser antecedida pelo levantamento de hipóteses sobre o seu contexto de 

produção.  

O contexto de produção pode ser definido como o conjunto dos 
parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um 
texto é organizado. Se teoricamente, múltiplos aspectos de situação de 
ação poderiam ser mencionados (as condições climáticas, a refeição 
anterior do produtor, seu estado emocional, etc.) nós, entretanto, de 
acordo com a maioria dos teóricos, acentuaremos exclusivamente os 
fatores que exercem uma influência necessária (mas não mecânica!) 
sobre a organização dos textos. Esses fatores estão reagrupados em 
dois conjuntos: o primeiro refere-se ao mundo físico e o segundo, ao 
mundo social e subjetivo. (BRONCKART, 1999, p. 91). 

O segundo modelo, por sua vez, trata especificamente da organização interna do texto. 

Segundo esse modelo, a organização interna de todo texto é concebida como um 

folhado, constituído por três camadas superpostas: a infraestrutura geral, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Cada uma dessas três 

camadas corresponde a um nível da arquitetura interna dos textos, ou seja, diferentes 

aspectos linguísticos que desempenham funções específicas na organização textual. O 

termo nível, no modelo, significa o grau de dependência contextual dos fenômenos.  

O primeiro nível ou camada do folhado textual é o dos mecanismos enunciativos que, 

por ser o mais superficial, mais diretamente depende dos parâmetros da situação. Tem 

por objetivo descrever os posicionamentos enunciativos, as diferentes vozes presentes 

no texto e as modalizações, ou seja, as “avaliações formuladas sobre alguns aspectos 

do conteúdo temático” (BRONCKART, 1999, p. 131).  

O segundo nível ou camada é o dos mecanismos de textualização, trata-se do nível 

intermediário e visa a depreender a coerência temática do texto, através de três 

mecanismos: coesão nominal, coesão verbal e conexão.  

O terceiro nível ou camada é a infraestrutura geral do texto, que, por ser o mais 

profundo, é o que menos diretamente depende da situação e comporta o plano geral do 
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texto, o tipo de discurso, as sequências e outras formas de planificação. Uma visão de 

conjunto dos níveis da arquitetura interna dos textos pode ser visualizada a seguir. 

Mecanismos de responsabilidade enunciativa 
(Coerência pragmática) 

 Gestão de vozes 

 Modalizações 

Mecanismos de textualização 

(Coerência temática – Processos isotópicos) 

 Conexão 

 Coesão nominal 

 Coesão verbal 

Infraestrutura geral do texto 
 Plano de exto 

 Planos de discurso (e as suas modalidades de articulação: encaixe e fusão) 

 Sequências (e outras formas de planificação) 
Figura 5 Folhado textual (BRONCKART, 1999, adaptado) 

Vale salientar que o plano geral do texto é uma categoria do modelo de análise do ISD 

que apresenta pouco grau de desenvolvimento, tanto teórico quanto empírico, pois o 

próprio Bronckart (1999, p. 248) reconhece que “parece ilusório tentar uma 

conceitualização global dos planos de texto, pretender categorizá-los e classificá-los”. 

Mesmo assim, a noção de plano de texto se aplica à análise textual para dar conta da 

organização global do conteúdo temático. A análise do plano de um texto singular, 

segundo Bronckart (1999), envolve duas possibilidades: o resumo do conteúdo temático 

e o detalhamento dos tipos de discurso e das diversas formas de planificação que ele 

combina.  

Para o autor, os tipos de discurso são “formas linguísticas que são identificáveis nos 

textos e que traduzem a criação de mundos discursivos específicos” (BRONCKART, 

1999, p. 149) e os mundos discursivos são mundos virtuais criados pelos agentes 

humanos pela atividade de linguagem.  

A atividade de linguagem, devido à sua própria natureza semiótica 
baseia-se, necessariamente, na criação de mundos virtuais. Esses 
mundos são sistemas de coordenadas formais que, de um lado, são 
radicalmente “outros” em relação aos sistemas de coordenadas dos 
mundos representados em que se desenvolvem as ações de agentes 
humanos, mas que, de outro, devem mostrar o tipo de relação que 
mantêm com esses mundos da atividade humana. (BRONCKART, 1999, 
p. 151). 

Os mundos discursivos se constroem com base na relação que se estabelece entre dois 

tipos de operações que envolvem a produção do texto e a atividade humana. A primeira 

operação explicita a relação entre as coordenadas gerais que organizam o conteúdo 

temático do texto e as coordenadas do mundo ordinário no qual se desenvolve a ação 

de linguagem representada por esse texto. A segunda operação explicita a relação entre 
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as instâncias de agentividade e de tempo/espaço mobilizadas no texto e os parâmetros 

físicos da ação de linguagem. 

No que diz respeito à primeira operação, se o conteúdo temático é ancorado em um 

dado espaço/tempo (“num reinado muito distante”, “naquele dia”), significa que ele é 

disjunto das coordenadas do mundo de ação de linguagem em curso. Mas, se esse 

conteúdo não está ancorado em nenhuma origem específica, ele se organiza 

inevitavelmente em referência às coordenadas do mundo. Está numa relação de 

conjunção. Essa distinção estabelece a oposição entre mundo do narrar (disjunção) e 

mundo do expor (conjunção). 

No que diz respeito à segunda operação, se o texto mobiliza os parâmetros do ato de 

produção e faz referências dêiticas a esses parâmetros (“eu”, “aqui”), ocorre uma 

relação de implicação. Ao contrário, se o texto não explicita esses parâmetros, ocorre 

uma relação de autonomia. Essa segunda distinção estabelece também uma segunda 

oposição entre mundo implicado e mundo autônomo. O cruzamento das duas oposições 

define, então, quatro tipos de mundo (expor implicado, expor autônomo, narrar implicado 

e narrar autônomo), que, por sua vez, são traduzidos nos quatro tipos de discurso 

(discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração). Essas relações são 

sinterizadas a seguir, conforme Bronckart (1999, p. 157). 

  Relação com as coordenadas  
gerais do mundo 

  Conjunção 
Expor 

Disjunção 
Narrar 

Relação ao ato de 
produção 

Implicação Discurso 
interativo 

Relato interativo 

Autonomia Discurso teórico Narração 
Figura 6 Tipos de discurso (Bronkart, 1999). 

Segundo Bronckart (1999, p. 165), as operações constitutivas dos tipos são marcadas 

por unidades linguísticas que coocorrem em um mesmo tipo de discurso e “têm um valor 

distintivo, permitindo, ao mesmo tempo, reconhecer e diferenciar um tipo do outro”. Os 

subconjuntos de unidades associados a cada tipo de discurso estão sintetizados a 

seguir. 

Ordem do expor 
Discurso interativo Discurso teórico 

 Dialogado ou monologado, oral ou escrito 

 Alternância de turnos, quando dialogado 

 Unidades que remetem à interação 

 Frases não declarativas 

 Verbos no presente, pretérito perfeito e 
futuro perifrástico 

 Unidades que remetem a objetos 
acessíveis, ao espaço e ao tempo 

 Monologado e escrito 

 Frases declarativas 

 Verbos no presente e no pretérito perfeito 
com valor genérico 

 Organizadores com valor lógico-
argumentativo 

 Modalizações lógicas  

 Orações na voz passiva 
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 Nomes próprios e pronomes de 1ª. Pessoa 

 Anáforas pronominais 

 Auxiliares de modo  

 Densidade verbal elevada 

 Densidade sintática baixa 

 Anáforas pronominais, nominais e 
referenciação dêitica intratextual 

 Densidade verbal baixa 

 Densidade sintagmática elevada 

Figura 7 Unidades associadas à ordem do expor (Bronkart, 1999, adaptado) 

  

Ordem do narrar 
Relato interativo Narração 

 Monologado e escrito 

 Frases declarativas 

 Verbos no pretérito perfeito, pretérito 
imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, 
futuro 

 Organizadores temporais 

 Pronome de 1ª. Pessoa e de 2ª. Pessoa 

 Anáfora pronominal 

 Densidade verbal elevada 

 Densidade sintagmática baixa 

 Sempre monologado e escrito 

 Frases declarativas 

 Verbos no pretérito perfeito e pretérito 
imperfeito 

 Organizadores temporais 

 Presença de anáfora pronominal e nominal 

 Densidade verbal média 

 Densidade sintagmática média 

Figura 8 Unidades associadas à ordem do narrar (BRONCKART, 1999, adaptado) 

O modelo de análise textual do ISD entende que os textos se compõem de tipos de 

discurso e postula o conteúdo temático apresenta uma organização sequencial ou 

linear. Trata-se de outra dimensão da infraestrutura textual, que diz respeito às formas 

de planificação do conteúdo. Para dar conta dessa dimensão, Bronckart (1999) recorre 

às noções de sequência e de outras formas de planificação48.  

Além das sequências, o modelo do ISD prevê mais duas outras formas de planificação: 

os scripts e as esquematizações. Os scripts são uma forma de organização de 

segmentos que pertencem à ordem do narrar em que as ações ou acontecimentos são 

simplesmente postos em ordem cronológica, sem o processo de tensão. É o que 

Bronckart chama de grau zero da planificação de segmentos da ordem do narrar. Os 

segmentos da ordem do expor também apresentam esse grau zero. É o caso das 

esquematizações, ou seja, segmentos em que não ocorrem contestações ou problemas 

que configuram uma sequência argumentativa ou expositiva, respectivamente. 

Os mecanismos de coesão nominal introduzem os argumentos, organizando-os na 

sequência do texto através de sua retomada. Colaboram para garantir o efeito de 

estabilidade e de continuidade referencial, ou seja, são os responsáveis pelas relações 

de dependência referencial. A análise distingue duas funções da coesão nominal: a 

introdução no texto de uma unidade de significação nova (unidade-fonte), e a retomada 

dessa unidade no decorrer do texto. Essas unidades, marcadas por sintagmas nominais 

e pronomes, se organizam em séries e constituem cadeias anafóricas. 

                                                 

48 Em relação à noção de sequência, o autor utiliza, com algumas pequenas objeções, a proposta 
de Adam (2008). 
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Bronckart (1999) faz algumas ressalvas às relações de correferência subjacentes a 

essas cadeias anafóricas. A primeira diz respeito à identidade do conteúdo referencial, 

pois, algumas vezes pode haver identidade entre o conteúdo referencial, mas, em 

outras, uma ou outra propriedade referencial pode ser compartilhada ou relacionada de 

forma mais ou menos lógica, associativa, inclusiva etc. A segunda diz respeito à 

expressão do antecedente da cadeia anafórica que, para o autor, não necessariamente 

precisa ser um sintagma nominal, mas pode ser também a totalidade de uma oração ou 

mesmo uma informação implícita, apenas inferida. 

Os mecanismos de coesão verbal são também responsáveis pela coerência temática 

dos textos, pois são eles que organizam temporal e hierarquicamente os processos 

verbalizados (estados, acontecimentos e ações) e, portanto, “contribuem para a 

explicitação das relações de continuidade, descontinuidade e/ou de oposição expressos 

pelos sintagmas verbais” (BRONCKART, 1999, p. 273). 

Para operacionalizar a análise dos mecanismos de coesão verbal, Bronckart (1999, p. 

282) propõe três categorias de parâmetros: 

- os processos efetivamente verbalizados, com suas diversas 
propriedades aspectuais e sua propriedade eventual de situabilidade 
temporal objetiva; 

- os eixos de referência, quer se trate do eixo global associado a um tipo 
de discurso quer de eixos mais locais; 

- a duração psicológica associada ao ato de produção. 

Esses parâmetros geram quatro funções para os mecanismos de coesão verbal: 

temporalidade primária, temporalidade secundária, contraste global e contraste local. 

A temporalidade é uma função que situa o processo em relação a outro ou o relaciona 

a um parâmetro de controle, que pode ser os eixos de referência ou a duração associada 

ao ato de produção. Se o processo é relacionado ou com os eixos de referência ou com 

a duração associada ao ato de produção, a temporalidade é primária. Ainda nesse caso, 

se o parâmetro é a duração, distinguem-se localizações de anterioridade, posterioridade 

e simultaneidade. Se o parâmetro é o eixo de referência global, distinguem-se as 

localizações neutras, isocrônicas, retroativas e projetivas. Se o eixo de referência é 

local, a localização é de inclusão.  

A temporalidade secundária situa um processo em relação a outro, que, por sua vez, 

recebe uma localização na temporalidade primária. Nesse caso, o processo é 

apresentado como anterior, simultâneo ou posterior. 

As funções de contraste opõem os processos entre si. Quando as séries isotópicas são 

distinguidas por estarem no primeiro ou segundo plano, o contraste é global. Ao passo 
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que, quando um processo é posto como um quadro sobre o qual outro processo se 

destaca, o contraste é local.   

A aplicação desse modelo de análise dos mecanismos de coesão verbal depende, 

fundamentalmente, dos tipos de discurso que atravessam.  

Essa particularidade acarreta modos de localização próprias de cada 
tipo de discurso, que por sua vez, são traduzidos por tempos verbais 
que, embora não sejam morfologicamente específicos (um tempo verbal 
e apenas um para um mesmo modo de localização), são entretanto 
portadores de valores específicos. (BRONCKART, 1999, p. 313). 

Os mecanismos de conexão marcam as relações entre os diferentes níveis de 

organização de um texto, do mais englobante, nível do plano do texto, ao mais inferior, 

nível das frases sintáticas.  

No nível mais englobante, os mecanismos de conexão delimitam as partes constitutivas 

do plano do texto e marcam os tipos de discurso aí presentes e exercem a função de 

segmentação. No nível imediatamente abaixo do mais englobante, os mecanismos de 

conexão exercem a função de demarcação ou balizamento, ou seja, marcam os pontos 

de articulação entre as fases de uma sequência ou de outras formas de planificação. 

Em outro nível mais inferior, esses mecanismos estabelecem a relação entre as frases 

sintáticas que compõem as fases das sequências ou das outras formas de planificação 

e, então, exercem a função de empacotamento. Finalmente, no nível mais inferior ainda, 

os mecanismos de conexão articulam duas ou mais frases sintáticas em uma só, seja 

por justaposição ou coordenação (função de ligação) ou por subordinação (função de 

encaixamento).  

As unidades linguísticas que atuam na conexão pertencem a diferentes classes 

gramaticais: advérbios e locuções adverbiais (embora, de fato, primeiramente, de um 

lado), sintagmas preposicionais (depois de três dias, para realizar esse projeto), 

conjunções coordenativas (e, nem, mas) e subordinativas (porque, quando). Com base 

na função de conexão, essas unidades, segundo Bronckart (1999, p. 267), se 

inscreverem no conjunto funcional denominado de organizadores textuais.  

No nível enunciativo, se estabelece o que Bronckart (1999) chama de coerência 

pragmática do texto. É neste nível que explicitam-se “as diversas avaliações 

(julgamentos, opiniões, sentidos) que podem ser formuladas a respeito de um ou outro 

aspecto do conteúdo temático”, e as próprias fontes dessas avaliações, ou seja, “as 

instâncias que as assumem ou que se ‘responsabilizam’ por elas” (BRONCKART, 1999, 

p. 319). 
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No que diz respeito às instâncias responsáveis pela avaliação do conteúdo temático ou 

gestão de vozes, Bronckart (1999) entende que há uma instância geral, supraordenada, 

responsável diretamente pelo dizer. Para o autor, “essa voz, que se poderia chamar de 

neutra, é portanto, conforme o tipo de discurso, ou a do narrador ou a do expositor” 

(BRONCKART, 1999, p. 326). Além dessa instância supraordenada, a voz do narrador 

ou expositor, outras vozes, infraordenadas, podem assumir a responsabilidade do dizer. 

O autor agrupa essas vozes em três categorias gerais: a voz do autor empírico, as vozes 

sociais e as vozes de personagens. Para o autor, a voz do autor empírico “é a que 

procede diretamente da pessoa que está na origem da produção textual e que intervém, 

como tal, para comentar ou avaliar alguns aspectos do que é enunciado” (Idem, p. 327); 

as vozes sociais procedem de pessoas ou instituições humanas exteriores ao conteúdo 

temático; e as vozes de personagens procedem de pessoas ou instituições implicadas 

diretamente no desenvolvimento desse conteúdo temático. Como essas vozes podem 

ser expressas de modo direto ou indireto, é importante termos em mente que 

As vozes diretas estão presentes nos discursos interativos dialogados, 
constituídos de (ou que reproduzem os) turnos de fala; portanto, sempre 
explícitas. As vozes indiretas podem estar presentes em qualquer tipo 
de discurso, quer sejam inferíveis apenas a partir do efeito de 
significação global produzido por um segmento, quer sejam explicitadas 
por fórmulas do tipo segundo x alguns pensam que. (BRONCKART, 
1999, p. 329).  

As modalizações são as responsáveis pelas avaliações sobre um ou outro aspecto do 

conteúdo temático que realizam a partir de qualquer uma das instâncias ou vozes 

enunciativas do texto e independem da linearidade e da progressão do texto. Segundo 

o autor, “as avaliações que traduzem são, ao mesmo tempo, locais e discretas (por 

oposição ao caráter isotópico das marcas de textualização) e podem também insinuar-

se em qualquer nível da arquitetura textual” (BRONCKART, 1999, p. 330).  

As modalizações se classificam, de acordo com suas funções, em quatro grupos: 

lógicas, deônticas, pragmáticas e apreciativas.  

As modalizações lógicas consistem na avaliação do conteúdo temático a partir de 

critérios do mundo objetivo e do ponto de vista de suas condições de verdade, assim, o 

conteúdo temático do texto pode ser avaliado como certo, possível, provável, improvável 

etc.  

As modalizações deônticas avaliam o conteúdo a partir de valores, opiniões e regras 

do mundo social, então, o conteúdo pode ser avaliado como permitido, proibido, 

desejável, necessário, ou seja, “como sendo do domínio do direito, da obrigação social 

e/ou da conformidade com as normas de uso.” (BRONCKART, 1999, p. 331).  
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As modalizações pragmáticas realizam uma avaliação sobre um dos aspectos “da 

responsabilidade de uma entidade constitutiva do conteúdo temático (personagem, 

grupo, instituição etc.) em relação às ações de que é agente” (BRONCKART, 1999, p. 

332) e, portanto, são avaliadas as intenções, razões ou capacidades de ação desse 

agente.  

As modalizações apreciativas consistem na avaliação do conteúdo temático sob a 

perspectiva de uma determinada instância enunciativa do texto, ou seja, procedente do 

mundo subjetivo que é a fonte da avaliação. Assim, o conteúdo é avaliado como bom, 

ruim, estranho do ponto de vista dessa instância que avalia. 

As modalizações são realizadas por unidades linguísticas específicas e agrupadas em 

quatro subconjuntos: os tempos verbais (futuro do pretérito, em português), auxiliares 

de modos ou metaverbos (poder, ser preciso, dever), advérbios ou locuções adverbiais 

(certamente, infelizmente, talvez) e orações impessoais (é provável que, é impossível).  

Bulea (2014) assinala que essa proposta de análise de dados textuais-discursivos 

proposta pelo ISD não foi conduzida a princípio por objetivos linguísticos propriamente 

ditos nem tomou como aporte as abordagens correntes de estudos do texto e do 

discurso, mas teve duas fontes motivacionais: uma de ordem de prática, relacionada à 

didática das línguas, e outra de natureza psicológica. Para a autora, trata-se de um 

ponto de partida não linguístico, mas profundamente linguageiro, já que 

necessariamente envolve questões de funcionamento do discurso. E, nesse sentido, “as 

motivações extralinguísticas iniciais não constituem de forma alguma empecilho para 

um investimento profundo e sério de ordem propriamente linguística” (BULEA, 2014, p. 

515, tradução minha).49 

Segundo Bulea (2014), esse investimento é possível exatamente porque o ISD trata de 

forma profunda e distinta dois aspectos da atividade linguageira: o processo, traduzido 

no modelo de produção dos textos, e o produto, concretizado no modelo de arquitetura 

textual. A autora defende a importância metodológica desse tratamento distinto do 

processo e do produto. 

De uma parte, na medida em que ele constitui uma proteção importante 
contra toda interpretação mecânica ou unilateral da influência da 
situação de comunicação, ou do contexto de produção, sobre o texto 
produzido; de outra parte, o que se ganha de redes terminológicas 
diferentes para a análise diferenciada dos dois aspectos é, de fato, os 
meios de melhor captar, analisar, e em seguida tentar conceptualizar as 

                                                 

49 Les motivations initiales extralinguistiques ne constituent nullement des raisons de faire 
l’impasse sur un profond et sérieux investissement d’ordre proprement linguistique. 
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interações que se instauram entre esses últimos. (BULEA, 2014, p. 518, 
tradução minha).50 

A natureza semiótica dos textos é tecnicamente abordada na sua essência, pois a 

concepção da infraestrutura textual, o nível mais profundo de organização dos textos, 

prevê duas faces, a do conteúdo e a da expressão, coerente com a estrutura bifásica 

dos signos linguísticos. Nas palavras da própria autora,   

Sob o aspecto “conteúdo”, o regime de organização é o da planificação 
geral do conteúdo temático, ou plano do texto, que diz respeito aos 

temas ou elementos de conhecimento que são mobilizados e seu 
desdobramento sucessivo; 

Sob o aspecto “expressão”, o regime de organização é dos tipos de 
discurso, considerados como modalidades de gestão enunciativa do 

conteúdo temático, ou como configurações discursivas que mobilizam 
um subconjunto específico (e identificável) de recursos linguísticos. 
(BULEA, 2014, p. 518, tradução minha, grifos da autora).51 

A análise em conjunto que Bulea (2014) faz da proposta do ISD permite concluir que o 

modelo de funcionamento do texto e a teoria de linguagem que lhe subjazem permitem 

considerar as relações entre os níveis de funcionamento linguageiro e o funcionamento 

psicológico e social. Essas relações podem ser verificadas nas interações entre os 

diversos níveis da organização textual (infraestrutura textual, mecanismos de 

textualização etc.), nas interações entre o conteúdo e a expressão da produção 

linguística, na interação entre linguagem e língua, na interação entre os gêneros e os 

contextos sociais e comunicativos em que são mobilizados, e, finalmente, na interação 

entre língua e textos/discursos. 

1.2.3 O ISD e a interpretação do agir 

O ISD apresenta uma forte perspectiva interacionista social de linguagem e se 

fundamenta em teorias de linguagem que dão primazia ao social, focalizando como 

                                                 

50 D’une part, dans la mesure où il constitue un garde-fou précieux contre toute interprétation 
déterministe, mécaniste ou unilatérale de l’influence de la situation de communication, ou du 
contexte de production, sur le texte produit; d’autre part, en ce que se donner des réseaux 
terminologiques différents pour l’analyse différenciée des deux versants c’est en fait se donner 
les moyens de mieux saisir, analyser, et ensuite tenter de conceptualiser les interactions qui 
s’instaurent entre ces derniers. 

 
51 Sur le versant «contenu», le régime d’organisation est celui de la planification générale du 

contenu thématique, ou du plan du texte, qui concerne les thèmes ou les éléments de 
connaissance qui y sont mobilisés, et leur déploiement dans le successif;  
Sur le versant «expression», le régime d’organisation est celui des types de discours, envisagés 
comme modalités de gestion énonciative du contenu thématique, ou comme des configurations 
discursives mobilisant chacune un sous-ensemble spécifique (et identifiable) de ressources 
linguistiques  
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objeto de análise as ações de linguagem, relacionadas às representações do agente e 

do contexto da ação em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. Bronckart (2008) 

retoma a teoria do agir de Habermas, segundo a qual as representações coletivas estão 

organizadas em um sistema de coordenadas ou mundos formais ou representados: 

mundo objetivo, social e subjetivo. O ISD procura explicitar as relações do agir e da 

linguagem no desenvolvimento humano na construção das atividades coletivas, nas 

formações sociais e nas mediações. 

Segundo Bronckart (2008), todo agir humano apresenta pretensões de validade em 

relação ao mundo físico, social e subjetivo. O ser humano realiza diversas avaliações 

coletivas sobre o agir como as do interlocutor, as da comunidade discursiva e as da 

sociedade em geral, por exemplo, e sobre o próprio mundo vivido por ele. Os sujeitos 

assumem posições sócio-historicamente e são imersos em uma coletividade com a 

finalidade de interação. A linguagem é situada e os textos/discursos são os instrumentos 

principais do desenvolvimento humano, tanto em relação aos conhecimentos quanto em 

relação às capacidades do agir e da identidade dos indivíduos. A linguagem tem um 

papel central e decisivo em relação ao agir, à identidade de cada indivíduo e a ela 

própria. 

Bronckart (2008), além de reler a visão de Habermas52 sobre a relação entre linguagem 

e agir, busca orientação em outros estudiosos, sobretudo em Ricoeur ([1983] 1994), e 

propõe que o texto pode desempenhar a função de reconfiguração do agir, já que 

contribui para a construção de modelos de agir. Em suas próprias palavras: 

Se os textos contribuem para a clarificação, para a modelização ou para 
a morfogênese das ações, não somente em suas dimensões causo-
temporais tematizadas por Ricoeur, eles contribuem também, 
necessariamente, para a clarificação do quadro social em que as ações 
de desenvolvem e, portanto, para a morfogênese do conjunto dos 
construtos coletivos ou do conjunto dos fatos sociais. (BRONCKART, 
2008, p. 38). 

Dessa forma, através da análise dos textos é possível se realizar uma interpretação do 

agir. Nessa proposta, as representações não são entendidas como reflexo da ação ou 

do pensamento, mas como o resultado de concepções do indivíduo e/ou de seu grupo, 

veiculadas pelas escolhas linguísticas; e as unidades linguísticas oriundas dessas 

escolhas caracterizam tanto o agir comunicativo, constituído por ações de linguagem 

em práticas sociais relacionadas a esferas de atividade, quanto o agir praxiológico, 

composto pelo agir prático que ajuda a construir a sociedade em seus três mundos 

                                                 

52 Bronckart (2008) cita Habermas (1987a, 1987b e 1987c) 
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(objetivo, social e subjetivo). Essa análise permite que se chegue à interpretação de um 

tipo de agir.  

O termo “agir” assume um sentido genérico, ou seja, ele designa todo o comportamento 

ativo de um organismo. Segundo Bronckart (1999), aparentemente, apenas a espécie 

humana recorre ao agir comunicativo verbal, que organiza signos em textos através dos 

quais se constroem mundos de conhecimento que são capazes de acumular-se no 

curso da história.  

Bronckart (2004) defende que todo e qualquer texto pode contribuir para a clarificação 

das ações e para a construção de modelos de agir, ou para a morfogênese das ações, 

isto é, para o desenvolvimento de suas formas e estruturas próprias em um determinado 

momento sócio-histórico. Interpretar, portanto, um texto, nessa perspectiva, é 

interpretar, principalmente, as ações que ele apresenta. Portanto, quando um falante 

comenta sobre o agir de alguém ou sobre o seu próprio agir, ele também estará agindo. 

A partir da perspectiva de clarificação do agir humano, Bulea (2007, 2009) desenvolve 

a noção de figuras de ação. As figuras de ação são produtos interpretativos que visam 

à interpretação do agir. Elas são identificáveis, sobretudo, através da análise nos textos 

da relação entre o tema e os tipos de discurso, que organizam um conteúdo temático, 

mas também por outras instâncias como as relações de temporalidade, as marcas de 

agentividade e as modalizações. O pressuposto dessa análise é o de que esses 

elementos servem ao indivíduo para reorganizar seus conhecimentos e suas 

representações sobre o mundo e sobre o seu agir em particular. Bulea (2007, 2009) 

identifica as seguintes figuras de ação: ação ocorrência, ação acontecimento passado, 

ação experiência, ação canônica e ação definição. 

A figura de ação ocorrência apresenta um forte grau de contextualização. Através dela 

o agir é captado através de dimensões particulares e específicas e é apreendida de 

forma contígua à sua textualização. “Sua construção repousa sobre identificação de um 

conjunto de constituintes do agir extraídos de suas dimensões particulares, específicas 

(...) ou como são espaço-temporalmente acessíveis ao actante.”53 (BULEA, 2009, p. 

142, tradução minha).  

A ação acontecimento passado capta de forma retrospectiva o agir na sua singularidade, 

mas sem relação com a situação de produção de linguagem. A contextualização é 

fragmentária e seletiva. Trata-se de figura de ação que “propõe uma apreensão do agir 

                                                 

53 As construction repose sur l´identifiction d´um ensemble d´ingrédients de l´agir saisis dans 
leurs dimensions particulières, spécifiques (...), ou como são spatio-temporallement accessibles 
à l´actant. 
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da forma como ele pode ser evocado sempre sob o ângulo da singularidade, mas sem 

relação de contiguidade com a situação de sua textualização”54 (BULEA, 2009, p. 142-

143, tradução minha).  

A ação experiência incide sobre a cristalização pessoal de múltiplas ocorrências do agir 

vividas. Ela corresponde a uma espécie de balanço da experiência do actante, a partir 

da sedimentação, dessingularização e des-contextualização de repetidas práticas de 

uma mesma tarefa. A autora destaca que,  

Como não é muito ligada a um contexto singular, a ação experiência 
apreende notadamente os componentes estáveis e inevitáveis do agir, 
suas variantes de alta recorrência, assim como as características 
próprias ao actante, suas maneiras de fazer que transgridem a 
singularidade das situações.” (BULEA, 2009, p. 144, tradução minha)55.  

A ação canônica capta o agir sob forma de construção teórica, fazendo abstração do 

contexto em que se desenvolve e das propriedades do actante que a realiza. De fato, 

“ela dá conta principalmente da estrutura cronológica prototípica do agir, assim como as 

normas que o regem, e então a responsabilidade recai nas instâncias institucionais 

exteriores ao actante” (BULEA, 2009, p. 145).56  

A ação definição capta o como objeto de reflexão, na qualidade de suporte e de alvo de 

uma redefinição por parte do actante. Assim,  

O agir é considerado como um “fenômeno do mundo” e engaja uma 
atividade de investigação que consiste de um lado em uma apreensão 
das características e do status do agir, e de outro em um exame das 
atitudes socioprofissionais que se manifestam sob o seu olhar (incluído 
a sua própria). Contrariamente às outras figuras, a ação definição não 
tematiza os actantes, a organização cronológica do agir nem seus 
componentes praxiológicos, mas reúne traços julgados pertinentes, 
suscetíveis de o circunscrever e de o delimitar em relação a outros tipos 
de atividade. (BULEA, 2009, p. 146).57  

                                                 

54 [...] propose une saisie rétrospective de l’agir, en tant que ce dernier peut être évoqué toujours 
sous l’angle de la singularité, mais sans rapport de contiguïté avec la situation de sa mise en 
forme langagière. 

55 N´entant plus liée à um contexte singulier, l´action expérience saisit notamment les constituants 
stabes et incontournables de l´agir, ses variantes à forte recurrence, ainsi que les caractéristiques 
propes à l´actant, ses façons de faire qui transgressent la singularité des situations. 

56 Elle rend compte surtout de la structure chrono-logique prototypique de l´agir, ainsi que des 
normes qui les régissent, et dont la responsabilité incombe à des instances institutionelles 
extérieures à l´actant. 

57 L’agir est envisagé comme un “phénomène dans le monde” engageant à une activité 
d’investigation, qui consiste d’une part en une appréhension des caractéristiques et du statut de 
l’agir, et de l’autre em l’examen des attitudes socio-professionnelles qui se manifestent à son 
égard (y inclus la sienne propre). Contrairement aux autres figures, l’action définition ne thématise 
ni les actants, ni l’organisation chronologique de l’agir, ni ses constituants praxéologiques, mais 
rassemble des traits jugés pertinents, susceptibles de le circonscrire et de le délimiter d’autres 
sortes d’activité. 



Perspectivas teóricas e metodológicas de análise discursiva: ACD e ISD  
Silvio Luis da Silva 

47 

 

De acordo com Bulea (2009), em termos linguístico-discursivos, as características das 

figuras de ação podem ser sintetizadas a seguir58:  

  

                                                 

58 Traduzido de “Tableau 2: caractéristiques contrastives des figures d´action.” (BULEA, 2009, p, 
150) 
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Figura 9Características contrastivas das figuras de ação (Traduzido de Bulea, 2009) 

Os estudos de Bulea (2007, 2009) mostram que a mobilização das figuras de ação 

possibilita ao sujeito fazer interpretação de seu agir. Essas figuras constituem um 

dispositivo de reconstrução do agir individual nas produções de linguagem, já que, em 

certa medida, expressam a consciência discursiva do sujeito que se enuncia no 

discurso. Essa consciência se reflete no grau de importância que esse sujeito dá quer a 

si próprio ou à ação que ele produz.  

Disso, concluo que as figuras de ação apresentam potencialidades para uma análise 

crítica do(s) discurso, pois, além de relevarem um determinado grau de consciência 

discursiva, esses produtos interpretativos permitem a realização do trabalho reflexivo 

sobre as possíveis e diferentes formas de captação e abordagem de um tema.  

Os textos resultantes do agir comunicativo moldado pelo gênero depoimento em 

documentários podem revelar, pela análise das figuras de ação, as dimensões 

psicológicas e sociais dos trabalhadores da cana de açúcar. Podem evidenciar o papel 

de construção de identidade arrogado pelas narrativas dos trabalhadores, bem como o 

desenvolvimento da identidade pessoal e social proporcionado pelos textos que 

constituem o campo genérico autobiográfico (pela possibilidade de auto-representação 

e comunicação interpessoal que comportam) e pela própria linguagem, entendida numa 

perspectiva interacionista e praxiológica. 
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2 Perspectivas e métodos de análise  

Trabalho, nesta investigação, com elementos efêmeros do universo que nos cerca: a 

sociedade moderna e, assim, sou levado a estabelecer um primeiro parâmetro para as 

minhas discussões, a de que as sociedades modernas  

[...] não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador 
único e não se desenvolvem de acordo com o desdobramento de uma 
única "causa" ou "lei". A sociedade não é, como os sociólogos pensaram 
muitas vezes, um todo unificado e bem delimitado, uma totalidade (...) 
são caracterizadas pela "diferença"; elas são atravessadas por 
diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 
variedade de diferentes "posições de sujeito" - isto é, identidades - para 
os indivíduos. (HALL, 1998, p. 17). 

Valho-me de depoimentos colhidos nos documentários Bagaço (2006) e Tabuleiro de 

Cana, Xadrez de Cativeiro (2006), ambos sobre o trabalho escravo da cana de açúcar.  

Trata-se de um trabalho que pretende entender as relações que a prática social da 

escravidão moderna estabelece com o mundo e, por conseguinte, com os escravizados 

e sua representação do agir nos/pelos discursos. Um trabalho marcado pela pesquisa 

qualitativa, a seguir delineada. 

2.1 O modelo de pesquisa qualitativa 

São muitas as formas de se realizar pesquisa científica. Todos os pesquisadores, ao se 

depararem com tantas propostas metodológicas, buscam encontrar aquela que mais se 

adequa a sua proposta, que cumpra o ofício de proporcionar um olhar profundo sobre 

seu objeto de pesquisa. É nesse sentido que a metodologia se torna um instrumento 

para proceder a análise e conferir um olhar científico sobre a realidade. Por isso, deve 

incluir um “conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e o potencial 

criativo do pesquisador” (MINAYO, 1999, p. 22). É nesse sentido que a pesquisa é aqui 

entendida como  

[...] a atividade básica das Ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que 
define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 
atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 
fazendo uma combinação particular entre teoria e dados. 
(MINAYO,1999, p. 23). 

Por esta razão, a realidade é entendida como uma maneira de associar o conhecimento 

a respeito do objeto, do aparato teórico e do próprio pesquisador sobre si, o mundo, o 

objeto de pesquisa e a teoria abordada. Esta proposta encontra refúgio nas palavras de 

Piaget (1972), para quem 

[...] a mais bela das adaptações ao meio que a vida tenha realizado é, 
de fato, a adaptação do conhecimento à realidade e a mais 
surpreendente fonte de novidades e estruturas cada vez mais ricas é a 



Perspectivas e métodos de análise  
Silvio Luis da Silva  

50 

 

evolução da própria inteligência a partir de seus começos promissores 
(...) Um primeiro resultado geral se impôs e se impõe, sempre com maior 
força: o papel ativo e construtivo do sujeito no ato do conhecimento, do 
sujeito pensante no ato do conhecimento, do sujeito pensante em 
relação à simples aquisição, do simples requisito das propriedades do 
objeto. Em outras palavras, como Kant bem vira, todo conhecimento 
resulta de uma síntese que depende de estruturas próprias ao sujeito, 
mas nós acreditamos que essas estruturas próprias ao sujeito, em lugar 
de serem dadas anteriormente, se constroem pouco a pouco, o que aliás 

reforça a parte das atividades do sujeito.59 

Com esse conceito em mente, a proposta de pesquisa não tem fundamentação 

exclusiva em um campo do saber, mas se mostra questionadora e dinâmica, ou seja, 

uma prática permanente, de caráter interpretativo, que busca alicerçar-se no aparato 

teórico que subsidia as análises com o propósito de se aproximar do objeto e – mesmo 

consciente de que este seria passível de ser abordado de vários ângulos – poder definir 

um caminho e um foco a serem perseguidos.  

Essa posição foi determinante para a escolha de uma abordagem qualitativa, entendida 

por Minayo (1999, p. 23) como 

[...] uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 
um processo intrinsecamente inacabado e permanente [...] uma 
atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, 
fazendo uma combinação particular entre teoria e dados. 

Trata-se de uma investigação de  

[...] um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que responde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p.21-22).  

Isso se dá porque a investigação científica é vista como uma produção discursiva 

situada em paradigmas socioculturais que possui fundamentos epistemológicos 

baseados em “concepções relativamente estabilizadas sobre o sujeito, o objeto e as 

relações entre o sujeito e o objeto do conhecimento” (SARMENTO, 2003 [2009], p. 141). 

Nesse sentido, utilizo uma metodologia situada na análise qualitativa, também 

conhecida como hermenêutica, fenomenológica ou interpretativista, cujas origens 

remontam ao final do século XIX e se opõe ao paradigma positivista (que pressupunha 

uma relação distinta entre sujeito, objeto e métodos quantitativos) para entender que a 

realidade é uma construção do real feita por indivíduos sociais em contextos específicos. 

Conforme Sarmento (2003 [2009], p. 142), 

[...] o conhecimento científico dos fatos sociais resulta de um trabalho de 
interpretação, o qual só é possível mediante uma interação entre o 
investigador e os atores sociais, de forma a poder reconstruir-se a 
complexidade da ação e das representações da ação. 

                                                 

59 Excerto do discurso de Jean Piaget ao receber o prêmio Erasmo, na Holanda, em 1972, 
publicado na revista francesa L’ Educacion, nº 150, jan. 1973.  
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A abordagem qualitativa, cujo surgimento se deu na Antropologia e na Sociologia, 

possibilita que sejam compreendidos os significados das relações e o dinamismo 

intrínseco às situações que analisa. Permite emprestar cientificidade aos resultados 

encontrados que– e especialmente porque - leva em consideração os pontos de vista 

de todos os participantes do processo investigativo. 

Torna-se, portanto, eficaz para os propósitos da investigação que proponho que toma a 

língua como ponto de partida para uma discussão a respeito de suas implicações 

sociais. O significado (e suas implicações) se dá pela língua, mas não repousa 

internamente no sistema linguístico; dá-se no processo de interação verbal, de que trata 

Bakhtin (2002). É um produto que se dá na enunciação como uma realidade linguística 

e como uma estrutura social e ideológica que dá prioridade não apenas à atividade de 

linguagem, mas, também, à relação indissolúvel entre os usuários.  

Nesse sentido, compreender a forma linguística não é entender apenas os 

signos, mas fazer “a apreensão da orientação que é conferida à palavra por um 

contexto e uma situação precisos” (BAKHTIN, 1988, p. 94) em relação com todo 

o contexto sócio-histórico de sua produção, o que apenas a pesquisa qualitativa 

pode dar conta, mesmo que – aqui e acolá – se valha de elementos quantitativos. 

2.2 O percurso da pesquisa e a apresentação do objeto pesquisado 

Este trabalho pretende trazer à luz as relações assimétricas de poder presentes nas 

relações de trabalho na cana de açúcar, em especial àquelas vistas nos discursos dos 

escravos modernos do setor. Seu foco é a produção discursiva e a constituição da visão 

desses trabalhadores explorados a respeito de sua condição de vida, de seu lugar na 

sociedade e de sua relação com o poder hegemônico dada no e pelo discurso, 

analisados pela perspectiva da ACD.  

Os estudos das relações de trabalho pós abolição no país se dão com ênfase nos 

aspectos históricos e socioeconômicos, majoritariamente nos aspectos da evolução 

econômica e política, da industrialização e da globalização. 

O processo de abolição da escravidão no Brasil foi bem mais estudado 
do ponto de vista econômico e político do que de uma perspectiva social 
ou cultural. Enquanto problema econômico, quase naturalmente tendeu-
se a privilegiar a questão da substituição do trabalho nas áreas mais 
prósperas da cafeicultura paulista e a substituição quase absoluta do 
escravo negro pelo imigrante europeu. (RIOS; MATOS, 2004, p. 174).  

Quanto aos estudos do discurso, são inúmeras as pesquisas, nas mais diferentes 

vertentes. Especialmente quanto aos estudos críticos do discurso em ACD, destacam-

se as produções da Universidade de Brasília, legado de Izabel Magalhães, onde vemos 

trabalhos sobre Letramentos, identidades e interdisciplinaridades no atendimento 
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educacional à pessoa deficiente, sob sua coordenação, sobre publicações em língua 

portuguesa sobre população em situação de rua (premiado pelo Centro de Estudos 

Sociais da Universidade de Coimbra), sobre mobilização direito e cidadania, entre 

outros. A universidade possui, ainda a revista Cadernos de Linguagem e Sociedade, 

que divulga inúmeros trabalhos na área. Na UFMG, destacam-se os trabalhos do Núcleo 

de Análise do Discurso, coordenado pelo prof. dr. Wander Emediato de Souza, com 

publicações sobre gênero, mídia etc.  

Há grande destaque, também, nos trabalhos proporcionados pela Associação Latino-

Americana dos Estudos do Discurso no Brasil (ALED-Brasil), que regularmente promove 

encontros de pesquisadores e fomenta as pesquisas na área. São inúmeros os 

trabalhos na área60, porém, nas pesquisas que efetuei, não encontrei trabalhos em ACD 

que versassem sobre o discurso dos trabalhadores escravos. 

Passei a investigar o assunto e descobri que, a despeito de uma roupagem 

ecologicamente correta, difundida tanto pelas conquistas do país com a produção do 

combustível quanto pelo marketing da indústria automobilística, maior consumidora do 

produto, o setor da produção de etanol emprega inúmeros trabalhadores e desponta 

como setor em que mais se vê a libertação de trabalhadores em situação de escravidão. 

Dados fornecidos pela CPT e pelo MTE mostraram que, no período de janeiro de 2007 

a setembro de 2009, 6.855 trabalhadores foram retirados da situação de escravidão na 

poda da cana, um número bastante significativo, já que representa 48,8% dos 14045 

trabalhadores libertados no período.  

Em 2011, a cana de açúcar e o etanol geraram seis vezes mais empregos do que em 

anos anteriores. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) apontam para 

um contingente de quase 600 mil trabalhadores formais a mais no setor. Além disso, a 

exploração da cana para produção de etanol está presente em 1.040 municípios do 

país. 

O setor apresenta precariedade nas condições de vida de trabalhadores que vivem da 

produção de cana. Um contrassenso ao sucesso do país no campo dos combustíveis. 

Pesquisa realizada pela Prof.ª Maria Aparecida de Moras Silva, Livre Docente da 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, aponta para um trabalho exaustivo, pautado 

na obrigatoriedade dos cortadores de cana de colherem até 15 toneladas de cana por 

dia. O esforço, para a pesquisadora, além de provocar inúmeros problemas de saúde, 

causa o aumento dos acidentes de trabalho e até a morte de trabalhadores. Segundo a 

                                                 

60 Dada a gama de trabalhos em estudos do discurso e a sua notoriedade acadêmica na 
atualidade, entendo desnecessária uma exposição exaustiva da sua abrangência. 
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pesquisa, o novo ciclo da cana tem imposto aos trabalhadores uma rotina de vida 

comparada à dos escravos dos séculos XVI e XVII. 

A dimensão do problema social da escravidão moderna no setor tornou-se evidente. Em 

busca de aprofundar os estudos, optei por “ouvir” a voz do trabalhador da cana a fim de 

também contribuir para, modestamente, engrossar a discussão. Porém, sem acesso 

direto aos trabalhadores, dada a extensão do país e a quantidade de trabalhadores 

envolvidos, encontrei no documentário uma forma de ter acesso às informações dos 

próprios trabalhadores. 

2.2.1 A escolha do gênero entrevista 

O documentário “estabelece asserções ou proposições sobre o mundo histórico” 

(RAMOS, 2008, p. 22); sua produção tem uma preocupação social pautada pela 

observação da realidade e conta com a presença constante dos sujeitos sociais. 

[...] o documentário é uma narrativa basicamente composta por imagens-
câmera ... para as quais olhamos (nós, espectadores) em busca de 
asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse mundo coisa ou 
pessoa. Em poucas palavras, documentário é uma narrativa com 
imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, na medida 
em que haja um espectador que receba essa narrativa como asserção 
sobre o mundo. (RAMOS, 2008, p. 22). 

Por essa razão, o uso do gênero para a utilização neste trabalho se torna viável. Os 

documentários selecionados buscam desnudar a realidade dos campos de produção de 

cana, em oposição à exposição apenas dos benefícios da sua produção que são 

veiculados na mídia.  

A escolha é consubstanciada por ser o gênero documentário composto de um aparato 

de condutas éticas e morais que permeiam a sua produção. Ramos (2008, p. 29-30)61 

nos dá os esclarecimentos a respeito do documentário, enumerando quatro 

procedimentos éticos que norteiam as produções e a afastam da ficção, a saber: 

i) a ética educativa: deve educar o espectador a respeito do tema que aborda; 

ii) a ética da imparcialidade: busca levar a realidade ao espectador como ela é: nua e 

crua.  

iii) a ética interativa: explicita (sem esconder a interação com os entrevistados) e revela 

que não se trata de uma total imparcialidade, mas de uma construção da visão de mundo 

possível. 

                                                 

61 Apresento resumidamente as explicações do autor. 
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iv) a ética modesta: assume a ignorância e desconfia de grandes ideologias, mas adota 

uma postura modesta. 

O documentário permite que se descubra mais sobre o tema que retrata, porque o 

aborda de maneira mais objetiva, aproximando-se da realidade e divulgando uma visão 

a respeito dela.  

[...] um filme documentário, ao escolher seu objeto, é responsável pelo 
modo com que esse objeto poderá agir sobre a cultura, isto é, como este 
objeto poderá se transformar em meio de produção para outras obras. 
(OMAR, 1978, p. 8). 

Por isso, enquadram-se no gênero documentário: “é absolutamente essencial que as 

imagens do filme digam respeito ao que tem existência fora dele ... [pois] o impulso de 

registrar o mundo é essencial para o documentário.” (PENAFRIA, 1999, p. 39).  

A câmara de filmar sai do estúdio, vai de encontro ao mundo. As 
imagens, principal material do filme, são recolhidas in loco, os actores 
são as próprias pessoas, sendo, portando, actores naturais, e o cenário 
é o próprio ambiente em que vivem. (PENAFRIA, 1999, 39). 

Como todo gênero, o documentário não é estável, não há um tipo único de 

documentário, há documentários, que “[...] não apresentam apenas um conjunto de 

formas ou estilos.” (NICHOLS, 2005, p. 48). Este gênero nos aproxima de “uma 

determinada visão do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos deparado 

antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares 

(NICHOLS, 2005, p. 46) 

Nichols (2005) divide os documentários em dois tipos prototípicos: (a) de satisfação dos 

desejos, que chamamos normalmente de ficção, e (b) de representação social, que 

entendemos como não-ficção. Interessam me apenas os de representação social, 

porque são estes que “representam de forma tangível aspectos do mundo que já 

ocupamos e partilhamos [e tornam] ‘visível e audível, de maneira distinta, a matéria de 

que é feita a realidade social’” (NICHOLS, 2005, p. 26). 

Evidentemente sou consciente de que, como produto de uma prática social estruturada, 

o documentário como produto final é, também, uma visão do cineasta sobre o problema 

social abordado, mas, ainda assim, “proporcionam novas visões de um mundo comum, 

para que as exploremos e compreendamos ... e pedem que os interpretemos.” 

(NICHOLS, 2005, p. 29).  

Encontrei nos documentários Bagaço (2006) e Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro 

(2006) a ética educativa e a ética da imparcialidade. Ambos são obras documentais 

sobre a realidade dos trabalhadores da cana de açúcar e trazem à tona o problema da 
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escravidão moderna com o intuito de aproximar o espectador da prática social de 

exploração no trabalho, conscientizando-o a respeito disso.  

Ambos obedecem claramente a aos procedimentos éticos, com lisura na produção, e à 

necessidade de se aproximar da realidade. Fornecem dados substanciais sobre a 

exploração do trabalho na cana de açúcar com diversos depoimentos que retratam a 

vida dos envolvidos. Retratam diversos trabalhadores e suas visões sobre si e sobre 

seu trabalho, em entrevistas abertas, que possibilitam ao entrevistado representar 

discursivamente a sua realidade. 

Assim, ambos são entendidos como uma representação da realidade, um 

desnudamento da sociedade, capazes de promover uma reflexão a respeito da rede de 

práticas sociais que circundam a escravidão moderna na cana, a saber: 

1) Bagaço (2006) 62 

Apresenta uma mostra das condições de trabalho no corte de cana da indústria 

pernambucana, denuncia as violações diárias dos direitos dos trabalhadores, a 

destruição do meio ambiente e a inviabilidade de um sistema de trabalho baseado no 

latifúndio e na superexploração do trabalho humano. O vídeo é uma realização da Rede 

Social de Justiça e Direitos Humanos e Comissão Pastoral da Terra. Tem roteiro de 

Marluce Melo (coordenadora da CPT Nordeste), Maria Luisa Mendonça, Plácido Júnior 

e Tiago Thorlby, direção de Maria Luisa Mendonça e Thalles Gomes e edição de Hiran 

Cordeiro. O vídeo foi produzido em 2006, com duração de 25 minutos. Foi usado por 

Fidel Castro como referência para elaboração de seu artigo sobre os impactos do 

monocultivo da cana, que foi publicado no jornal oficial Gramma, de Cuba, em 2007.  

2) Tabuleiro de cana, xadrez de cativeiro (2006) 

O documentário63 é uma produção da Comissão Pastoral da Terra de Alagoas e aborda 

a exploração do trabalho escravo da agroindústria da cana, expõe depoimentos 

contundentes da superexploração dos cortadores de cana da região, que vitimiza 

milhares de trabalhadores alagoanos, pernambucanos, baianos etc. Em foco estão os 

trabalhadores da região de Mato Grosso e Alagoas, cujas vidas são retratadas por meio 

de seus relatos. Possui direção de Thalles Gomes, produção de Lilian Nunes e Carlos 

                                                 

62 A CPT disponibiliza o vídeo para ser visto na internet no endereço eletrônico 
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/18/direitos/bagac
o?Itemid=91  

63  A CPT disponibiliza para visualização no endereço eletrônico 
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/19/direitos/tabule
iro-de-cana-xadrez-de-cativeiro?Itemid=91  

http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/18/direitos/bagaco?Itemid=91
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/18/direitos/bagaco?Itemid=91
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/19/direitos/tabuleiro-de-cana-xadrez-de-cativeiro?Itemid=91
http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/hwdvideoshare/viewvideo/19/direitos/tabuleiro-de-cana-xadrez-de-cativeiro?Itemid=91


Perspectivas e métodos de análise  
Silvio Luis da Silva  

56 

 

Lima e pós-produção e finalização da TV Mangue. Em seus 35 minutos de duração, 

apresenta vários depoimentos dos trabalhadores e sua perspectiva em relação a sua 

situação atual e futura.  

Esses documentários contam com a presença maciça dos trabalhadores da cana de 

açúcar em depoimentos contundentes acerca das suas condições de trabalho e de 

reflexões a respeito de suas condições de vida e do reflexo disso em sua visão de 

mundo.  

Além disso, apresentam-se como um cenário perturbador da ordem social e um 

desnudamento dos procedimentos trabalhistas da indústria do etanol e da cana de 

açúcar. Centrados nas lavouras e nos alojamentos em que vivem os trabalhadores, 

Bagaço e Tabuleiro retratam a vida dos trabalhadores e apresentam um universo distinto 

daquele apresentado pela mídia sobre o setor, cujo sucesso econômico é veiculado 

como um mérito.  

2.3 O problema social e o problema de pesquisa 

São as relações sócio-históricas do discurso e as relações de poder dele imanentes que 

permitem entender os problemas sociais, os atores e os sujeitos, suas ações, sua 

capacidade de refletir sobre o mundo e nele agir e, por extensão, compreender a própria 

sociedade. São os discursos o material de análise mais profícuo para se buscar 

explicações para as mudanças sociais que se dão no e pelo confronto entre o sujeito, 

as comunidades em que vivem e o todo o universo que o cerca.  

[...] o sujeito é um ser humano aberto a um mundo que possui uma 
historicidade; é portador de desejos, e é movido por eles, além de estar 
em relação com outros seres humanos, eles também sujeitos. Ao mesmo 
tempo, o sujeito é um ser social, com uma determinada origem familiar, 
que ocupa um determinado lugar social e se encontra inserido em 
relações sociais. (CHARLOT, 2000, p. 33 e 51). 

Diante dessa perspectiva, este trabalho de pesquisa se pauta pelo reconhecimento da 

importância social sujeito constituído no e pelo do discurso, produto da linguagem, que 

não se permite dissociado das relações sociais e das ações dos sujeitos.  

Os sujeitos integram tanto a linguagem quanto uma pluralidade de sistemas simbólicos 

e engendram escolhas, valores e ações na sua prática discursiva, o que a torna uma 

fonte privilegiada para se investigar a produção de sentidos no cotidiano e as reflexões 

(re)produzidas e imanentes do processo de simbolizar o mundo, (re)criar a sua 

identidade e agir segundo os papéis sociais que desempenha. 

De um lado a “importância relativa desses papéis no ato de influenciar o comportamento 

das pessoas depende de acordos e negociações entre indivíduos” de outro, as 
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identidades “se constituem fontes de significados para os próprios atores, por eles 

originadas, e construídas por um processo de individuação.” (CASTELLS, 1999, p. 23),  

A identidade e o agir deste sujeito são entendidos como relacionados a um “processo 

de construção de significado com base em um atributo cultural ou, ainda, a um conjunto 

de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes 

de significado.” (CASTELLS, 1999, p. 22).  

Na História, foram os discursos dos sujeitos que mudaram o pensamento de toda a 

sociedade. Indivíduos únicos enfrentaram o poder hegemônico vigente com suas ideias 

e ideais e produziram discursos inovadores e renovadores a respeito dessas ideias e 

ideais.  

Apenas no meu campo de estudos, destaco a relevância social das teorias de Saussure, 

no campo da estrutura das línguas naturais, de Freud, na constituição do 

sujeito/indivíduo, de Marx, na concepção da estrutura social e de Foucault, nas relações 

de poder presentes nas sociedades. Esses sujeitos (e a propagação de seus discursos) 

causaram grandes transformações tanto na identidade individual quanto na identidade 

coletiva. Ambas foram tiradas de seus eixos com os avanços tecnológicos e o processo 

de globalização do comércio e das comunicações, mas se iniciaram no sujeito social 

que age no mundo, um mundo repleto de Saussures, Freuds, Marxes e Foucaults 

desconhecidos. 

Especialmente no caso do Brasil, os últimos anos têm trazido aos brasileiros uma nova 

identidade de progresso, dada pelo enriquecimento e pela sustentabilidade do país no 

comércio internacional, mesmo com a crise do segundo mandato de Dilma Rousseff, 

iniciado em 2015. Dentre os atributos dessa “nova identidade nacional” encontram-se a 

sua capacidade tecnológica de exploração de petróleo (bem reconhecidamente 

importante no cenário mundial) e de novas tecnologias de produção de biocombustíveis, 

que são essenciais para o país frente à necessidade de se ter uma economia 

sustentável, que respeite o meio-ambiente. Dos biocombustíveis produzidos, há um 

grande destaque para o álcool etanol e a capacidade do país em oferecer o produto a 

preços competitivos no mercado internacional.  

Discute-se, porém, a péssima distribuição de renda no país e questiona-se a maneira 

como se alcançam níveis elevados de produção a baixo custo. São esses elementos 

que fomentam o estudo um estudo dos discursos dos trabalhadores da cana, uma parte 

da identidade nacional ofuscada pelo discurso de progresso e prosperidade que 

fomentam essa nova identidade do país. 

[...] as identidades nacionais não são coisas com as quais nós 
nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 
representação [...] Segue-se que a nação não é apenas uma entidade 
política mas algo que produz sentidos – um sistema de representação 
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cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; 
elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura 
nacional. (HALL, 1998, p. 49). 

Assim, a busca de uma concepção de nós mesmos e do nosso agir motiva este trabalho, 

cujo enfoque é dado àquele de menos destaque: o trabalhador explorado. 

2.4 Passos da análise proposta 

De acordo com Fairclough, para “acessar os efeitos causais e ideológicos dos textos, 

precisar-se-ia enquadrar a análise textual na análise organizacional, e unir a análises 

“micro” à análise “macro” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 15, tradução minha)64. Assim, é 

preciso que se faça: 

a) uma análise interna (micro) do texto, que deve ser feita com um olhar sobre o 

texto como elemento concreto dos eventos sociais que são formados e 

formadores dessas estruturas e práticas. Isso é alcançado com uma visão dos 

elementos externos do texto que são nele presentificados ou negados. Analisa-

se opondo-se o que é efetivamente dito com o que não é dito, posto que “o que 

é ‘dito’ em um texto é sempre dito em oposição ao ‘não-dito’, o que é explícito é 

sempre fundamentado no que se deixa implícito.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 17, 

tradução minha).65  

b) uma análise das implicações dos gêneros, dos próprios discursos e dos estilos 

no uso linguístico, ou seja, considerar que o uso de determinado gênero implica 

uma ação social gerada por aquele gênero, que é uma forma de agir 

linguisticamente (como uma consulta médica, um artigo de jornal ou uma aula 

na academia, cujas peculiaridades movem a ação). As relações gramaticais e 

semânticas entre as sentenças dependem dos gêneros tal como se faz com as 

funções dos atos de fala (afirmar, solicitar, ordenar etc.) e a utilização gramatical 

desses atos (orações declarativas, interrogativas e imperativas)  

c) uma reflexão a respeito dos discursos e dos textos como representação, ou seja, 

considerar que os textos, a partir do que incluem ou excluem, podem representar 

mais concretamente tanto os próprios eventos sociais, quanto os atores sociais 

e suas relações sociais, históricas, culturais e econômicas que “significam” 

naquela produção específica por meio do seu agir. Abarca, esta perspectiva, o 

estilo e o texto como identificação do sujeito com o assunto tratado, já que o 

autor entende que “um aspecto da identificação é que as pessoas se 

                                                 

64 To assess the causal and ideological effects of texts, one would need to frame textual analysis 
within, for example, organizational analysis, and link the `micro' analysis of texts to the `macro’. 

65 What is `said' in a text is always said against the background of what is `unsaid' — what is 
made explicit is always grounded in what is left implicit. 
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comprometem com o que dizem ou escrevem tanto a respeito da verdade quanto 

a respeito da obrigação – questões de ‘modalidade’.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 

18, tradução minha, grifo do autor)66 

Dada a amplitude necessária às análises, foi preciso fazer uma distinção entre o que se 

dá na estrutura e o que se dá na ação social.  

[...] depois dos trabalhos dos etnólogos e mesmo dos grandes etnólogos, 
estabeleceu-se uma dicotomia entre as estruturas (aquilo que é 
pensável) e o acontecimento, que seria o lugar do irracional, do 
impensável, daquilo que não entra e não pode entrar na mecânica e no 
jogo da análise, pelo menos na forma que tomaram no interior do 
estruturalismo. (FOUCAULT, 2003, p. 4). 

Esse dado “irracional” que se consolida na ação dos sujeitos seria, então, intangível? 

Inexplicável? Pareceu-me que buscar preencher essa lacuna poderia ser uma maneira 

de compreender a hegemonia como uma das vertentes da ação social ameaçada por 

processos de apropriação de parte da hegemonia pelos atores sociais e pela sua 

capacidade de reestruturar as partes das quais discorda.  

O problema é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar 
as redes e os níveis a que pertencem e reconstruir os fios que os ligam 
e que fazem com que se engendrem, uns a partir dos outros. [...] e o 
recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações 
de força, de desenvolvimentos estratégicos e de táticas. [...] Relações 
de poder, não relações de sentido. (FOUCAULT, 2003, p. 5). 

Compreender a prática social hegemônica permitiria obter poder de agir contra os 

processos hegemônicos assimétricos de poder. Para realizar este intento, sigo as 

propostas da ACD faircloughiana resumidas na figura 4, no capítulo anterior, conforme 

descrito a seguir. 

2.4.1 A ênfase em um problema social 

Inicialmente, faço um apanhado geral da escravidão moderna no mundo e apresento 

dados atuais deste grave problema social e as definições pertinentes em pesquisa que 

subsidiam a discussão. 

Em seguida, passo a tratar da escravidão moderna na cana de açúcar no Brasil. No 

percurso, apresento a situação do país como produtor de etanol e açúcar e as relações 

de trabalho no setor. Termino a discussão com a razão do sucesso do país: os baixos 

custos de produção (especialmente do trabalho). Defendo ser esta uma das causas da 

prática de escravidão moderna no país. 

                                                 

66 One aspect of identification is what people commit themselves to in what they say or write with 
respect to truth and with respect to obligation — matters of `modality' 
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2.4.2 Apresentação e discussão a respeito dos obstáculos vinculados ao 

problema 

Nesta etapa, é preciso identificar obstáculos vinculados ao problema social por meio da 

análise (a) da rede de práticas em que está situado, (b) da relação da semiose com 

outros elementos da(s) prática(s) específica(s) envolvida(s), e (c) do discurso (a 

semiose) propriamente dito, o que é feito interdiscursiva, linguística e semioticamente 

pela: 

a) Análise estrutural (a ordem do discurso), e 

b) Análise interacional/textual  

Trata-se, portanto, da análise material do discurso, mas que deve consubstanciar, 

também, outros aspectos que nele se inserem. O trato com a materialidade textual do 

discurso exige a percepção e o conhecimento do analista. Os documentários (Bagaço 

e Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro) são compostos de entrevistas e depoimentos 

a respeito do trabalho escravo, cuja organização não permitiria uma análise textual-

discursiva como proponho. Assim, optei por analisar os documentários em segmentos 

temáticos. 

O material linguístico foi reorganizado em segmentos temáticos orientados (mas não 

limitados) pela caracterização do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, segundo os 

próprios trabalhadores, e segundo os discursos do entorno: os demais envolvidos na 

prática, como a representante do sindicato, o gato (recrutador de trabalhadores), as 

esposas de trabalhadores e membro da CPT. 

Esse procedimento me permitiu reunir uma abordagem linguística correlacionada às 

visões políticas e sociais relevantes para o estudo da mudança social, entendendo o 

discurso como  

[...] o uso de linguagem como forma de prática social e não como 
atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais [...] 
uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 
significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em 
significado. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91). 

Considerei a perspectiva de que os “processos de produção, distribuição e consumo 

textual, e a natureza desses processos varia entre diferentes tipos de discurso de acordo 

com fatores sociais.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 106-107). 

Assim, cada tema abordado foi reunido por segmento temático, como o aliciamento, as 

características e condições do trabalho, o salário, a falta de oportunidades etc. Com 

isso, tornou-se possível a análise discursiva, considerando-se tanto a segmentação 
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temática, quanto a força dos enunciados e a coerência dos textos em sua relação com 

a prática social no contexto dos documentários. 

Minha proposta para atender a este objetivo dá-se pelos seguintes aspectos do texto: 

I) Identificação do conteúdo temático 

A identificação do conteúdo temático do texto se dá pela análise da infraestrutura, ou 

seja, a camada mais profunda do folhado textual, que é dada “pelo plano mais geral do 

texto, pelos tipos de discurso que comporta, pelas modalidades de articulação entre 

esses tipos de discurso e pelas sequências que nele eventualmente aparecem” 

(BRONCKART, 1999, p. 120). Os temas foram identificados pelas relações de 

significação provenientes da articulação da estrutura textual (expressão) e pelo 

significado que dela emana (conteúdo). 

A relação expressão (estrutura) e conteúdo (significado) é dada pela verificação dos 

significados imanentes do próprio texto. Caracteriza-se por uma verificação pela 

organização linear do conteúdo temático. 

II) Tipos de discurso 

Neste momento da análise, são verificadas as relações do mundo ordinário com os 

mundos discursivos (a) implicado, em que aparecem referências dêiticas e (b) 

autônomo, em que não há presença de referências dêiticas. Esses mundos são 

relacionados à situação de enunciação que pode ser (a) implicada, em que há marcas 

da enunciação e (b) teórico, em que não há presença de marcas da situação de 

enunciação. Esses tipos de discurso são classificados em 

a) Discurso interativo, em que se vê conjunção implicada; 

b) Discurso teórico, em que se vê conjunção autônoma; 

c) Relato interativo; em se se vê disjunção implicada; e 

d) Narração, em que se vê disjunção autônoma. 

III) Mecanismos enunciativos 

Para se chegar a esses tipos de discurso, as relações espaciais e temporais são 

determinantes. A identificação dos mecanismos enunciativos, que permite para a 

classificação dos tipos de discurso, seguiu as propostas o ISD, a saber: 

a) vozes 

As vozes são classificadas como supra-ordenadas, quando presentificam o narrador ou 

o expositor, e infraordenadas, quando representam instituições sociais ou personagens 

inseridos no discurso. 

Terminologicamente, três representações são marcadas pelas vozes: actante, agente e 

ator. Segundo Bulea (2010), actante refere-se a qualquer pessoa que pode se implicar 

no agir; ator, refere-se a um actante com agir específico, dotado de motivo, capacidade 
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e intenção para uma ação específica; e agente, que não possui as propriedades do ator 

e pode ser tanto os próprios actantes quanto quaisquer indivíduos que interajam com o 

actante durante o discurso. 

b) modalizações  

As modalizações marcam as posições dos actantes e permitem a verificação de seu 

grau de engajamento na situação, com indícios de como faz as representações. São 

classificadas em: 

i) lógica: avaliação conteúdo temático pela sua condição de verdade; 

ii) deôntica: avalia o conteúdo pelos valores (socioculturais), opiniões e regras 

vigentes; 

iii) pragmática: avalia a responsabilidade de uma entidade; e 

iv) apreciativa: avalia o conteúdo subjetivamente. 

IV) Figuras de ação 

A principal função das figuras de ação é promover uma análise da influência exercida 

pelo agir na dimensão linguística dos tipos de discurso e nas modalidades de elaboração 

de representação que o actante faz do seu trabalho, e são divididas em 

i) ação ocorrência, com forte grau de contextualização; 

ii) ação acontecimento passado, com marcas de um agir singular, sem relação com 

a situação de enunciação, 

iii) ação experiência, com referências a experiência do actante, 

iv) ação canônica, com marcas de abstração do contexto e do actante que realiza 

o discurso, e 

v) ação definição, com marcas de reflexão, seja de suporte, seja de alvo de uma 

redefinição feita pelo actante. 

Ao final, traço considerações sobre o reflexo das representações do agir, captados pelas 

figuras de ação, como subsídios para a análise linguística em ACD. Aponto as relações 

estabelecidas entre discurso e prática social (itens 3.2.3.2.1, 3.2.3.4.1 e 3.2.3.5).  

2.4.3 Considerações sobre os porquês da ordem social (ou rede de práticas) 

necessitar (ou não) do problema: manutenção ou extirpação? 

Nesta seção, ao considerar se a ordem social (ou rede de práticas) precisa do problema, 

apresento do trabalho escravo com dados numéricos e com a sua inserção na economia 

nacional. Discuto a relação sociedade e trabalhadores escravizados com a finalidade de 

apresentar a representação de ambas as facetas da prática. 

2.4.4 Identificação das possibilidades de se suplantar o problema 
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Nesta seção, é preciso identificar maneiras possíveis de suplantar os obstáculos para 

complementar as discussões do segundo momento (2.4.2). Para tanto, explicito as entre 

relações do mundo social e o mundo da linguagem vinculados ao processo de 

escravidão moderna. Essa articulação se dá com base nas representações encontradas 

com as análises da materialidade discursiva e das figuras de ação. As figuras de ação 

e as representações captadas no e pelo discurso são o ponto de partida para discutir 

implicações na prática social. Faço uma análise pelo discurso, e não uma análise do 

discurso67.  

2.4.5 Reflexão sobre o papel do analista em relação ao problema social que 

aborda (item 3.5) 

Por fim, insto-me como um sujeito social implicado. Ponho-me na posição de analista e 

de cidadão para refletir a respeito deste trabalho. Apresento uma análise crítica das 

representações do agir humano. Neste momento, faço, como proposto pela ACD, uma 

reflexão crítica das etapas anteriores. 

Este trabalho busca, então, compreender um pouco mais dessas expectativas dos 

governados, dos grupos sociais mais oprimidos e encontra, finalmente, conforto em ser 

realizado não para explicar a escravidão contemporânea, mas para fornecer uma 

discussão preliminar a respeito do sujeito escravizado e o seu poder (limitado) de ação 

na sociedade. 

[...] além da humanidade formada de integrados (ricos e pobres), 
inseridos de algum modo no circuito das atividades econômicas e com 
direitos reconhecidos, há uma outra humanidade no Brasil, crescendo 
rápida e tristemente através do trabalho precário, no pequeno comércio, 
no setor de serviços mal pagos, tratados como cidadãos de segunda 
classe. (VÉRAS, 2002, p. 40). 

Vejamos, no próximo capítulo, a aplicação das propostas metodológicas apresentadas. 

 

 

                                                 

67 Discuto, na conclusão, as diferenças que defendo entre “análise do discurso” e “análise pelo 
discurso”, mas defendo, de antemão, que uma análise pelo discurso entende a produção 

linguística como apenas um dos passos da análise discursiva. 
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3. Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  

Um conceito basilar para se compreender a proposta da ACD é o de “cultural 

commodities” ou “mercadorias culturais”.  

[...] as mercadorias culturais consistem de signos – são semióticas. O 
que é produzido, difundido e consumido no caso das mercadorias 
culturais são palavras e imagens ... O que é diferente a respeito das 
mercadorias culturais ... é seu modo específico de internalização do 
momento do discurso dentro das práticas materiais da produção e troca 
de mercadorias – o aumento da proeminência do discurso entre elas [as 
práticas]. (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p.10, tradução 
minha).68  

Assim, a própria linguagem é entendida como mercadoria na medida em que carrega 

consigo valores socioculturais e se constitui das e nas práticas sociais.  

A comodificação69 da língua também é um exemplo primordial da 
racionalidade instrumental que é predominante nos sistemas (a 
economia, o Estado) que dominam a sociedade moderna (Habermas, 
1987a). A racionalidade instrumental significa tornar tudo subserviente 
para maximizar a efetividade dos sistemas institucionais, seja uma 
questão de maneiras maximamente eficazes de produção ou venda de 
mercadorias, ou maximamente eficaz de organizar ou educar as 
pessoas. (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 12, tradução 
minha).70 

A utilização da língua, das palavras em seus vários significados, é uma maneira de se 

propagarem valores socioculturais e constituir a prática social específica em meio às 

múltiplas práticas. O gênero do discurso é também uma mercadoria cultural investida 

de valores. Como discuti na introdução, tomo o gênero entrevista no documentário como 

representante da voz dos explorados, os escravos modernos da cana. Por isso, não 

discuto a sua constituição enquanto mercadoria cultural. 

A escravidão moderna na cana se insere nas atividades das práticas sociais das 

relações de trabalho, pois os trabalhadores desempenham papéis na cadeia hierárquica 

                                                 

68 Cultural commodities consist of signs – they are semiotic. What is produced, circulated and 
consumed in case of cultural commodities is words and images … What is different in terms of 
cultural commodities … is the specific mode of internalization of the moment of discourse within 
the material practices of commodity production and exchange – the increased salience of 
discourse within them. 

69 Opto por utilizar o termo comodificação, já consagrado no domínio da ACD, cujo significado é 
o de mercadorização ou mercantilização dos elementos do mundo.  

70 The commodification of language is also a primary instance of the ‘instrumental’ rationality 
which is predominant in the systems (the economy, the state) which dominate modern society 
(Habermas 1987a). Instrumental rationality means making everything subservient to maximizing 
the effectivity of institutional systems, whether it is a matter of maximally effective ways of 
producing or selling commodities, or maximally effective of organizing or educating people. 
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da produção de bens de consumo, e se constitui como uma representante da estrutura 

constitutiva da sociedade. É, portanto, é um problema social.  

As seções a seguir são delimitadas pela proposta analítica da ACD, descritas na seção 

1.1.5, “ACD faircloughiana: novos caminhos”, e resumidas na figura 4. Para facilitar a 

compreensão dos passos das análises, utilizo como subtítulo desta seção a 

nomenclatura apresentada na figura 4, grifada, seguida de dois pontos e uma definição 

pertinente ao momento específico da análise. 

3.1 Enfatizar um problema social de aspecto semiótico: A escravidão moderna na 

cana 

Para satisfazer o primeiro item da proposta de análise da ACD (vide figura 4), apresento 

os esclarecimentos necessários para se enxergar a prática social da escravização do 

trabalhador da cana como um problema social com vistas a responder às questões (a) 

“o que é escravidão moderna?” e (b) “o que representa (numérica e ideologicamente) 

na sociedade atual?”. 

3.1.1 Escravidão Moderna: 0,5% da população 

Escravidão, escravismo, escravagismo ou escravatura é a prática social na qual um ser 

humano adquire direitos de propriedade sobre outro, a quem denomina de escravo e 

imputa uma condição de subserviência pela força. Na História da humanidade, desde 

os tempos mais distantes, o escravo sempre esteve presente e foi considerado um 

produto, passível de ser vendido com preços determinados pelas suas condições 

físicas, sexo, idade, procedência e habilidades.  

Os povos antigos tornavam escravos os povos que conquistavam, como vemos no povo 

hebreu, cujo histórico de serem escravizados data desde os primórdios da História. 

Roma e Grécia, por exemplo, também utilizavam um vasto número de escravos para a 

realização de trabalhos pesados e tarefas rudimentares. Nessas sociedades, boa parte 

dos escravos, além de serem bem tratados, tiveram a oportunidade de comprar sua 

liberdade. Mais recentemente, os negros africanos tornaram-se o símbolo da 

escravidão, quando lotavam os porões dos navios europeus. Eram roubados de sua 

terra natal, independentemente de sua vontade, capturados como animais e vendidos 

em feiras por toda a Europa. 

Infelizmente, a escravidão não é apenas um registro do passado histórico da civilização. 

Encontra-se ainda muito presente na população mundial atual. Ainda que ilegal na 

modernidade, os números de pessoas escravizadas (ou vivendo em situação análoga à 

escravidão) assusta: 35,8 milhões de pessoas no mundo ou 0,5% da população 
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mundial, segundo o relatório The Global Slavery Index 2014, publicado pela Walk Free 

Foundation. 

O relatório, fruto de uma pesquisa realizada em 167 países, entende que “a escravidão 

moderna envolve uma pessoa possuindo ou controlando outra de modo a 

significativamente privar aquela pessoa de sua liberdade individual, com a intenção de 

explorá-la pelo seu uso, gestão, lucro, transferência ou alienação”71. Este conceito 

abarca desde os escravos sexuais até as diversas manifestações de privações de 

direitos com ou sem o uso de cárcere privado.  

Esse relatório denuncia um aumento da prática de escravização moderna. Os números 

são superiores aos apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 

2011, que estimava 21 milhões de vítimas da escravidão, e representam um 

crescimento de 20,1% em relação a 2013, primeiro ano em que a pesquisa foi feita. 

Em todos os 167 países pesquisados há os chamados escravos modernos. O ranking 

dos países que mais possuem pessoas em situação de escravidão em número absoluto 

é liderado pela Índia (14,285 milhões), seguida por China (3,241 milhões), Paquistão 

(2,058 milhões), Uzbequistão (1,201 milhões) e Rússia (1,049 milhão). O Brasil ocupa 

a 32ª posição, com uma estimativa de um total de 155.300 pessoas, ou 0,078% da 

população. O Continente Americano é o segundo com menor índice de escravidão 

moderna, superado apenas pela Europa. Ainda assim, conta com o alarmante número 

de 1,28 milhão de pessoas. 

Apesar de ter um dos menores índices do continente (atrás do Canadá, Estados Unidos 

e Cuba), os 155,3 mil brasileiros submetidos a trabalho forçado por dívida, tráfico 

humano, escravidão sexual ou até mesmo casamentos forçados (em que uma das 

partes é subserviente) merecem atenção, são uma voz que precisa ser ouvida, pois 

representam um eminente e problema social. O problema, como se vê, atinge em cheio 

a organização social e o respeito aos direitos humanos.  

3.2 Identificar os obstáculos vinculados ao problema: as teias da escravidão na 

cana 

Na proposta analítica da ACD, o segundo item (vide figura 4) é o que concentra maior 

poder de esclarecimento e exige maior arcabouço de conhecimentos socioculturais da 

prática social abordada e das relações discursivas que esta engendra. Para subsidiar 

                                                 

71 modern slavery involves one person possessing or controlling another person in such as a way 
as to significantly deprive that person of their individual liberty, with the intention of exploiting that 
person through their use, management, profit, transfer or disposal (The Global Slavery Index 
2014, p. 11)  
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as discussões e articular as relações entre o discurso e a prática social da escravidão 

moderna, realizo  

a) Uma análise da conjuntura, ou seja, de como o problema está acontecendo na 

sociedade. A intenção é proporcionar uma visão panorâmica do quadro geral em 

que o problema (o discurso sobre a escravidão na cana pela voz dos envolvidos) 

se encontra situado; 

b) Uma análise da prática específica, cujos discursos analisados são “um 

momento”. Busco analisar como o discurso é parte de uma atividade social e de 

uma atividade linguageira e é, per se, uma construção reflexiva da prática que 

se dá (a) como atividade material – não semiótica; (b) como processo e relação 

social – representações no e pelo discurso do poder hegemônico e das 

instituições, e (c) como fenômeno mental – representação de crenças, valores e 

desejos. A intenção é desenvolver uma análise pelo discurso. 

3.2.1 A rede de práticas em que o problema está situado: a conjuntura da 

escravidão moderna na cana de açúcar no Brasil 

Atualmente, muito se discute a respeito dos biocombustíveis como alternativa aos 

combustíveis fósseis. No cenário mundial, o etanol ganha destaque em razão das suas 

vantagens ambientais, econômicas e sociais. Segundo o CIB – Conselho de 

Informações sobre Biotecnologia72 –, o Brasil ganha destaque pela sua historicamente 

reconhecida produção de derivados da cana, como o açúcar (por 45% da 

comercialização mundial) e o etanol.  

Segundo Xavier (2007), o Brasil é responsável por 35% da produção mundial de etanol, 

pouco atrás do líder no setor, os EUA (37%). Dados do PROCANA – Programa da Cana 

de Açúcar apontam o negócio da cana como responsável por 1,76% do PIB nacional (a 

safra 2008/2009) e gera aproximadamente 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos. 

A história nacional é marcada por incentivos ao setor. O primeiro foi a criação, em 1933, 

do IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool, mas o grande marco para o avanço no setor foi 

a criação do Proálcool, em 1975, que elevou o país ao status de pioneiro na produção 

de biocombustíveis, especialmente do etanol. 

Com a crise do petróleo de 1979, preconizada pela revolução Iraniana, o governo 

brasileiro expandiu o programa, dando incentivo às montadoras de veículos como a Fiat, 

Mercedes Benz, General Motors, Volkswagen e Toyota para aumentarem a produção 

                                                 

72 Dados recolhidos e compilados de cib.org.br no período de janeiro a junto de 2014.  
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de veículos movidos a etanol. Entre 1983 e 1988, a produção de veículos movidos a 

etanol alcançou 90% da produção nacional.  

Somente com as alterações da política econômica dos anos de 1990, que enfatizavam 

a estabilização e a privatização da economia, o governo passou, gradualmente, a retirar 

os incentivos e subsídios ao setor e deixar os preços do combustível renovável flutuarem 

de acordo com o mercado. Manteve, porém, a obrigatoriedade da mistura de etanol à 

gasolina no país. 

O setor ganha novo espaço com a produção, em 2003, do primeiro veículo Total-Flex 

do país, o Gol 1.6, em comemoração aos 50 anos da Volkswagen. A iniciativa foi seguida 

pelas demais montadoras e, se em 2003 a produção de veículos Flex representa 3% da 

produção nacional, em 2012, segundo dados da ÚNICA – União da Indústria da Cana 

de Açúcar, a produção atingiu 87%. Se desconsiderarmos a produção de veículos a 

diesel, esse índice alcança 90%. 

No contexto mundial, o Protocolo de Quioto73, aprovado em 1997, que entrou em vigor 

em 2005, conta atualmente com a participação 184 países, trouxe novas perspectivas 

ao setor, reforçadas com a assinatura, em 2005, pela Comissão das Comunidades 

Europeias, de um acordo que propõe que  

[...] a UE promova, no contexto de negociações internacionais, o 
objectivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa dos 
países desenvolvidos, até 2020, de 30% relativamente aos níveis de 
1990. (...) [e] deverá, desde já, assumir de forma autónoma o 
compromisso firme de alcançar, até 2020, uma redução de, pelo menos, 
20% das emissões de gases com efeito de estufa (...) indicando à 
indústria que o regime comunitário de comércio de licenças de emissão 
subsistirá após 2012, e incentivará os investimentos em tecnologias de 
redução das emissões e alternativas menos dependentes do carbono.74 

Com isso, vislumbrou-se um incremento ainda maior do setor, agora em nível mundial. 

O Brasil ganha destaque neste cenário. Segundo relatório da OCDE (2008), os gases 

de efeito estufa produzidos pelo etanol de cana de açúcar são os mais promissores 

porque são de 70% a 90% inferiores se comparados à gasolina, com efeitos mais 

benéficos do que o produzido pela beterraba – que atinge de 30% a 50%, pelo trigo – 

que atinge de 30% a 60%, pelo óleo vegetal – que alcança de 40% a 55%, e pelo milho 

– que alcança 20% a 50%. 

                                                 

73 O principal objetivo do protocolo é estabilizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera 
e diminuir os riscos de aquecimento global. Como os combustíveis fósseis são o grande vilão na 
produção de CO2, o etanol surge como uma alternativa e eles e sua produção mundial tende a 
crescer ainda mais. 

74 Texto extraído da “Comunicação da comissão ao conselho, ao parlamento europeu, ao comité 
económico e social europeu e ao comité das regiões”, emitido pela Comissão das Comunidades 
Européias, assinado em Bruxelas, no ano de 2010. 
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O sucesso nacional na produção de Etanol e a sua grande influência no mercado de 

derivados da cana se dá porque 

O custo de produção de etanol no Brasil é o mais baixo do mundo. 
O custo médio de produção é de U$ 0,75 por galão, de acordo com a 
UNICA, a associação da indústria [de etanol]. Os fatores que contribuem 
para a competitividade do país incluem as condições climáticas 
favoráveis e os baixos custos trabalhistas. (XAVIER, 2007, p. 8, 
tradução e grifos nossos).75  

Notícias de exploração dos trabalhadores na cana para a redução de custos denunciam 

a rede de práticas sociais que instanciam o problema e permitem identificar tanto o 

próprio problema (a escravidão moderna), como as razões que levam (uma parte da) a 

sociedade a criar obstáculos para a sua solução. 

3.2.1.1 Definições e legislação a respeito da escravidão moderna 

O estabelecimento de um aparato de trabalho em ACD exige, primeiramente, que se 

perceba a rede de práticas em que os discursos estão inseridos. O reconhecimento do 

problema da prática social da escravização de pessoas suscitou operações diversas 

que pudessem definir a prática em todo o mundo. Várias ações já foram feitas e, neste 

trabalho, é preciso apresentar resumidamente a caracterização da prática social de 

escravizar. Encontrar definições precisas, dados confiáveis e verdade absoluta no que 

diz respeito ao trabalho escravo moderno não é tarefa fácil.  

Esta seção apresenta uma compilação da rede de práticas que se conectam, em maior 

ou menor grau, com a prática da escravidão moderna. Exponho, resumidamente, o 

resultado de uma pesquisa profunda feita em inúmeras fontes oficiais brasileiras e 

internacionais, artigos científicos e jornalísticos os mais diversos, livros relacionados ao 

tema, consultas a sites da internet etc. 

Dentre as fontes pesquisadas, destaco os dados fornecidos pela OIT – Organização 

Internacional do Trabalho76, pela CPT – Comissão Pastoral da Terra77, pelo MTE – 

Ministério do Trabalho e Emprego78, pela ONG Repórter Brasil79, CONATRAE – 

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo80, ANP – Agência Nacional 

                                                 

75 Production costs for ethanol in Brazil are the world’s lowest. The average production cost is 
approximately $ 0.75 per gallon, according to UNICA, the industry association. Factors 
contributing to Brazil’s competitiveness include favorable climate conditions, low labor costs… 

76 Disponíveis em http://www.oitbrasil.org.br. 

77 Disponíveis em http://www.cptnacional.org.br/ 

78 Disponíveis em http://portal.mte.gov.br/ 

79 Disponíveis em http://reporterbrasil.org.br/ 

80 Disponíveis em http://www.sdh.gov.br/assuntos/conatrae 
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do Petróleo81 e autores como Cerqueira (2008), Figueira (2004), Martins (2002), Prado 

Junior (1995), Rios (2004), Moraes (1971), Cunha e Gomes (2007), entre outros; além 

da legislação pertinente organizada e disponibilizada pela PFDC – Procuradoria Federal 

dos Direitos do Cidadão82. 

Para que possamos ter uma leitura mais fluída, dada a imprescindível compilação das 

informações, apresento em notas de rodapé fontes e nas referências bibliográficas os 

dados necessários para um aprofundamento de quaisquer das informações aqui 

contidas.  

Adoto essa perspectiva por ter a frente um texto que, além de aspectos históricos, 

remonta a leis, projetos de lei, emendas constitucionais, ações governamentais, 

documentos do MTE, de organismos não governamentais e, ainda, a documentos 

reconhecidamente de domínio público, como, por exemplo, a Constituição Brasileira e 

dados da OIT.  

A definição oficial de escravo moderno, no Brasil, leva em consideração vários aspectos 

da violação dos direitos humanos dos trabalhadores. Considera-se, a princípio, segundo 

a OIT (2010, p. 15-16), os seguintes aspectos: 

a) Quanto ao cerceamento de liberdade 

Servidão por dívida: promessas de bom salário levam os trabalhadores a se 

deslocarem de suas residências e, ao chegar ao local, são cientificados de que já 

possuem a dívida do transporte e são obrigados a “comprar” tanto material de trabalho, 

quanto a pagar, a preços escorchantes, pelo alojamento e pela comida. 

Retenção de documentos  

Isolamento físico/geográfico: em locais distantes, os trabalhadores não sabem como 

ou não possuem condições de voltar para casa, nem podem manter contato com 

habitantes da região. 

Vigilância ostensiva: capatazes e “gatos” fazem o papel de policiar os trabalhos e 

ações dos trabalhadores. 

b) Quando a exposição a situações degradantes: 

Alojamentos: condições precárias de moradia, sem locais ideias para as necessidades 

físicas ou o descanso diário; 

                                                 

81 Disponíveis em http://www.anp.gov.br/ 

82 Disponíveis em http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/trabalho-
escravo/pg 
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Susceptibilidade a doenças: especialmente nas regiões mais longínquas, a exposição 

a doenças tropicais como malária, febre amarela e tuberculose; 

Condições de saneamento: tanto a ausência de serviços sanitárias quanto a falta de 

água potável disponível; 

Alimentação: comida de péssima qualidade e insuficiente sendo, algumas vezes, 

servidas já estragadas. 

Remuneração inadequada e salários atrasados: além da baixíssima remuneração 

por longas horas de trabalho, o salário é recebido em “crédito” para pagar a “divida” do 

armazém e alojamento; 

Maus tratos e violência: além da violência moral com a humilhação pública, também 

registram-se punições físicas como agressões propriamente ditas e impedimento de 

comer.  

A escravidão moderna se dá em uma combinação desses fatores. Dificilmente se vê um 

único item no exercício da exploração. Há sempre um conjunto de fatores para podar a 

liberdade e os direitos civis dos trabalhadores. O resultado é uma condição de vida que 

consegue ser ainda pior do que a escravidão que sustentou a economia do país até o 

século XIX.  

Nesta seção esclareci a rede de práticas em que o problema está situado. A seguir, faço 

um brevíssimo esclarecimento a respeito da história da escravidão no país, que permite 

estabelecer a relação da rede de práticas com a semiose, os outros elementos (sociais 

e históricos) em que o problema vemos o problema inserido. Trata-se do passo 2.2, 

apresentado por Fairclough (vide figura 4). 

3.2.2 A relação da semiose com as práticas envolvidas: Brasil, uma senzala 

continental 

A História do Brasil tem, em seu cerne, a cultura exploratória e escravocrata. Pouco 

após sua descoberta, no período pré-colonial (1500 – 1530) a colônia serve Portugal 

com o pau-brasil, extraído da abundante Mata Atlântica com a ajuda dos índios, por 

meio de uma negociação primitiva, o escambo, baseada na troca de matérias primas 

europeias desconhecidas e baratas, mas desconhecidas dos nativos, que extraíam a 

madeira e a transportavam para o litoral. 

O conhecimento adquirido pelos portugueses a respeito do modo de vida dos índios, 

que tinha elementos desconhecidos e/ou condenados pelos portugueses – como a 

antropofagia – alimenta uma desconfiança dos colonizadores. Como a exploração da 

mão de obra indígena passa a ser impossível, dadas as reações dos nativos, os 
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portugueses tentam submetê-los à sua dominação pela cultura e pela religião, feita 

pelos jesuítas. Como não tinham mão de obra, forçavam os índios ao trabalho 

compulsório nas lavouras que se iniciavam pelas novas terras. 

É o início da história escravocrata brasileira. O processo encontrou – evidentemente – 

grande resistência dos nativos. Alguns grupos reagiram e lutaram até a morte, outros 

afastaram-se para regiões longínquas, onde poderiam viver longe da nova “civilização”. 

Mesmo assim, muitos foram explorados e morreram de maus tratos e de doenças 

trazidas pelos colonizadores. 

A dificuldade de escravização do índio obrigou os portugueses a buscar outra mão de 

obra. A solução encontrada foi a importação de escravos negros. Embora os dados não 

sejam contundentes, alguns historiadores defendem que a importação teve início com 

Pero Capico, cuja capitania hereditária recebida para exploração entre 1516 e 1626 

ficava em Pernambuco. Capico teria trazido os primeiros escravos diretamente de 

Portugal para trabalhar nas lavouras de cana no nordeste. Outros historiadores 

defendem que teria sido Jorge Lopes Bixorda, em 1538, que desde 1513 teria em suas 

mãos a exploração do pau brasil, também na região de Pernambuco.  

Independentemente da data precisa do início da importação de escravos, o primeiro 

século da colonização é marcado pelo tráfico de negros para o trabalho escravo em 

razão da dificuldade de se escravizar os índios, pela inadaptação de muitos colonos 

portugueses às condições climáticas no Brasil e pela escassa mão de obra disponível. 

A escravidão no país foi uma atividade legal extremamente longa e que marcou diversos 

aspectos da sociedade e da cultura nacional. Muito mais do que uma mera relação de 

trabalho, a presença dos africanos no país incrustou-nos uma gama de valores em 

relação ao trabalho, aos homens, às instituições e à cultura de um modo geral. 

No universo do trabalho, a escravidão contribuiu para que o serviço braçal fosse 

entendido como uma atividade menor, destinada aos escravos negros que, além de 

serem obrigados a realizar todas as atividades que exigiam grande esforço físico, 

também faziam serviços domésticos, realizavam alguns trabalhos artesanais. Eram 

obrigados a dar conta de todos os serviços determinados por seus donos. 

Essa organização da sociedade em nada agradava aos negros, que fugiam, resistiam à 

recaptura e formavam quilombos pelo país, onde sobreviviam em grupos e criavam 

comunidades que lutavam contra a escravização, reforçavam a preservação de 

manifestações religiosas, mantinham traços da culinária africana, praticavam a capoeira 

etc. Além disso, atitudes extremas como o suicídio e o aborto marcaram a resistência 

às condições sub-humanas de vida. 
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Mesmo com a declaração de independência do país, em 7 de setembro de 1822, e a 

declaração de D. Pedro I como Imperador do Brasil, em dezembro do mesmo ano, a 

sociedade brasileira não deixou de ser escravocrata. Apenas no segundo reinado, com 

o país sob o comando de D. Pedro II, se viram movimentos em prol da abolição. Esses 

movimentos ganharam força em razão do interesse britânico de ampliar seu mercado 

consumidor no país e da crescente imigração de trabalhadores europeus. Em seu 

reinado, D. Pedro II passa a criar várias leis de caráter abolicionista, movido pelo temor 

que a sociedade elitizada tinha de um processo de abolição brusco, que pudesse instar 

uma revolta social. 

Como destaque às práticas abolicionistas da coroa, temos: 

a) em 1831, a lei Feijó, decreta que a partir de sua promulgação, 7 de novembro daquele 

ano, “todos os escravos, que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, 

ficam livres”, marca o início das ações governamentais em prol da abolição e criminaliza 

os traficantes tanto proprietários dos escravos quanto os mestres das embarcações. 

Sem qualquer efeito prático, a lei foi alvo de várias tentativas de revogação. 

b) em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz aboliu o tráfico de escravo legal para o Brasil. Em 

seu texto, declara ilegais todas as embarcações nacionais e estrangeiras com indícios 

de escravos e, em seu artigo 6, determina: 

Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por conta 
do Estado para os portos de onde tiverem vindo, ou para qualquer outro 
ponto fora do Império, que mais conveniente parecer ao Governo; e 
enquanto essa reexportação se não verificar, serão empregados em 
trabalho debaixo da tutela do Governo, não sendo em caso algum 
concedidos os seus serviços a particulares. (Lei nº 581, de 4 de setembro 
de 1850). 

Apesar de marcar efetivamente o movimento de desescravização nacional e contar com 

o apoio político e fiscalização mais contundente, a lei não impediu o contrabando de 

negros que continuavam a chegar ao país ilegalmente, especialmente nos portos de 

São Luiz (MA) Recife (PE) Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).  

b) em 1871, a lei 2040, conhecida como Lei do ventre livre decreta a liberdade dos 

nascidos após a sua promulgação, em 28 de setembro daquele ano. Em seu parágrafo 

primeiro, determina: 

Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos 
senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-
los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a 
esta idade, o senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a 
indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a 
idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o Governo receberá o 
menor e lhe dará destino, em conformidade da presente lei. (Lei 2040, 
de 28 de setembro de 1871) 



Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  
Silvio Luis da Silva  

74 

 

c) em 1885, a lei dos Sexagenários, promulgada em 28 de setembro daquele ano, 

determina a rematrícula de todos os escravos do país e diz que “não serão dados à 

matrícula os escravos de 60 anos de idade em diante”. Com um texto complexo, 

inclusive com atribuição de valores monetários aos escravos, a eficácia da Lei foi pífia, 

pois os escravos nesta idade já não serviam ao trabalho ou tinham condições de se 

manter na chamada liberdade. 

d) em 1888, a Lei Áurea, assinada pela princesa Izabel, põe fim a legalidade da escrivão 

no país.  

Dados que dão conta do número exato de escravos na história brasileira são parcos, 

pois a ilegalidade e a destruição de toda a documentação determinada por um decreto 

de Rui Barbosa, em 14/12/1890, impedem precisar a quantidade de escravos trazidos 

para o país. Estatísticas baseadas em dados oficiais e em documentos particulares 

defendem números díspares, mas não menos alarmantes: de 3 a 15 milhões. 

Mesmo com a sanção da Lei Áurea, os negros não encontraram vida fácil no país, pois 

o Estado sequer se preocupou em oferecer as mínimas condições de vida para os “ex-

escravos”. 

Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e 
segurança dos libertos ... O liberto se viu convertido, sumária e 
abruptamente, em senhor de si mesmo, tornando-se responsável pela 
sua pessoa e por seus dependentes, embora não dispusesse de meios 
materiais e morais para realizar esta proeza ... Essas facetas da situação 
humana do antigo agente do trabalho escravo imprimiam à Abolição o 
caráter de uma espoliação extrema e cruel. (FERNANDES, 1986, p. 29). 

Esses novos homens livres sofriam enormemente com o preconceito e se viam 

competindo com os imigrantes que chegavam ao país para trabalhar. A exclusão 

econômica e a discriminação racial dos negros marcam a sociedade brasileira durante 

toda a sua história, especialmente durante o final do século XIX e início do XX, em que 

os escravos se viam livres, mas impedidos de se integrar à sociedade com o mínimo de 

respeito e dignidade. 

3.2.2.1 Brasil, uma cela de liberdade  

Embora haja pequenas especificidades nas regiões do país, a situação dos escravos 

não tornou-se muito diferente em razão da inexistência de qualquer ação para integrá-

los efetivamente à sociedade. Foram poucas as propostas reformistas encabeçadas 

pelos abolicionistas. Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças tentaram 

impingir melhoria às condições de vida dos ex-escravos, inclusive com a tentativa de 

promover a divisão dos latifúndios improdutivos para vender pequenos lotes aos libertos, 

o que jamais ocorreu realmente.  
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A revolução abolicionista, apesar de seu sentido e conteúdo 
humanitários, fermentou, amadureceu e eclodiu como um processo 
histórico de condenação do “antigo regime” em termos de interesses 
econômicos, valores sociais e ideais políticos da “raça” dominante. 
(FERNANDES, 1986, p. 29). 

Desprotegidos pelo Estado e subjugados pela sociedade, restava aos libertos trabalhar 

nas pequenas roças de subsistência ou nas lavouras de café, onde os fazendeiros 

mantinham seus “empregados” pagando míseros salários. Alguns abandonavam as 

antigas propriedades em que viviam e se dirigiam às cidades, onde compunham uma 

massa de mão-de-obra marginalizada que concorria com a mão-de-obra dos imigrantes, 

que já era exploratória. 

A sujeição, a subordinação e a desumanização, que davam 
inteligibilidade à experiência do cativeiro, foram requalificadas num 
contexto posterior ao término formal da escravidão, no qual relações de 
trabalho, de hierarquias e de poder abrigaram identidades sociais se não 
idênticas, similares àquelas que determinada historiografia qualificou 
como exclusivas ou características das relações senhor – escravo. 
(CUNHA; GOMES, 2007, p. 11). 

No Rio de Janeiro, ainda província que atraía muitos dos libertos, as autoridades 

policiais obrigavam os negros a assinar um termo de “bem viver”, com o qual se 

comprometiam a trabalhar. Era uma maneira de coagi-los não mais pela violência física, 

mas por normas de conduta que tinham por objetivo acabar com o “ócio” e a “vadiagem”.  

O termo de “bem viver” encontra sua legalidade no Código Criminal do Império, que 

considera delito “não tomar qualquer pessoa uma ocupação honesta, e útil, de que 

possa subsistir” e impinge penas de prisão com trabalho de oito a vinte e quatro dias 

por “ser vadio”, e de prisão simples ou com trabalho, “segundo o estado das forças do 

mendigo”, de oito dias a um mês, por “andar mendigando” (artigos 295 e 296, 

respectivamente).  

Incapazes de encontrar emprego, proliferaram negros que vagavam pelas cidades 

vivendo de biscates e de expedientes escusos. Situação similar se via por todo o país 

que considerava o negro malandro, ladrão e preguiçoso, o que impedia a sua integração 

social. 

Os grandes centros urbanos da época começavam a se industrializar e a criar uma nova 

classe social: os empregados das indústrias, que excluía o trabalho dos ex-escravos. 

Independentemente das questões de raça, a situação do trabalhador das grandes 

cidades não era diferente do resto do mundo. 

A falta de higiene e de segurança nas fábricas que surgiam, as 
condições exaustivas de prestação de serviço, durante mais de 12 horas 
de trabalho fatigante, sem descanso obrigatório nem férias, com salários 
de fome, tudo isso representada a sociedade industrial brasileira [...], 
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como já havia acontecido com a Europa no século XIX. (MORAES, 1971, 
p. III). 

Assim foram criadas as relações de trabalho no Brasil, o modelo de sociedade que 

vivemos hoje: cidades com grande contingente de trabalhadores vivendo à margem da 

sociedade, explorados por extensas horas de trabalho, remuneração parca e/ou 

insuficiente para manter a sua subsistência, desprovidos de condições efetivas de 

subsistência digna.  

Muitos brasileiros são obrigados a viver em favelas, em condições de vida muitas vezes 

degradantes. Libertos da escravidão oficial, mas fadados a vender sua liberdade e se 

tornar escravos da economia. 

3.2.2.2 Senzala moderna: o reconhecimento do problema 

Apesar de a Lei Áurea ter completado mais de 120 anos de existência, o Brasil ainda 

registra centenas de casos de “trabalho análogo ao de escravo”, expressão utilizada 

pelo artigo 149 do Código Penal para se referir a situações em que o trabalhador é 

sujeitado a condições desumanas de trabalho e não consegue desligar-se do seu patrão 

por fraude ou violência, ou quando é forçado ou obrigado a trabalhar além da jornada 

de trabalho legal de 8 horas corridas.  

Atualmente, a Constituição prevê de dois a oito anos de prisão para quem submete o 

trabalhador ao cerceamento da liberdade, à impossibilidade de se desligar do serviço, 

à servidão por dívida, a condições degradantes de trabalho e a jornada exaustiva. Ainda 

assim, muitos empresários e agricultores realizam essa prática para baratear os custos 

da produção.  

Desde 1957 (quando o governo brasileiro ratificou a Convenção nº 29, sobre Trabalho 

Forçado ou Obrigatório), o Brasil passou a tomar medidas legais para controlar o 

problema. No entanto, só em 1971 o tema é exposto publicamente através da Carta 

Pastoral “Uma Igreja da Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização 

Social”, redigida por D. Pedro Casaldáliga, hoje, bispo emérito da Prelazia de São Félix 

do Araguaia-MT. O documento denunciava a realidade de trabalhadores submetidos ao 

trabalho escravo e impulsionou a criação da CPT, quatro anos após sua publicação.  

A CPT, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), passou a atuar 

junto à população trabalhadora rural, com serviços de assessoria e coleta de denúncias. 

Anos depois, a Nova Constituição de 1988 passou a conceituar a “função social da 

propriedade” e a exigir necessariamente “a observância das disposições que regulam 

as relações de trabalho”, utilizando-se um modelo trabalhista que “favoreça o bem-estar 

dos proprietários e dos trabalhadores”.  
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Mesmo havendo, desde 1985, denúncias contra o governo brasileiro sendo feitas à OIT, 

apenas em junho de 1992, durante uma conferência anual, a OIT cobrou explicações 

do Brasil, expondo-o internacionalmente. No ano seguinte, mais 8.986 denúncias foram 

feitas.  

O MTE registra que, de 1995, quando o Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi criado, 

até 2013, mais de 44 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo no país. Esse 

número foi intensificado a partir de 2005, quando teve início o primeiro Plano Nacional 

para a Erradicação do Trabalho Escravo, atualizado em 2008 pela Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos.  

O plano aponta metas e estratégias que são utilizadas não só para erradicar a situação 

do trabalho escravo no Brasil, mas também para promover a qualidade de vida dos 

trabalhadores. Tem a missão de implementar ferramentas para que o setor empresarial 

e a sociedade brasileira em geral não comercializem produtos de fornecedores que 

usaram qualquer tipo de trabalho escravo. 

De acordo com dados da CONATRAE, 68,4% do que foi estipulado já foi concluído ou 

está em conclusão, um avanço reconhecido pela OIT. Ainda assim, os casos de 

escravidão no Brasil são recorrentes. Só em 2012, foram localizados 2750 trabalhadores 

em condições de escravidão. Um aumento de 14,3%, comparado ao número de casos 

registrados em 2011.  

Os homens com idade entre 18 e 44 anos, analfabetos ou que tenham estudado apenas 

até o quarto ano, são as principais vítimas do trabalho escravo na zona rural do país, 

onde trabalham especialmente na pecuária bovina, no desmatamento, na produção de 

carvão para siderurgia, na produção de cana-de-açúcar, de grãos, de algodão e de erva-

mate. O Pará é o campeão na utilização de mão de obra escrava e o Maranhão, o 

principal fornecedor dos trabalhadores.  

A Conatrae explica que o principal motivo dessa centralização na região norte do país, 

ainda é consequência da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia), criada no governo de Castelo Branco, que facilitou o acesso à terra e 

barateou a mão de obra, com o objetivo de desenvolver economicamente a região 

amazônica. Essa medida acabou gerando alta concentração de propriedades nas mãos 

de grandes empresas e o empobrecimento da população rural e indígena.  

Na zona urbana, os emigrantes sul-americanos que chegam ao Brasil em busca de 

trabalho vindo em sua maioria da Bolívia, Paraguai e Haiti são as principais vítimas de 

exploração na indústria têxtil. O setor de construção civil também registra regularmente 
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casos de empresas cometendo infrações ao artigo 149 do CP, que dispõe sobre essa 

prática ilegal.  

Dados da CPT, OIT, MTE e da ONG Repórter Brasil dão conta de que os trabalhadores 

são recrutados, na maioria das vezes, de um estado para outro, facilitando a prática de 

exploração do trabalho. Esse deslocamento ocorre do estado de sua naturalidade até 

outro estado bem distante. O maior fluxo de migração – cerca de 800 trabalhadores ao 

ano – é do Maranhão em direção ao Pará. O segundo fluxo, do Tocantins para o Pará, 

envolve em torno de 600 trabalhadores. O terceiro é constituído por cerca de 400 

trabalhadores que migraram do Maranhão para o Tocantins. A quarta categoria destes 

fluxos, até 200 trabalhadores, indica que as saídas do Paraná, Distrito Federal, Bahia, 

Alagoas, Maranhão destinam-se ao estado do Mato Grosso.  

No setor canavieiro da produção do etanol, o problema se generaliza e encontramos 

denúncias por várias partes do país. O trabalho árduo, estressante e degradante do 

corte da cana produz, anualmente, inúmeras denúncias de trabalhadores escravizados. 

O procedimento escravocrata do setor não difere dos demais casos registrados na zona 

rural, em fazendas com plantações agrícolas ou criações pecuárias, carvoarias, 

madeireiras, áreas de desmatamento etc.  

Na escravidão moderna, o “gato” é o encarregado de recrutar mão-de-obra e empregar 

aqueles que têm como única opção aceitar uma oferta de trabalho em lugares distantes 

e desconhecidos. Esses trabalhadores acabam não encontrando condições próprias 

para o trabalho e se endividam para trabalhar. São obrigados a comprar do patrão as 

ferramentas, a comida e a pagar pelo transporte que os levou ao local de trabalho. Com 

um salário menor do que o esperado, a dívida vai se acumulando e fica difícil de solver. 

Também não recebem cuidados com a saúde e são subjugados com ameaças e 

violência física e psicológica.  

Em 2004, o Brasil reconheceu perante a Organização das Nações Unidas a existência 

de ao menos 25 mil pessoas submetidas anualmente à condição de escravos em seu 

território, referente ao trabalho rural, segundo estimativa obtida pela CPT. Essa 

estimativa em sido confirmada pelos grupos de fiscalização móvel e utilizada como 

referência por entidades que atuam no combate a esse crime.  

O reconhecimento do problema tornou-se um marco para o desenvolvimento de 

estratégias legais e ações para se tentar a sua erradicação. 

3.2.2.3 Os caminhos da nova casa grande  
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O Brasil, em contraste com seu passado de economia eminentemente escravocrata, é 

um dos países mais ativos na luta contra a escravidão. O último país da América a 

abdicar da escravidão, em 1888, foi um dos primeiros países do mundo a admitir em 

comunicado a OIT, em 1995, a existência do trabalho escravo em território nacional. 

Na busca de se respeitar o artigo IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que defende que “ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas”, o país passa a entender 

que, a despeito dos direitos devidamente regulamentados, o trabalho escravo nunca 

deixou de existir, e, hoje, os escravos são apenas mais baratos.  

Trata-se de pessoas pobres, miseráveis que, independentemente de sua raça ou 

origem, são sujeitas a condições péssimas de trabalho, hostilizadas, cerceadas de sua 

liberdade e extremamente mal remuneradas. Nas leis do país, trabalhos análogos à 

escravidão incluem trabalho forçado, trabalho degradante, servidão, tráfico de pessoas 

e restrição da liberdade. O artigo 149 do Código Penal prevê pena de “reclusão, de dois 

a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência”83 a quem  

reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 

trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua 
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. 

O país entente e reconhece que muitas atitudes devem ser tomadas com estratégias 

diversas e formas cada vez mais contundentes de se tentar literalmente abolir seus 

trabalhadores, pois o trabalho análogo a escravidão acontece em áreas rurais e urbanas 

em formas diversas. Na região urbana, os algozes são, normalmente, empresas que 

atuam de forma terceirizada. Como fornecem seus serviços a outros em uma cadeia de 

envolvimento complexa, torna-se mais difícil determinar quem é efetivamente o 

criminoso.  

Entre as estratégias para mudar essa realidade, a criação da “Lista Suja”, em 2003 

destaca-se. Elaborada conjuntamente pela OIT, o Instituto Ethos, a ONG Repórter Brasil 

e o Ministério do Trabalho, a lista reúne as empresas registradas e proprietários de terra 

com trabalho escravo em suas propriedades. A sua finalidade é cortar o relacionamento 

entre empresas sujas e o consumidor final, além de impedi-las de obter benefícios 

econômicos, como a concessão de empréstimos bancários, e de estabelecer quaisquer 

relações com órgãos governamentais.  

                                                 

83 Redação dada pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003. 
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A lista suja publicada em janeiro de 2013, apontou 409 empresas ilegais e demais 

empregadores que terão seu nome na lista por, pelo menos, dois anos, tempo em que 

será monitorada para analisar se há reincidência das condições trabalhistas. Segundo 

a Agência Brasil, juntas, elas empregam aproximadamente 9,1 mil trabalhadores. O 

setor que registra mais casos é a agropecuária, seguido da extração mineral, do 

comércio e da construção civil. A lista completa encontra-se no site da ONG Repórter 

Brasil.  

Muitas empresas no país já se conscientizaram de sua responsabilidade social e 

entraram no Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil e se 

comprometem a não comercializar produtos dessa cadeia de produção. 

Os avanços obtidos pela política brasileira de combate ao trabalho escravo foram 

reconhecidos no Relatório Global da OIT, em 2005, chamado “Uma Aliança Global 

Contra o Trabalho Forçado”. Neste documento o Brasil é citado como líder na busca de 

soluções para a questão. O país lançou um Plano Nacional para a Erradicação do 

Trabalho Escravo, firmado em março de 2003, durante o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, e reviu o documento firmando um atualizado 2º Plano Nacional, em 2008, para o 

mesmo fim.  

Em complemento às Convenções da OIT que o Brasil assinou, ao artigo 149 do Código 

Penal e ao Plano Nacional Para Erradicação do Trabalho Escravo, o Brasil finalmente 

assistiu a um avanço nas ações governamentais com a aprovação da emenda 

constitucional n 81, de 05/06/2014 para dar nova redação ao art. 243 da CF, que em 

seu artigo primeiro, determina que  

As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem 
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de 
trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à 
reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer 
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. 

E, em seu parágrafo único, determina que 

Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho 
escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação 
específica, na forma da lei.  

O passo seguinte a ser galgado é a aprovação final do Projeto de Lei do Senado de nº 

432/2013, que estabelece os parâmetros punitivos para os infratores enquadrados no 

artigo 243 da Constituição Federal. 
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Esta seção esclareceu apresentou a relação da semiose com as práticas envolvidas na 

escravidão moderna. A seção seguinte apresenta a proposta analítica central deste 

trabalho, o passo 2.3 proposto pela ACD. 

 3.2.3 O discurso: As representações do agir na escravidão da cana de açúcar 

Esta seção é dedicada a esclarecer detalhadamente a proposta de se utilizar as figuras 

de ação como aparato que subsidia as análises linguísticas e discursivas em ACD, 

aproximando-a do ISD.  

Bronckart (1999) defende que as interações sociais (especialmente as interações 

verbais), regulam e medeiam a cooperação dos indivíduos na sociedade, o que designa 

como agir comunicativo. Analisar as interações verbais permite entender pelo discurso 

o agir comunicativo como atividade de linguagem presente e em funcionamento nos 

grupos sociais (a ordem do discurso, na perspectiva de Fairclough).  

A análise estrutural é a análise da ordem do discurso. A partir dela, percebemos os 

engendramentos do discurso nas práticas sociais seja pelo aspecto composicional, seja 

pela análise interacional (ou textual). Em ambos os casos, são evocadas análises 

interdiscursivas, linguísticas e semióticas, ou seja, a ordem do discurso que se 

materializa estruturalmente é organizada segundo parâmetros sociodiscursivos.  

Defendo que a realização dessa análise subsidiada pelo ISD permite entender como o 

problema é representado e como se encontra enraizado na sociedade e na organização 

da vida. Mais do que uma análise do discurso da prática social, proponho uma análise 

da prática social pelo discurso, ou seja, uma análise que toma o discurso como ponto 

de partida para se compreender as relações socioculturais que dele emergem. 

Embora possa parecer sutil, a diferença terminológica é importante. Entendo a 

materialidade da língua como os discursos, pois são o momento em que o discurso é 

posto em funcionamento. Trata-se de um momento pontual, que insta a prática social 

em realidade objetiva. É esta instanciação, este momento da prática social, que faz 

emergir o discurso, representante da semiose e da ideologia social. Este, o discurso, 

retrata e refrata o agir humano na ordem do discurso.  

O aspecto discursivo/semiótico de uma ordem social é o que chamamos 
de ordem do discurso. É a maneira pela qual diversos gêneros, discursos 
e estilos não interligados em rede. Uma ordem do discurso é uma 
estruturação da diferença semiótica – uma ordem social específica das 
relações entre as diferentes formas de se produzir sentido [...]. 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 206, tradução minha).84 

                                                 

84 The discourse/semiotic aspect of a social order is what we can call an `order of discourse'. It is 
the way in which diverse genres and discourses and styles are networked together. An order of 
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A análise segue a proposta da ACD e se dá, distintamente, em duas etapas:(a) a análise 

textual-discursiva da ação representada e (b) a representação da ação pelos 

trabalhadores. Essas etapas são inter-relacionadas, complementares e indissociáveis. 

Sua fragmentação na análise se dá apenas para proporcionar uma melhor compreensão 

do discurso materializado e das representações do agir humano reveladas pelas figuras 

de ação. 

A materialidade linguística dos documentários, as entrevistas, foi transcrita85. A 

transcrição completa de Bagaço (2006) encontra-se no Anexo 1; a de Tabuleiro de 

Cana, Xadrez de Cativeiro (2006), no Anexo II. Ambos foram divididos em segmentos 

temáticos, indicando-se o número do tema.  

Para facilitar a compreensão, apresento também, nesta seção, a transcrição de alguns 

segmentos temáticos86 e faço a análise linguística. A seguir, apresento os resumos das 

análises de todos os segmentos temáticos de ambos os documentários, indicando o 

segmento, o tema, os tipos de discurso, as vozes, as modalizações e as figuras de ação 

identificadas.  

No momento seguinte, apresento a análise feita interacional e textualmente (item 2.3.2, 

figura 4) e, ao final das análises dos segmentos dos trabalhadores e do entorno, defendo 

a articulação feita entre o discurso, as figuras de ação e as representações do agir 

humano (itens 3.2.3.2.1 e 3.2.3.4.1). 

3.2.3.1 Análise estrutural (ordem do discurso) de Bagaço (2006) 

O documentário Bagaço (2006), apresenta onze segmentos temáticos na voz dos 

trabalhadores da cana e um segmento temático das vozes do entorno. Nesta seção são 

transcritos e analisados os segmentos de 1 a 7 dos trabalhadores, seguidos de sua 

análise linguística detalhada. A análise dos segmentos de 8 a 11 também representam 

a voz do trabalhador, mas é apresentada resumidamente. O segmento 12, representa 

uma voz do entorno. Adoto este procedimento para facilitar a compreensão da proposta. 

                                                 
discourse is a social structuring of semiotic difference — a particular social ordering of 
relationships amongst different ways of making meaning […] 

85 O propósito deste trabalho é analisar o discurso (e não os discursos). As falas foram 
transpostas para a escrita para verificar o seu conteúdo semântico. A grafia não representa o 
caráter prosódico das falas, porque não segue uma transcrição como delineada pela Análise da 
Conversação, ou como visto nos trabalhos do projeto NURC, por exemplo. Optei por priorizar o 
sentido e as escolhas lexicais, pois os aspectos sintáticos não são significativos para a análise. 
Algumas marcas da oralidade são mantidas (não todas). 

86 Optei por apresentar todos os segmentos de ambos os documentários em uma tabela 
resumida e detalhadamente apenas parte deles, porque este trabalho visa a oferecer a análise 
das figuras de ação como um modelo. A apresentação detalhada de todos os segmentos torna-
se desnecessária e repetitiva, como poderão perceber. 
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3.2.3.1.1 Segmento 1: Origem no trabalho 

[1 Meu nome é Severino Francisco da silva, nasci no Engenho Veludo, município de 
Nazaré da Mata. Ali eu me criei. A cabe de oito ano meu pai se mudou-se pu engenho 
do junco e ali quando eu cheguei no engenho do junco eu cheguei com oito pa nove ano 
e começou a trabalhar na cana com meu pai eu com nove pra dez ano e a cana no (....) 

 era dez cana a cabo de um ano aí amentou a cana pra vinte (...) eu não podia botar 
vinte que era pesado eu botava quinze o feitor aponto dizia quando ele tiver maior a 
gente desconta essa cana aí eu trabalhei mais ou menos quatorze a quinze ali no 
engenho do junco 

Oh o seguinte é esse que já fai que eu moro aqui trinta e seis ano nesse engenho me 
casei aqui tive tenho onde filho 

Esse serviço tudo eu sei fazer semear adubo semear cana tudo isso eu fazia com o 
bucho desse tamanhão com balai do lado trabaiano 

Faz muitos anos que eu trabalho no corte da cana não sei nem contar 

Eu trabalho aqui faz vai fazer seis ano já 

Eu comecei trabalhando com 12 ano 

 eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu irmão ajudando 

ah vai fazer 28 ano que eu trabalho aqui cortano cana limpano mato todo serviço 

era pesado eu trabalhava de enxada dentro do (...) da cana limpano 

É o começo da minha vida eu comecei limpano cana cortano cana adubano cana né 
tinha minha filha pra criar no começo não tinha paz e eu trabalhava pra da de comer pra 
ela dua 

Eu comecei a trabalhar com idade de sete ano de idade e minha vida é cortar cana e 
limpar mato 

Eu sou nascido aqui tenho vinte e três ano de idade desde de nove ano de idade que 
eu corto cana 

Eu comecei a cortar cana eu tava com treze ano de idade 

Trabalhei treze ano aqui dentro da Usina Salgado eu semiava cana semiava adubo 
limpava cana capim 

Eu comecei a trabalhar com sete ano então era meu pai não queria mas eu fui escondido 
dele e aí quando eu quis parar de trabalhar ele disse agora você vai você foi que foi se 
oferecer ao senhor de engenho pra trabalhar aí eu continuei trabalhando até completar 
67 ano] 

No segmento 1, origem no trabalho de corte da cana, ocorre, de forma predominante, 

o tipo de discurso relato interativo. O relato interativo pertence à ordem do narrar, ou 

seja, é marcado pela disjunção entre o conteúdo temático e a situação de produção. 

Isso é caracterizado pela explicitação de uma origem temporal e espacial a partir da 

qual os processos são anteriormente organizados cronologicamente ou narrados, como 

se percebe em passagens como: nasci no Engenho Veludo, município de Nazaré da 

Mata. Ali eu me criei; Faz muitos anos que eu trabalho no corte da cana não sei nem 

contar. Em relação ao ato de produção, o agente produtor é implicado no texto: Meu 

nome é Severino Francisco da silva; É o começo da minha vida eu comecei limpano 
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cana cortano cana adubano cana. O relato interativo é também marcado pela presença 

do pretérito perfeito (comecei, trabalhei) e do imperfeito (era, trabalhava), de 

organizadores temporais, que decompõem o narrar desenvolvido a partir da origem 

espaço-temporal, (com treze ano de idade, desde de nove ano de idade), e pela alta 

densidade verbal e, correlativamente, uma densidade sintagmática mais baixa.  

Com relação aos mecanismos enunciativos, esse segmento apresenta exclusivamente 

a voz do autor empírico como origem da produção textual. Essa voz revela a identidade 

da pessoa que fala e que se exprime em seu próprio nome, responsabilizando-se pelo 

que é enunciado no texto. Trata-se de uma voz expressa de modo direto no dizer de 

Bronckart (1999, p. 329): “As vozes diretas estão presentes nos discursos interativos 

dialogados, constituídos de (ou que reproduzem os) turnos de fala; portanto, sempre 

explícitas”. 

No que diz respeito à modalização, ou seja, às intenções, aos sentimentos e às atitudes 

do falante com relação a sua fala, não há no segmento 1, elementos linguísticos 

indicadores do grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo temático 

veiculado. Essa ausência de indicadores linguísticos para assinalar a atitude ou opinião 

do sujeito frente ao acontecimento tematizado pode ser interpretada, em uma certa 

medida, como uma marca de modalização lógica, ou seja, o acontecimento é tomado 

por esses sujeitos como certo, necessário. 

Considerando essa organização discursa do segmento 1, verifica-se que a figura de 

ação mobilizada é a ação acontecimento passado. Trata-se, segundo Bronckart (2008, 

p. 173) de uma figura de ação que tem “valor de ilustração do agir por meio de uma 

história particular, às vezes um incidente”. De fato, percebemos o trabalhador implicado 

no acontecimento relativo à sua origem no trabalho de corte da cana, o que indica a 

tomada de responsabilidade pelo acontecimento e própria realização do ato. O foco é, 

de fato, a sua história como trabalhador.  

3.2.3.1.2 Segmento 2: Características do trabalho 

[2 Ah pra gente começar na cana a gente tem que se acordar de quatro ia sem café pro 
trabalho e quando era (...) de oito ano minha mãe cozinhava aquela macaxera dura 
entrevada que era fora do inverno era época de verão elevava (...) porque não tinha o 
que comer 

Trabalho... é ... todo trabalho é difícil né agora o corte da cana é o mais pior que tem no 
Brasil é o corte da cana 

O trabalho é duro quem pensar que é mole não é mole não é duro o trabalho aqui 

A hora que a gente sai pra trabalhar é duas horas três chega duas horas três horas da 
tarde 
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Chega em casa lava prato varrer casa cuidar do serviço doméstico de casa fazer as 
coisa 

Cortava cana às vei quando chegava em casa não podia nem lavar prato com as mão 
tudo estourada cheia de calo 

(...) a gente chega aqui é muita resenha pra ganhar o pão da gente 

É trabalhador aqui mermo é pra trabaia de graça mermo vai morrer o trabalhador não 
vez aqui não 

O problema de que o feitor puxa muto os trabaiador tem dia q a gente corta cana tem 
dia que dá a diária tem dia que não dá a gente corta manda a gente pra interar cortar 
noutro canto tem que dia que dá tem dia que não dá 

Então o negócio aqui tá ruim ele não quer tirar o preço da cana o que a gente pode tirar 
aqui (...) e acabosse 

A gente trabalhando como se fosse um escravo isso não existe 

O trabalho do do corte da cana é um trabalho escravidado é um trabalho puxado a gente 
sai de de das três manhã chega às oito da noite isso não é que o.. e aí é só é melhor 
para o patrão melhor para o patrão porque cada dia ele tá subindo e o trabalhador ele 
tá diminuindo porque é a produção que a gente faz fica tudo para o patrão] 

O segmento 2, características do trabalho, se descoloca da ordem do narrar para a 

ordem do expor, ou seja, o conteúdo temático é apresentado de forma conjunta à 

situação de produção. No entanto, nesse processo de conjunção do conteúdo temático 

à situação de produção, o agente produtor ora é implicado ora não. Nesse sentido, o 

segmento contém passagens de discurso interativo (... a gente chega aqui é muita 

resenha pra ganhar o pão da gente) e discurso teórico (Trabalho... é ... todo trabalho é 

difícil né agora o corte da cana é o mais pior que tem no Brasil é o corte da cana). 

O discurso interativo é marcado pela presença de unidades que remetem à situação de 

produção (a gente, aqui, o negócio aqui) e objetos acessíveis (aquela macaxera dura, 

em casa), presença de verbos no tempo presente (chega, é). Já o discurso teórico é 

marcado pela ausência de unidades que remetem aos interactantes ou ao espaço-

tempo da produção discursiva, pela presença de verbos no presente (puxa, corta), de 

organizadores textuais com valor lógico-argumentativo (porque, agora).  

Neste segmento, ocorrem duas vozes que são responsabilizadas pelo dizer: a voz do 

autor empírico e a dos personagens, todos os trabalhadores (a gente). Nesse caso, 

ocorre um compartilhamento da responsabilidade enunciativa do que é dito entre o autor 

empírico e os personagens que são colocados em cena.  

Em relação à modalização, esse segmento já apresenta algumas marcas mais explícitas 

de modalização deôntica e de modalização apreciativa. No caso da modalização 

deôntica, o trabalhador avalia o conteúdo temático, no caso o próprio trabalho, a 

atividade de corte da cana, “como sendo do domínio do direito, da obrigação social e/ou 

da conformidade com as normas de uso” (BRONKCART, 1999, p. 331): a gente tem que 
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se acordar de quatro; é pra trabaia de graça mermo. Percebe-se, através da 

modalização deôntica de obrigatoriedade expressa nessas duas passagens, que o 

sujeito avalia o conteúdo do enunciado, apresentando-o como uma obrigação, que o 

orienta a cumpri-la. 

A modalização apreciativa se manifesta no segmento por expressões como: é muita 

resenha, o negócio aqui tá ruim, um trabalho puxado, o corte da cana é o mais pior que 

tem. Através dessas expressões, as instâncias enunciativas que compartilham a 

responsabilidade do enunciado, o próprio autor empírico e as personagens, avaliam o 

conteúdo temático como ruim, a partir do seu próprio ponto de vista. 

O dizer dos trabalhadores nesse segmento revela ainda a presença da figura ação 

ocorrência. Os trabalhadores mobilizam tanto o seu contexto imediato como um 

contexto evocado, captando as dimensões particulares, específicas do trabalho, que 

identificam seu agir. 

3.2.3.1.3  Segmento 3: Aliciamento 

[3Fazendo um mei que eu trabaio aqui agora qui a gente vem da Paraíba pra ver se 
ganha algum dinheiro porque mas chega aqui é mei fraco viu aí num dá pra gente ficar 
trabaiando muitos se desanima outros fica trabaiano porque é o jeito que tem...é 

Chega lá mentiru pra gente disseru que a gente ganhava 450 por mês até 750 (...) 
chegaram com uma folha desse tamanho lá (....) a gente aí quando a gente chegou aqui 
aí a gente pensa que é uma coisa chegar lá você compra televisão você compra som 
você compra aquilo outro você compra o que você tem vontade de possuir você arruma 
tudo lá aí você pensa que é verdade aí vem o dia do pagamento e volta arrependido 

Cundo o empeleitero da gente trouxe a gente é usina boa ah vocês ganha muito dinheiro 
lá e eu to vendo que não tá dando não pra mim não eu vou dar baixa na minha carteira 
e vou me embora 

E num é igual o que disseram não porque disseram que falaram bem não sei o que 
disseram que era dava alojamento adequado quando chega aqui não tem água pra 
tomar banho nem igual já falei aí pronto é diferente o negócio negócio muito diferente 
mermo 

Tem muita gente que dorme sem tomar banho aqui porque não tem água tomar banho 
num riacho que tem aí passado aí capaz de pegar uma doença] 

Em relação à análise das operações constitutivas dos mundos discursivos do segmento 

3, observa-se que esse segmento se caracteriza tanto pelo expor implicado como pelo 

narrar autônomo, ou seja, é constituído pela fusão entre o discurso interativo e a 

narração. Percebe-se que, ao mesmo tempo em que há segmentos expondo detalhes 

sobre situações do momento da produção discursiva que envolvem as vidas dos 

trabalhadores (Fazendo um mei que eu trabaio aqui; Tem muita gente que dorme sem 

tomar banho aqui), há abordagens de acontecimentos que recobram seus passados 

(chegaram com uma folha desse tamanho lá; disseram que falaram bem não sei o que 
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disseram que era dava alojamento adequado). Linguisticamente, essa fusão é 

percebida também pelas marcas entrecruzadas de tempos verbais no presente, típico 

do discurso interativo, e no pretérito perfeito, típico da narração.  

Em função, sobretudo, do tipo de discurso narração, além das vozes do autor empírico 

e a de todos os trabalhadores, a voz do personagem a gente, como ocorre no segmento 

2, percebe-se também a voz de outra personagem, a do agenciador (o empeleitero) ou 

das pessoas responsáveis pela contratação dos trabalhadores (num é igual o que 

disseram). A responsabilidade enunciativa do que é dito é, portanto, compartilhada entre 

o autor empírico e esses personagens.  

A modalização apreciativa também se manifesta no segmento 3. Através das 

expressões mei fraco; não tá dando não pra mim não; é diferente o negócio negócio 

muito diferente mermo, o próprio autor empírico e a personagem a gente também 

avaliam o conteúdo temático, ou seja, a promessa de bom trabalho, como negativa, 

mentirosa. 

Este segmento é constituído da figura ação experiência. Essa ação constitui uma 

compreensão do agir sob o ângulo das cristalizações pessoais, resultado das vivências 

dos sujeitos. Essas vivências resultam da experiência de terem criado uma expectativa 

em relação ao trabalho. Esse corte interpretativo realizado pelos trabalhadores 

possibilita também a reconstrução do contexto de contratação do trabalho. Essa 

reconstrução oferece pistas da representação que o próprio trabalhador tem da sua 

participação nesse contexto, mas também assinala o papel ativo do agenciador ou das 

pessoas responsáveis pela contratação, na medida em que focaliza a ação desse 

agenciador e dessas pessoas no discurso, atribuindo a esses personagens forte 

agentividade. 

3.2.3.1.4 Segmento 4: Alimentação 

[4Rapai a alimentação aqui é mei difícil alimentação aqui é mei embassado porque aqui 
até agora essa alimentação aqui que nós tem é a comida é mal coisada aí tem que 
comprar tem que a gente mermo que faz 

A alimentação eles compra aí  num num supermercado aí em Ribeirão também compra 
em outro em Gameleira entonce tem um barraco aí o barraco aí é o mata mata aí 
ninguém aí se compra a mercadoria por mais do valor só (...) pela metade um quilo de 
açúcar por um real e cinquenta isso num é brincadeira num é eu digo isso aqui digo e 
seguro que eu comprei comprei e paguei 

Que não tem lenha né pra cozinhar tem que sair cada qual tem que pra fazer seu comer 
tem que ir atrás de lenha 

Comida azeda porque as vei o sol é quente demai e quando a gente vamu comer é 
mermo que nada que não faz efeito na pessoa a pessoa come quando é de tarde tá do 
mermo jeito com fome 
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O almoço é o que a gente traz de casa mermo traz uma (....) aí a gente come diante do 
sol assim mermo e a gente vai levano a vida assim mermo 

Cuscuz com pexe pexim seco passar o dia né  trabalhando comida (...) né suficiente pra 
quem trabalha muito entendeu quem trabalha como a gente trabalha que só isso aqui 
não (...) pra gente enquanto o usineiro tá lá né só boemia entendeu tendo de tudo né e 
gente aqui sofreno 

Passei muita fome fui dormir muita noite às vezes não tinha nem o que comer nem o 
que dar a minha filha às vezes eu procurava sal que era o mais fácil e não encontrava 

Aqui se o caba não tiver cuidado morre de fome por que? porque o caba chega aqui 
primeiramente você tem que fazer uma feira pra você e outra pra casa o caba tem dois 
fi três fi vai morrer de fome não tem condição] 

O segmento 4 apresenta uma alternância entre discurso teórico e discurso interativo, 

ou seja, o segmento é predominantemente da ordem do expor. O tema alimentação é 

abordado de forma conjunta à situação. Nas passagens em que não ocorrem unidades 

que remetem aos interactantes ou ao espaço-tempo da situação, se desenvolve o 

discurso teórico:  A alimentação eles compra aí  num num supermercado aí em Ribeirão 

também compra em outro em Gameleira. Esse tipo de discurso é também marcado em 

algumas passagens pela presença de organizadores textuais com valor lógico-

argumentativo: entonce tem um barraco aí o barraco aí é o mata mata aí ninguém; 

Comida azeda porque as vei o sol é quente demai. As passagens em que ocorrem 

unidades que remetem à situação caracterizam a presença do discurso interativo: aí a 

gente come diante do sol assim mermo; Passei muita fome fui dormir muita noite às 

vezes não tinha nem o que comer. 

Neste segmento, também ocorrem as mesmas vozes do autor empírico e a dos 

personagens, os trabalhadores, (a gente), que compartilham a responsabilidade 

enunciativa. Essas vozes são responsáveis por dois tipos de avaliação do tema 

alimentação, marcadas também por dois tipos de modalização: deôntica e apreciativa, 

como ocorre no segmento 2 sobre a avaliação do trabalho. Em relação ao tema 

alimentação, o trabalhador o avalia como sendo do domínio da obrigação em 

conformidade com as normas do lugar: aí tem que comprar tem que a gente mermo que 

faz; aqui primeiramente você tem que fazer uma feira pra você. O tema é também 

representado pelos autores sob uma perspectiva muito negativa: Comida azeda. 

A alternância entre os tipos de discurso gera também uma alternância nas figuras de 

ação, e dessa forma é possível perceber dois ângulos diferentes sobre a representação 

do agir dos trabalhadores em relação ao tema alimentação. A primeira figura é ação 

ocorrência através da qual são captadas as dimensões particulares sobre a forma como 

os trabalhadores se alimentam. A outra é ação canônica em que a alimentação é, em 

uma certa medida, evocada como um fato genérico, dando conta das normas que o 
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regem, com grau variado de implicação do autor do texto. É possível observar, por 

exemplo, muitas passagens nesse segmento em que a autoria do trabalhador é 

neutralizada: se o caba não tiver cuidado morre de fome; o dia né trabalhando comida 

(...) né suficiente pra quem trabalha muito. 

3.2.3.1.5 Segmento 5: Salário 

[5 A gente luta luta pra fazer o salário não tira o salário da gente todo de jeito maneira 
nenhuma o seguinte é esse 

Aqui não existe salaro aqui ele paga oito real se a gente trabalhar o que fazer se fazer 
uma ganha oito real aqui não tem salaro certo´ 

O salaro eu num sei ainda não 

O dinheiro ninguém nem fala porque é uma mincharia o caba ganha só pra não tá parado 
mermo 

É o salário é por tonelada a gente corta uma tonelada de cana ganha oito reais 

Se fazer aqui quarenta tonelada quando vai receber o dinheiro aí é cento e sessenta 
conto 

O meu dinheiro aqui na cana aqui... às vezes dá pra descolar às vezes não dá às vezes 
eu ganho vinte conto vinte e cinco dezoito agora também tem dia que não ganha nada 
o caba volta pra casa (...)] 

O segmento 5 é, como o 4, predominantemente da ordem do expor, mas o expor é 

também predominantemente implicado. O conteúdo temático é apresentado de forma 

conjunta à situação de produção, com implicação do agente produtor. Trata-se, portanto, 

de um segmento marcado exclusivamente pelo discurso interativo. O conteúdo temático 

do segmento é o salário, uma unidade acessível, constantemente presente no texto. O 

tempo verbal é quase exclusividade o presente, e apresenta grande densidade. 

O compartilhamento da responsabilidade enunciativa é o que vem predominando em 

todos os segmentos: alternam-se as vozes do autor empírico e a trabalhadores (a 

gente). A modalização apreciativa também se manifesta nesse segmento na voz dos 

autores. A avaliação dos trabalhadores em relação ao salário é também muito negativa: 

O salaro eu num sei ainda não; é uma mincharia. 

Essas características discursivas do segmento demonstram que nele ocorre a figura de 

ação é ação ocorrência. Como nos outros segmentos em que essa ação ocorre, são 

captadas as dimensões particulares, no caso, as dimensões específicas sobre o salário 

dos trabalhadores.  

3.2.3.1.6 Segmento 6: Forma de pagamento 

[6 Tem vez que paga em dinheiro numa época dessa mermo agora ele tá pagano no 
dinheiro agora no inverno paga o inverno todim no vale 

O vale a gente trabalha ele passa o papel risca o papel e passa pra pessoa comprar no 
supermercado... a gente não vê o dinheiro só vê a conta o total do dinheiro que a gente 
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ganha ele passa coloca no papelzinho a gente vai e comprar aquele valor que ele botou 
no papel 

Eu posso chegar com aquele vale pode ser cem pode ser cinquenta pode ser duzentos 
aí eu compro quando acabar digo a ele agora me dê dois real que pro mode eu ir pra 
casa levar a feira no ônibus a passagem é dois real ele diz não dou um conto você tem 
que comprar todo aqui] 

O segmento 6 apresenta as mesmas características do 4 em relação à alternância entre 

discurso teórico e discurso interativo, ou seja, o segmento é predominantemente da 

ordem do expor. O tema forma de pagamento é abordado de forma conjunta à situação, 

às vezes com implicação dos agentes (Eu posso chegar com aquele vale), às vezes 

com autonomia (Tem vez que paga em dinheiro).  

A gestão das vozes é também comum à que vem predominando nos demais segmentos: 

alternam-se as vozes do autor empírico e a trabalhadores (a gente). Não há, como 

ocorre no segmento 1, elementos linguísticos indicadores do grau de engajamento 

dessas vozes em relação ao conteúdo temático veiculado. Da mesma forma, pode-se 

entender que essa ausência pode indicar que, para o sujeito frente, o acontecimento 

tematizado (a forma de pagamento do salário) é tomado como certo, inquestionável. 

Neste segmento também, são captadas dimensões particulares de um acontecimento 

tematizado, no caso, as dimensões sobre a forma de pagamento de salário. Isso é 

captado através da figura de ação ocorrência.  

3.2.3.1.7 Segmento 7: Medição da cana 

[7 o feitor aqui só o que quer pro camarada é o que tá acontecendo é que eu chamei 
ele pra tirar a média da cana ele não quer tirar disse que não tirava aqui porque a cana 
aqui tava forte e ali tava mais fraca eu chamei ele pra tirar aqui ainda deixava mais uma 
braça da valete pra num tirar uma braça pra cima e ele não aceitou não aí mandou eu 
cortar pra amarrar... aí quer dizer ele tá obrigando o caba a trabalhar a pulso né desse 
jeito quer que o caba trabalhe de graça pra empresa 

uma tonelada de cana é cem feixo de cana aí uma tonelada é oito conto mas na balança 
dele num é pra gente botar cem e pra botar cento e dez e dez fica pra eles 

ele mede a gente faz o serviço ele calcula só saber quanto a gente vai ganhar no dia 
que pega o contracheque lá na usina 

aí mata a gente... mata a gente na braça você bem muito corta assim quando vai olhar 
oxi vai dar muita cana quando pensa que não quando vai medir aí dá vontade de ficar 
parado de uma vez 

eu acho que está completamente errado né porque se ele tirasse o peso da cana nós ia 
trabalhar com o certo né sem tirar o peso da cana como saber se tá trabalhando o certo 
agora eu to achando que to trabalhando um tipo quase de graça]  

O tema da medição da cana é focalizado no segmento 7. Esse tema é também 

abordado de forma conjunta à situação com implicação dos agentes, ou seja, é 

predominantemente constituído de discurso interativo. Há, no entanto, algumas 
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passagens de discurso teórico em que o agente não é implicado: aí quer dizer ele tá 

obrigando o caba a trabalhar a pulso né desse jeito quer que o caba trabalhe de graça 

pra empresa. 

As características relativas à gestão de vozes é se mantêm como nos demais 

segmentos: alternância da voz do autor empírico e a dos trabalhadores. No entanto, 

esse segmento apresenta um grande número de modalizações apreciativas. É muito 

marcado o ponto de vista dessas vozes em relação ao tema, ou seja, todos estão em 

desacordo com a forma como a cana é medida pelo feitor: aí mata a gente... mata a 

gente na braça; eu acho que está completamente errado né.  

A figura de ação ocorrência também predomina neste segmento. O conteúdo temático 

é captado a partir da constituição das suas especificidades. 
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3.2.3.1.8 Resumo de todos os segmentos temáticos de Bagaço (2006) 

Segmentos dos trabalhadores da cana 

Seg
men

to 

 
Tema 

 
Tipo de 

discurso 

 
Vozes 

 
Modalização 

 
Figura de 

ação 

1 
Origem no 
trabalho 

Relato 
interativo. 

Autor empírico Ausência Acontecimento 
Passado 

2 
Características 

do trabalho 
Discurso 
teórico e 
discurso 

interativo. 

Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores

) 

Deôntica e 
Apreciativa 

Ocorrência 

3 
Aliciamento Relato 

interativo e 
Narração 

Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores 

outros) 

Apreciativa Experiência 

4 
Alimentação Discurso 

teórico e 
discurso 

interativo. 

Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores

) 

Deôntica e 
Apreciativa 

Canônica e 
ocorrência 

5 
Salário Discurso 

interativo. 
Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores

) 

Apreciativa Ocorrência 

6 
Forma de 

pagamento 
Discurso 

interativo e 
discurso 
teórico. 

Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores

) 

Ausência Ocorrência 

7 
Medição da 

cana 
Discurso 

interativo e 
discurso 
teórico 

Autor empírico 
e personagem 
(trabalhadores

) 

Apreciativa Ocorrência 

8 
Direitos Discurso 

interativo e 
relato 

interativo 

Autor empírico 
e personagens 
(trabalhadores

) 

Pragmática Experiência 

9 
Saúde Discurso 

Interativo e 
Narração 

Autor empírico Pragmática Acontecimento 
passado 

10 
Opção de 
trabalho 

Discurso 
Interativo 

Autor empírico Ausência Experiência e 
Canônica 

11 
Expectativas Discurso 

interativo e 
relato 

interativo 

Autor empírico Pragmática Experiência e 
Acontecimento 

passado 

Segmento das vozes do entorno 

12 
Transporte Relato 

interativo. 
Autor 

empírico 
Pragmática Canônica 

Figura 10 - Resumo de todos os segmentos temáticos de Bagaço (2006) 
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3.2.3.2 O discurso interacional e textualmente visto pelo ISD: a voz dos 

trabalhadores da cana e as representações do agir 

O conteúdo temático é um primeiro componente da ação de linguagem. Segundo 

Bronkcart (1999, p. 97), “o conteúdo temático (ou referente) de um texto pode ser 

definido como o conjunto das informações que nele são explicitamente apresentadas, 

isto é, que são traduzidas no texto pelas unidades declarativas da língua natural 

utilizada”. O conteúdo temático do texto é uma primeira representação construída pelos 

trabalhadores nos depoimentos.  

Embora se possa perceber que esse conteúdo varia em função das perguntas do 

entrevistador, ele representa as experiências estocadas na memória dos trabalhadores, 

desencadeadas e materializadas pela linguagem, e também são uma ação de 

linguagem. Cada um dos segmentos que compõe os eixos temáticos mobiliza diferentes 

processos e estruturas linguísticas que exprimem diferentes dimensões do agir, que é 

captado pelas figuras de ação.  

A análise feita sob a ótica das figuras de ação comporta elementos estruturais, a ordem 

do discurso, e uma análise interacional, composta da análise interdiscursiva, linguística 

e semiótica. As figuras de ação oferecem, portanto, uma maneira de olhar para o 

discurso e realizar os procedimentos de análise propostos por Fairclough. Permitem 

perceber a internalização dos outros momentos da prática e desvela o papel do discurso 

como atividade de linguagem.  

As figuras de ação instanciam uma construção reflexiva da prática. Permitem perceber 

tanto a atividade material (não semiótica), quanto os processos e relações sociais que 

instam o poder hegemônico e institucional na prática social. Além disso, explicitam 

fenômenos mentais como crenças valores e desejos. Permitem, portanto, responder a 

uma das perguntas cruciais propostas por Chouliaraki e Fairclough (1999): qual o papel 

do discurso na prática e como ele internaliza a prática?  

A resposta a esta pergunta se dá pela interseção das relações feitas (tanto pelos 

próprios trabalhadores quanto pelos discursos do entorno) entre 

a) os temas abordados pelos trabalhadores e discursos do entorno 

Os temas abordados são constituintes da prática da escravidão moderna e 

consubstanciam os elementos que caracterizam esta prática como definida pela 

sociedade em geral (instituições como as ONGs, a OIT, o governo, a legislação etc.), 

seja quanto aos aspectos do cerceamento de liberdade (servidão por dívida, retenção 
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de documentos, isolamento geográfico, vigilância ostensiva), seja quanto a exposição a 

situações degradantes (alojamentos, riscos de doenças, saneamento, alimentação, 

salário e maus tratos). 

b) as modalizações 

O caráter avaliativo das modalizações permite perceber a relação estabelecida entre o 

falante e o tema abordado. Cada uma das formas de modalização implica uma maneira 

de se enxergar o problema e permite entender como o problema é absorvido e 

introjetado pelo falante.  

O termo introjetar é usado por uma razão específica: ao introjetar uma informação, 

verdadeira ou não, esta informação passa a fazer parte das concepções da pessoa. Isso 

afeta profundamente a sua vida e se revela não apenas em suas palavras, mas também 

em suas atitudes. 

Modalizar é, por um lado, expor-se, e, por outro, argumentar, buscando filiação a um 

ponto de vista.  

c) as figuras de ação 

As figuras de ação são um produto da representação do agir e captam a ação do falante, 

“o resultado da apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade 

social mediada pela linguagem” (BRONCKART, 1999, p. 42). Assim, como o agir diz 

respeito às múltiplas intervenções dos seres humanos no mundo - seja em seu agir 

geral, seja em seu agir de linguagem87 - revelam como, a partir de suas representações, 

o homem reforça ou transforma seu meio e as práticas sociais. 

Uma discussão que busque esclarecer o papel do discurso na internalização da prática 

passa, portanto, pela análise desses elementos (tema, modalização e figuras de ação). 

A ausência de modalização preconiza uma naturalização do problema, o problema é 

tido como um processo cotidiano, que não merece reflexão e para o qual o falante não 

dá importância. Simplesmente o internaliza como parte integrante da vida. Isso 

evidencia que discursos (e ações) particulares são universalizados. Percebemos 

universalização em dois momentos de nossa análise. Em Bagaço, nos segmentos 

temáticos 1, origem do trabalho, e 6, forma de pagamento.  

Defendo que o discurso visto sob a ótica das figuras de ação reflete o papel do discurso 

na prática social, como apresento a seguir. 

                                                 

87 Para o ISD, há uma distinção entre o agir de linguagem e o agir geral, mas ambas são formas 
indissociáveis e o agir geral depende do agir de linguagem. 
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3.2.3.2.1 Figuras de ação dos depoimentos dos trabalhadores como reflexo do 

papel do discurso na prática 

O psicólogo Yves Clot88 contribui para as reflexões do agir humano no trabalho pela sua 

perspectiva de gênero do trabalho, uma redefinição do gênero bakhtiniano adaptado às 

relações de trabalhistas. O psicólogo defende que o trabalho possui regras implícitas, 

modos de dizer e fazer, e anseios e expectativas. Essas regras orientam a atividade no 

trabalho e constituem o gênero, entendido como um intermediador social 

correspondente às obrigações, avaliações e modos de agir. Define o gênero como  

[...] um sistema flexível de variantes normativas e de descrições que 
comportam vários cenários e um jogo de indeterminação que nos diz de 
que modo agem aqueles com quem trabalhamos, como agir ou deixar 
de agir em situações precisas; como bem realizar as transações entre 
colegas de trabalho requeridas pela vida em comum, organizada em 
torno de objetivos da ação. (CLOT, 2006, 50). 

O autor também esclarece que, em diversas situações o trabalhador sofre “amputação 

do poder de agir” (CLOT, 2010, p. 62) e “amputação de sua história coletiva” (CLOT, 

2006, p. 50). 

[...] o exame da divisão social do trabalho – sua distribuição em gêneros 
de diferentes atividades, subordinados, hierarquizados, mas também 
moventes e móveis – é absolutamente decisivo em termos de análise 
das atividades profissionais pois é, de alguma maneira, seu fundamento. 
O trabalho é feito em sociedade e esta é primordialmente coletiva. 
(CLOT, 2006, p.80-81). 

As propostas de Clot (2006, 2010) fazem parte da Clínica do Trabalho, uma perspectiva 

psicológica que visa a “transformar a psicologia do trabalho em psicologia dos 

trabalhadores” (MACHADO, 2005, p.157) e entende o “trabalho como um campo 

essencial para o desenvolvimento do homem” (MACHADO, 2005, p.157).  

As análises das representações dos trabalhadores (e do entorno) e a reflexão a respeito 

das figuras de ação mobilizadas são formas de se alcançar explicações e elucidações 

da prática social da escravidão, o que passo a fazer. 

No segmento 1, encontramos a figura de ação acontecimento passado, que capta de 

forma retrospectiva o agir na sua singularidade sem relação com a situação de 

produção. A ação é marcada pelo relato interativo (disjunção com as coordenadas do 

mundo e falante implicado no ato de produção), da ordem do expor.  

                                                 

88 Os trabalhos em ISD se valem das perspectivas do autor (psicólogo do trabalho, precursor da 
Clinica da Atividade e pesquisador do CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers de 
Paris) em razão da confluência de perspectivas quanto as relações linguísticas e discursivas 
sobre o agir humano. 
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O foco de sua história como trabalhador não é questionado (eu comecei a trabalhar com 

12 anos com meu irmão ajudando, Esse serviço tudo eu sei fazer, cheguei com oito pá 

nove ano e começou a trabalhar na cana com meu pai). A exploração do menor indicada 

pela idade (oito pá nove ano, 12 anos) é tratada como natural pelo agente produtor 

implicado (é o começo da minha vida eu comecei limpano cana). 

No plano da prática social, podemos entender essa perspectiva como um mau trato, que 

priva a criança de sua infância, obrigando-a a trabalhar além de sua capacidade (eu não 

podia botar vinte que era pesado eu botava quinze) enquanto deveria estudar e brincar. 

Isso também não é sequer questionado, é “natural” (meu pai não queria mas eu fui 

escondido dele [trabalhar na cana]). 

No segmento 6, a figura de ação ocorrência indica “um conjunto de constituintes do agir 

extraído de suas dimensões particulares, específicas”89 (BULEA, 2009, p. 142, tradução 

minha). Alternam-se discurso teórico (conjunção com as coordenadas do mundo e 

autonomia em relação ao ato de produção) e discurso interativo (conjunção com as 

coordenadas do mundo e implicação com relação ao ato de produção), ambos da ordem 

do expor. 

O tema abordado, forma de pagamento (O vale a gente trabalha ele passa o papel risca 

o papel e passa pra pessoa comprar no supermercado, a gente não vê o dinheiro) é 

também naturalizado (paga o inverno todim no vale). Mais um indicativo de que os 

procedimentos que regem a forma de pagamento é uma opressão não questionada. O 

trabalhador simplesmente relata sua experiência, seja com implicação do agente (eu 

posso chegar com aquele vale), seja com autonomia (Tem vez que paga em dinheiro). 

No âmbito da prática social, aborda-se a servidão por dívida (ele diz não dou um conto 

você tem que comprar todo aqui), em que o falante não marca sua oposição à situação 

ou apresenta reação contrária àquele que o subjuga (a gente vai e compra aquele valor 

que ele colocou no papel). Também a sua situação de explorado é apenas uma 

constatação (a gente não vê o dinheiro, só a conta). 

A análise das relações entre a ausência de modalizações, as figuras de ação 

(acontecimento passado e ação ocorrência) e o tema abordado mostra vozes revestidas 

de preconcepções não questionadas, que expõem a exclusão social por meio de 

sistemas de classificação ou esquemas classificatórios pré-construídos, ou seja 

[...] ‘pré-construções naturalizadas ... que são ignoradas como tal e que 
podem funcionar como instrumentos de construção’ (Bourdieu e 

                                                 

89 […] un ensemble d’ingrédients de l’agir saisis dans leurs dimensions particulières, spécifiques 
[…] 
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Wacquant, 1992), ‘divisões’ pré-construídas e tidas como certas através 
das quais as pessoas geram continuamente ‘visões’ do mundo. 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 130, grifos do autor, tradução minha).90 

Nasce, dessa análise, uma primeira resposta ao questionamento a respeito da 

internalização da prática e da função do discurso nesta prática: naturalizar.  

[...] quando diferentes discursos entram em conflito e discursos 
particulares são contestados, o que é contestado é o poder desses 
sistemas semânticos pré-construídos para dar origem a uma visão 
particular do mundo que pode ter o poder performático de manter ou 
reconstruir o mundo à sua imagem. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 130, 
tradução minha).91 

Ausência de conflito representa falta de poder performático. Indica a aquiescência e 

preconiza a manutenção da dominação hegemônica, além de corroborar o problema 

social da escravidão, pois “o domínio e a naturalização de representações particulares 

... é um aspecto significante da hegemonia” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 219, tradução 

minha).92 

A presença da modalização apreciativa (avaliação do conteúdo temático segundo a 

perspectiva de uma determinada instância enunciativa do texto, com base no mundo 

subjetivo), traduz um julgamento mais subjetivo dos fatos enunciados, de acordo com a 

instância que avalia (BRONCKART, 1999). Articula conjuntamente a internalização do 

discurso (seja do autor empírico, seja dos personagens instanciados em seu discurso) 

com outros momentos da prática social. Instituem, aspectos ideológicos captados na 

sua associação com a figura de ação que mobiliza.  

Aqui, o termo ideologia é entendido como “representações de aspectos do mundo que 

podem ser mostrados para contribuir para o estabelecimento, a manutenção e a 

mudança social das relações sociais de poder, dominação e exploração 

(FAIRCLOUGH, 2003, p. 10, tradução minha)93.  

Essa visão “crítica” de ideologia, vista como uma modalidade de poder, 
contrasta com várias visões “descritivas” de ideologia como posições, 
atitudes, crenças, perspectivas etc. de grupos sociais sem referência 

                                                 

90 […] `naturalized preconstructions . . . that are ignored as such and which can function as 
unconscious instruments of construction' (Bourdieu and Wacquant 1992), preconstructed and 
taken for granted `divisions' through which people continuously generate `visions' of the world. 

91 When different discourses come into conflict and particular discourses are contested, what is 
centrally contested is the power of these preconstructed semantic systems to generate particular 
visions of the world which may have the perfomative power to sustain or remake the world in their 
image, so to speak. 

92 […] the dominance and naturalization of particular representations (e.g. of `global' economic 
change) is a significant aspect of hegemony. 

93 […] are representations of aspects of the world, which can be shown to contribute to 
establishing, maintaining and changing social relations of power, domination and exploitation. 
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com as relações de poder e dominação entre esses grupos. 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 10, tradução minha).94 

A modalização apreciativa aparece na maioria dos discursos pesquisados (segmentos 

2, 3, 4, 5 e 7). Em dois deles (2 e 4), em associação com a modalização deôntica. 

Nos segmentos 3 e 8 dos trabalhadores, temos a figura de ação experiência, que incide 

sobre a cristalização pessoal de múltiplas ocorrências do agir vividas e “apreende 

notadamente os componentes estáveis e inevitáveis do agir” (BULEA, 2009, p. 144, 

tradução minha)95. É marcada pelo discurso interativo (conjunção com as coordenadas 

do mundo e implicação em relação ao ato de produção), da ordem do expor, e pela 

narração (disjunção com as coordenadas do mundo e autonomia em relação ao ato de 

produção), da ordem do narrar. 

No tema abordado, Aliciamento (a gente vem da Paraíba pra ver se ganha algum 

dinheiro, chegaram com uma folha desse tamanho lá), ainda que haja uma avaliação 

negativa da experiência (mas chega aqui é meio fraco viu aí num dá pra gente ficar 

trabaiando), e o reconhecimento de que foi enganado (num é igual ao que disseram 

não, o negócio é muito diferente mermo), não há um movimento para deixar o local ou 

investir contra o fato de ter sido aliciado (outros fica trabaiano porque é o jeito que tem). 

Há apenas uma sensação de descontentamento (chega o dia do pagamento e volta 

arrependido). As representações captadas ratificam o aliciamento, internalizado e 

naturalizado. 

No âmbito da prática social, abordam-se os aspectos da situação degradante quanto ao 

risco de doença (tomar banho num riacho que tem ai passado aí capaz de pegar uma 

doença), quanto ao às condições do alojamento (disseram que dava alojamento 

adequado quando chega aqui não tem água pra tomar) e quanto aos maus tratos (tem 

muita gente que dorme sem tomar banho). Percebe-se uma consciência a respeito da 

situação de aliciamento, e um descontentamento (eu to vendo que não tá dando não 

pra mim) e um prenúncio de uma ação para se libertar (eu vou dar baixa na minha 

carteira e vou embora). O uso do futuro no prenúncio da libertação indica, porém, uma 

ação possível, mas não uma certeza. 

Nos segmentos 5 e 7 dos trabalhadores, temos a ação ocorrência, com forte grau de 

contextualização em que o agir é captado através de dimensões particulares e 

específicas apreendidas contíguas à sua textualização. A ação é marcada em 5 pelo 

                                                 

94 This `critical' view of ideology, seeing it as a modality of power, contrasts with various 
`descriptive' views of ideology as positions, attitudes, beliefs, perspectives, etc. of social groups 
without reference to relations of power and domination between such groups. 

95 [...] saisit notamment les constituants stables et incontournables de l’agir […] 
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discurso interativo e em 7 pelos discursos interativo e teórico, da ordem do expor (em 

conjunção com as coordenadas do mundo). 

Os temas abordados, Salário (A gente luta pra fazer o salário) e Medição da cana (eu 

chamei ele pra tirar a média da cana), respectivamente, são correlacionados porque o 

salário é dependente da produção do trabalhador (aí uma tonelada é oito conto). No 

discurso interativo (conjunção em relação ao ato de produção) a voz dos autor empírico 

e personagem (eu, os trabalhadores - a gente) anunciam a insatisfação com o salário 

(Aqui não existe salário, é uma micharia), e uma conscientização da injustiça a que é 

submetido, inclusive com a consciência de ter parte do seu trabalho sendo tomado pelo 

sistema, pela prática social do trabalho escravo (na balança dele é pra botar cem e pra 

botar cento e dez e dez fica com ele).  

Porém, há também um conformismo com a situação (o caba ganha só pra num tá parado 

mermo), uma falta de ação para mudar a situação (tem dia que não ganha nada o caba 

volta pra casa) e uma aceitação da prática (ele mede a gente faz o serviço ele calcula).  

Por outro lado, há um prenúncio de que a situação de injustiça passa a fazer parte da 

consciência do trabalhador (dá vontade de ficar parado de uma vez, eu to achando que 

to trabalhando um tipo quase de graça). 

No âmbito da prática social, os temas abordados são o salário (o salário é por tonelada), 

maus tratos (ele tá obrigando o caba a trabalhar). Novamente, podemos perceber a 

consciência de que há algo errado (aqui não tem salaro certo, eu acho que tá 

completamente errado) e uma assunção de que poderia ser menos ruim (se ele tirasse 

o peso da cana nós ia trabalhar com o certo).  

Além de não aparecer uma proposta de atitude real contra a situação degradante a que 

está submetido (dá vontade de ficar parado), é atribuída ao personagem, feitor, poder 

sobre ele (aí mata gente ... mata a gente na braça). As representações captadas em 

ambos os segmentos corroboram a prática social e comprovam a existência de 

exploração e de uma nuance de consciência da injustiça. A prática é vista como 

inevitável, apenas uma constatação (salário é por tonelada a gente corta uma tonelada 

de cana ganha oito reais). 

A presença da modalização deôntica, cuja avaliação do conteúdo se dá a partir de 

valores, opiniões e regras do mundo social (que é expressa como permissão, proibição, 

desejo e/ou necessidade) pauta o discurso com o uso da voz social, que serve de norteia 

e comprova o que é dito. A presença desses parâmetros sociais nos segmentos 2 e 4 

se dá em associação com a modalização apreciativa.  



Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  
Silvio Luis da Silva  

100 

 

No segmento 2 temos a figura de ação ocorrência, e uma mescla de discurso teórico 

(autonomia em relação ao ato de produção) e discurso interativo (conjunção com as 

coordenadas gerais do mundo), ambos da ordem do expor, que marcam alternância 

entre implicação e desimplicação do falante.   

O tema abordado são as características do trabalho (pra gente começar na cana a gente 

tem que se acordar de quatro, chega duas três horas da tarde, o feitor puxa muito os 

trabalhador, tem dia que dá tem dia que não dá). O segmento anuncia uma 

conscientização mais forte quanto à situação a que se submete autor empírico e 

personagem e já se verifica definições com avaliação negativa (não é mole não é duro 

o trabalho aqui) e aproximação com o conceito social, inclusive com apropriação do 

termo escravidão (o trabalho do do corte da cana é um trabalho escravidado, a gente 

trabalhando como se fosse escravo) e de seu conceito (é muita resenha pra ganhar o 

pão, é prá trabaiá de graça mermo).  

Há, também, a presença do opressor (aí só é melhor para o patrão, a gente faz fica tudo 

para o patrão) e a atribuição de poder a ele (a gente pode tirar aqui .... e acabosse). 

Assim, o discurso do trabalhador, com a junção da modalização deôntica com a 

modalização apreciativa, permite perceber a sua apreensão dos valores sociais, 

marcadamente pela regra de obrigação social (todo trabalho é difícil ne), do necessário 

(a gente pra interar corta noutro canto), da inconformidade com as normas de uso (o 

problema que o feitor puxa muito dos trabalhado) e a constatação da prática no mundo 

geral (melhor para o patrão porque cada dia ele tá subindo e o trabalhador ele tá 

diminuindo). 

No âmbito da prática social, o segmento aborda alimentação (ia sem café pro trabalho, 

minha mãe cozinhava aquela macaxeira dura entrevada), os maus tratos (com as mão 

tudo estourada cheia de calo) e o salário (é muita resenha pra ganhar o pão, tem dia 

que dá a diária tem dia que não dá).  

A associação da modalização deôntica com a modalização apreciativa marca a 

conscientização da prática social como parte da vida do trabalhador. Prenuncia um 

descontentamento mais marcado e uma racionalização das causas (o trabalhador está 

diminuindo porque é a produção). Marca, também, neste segmento, uma relação mais 

contundente entre o tema abordado e a concepção de escravo moderno, já que a ação 

ocorrência, captada em espaços espaço-temporalmente acessíveis ao actante, são 

conexos com a prática social de escravidão vista na sociedade. 

No segmento 4, há a presença da ação ocorrência com a ação canônica, que capta o 

agir como forma de uma construção teórica. Predominantemente da ordem do expor, 
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apresenta alternância entre o discurso teórico e o discurso interativo, com o falante ora 

em relação de implicação, ora em relação de autonomia em relação ao ato de produção, 

mas sempre em relação com as coordenadas do mundo. 

O tema, alimentação, é abordado de forma conjunta à situação de produção. Em linhas 

gerais, a abordagem dada ao tema não difere do visto até o momento, mas destaca-se 

a presença da figura de ação canônica. A presença de operadores lógico-

argumentativos (entonce tem um barraco aí aí o barraco é aí é o mata mata aí, Comida 

azeda porque as vei o sol é quente demai) e implicação do falante (aí a gente come 

diante do sol assim mermo, passei muita fome), estabelece uma relação de como o 

trabalhador se coloca na situação de obrigação em que se encontra (você tem que fazer 

uma feira pra você, não tem lenha pra cozinhar tem que sair cada qual tem que pra fazer 

o seu comer). 

No âmbito da prática social, o discurso suscita alimentação (alimentação aqui é mei 

embassado, a comida é mal coisada), marcas de servidão por dívida (um quilo de açúcar 

por um real e cinquenta isso num é brincadeira), de isolamento geográfico (ir atrás de 

lenha [que indica distância de centro urbano]) e de risco de doença (passei muita fome, 

se o caba não tiver cuidado morre de fome, né suficiente pra quem trabalha muito 

entendeu [indicações claras de falta de alimentação que causa inúmeros problemas de 

saúde]).  

Há, como no segmento 2, a consciência da opressão e da diferença social injusta entre 

o trabalhador e o patrão (a gente trabalha que só aqui ... enquanto o usineiro só lá na 

boemia entendeu tendo de tudo né e gente aqui sofreno). As figuras de ação canônica 

e ocorrência, articuladas com modalização deôntica e apreciativa, implicam a reflexão 

a respeito do mundo e a análise de dados do cotidiano de forma mais consciente, com 

avaliação deôntica do domínio do que é proibido (vai morrer de fome não tem condição), 

mas mantém uma neutralização do trabalhador em diversas passagens (se o caba não 

tiver cuidado morre de fome).  

A presença da modalização pragmática, que proporciona uma avaliação do conteúdo 

temático a partir de uma determinada instância do texto, tem origem no mundo subjetivo 

e apresenta o conteúdo como bom, ruim ou estranho segundo o ponto de vista desta 

instância que avalia. Sua aparição é marcada pelo uso de verbos auxiliares modais, 

ancorados na instância que avalia. Os segmentos analisados detalhadamente não 

apresentaram essa modalização.  

A presença da modalização lógica, que consiste na avaliação do conteúdo temático 

com relação ao seu grau de possibilidade, com base nas suas condições de verdade no 
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mundo objetivo, é marcada por elementos discursivos que indicam a realidade do dito 

segundo a análise do actante. Pode aparecer com marcadores como é possível (que), 

tenho certeza, talvez etc. Como já esclarecemos anteriormente, institui aspectos 

ideológicos captados na sua associação com a figura de ação que a mobiliza. 

Nenhum segmento do documentário Bagaço (2006) apresenta modalização deôntica. 

Os trabalhadores escravizados da cana investigados não fazem uma análise do que 

dizem relacionada às condições de verdade do mundo objetivo. Mergulham na sua 

história, sem promover uma reflexão da sua capacidade de ação contra o status quo.  

[...] Ao entrar no ambiente de trabalho em que a atividade se desenrola, 
ele [o trabalhador] de fato contrai esta história como uma dívida, sem 
querer ou saber; é uma dívida a ser reconhecida e honrada (CLOT, 2014, 
p. 136, tradução e grifo meus).96 

Entendo que isso reforça o processo de naturalização da escravidão e, portanto, da 

aceitação inconsciente das condições (muitas vezes sub-humanas) que lhe são 

impostas pela sua história de vida vivida na e pela prática da escravidão. 

3.2.3.3 Análise estrutural (ordem do discurso) de Tabuleiro de Cana, Xadrez de 

Cativeiro (2006) 

O documentário Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro (2006) é constituído de 17 

segmentos. Os transcritos a seguir, de 1 a 7, representam as das vozes do entorno e 

de 8 a 17 a voz dos trabalhadores. No documentário anterior, apresentei sete análises 

detalhadas das vozes dos trabalhadores. Neste, apresento detalhadamente os 

segmentos de 1 a 5 (vozes do entorno). Os demais são apresentados resumidamente, 

após as análises textuais. 

Os segmentos de 1 a 3 são a fala do Bispo Emérito Pedro Casadáliga, representante 

da CPT e um dos precursores dos movimentos da conscientização e de ações sociais 

a respeito do trabalho escravo. Os segmentos 3 e 4 são de D. Cida, uma representante 

do sindicato dos trabalhadores da cana.  

3.2.3.3.1 Segmento 1: O trabalho 

Pedro Casaldáliga – Bispo emérito  

[1 O trabalho deve ser um trabalho digno, da pessoa. Então qualquer tipo de trabalho 
que não respeita plenamente essa dignidade é trabalho escravo é trabalho (...) Não 
precisa que seja na Amazônia, numa fazenda de gado.] 

No segmento 1, o trabalho, ocorre o discurso teórico, ou seja, há conjunção entre o 

conteúdo temático e as coordenadas do mundo, e autonomia em relação ao sujeito do 

                                                 

96 […] entering into the milieu of work in which the activity unfolds, one indeed contracts this 
history as a debt, without wanting or knowing it; it is a debt to be recognized and honoured. 
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ato de produção. O discurso teórico é marcado pela ausência de unidades que remetem 

aos interactantes e ao espaço-tempo, pela presença de frases declarativas, anáfora 

nominal, organizadores textuais com valor lógico-argumentativo.  

A responsabilidade pelo dizer não é diretamente atribuída a um sujeito, o eu se conclui 

que se trata de uma voz social, inferível a partir do efeito de significação global produzido 

pelo segmento. Essa voz social avalia o conteúdo temático de duas maneiras: através 

da modalização deôntica (o trabalho deve ser digno) e da modalização apreciativa, ou 

seja, a voz social avalia o trabalho no canavial como indigno, associado ao trabalho 

escravo. 

Considerando, a organização discursiva, percebe-se a figura de ação definição. Como 

não há um eixo de referência temporal marcada e agentividade é inexistente, o agir é 

captado como objeto de reflexão, ou seja, o actante capta o trabalho na qualidade de 

suporte e de alvo de uma redefinição. 

3.2.3.3.2 Segmento 2: O gato (aliciador) 

[2 Por essa parte, os gatos, gerenciam essa rede contábil, conta com as pessoas como 
contábil ele conta como os olhos dono de pensão e aí, todo esse mundo (ininteligível) 
sai ganhando.] 

O segmento 2 é também de discurso teórico, ou seja, o conteúdo é exposto de forma 

conjunto às coordenadas do mundo, com autonomia do actante. As marcas linguísticas 

do discurso teórico nesse segmento são os pronomes de terceira pessoa (ele). Há, 

também a presença de referência anafórica (essa rede contábil, esse mundo, alta 

densidade sintagmática, e presença de operadores lógico-argumentativos, como o aí, 

com valor de consequência.  

A voz responsável pelo dizer é a da instância geral, supraordenada. Trata-se da voz do 

expositor, uma voz neutra, como afirma Bronkcart (1999). Quanto à modalização, o 

segmento apresenta apenas a modalização apreciativa, que avalia subjetivamente o 

conteúdo, dada pelo dizer sai ganhando, ao final. 

A figura de ação é definição, ou seja, o agir é captado como uma redefinição, a de gato 

(gerenciam essa rede contábil e são os olhos do dono), o que denota um “exame das 

atitudes sócioprofissionais que se manifestam sob seu olhar.”97 (BULEA, 2009, p. 146). 

3.2.3.3.3 Segmento 2: O enterro do peão (maus tratos) 

[3 Vida de peão ... a verdade era essa. Eu tenho experiência de ter enterrado vários 
peões sem trecho ... sem caixão, sem documento, sem nome inclusive: O Baiano, o 
Chicão, o Preto. Outros peões faziam (ininteligível), dos outros (ininteligível) 

                                                 

97 [...]l’examen des attitudes socio-professionnelles qui se manifestent à son égard [...] 



Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  
Silvio Luis da Silva  

104 

 

acompanhavam e o padre, e a garrafa de pinga (ininteligível) para criar ânimo e coragem 
na hora de enterrar o companheiro e na perspectiva de amanhã ser enterrado eu. Tem 
esse cemitério aqui na avenida do Araguaia, aqui em São Felix, que é para mim como 
o lugar mais sagrado digamos da região. Tenho dito várias vezes que gostaria de ser 
enterrado lá, inclusive no dia em que fui encerrado bispo de manhã eu tinha enterrado 
um peão sem nome. Inclusive os coveiros conversava, discutiam a cabeça para cá a 
cabeça para acolá, (ininteligível) colocavam a cabeça do lado, olhando para as 
fazendas, condenando as fazendas como (ininteligível).] 

No segmento 3, predomina o discurso interativo. O conteúdo temático é apresentado 

conjuntamente às coordenadas do mundo (aqui em São Felix) e o actante é implicado 

(eu tenho experiência). No que diz respeito aos mecanismos enunciativos, é a voz do 

autor empírico a origem do dizer, marcado pelo pronome de primeira pessoa. Essa voz 

realiza modalizações apreciativas, ou seja, julga como ruim, sob o seu próprio ponto de 

vista, as condições de vida (e morte) dos trabalhadores (colocavam a cabeça do lado, 

olhando para as fazendas, condenando as fazendas como), e a morte como libertação, 

simbolizada pelo lugar em que ocorre o sepultamento dos peões (o lugar mais sagrado 

da região).  

A figura de ação é a ocorrência. O agir-referente (a situação genérica do ato de enterrar 

o peão) é fortemente contextualizado e é captado por suas dimensões particulares, os 

fatos que circundam o enterro (sem nome, sem caixão). 

3.2.3.3.4 Segmento 4: O alojamento 

 [4 Os alojamento aqui é muito ridículo, muito quente, sem ventilado, com telha Brasilit 
muito baixa, as redes, os peões ficavam na mesma rede semanas e semanas sem lavá, 
porque eles não têm tempo. É a mesma rede pá fica a safra toda, eu percebi que eles 
ficavam com rede com mau cheiro.]  

No segmento 4, o conteúdo temático é apresentado de forma conjunta às coordenadas 

do mundo (Os alojamento aqui) e com a implicação do sujeito (eu percebi). Trata-se de 

um segmento majoritariamente de discurso interativo. A voz é a do autor empírico, que 

se responsabiliza pelo dizer. No que diz respeito à modalização, encontramos a 

modalização apreciativa, manifestada por expressões como muito quente, mau cheiro, 

e muito ridículo, todas apreciações subjetivas do local. O agir é representado pela figura 

ação ocorrência. O autor empírico mobiliza o seu contexto imediato e capta as 

dimensões específicas do local de trabalho. 

3.2.3.3.5 Segmento 5: Pagamento 

[5 Teve uma vez que passou o pagamento eu saí no alojamento olhando os holerite de 
cada um. O que eu achei que tinha ganhado mais dinheiro, 216 por mês. O de um 
alagoano foi me conta chorano: Dona Cida, coisa eu nunca tinha me acontecido 
aconteceu. Fui ligar pra minha esposa, quer toda vida eu respeitei demais, ela disse que 
eu to gastano dinheiro no cabaré da Confresa porque não tem altura de eu tá gastano 
de eu tá ganhano só isso que eu to ganhano aqui. Ele tinha ganhado só 180 reais.] 
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O segmento 5, discorre sobre o tema pagamento. Mobiliza, de forma predominante, o 

tipo de discurso relato interativo, caracterizado pela disjunção entre conteúdo temático 

e situação de enunciação (teve uma vez), e pela implicação dos actantes (eu saí no 

alojamento, Fui ligar pra minha esposa). O organizador temporal utilizado é indefinido, 

mas marca um acontecimento passado pontual (uma vez que passou o pagamento). 

Com relação aos mecanismos enunciativos, aparecem duas vozes claramente: a voz 

do autor empírico, eu, (O que eu achei que tinha ganhado), e a voz de um personagem 

inserido na narrativa, um trabalhador (um alagoano foi me conta chorano: Dona Cida...), 

a quem é dada voz em um discurso direto (coisa eu nunca tinha me acontecido 

aconteceu). Em seguida, o autor empírico retoma o discurso com o uso do pronome de 

terceira pessoa para se referir ao alagoano (ele tinha ganhado só 180 reais).  

A modalização apreciativa é marcada na voz do personagem e avalia o conteúdo 

temático negativamente (não tem altura de eu tá gastano de eu tá ganhano só isso que 

eu to ganhano aqui), e do autor empírico (tinha ganhado só 180 reais). 

Quanto aos mecanismos enunciativos, tanto a voz do autor empírico (ele tinha ganhado 

só 180 reais), quanto a do personagem instaurado (tá ganhano só isso que eu to 

ganhano aqui).  

Ocorrem duas figuras de ação, no segmento. A ação acontecimento passado, que capta 

de forma retrospectiva um agir singular do autor empírico (sai olhando os holerite de 

cada um), e a ação experiência que capta de forma cristalizada a experiência vivida pelo 

personagem alagoano (coisa eu nunca tinha me acontecido aconteceu).  

Entendo que as análises apresentadas permite-nos perceber como as figuras de ação 

captam o agir humano. Para evitar a repetição exaustiva de procedimentos de análise, 

apresento, a seguir, as análises de todos os segmentos de Tabuleiro de Cana, Xadrez 

de Cativeito.  
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3.2.3.3.6 Resumo de todos os segmentos temáticos de Tabuleiro de Cana, 

Xadrez de Cativeiro (2006) 

Segmentos das vozes do entorno 

Seg
men

to 

 
Tema 

 
Tipo de 

discurso 

 
Vozes 

 
Modalização 

 
Figura de 

ação 

1 
O trabalho Discurso 

teórico 
Social Deôntica e 

apreciativa 
Definição  

2 
O gato 

(aliciador) 
Discurso 
teórico 

Social Apreciativa Definição  

3 
O enterro do 

peão 
Discurso 
interativo 

Autor empírico  Apreciativa Ocorrência 

4 
Alojamento Discurso 

Interativo 
Autor empírico Apreciativa Ocorrência 

5 
Pagamento Relato 

interativo 
Autor empírico 
e personagem 
(o trabalhador) 

Apreciativa Acontecimento 
passado e 
experiência 

6 
Aliciamento Discurso 

interativo 
Autor empírico Pragmática Experiência e 

canônica  

7 
Motivos  Relato 

interativo 
Autor empírico Pragmática Experiência 

Segmentos das vozes dos trabalhadores 

8 
Aliciamento Discurso 

Interativo, 
Relato 

Interativo, 
Narração 

Autor empírico Pragmática Acontecimento 
passado e 
experiência 

9 
Condições de 

trabalho 
Discurso 
Interativo, 
Discurso 
Teórico 

Autor empírico Pragmática Experiência e 
canônica 

10 
Ida a Mato 

Grosso 
Discurso 
interativo 

Autor empírico Pragmática Experiência 

11 
Motivos Discurso 

Interativo 
Autor empírico Pragmática Acontecimento 

passado e 
experiência 

12 
Salário Discurso 

Interativo 
Autor empírico Ausência Experiência 

13 
Forma de 

pagamento 
Discurso 
Interativo 

Autor empírico Ausência Ação 
Experiência 

14 
Alimentação Discurso 

interativo 
Autor empírico Pragmática Ação 

experiência 

15 
Escravidão Relato 

Interativo 
Autor empírico Pragmática Ação 

experiência 

16 
Oportunidades Relato 

Interativo 
Autor empírico Pragmática Canônica 

17 
Expectativas Relato 

Interativo 
Autor empírico Pragmática Canônica 

Figura 11 Resumo de todos os segmentos temáticos de Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro. 
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3.2.3.4 O discurso interacional e textualmente visto pelo do ISD: as vozes do 

entorno e as representações do agir 

Os depoimentos do entorno trazem para a discussão actantes que se relacionam com 

o problema, mas não o sofrem diretamente. Por isso, sua representação do agir indica 

uma visão mais consciente do problema da prática da escravidão, porque a opressão 

não é sentida diretamente, mas “de fora”. Os autores empíricos analisados 

detalhadamente são o bispo da CPT (segmentos 1 a 3) e a representante do sindicato 

dos trabalhadores (segmentos 4 e 5). O primeiro é um notório ativista contra a 

escravidão moderna, o segundo, um representante clássico da oposição à prática da 

escravidão. 

No segmento 1, temos a ação definição, que capta o problema como objeto de reflexão 

e alvo de uma redefinição. A ação é marcada pela presença da voz social e pelo discurso 

teórico, com autonomia em relação ao ato de produção e conjunção com as 

coordenadas do mundo, da ordem do expor. 

O tema bordado é o trabalho, introduzido por uma avaliação feita por modalização 

deôntica, segundo parâmetros sociais (O trabalho deve ser um trabalho digno, da 

pessoa) “‘um fenômeno do mundo’ ... suscetível de o delimitar em relação a outros tipos 

de atividade”98 (BULEA, 1999, 146, grifo da autora, tradução minha). A relação com a 

sociedade e a justiça é marcada pela modalização apreciativa (qualquer tipo de trabalho 

que não respeita plenamente essa dignidade é trabalho escravo). 

No âmbito da prática social, se circunscreve na definição do trabalho escravo e instancia 

um julgamento negativo da prática, com marca forte de indignação ou inconformidade 

(Não precisa que seja na Amazônia). 

No segmento 2, também temos a figura de ação definição, marcada pelo discurso 

teórico. 

O tema abordado é o gato – o aliciador – a quem é atribuído poder (os gatos gerenciam 

essa rede contábil), indiferença ao problema (conta com as pessoas como contábil) e 

ação de vigia (são os olhos do dono). Faz uso da modalização apreciativa (todo esse 

mundo ... sai ganhando) com uma avaliação negativa.  

No âmbito da prática social, se circunscreve na prática de cerceamento de liberdade, 

especialmente no que diz respeito a servidão por dívida (conta com as pessoas como 

contábil) e a vigilância ostensiva (são os olhos do dono), mas também podemos inferir 

                                                 

98 [...] envisagé comme un “phénomène dans le monde” … susceptibles de le circonscrire et de 
le délimiter d’autres sortes d’activité [...] 
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a sua função na prática de retenção de documentos e salário (gerenciam essa rede 

contábil), pois os gatos se ocupam da “organização” e “manutenção” da prática social 

da escravidão. Figuram como representantes da prática, como indivíduos que a 

perpetuam. 

No segmento 3, temos a figura de ação ocorrência, que se dá pela identificação de 

constituintes do agir oriundos de dimensões específicas. O discurso interativo marca a 

implicação com o ato de produção e conjunção com as coordenadas do mundo, mas 

tem uma função de ilustrar uma recorrência, uma generalização do caso específico de 

que trata, tomando-o como corriqueiro, ordinário (ter enterrado vários peões sem trecho 

... sem caixão, sem documento, sem nome inclusive). 

O tema abordado, o enterro do peão, se vale da modalização apreciativa quanto ao 

lugar do sepultamento (lugar mais sagrado da região). Há presença de marcas de 

generalização do fato (eu tenho experiência de ter enterrado vários peões), de 

constatação de descaso (sem caixão, sem documento, sem nome inclusive) e de 

avaliação do medo dos trabalhadores (criar ânimo na hora de enterrar o companheiro e 

na perspectiva de amanhã ser enterrado eu) e da desaprovação dos demais 

personagens que apresenta (os coveiros conversava, discutiam a cabeça pra cá e pra 

acolá, [os coveiros] condenando as fazendas). 

No âmbito da prática social, o segmento denuncia a exposição a situação degradante 

de maus tratos até na hora da morte (enterrado vários peões sem trecho...), e retenção 

de documentos (sem documento, sem nome inclusive), como as razões da morte não 

são explicitadas no trecho, há a possibilidade de ocorrência de outras características, 

como o isolamento geográfico, por exemplo, posto que teria nome se estivesse em 

contato com familiares. 

Os segmentos 4 e 5 apresentam a modalização apreciativa, tanto na voz do autor 

empírico, quanto na voz dos personagens. 

No segmento 4, temos a ação ocorrência marcada pelo discurso interativo. 

O tema tratado são as condições do alojamento, marcada pela modalização apreciativa 

(O alojamento aqui é muito ridículo), que permite-nos perceber a discordância clara 

quanto a situação, enfatizada pela intensificação da descrição que faz do local (muito 

quente, com telha Brasilit muito baixa) e pela percepção da condição degradante 

(ficavam com rede com mau cheiro) e exploração dos trabalhadores (eles não têm 

tempo). 
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No âmbito da prática social, destaca-se demonstração dos itens alojamento (muito 

quente, sem ventilado, com telha Brasilit muito baixa), riscos de doenças e maus tratos 

(a mesma rede pra fica a safra toda ... semanas e semanas sem lavar). 

No segmento 5, que trata do pagamento, temos a figura de ação acontecimento 

passado, que capta o agir em retrospectiva pela sua singularidade, e a ação experiência, 

que apreende a cristalização pessoal de múltiplas escolhas e de suas maneiras de fazer 

que transgredem a singularidade das situações. Ambas as ações são marcadas pelo 

relato interativo, com forte implicação do actante com relação ao ato de produção e 

disjunção com as coordenadas do mundo, da ordem do narrar. 

O tema, o pagamento, é o mesmo abordado pelos trabalhadores, no segmento 5 e 6 

(salário e forma de pagamento), do documentário Bagaço. Reitera, com modalizações 

apreciativas, o que é dito pelos trabalhadores (sai olhando os holerite de cada um. O 

que eu achei que tinha ganhado mais dinheiro, 216 reais). As falas dos personagens 

evocados corroboram a desaprovação (não tem altura eu tá gastando de eu tá ganhano 

só isso que eu ganho aqui). O autor empírico também avalia negativamente o tema (Ele 

tinha ganhado só 180 reais).  

No âmbito da prática social, o segmento foca no salário pago aos trabalhadores da cana 

e apresenta marcas de indignação do actante, autor empírico (tinha ganhado só 180 

reais) e investido do cargo de fiscalizador que se opõe à prática (saí olhando os holerite), 

mesmo que com uma marca de um acontecimento passado pontual (teve uma vez), ela 

é ilustrativa e mostra uma desconfiança de que a prática da escravidão ocorre. A ação 

é representada pela indignação e pela tentativa de preservar os trabalhadores, já que 

ela se reveste do caráter de fiscalizar o salário pago. Dada a sua condição, de trabalhar 

no sindicato, isso prenuncia uma ação real a ser tomada pelo órgão que representa. 

3.2.3.4.1 Figuras de ação dos depoimentos dos envolvidos (entorno)  

 

Os segmentos 1 a 5 do entorno revelam um grau de conscientização maior do que 

aquele visto nos trabalhadores. A conscientização é marcada pela figura de ação 

definição (segmentos 1 e 2), em que temos uma marca de desaprovação da situação 

de escravidão vinda da voz social, ou seja, há uma aproximação maior do conceito de 

cidadania e, por conseguinte, de esclarecimento sobre direitos e deveres. 

A discussão acontece na forma de desaprovação (Então qualquer tipo de trabalho que 

não respeita plenamente essa dignidade é trabalho escravo) com a clara percepção dos 

papéis dos envolvidos para a manutenção da prática e a comparação com outros 
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elementos do mundo (ele [o gato] conta como os olhos dono de pensão). Estes, os 

gatos, representam uma forma de cerceamento da liberdade física e intelectual do 

trabalhador. 

 A figura de ação definição (com marcas de reflexão, seja de suporte, seja de alvo de 

uma redefinição feita pelo actante) revela a representação dos depoimentos do entorno 

como associada à visão vista na legislação, na organização digna da sociedade e 

reconhece a exclusão do trabalhador da cana de açúcar deste cenário. A atividade de 

exploração do trabalhador é uma apresentada como desestruturante da sociedade. 

Os segmentos 2 e 3 apresentam a figura de ação ocorrência (o agir é captado através 

de dimensões particulares e específicas e é apreendida de forma contígua à sua 

textualização), em que os depoimentos do entorno reforçam, com a voz do autor 

empírico, a desaprovação consciente das situações vividas pelos trabalhadores (Os 

alojamento aqui é muito ridículo, ficavam com rede com mau cheiro). Reforçam a 

perspectiva de exclusão já apontada nos segmentos 1 e 2, e ilustram a exclusão com 

provas contundentes desta prática (Eu tenho experiência de ter enterrado vários peões 

sem trecho ... sem caixão, sem documento, sem nome inclusive). 

Os depoimentos fazem um exame crítico da opressão e consciente da organização 

social do trabalho. Indicam a consciência do coletivo e da função de cada um na cadeia 

produtiva. Embora não sofram a escravidão, a conhecem bem e dela tratam como 

agentes que participam como coautores “que conhecem, compreendem e avaliam essa 

situação da mesma maneira” (CLOT, 2006; p. 41). 

A prática social exclui e relega o trabalhador a uma posição inaceitável, visto pela 

presença de modalizações apreciativas (conteúdo temático avaliado segundo o mundo 

subjetivo) que examina as atitudes socioprofissionais que assiste. Criam desapreço ao 

sistema da prática social (Ele tinha ganhado só 180 reais) e sentimento de compaixão 

com os trabalhadores a garrafa de pinga (ininteligível) para criar ânimo e coragem na 

hora de enterrar o companheiro)  

As figuras de ação captam as impressões dos depoimentos do entorno e revelam a 

filiação às concepções de que o trabalho não pode desrespeitar o trabalhador, porque 

o “O trabalho não é uma atividade entre outras. Exerce na vida pessoal uma função 

psicológica específica” (CLOT, 2006, p. 12). 

Revelam que a opressão a que esses escravos modernos são submetidos é uma 

maneira de amputação da sua capacidade de agir e da sua histórica coletiva (CLOT, 

2001, 2006, 2010), de sua representatividade como cidadão. Como as atividades do 

trabalho são dirigidas, as figuras de ação nos mostram a reprovação da prática. Indicam 
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que os agentes do entorno são conscientes da estrutura organizacional das relações 

trabalhistas dignas e não as encontra na prática da escravidão moderna. 

A atividade dirigida participa portanto de três vidas ao mesmo tempo (a 
do objeto, do sujeito e a dos outros), mobilizando o gênero de atividades 
adequado à situação. No entanto, é necessário vê-la como um todo 
singular em que cada um dos elementos tem sempre os dois outros 
como pressupostos. (CLOT, 2006, p.102). 

As representações do agir humano aqui analisadas nos encaminham para a percepção 

de que, no entorno, a observação do objeto do trabalho, do sujeito que o executa, e a 

dos outros, os opressores, compõe uma forma de promover agentividade.  

Vemos, porém, que os trabalhadores não possuem agentividade quando vistos pelos 

agentes do entorno. 

3.2.3.5 Considerações a respeito da utilização do ISD como ferramenta para a 

investigação em ACD: os resultados emergentes dos dados 

Nos itens 3.2.3.1 e 3.2.3.2, demonstrei a utilização das figuras de ação nas análises dos 

segmentos temáticos dos trabalhadores explorados da cana, de Bagaço (2006). Nos 

3.2.3.3 e 3.2.3.4, fiz o mesmo com os segmentos temáticos do entorno, de Tabuleiro de 

Cana, Xadrez de Cativeiro (2006). Com isso, realizei o que preconiza o item 2.3 e 

seguintes da proposta de Fairclough (Figura 4). Nos itens 3.2.3.2.1 e 3.2.4.1 conectei 

as figuras de ação às relações de trabalho, na perspectiva da Clínica da Atividade. 

Reflito, agora, um pouco mais a respeito e conecto ambos os discursos (dos 

trabalhadores e dos representantes dos sujeitos do entorno) a respeito do problema 

social da escravidão moderna na cana de açúcar. O intento é validar a utilização as 

figuras de ação como aparato analítico e defender a aproximação do ISD à ACD. 

O capitalismo é uma organização social em que os modos de produção são fundados 

na divisão da sociedade em duas classes: os proprietários do meio de produção (seja 

de terras, de matéria prima, máquinas ou instrumentos de trabalho) e o chamado 

proletariado que é obrigado a vender sua força de trabalho porque não possui acesso 

direto nem aos meios de produção ou subsistência nem ao capital.  

Entendo ser desnecessário discorrer sobre o sistema capitalista e sobre as condições 

socioculturais que situam o Brasil como país de terceiro mundo ou – como se vê mais 

atualmente – emergente. Entendo isso como de conhecimento de todos, mas situo as 

relações de trabalho como imprescindíveis ao homem e à sociedade, pois entendo o 

“trabalho como um campo essencial para o desenvolvimento do homem” (MACHADO, 

2005, p.157). 
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Interessa-me, porém, salientar o que já descrevi anteriormente: a linguagem é 

mediadora das relações socioculturais e, ao mesmo tempo um bem, um commodity 

cultural. É deste lugar que apresento algumas considerações sobre a relação de poder 

estabelecida entre os opressores (donos do capital financeiro e cultural) e os oprimidos 

(os trabalhadores da cana).  

Proponho, também, reconhecer do Estado entre ambos, como mediador da relação, 

pois a legislação vigente e as ações do Estado para tentar extirpar a relação 

escravagista na sociedade brasileira são reflexo da busca de uma justiça na relação 

trabalhista. De ambas as ações me ocupei anteriormente e me eximo de repetir.  

O Estado não tem poder de lei para criar commodities culturais, ele apenas pode inseri-

los no contexto social, seja por meio da repressão à prática (com a lista suja e as prisões 

eventuais de opressores) seja pela divulgação de conceitos por meio de campanhas 

publicitárias, seja pela própria divulgação da mídia dos resultados das ações99.  

A consolidação de uma prática social como commodity cultural, portanto, demanda 

tempo e, para se construir uma completa negação da cultura escravagista moderna, os 

trabalhadores precisam “comprar esta commodity”. Não é o que vemos consolidado, 

ainda, embora tenhamos algumas nuances de sua presença nas representações do agir 

investigadas. 

Quanto aos segmentos dos trabalhadores, constatamos que, no 1, a figura de ação não 

indica a presença de oposição à prática da escravidão (tenho 26 ano desde os 9 que eu 

corto cana, aí eu continuei a trabalhar até completar 67 anos), algo semelhante se dá 

no 6, que, embora constate a exploração, não a questiona sem questionar (não vê o 

dinheiro, só a conta). 

Os segmentos 2, 3, 4 e 7 apresentam marca de apropriação do commodity cultural de 

“não-escravidão” e da forma que a escravização opera. As representações do agir 

revelam a enganação a que são submetidos com identificação dos culpados (o 

empeleiro da gente trouxe ... a gente faz tudo fica com o patrão, trabalhe de graça pra 

empresa). O commodity é apropriado (tá dando pra mim não) e impulsiona uma 

perspectiva de ação (vou dar baixa na carteira e vou me embora, e morrer de fome não 

tem condição).  

                                                 

99 Nesse sentido, estaca-se que o brasil, criou em 2003, uma comissão nacional, plural e tripartite 
para combater o trabalho escravo que, segundo a OIT, cumpriu 68,4% das metas estipuladas de 
forma total ou parcial. As ações do Estado têm se intensificado e, de 5,8 mil pessoas libertadas 
da situação de escravidão entre 1995 e 1992, passou para 19.927 somente nos anos de 2007 a 
2009. 
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Apenas o segmento 3 indica a identificação clara do trabalhador com a sua situação de 

escravidão (trabalhando como se fosse escravo, é um trabalho escravidado). 

Porém, a prática social de exploração no trabalho é vista sem uma conceituação. AS 

representações indicam a experimentação da realidade e a constatação das condições, 

sem se elevar o tema a uma instância em que se pode argumentar e agir contra ela 

conscientemente. 

Quando às representações do entorno, apenas o segmento 1 marca a presença clara 

da escravidão linguisticamente, com a força de uma definição, de uma conceptualização 

da injustiça em relação ao mundo e com critério de avaliação significativo.  

Os segmentos 2, 3 4 e 5 apresentam forte associação do modus operandi da prática e 

proximidade com o commodity cultural de libertação e igualdade. Essa associação se 

manifesta como repreensão (os gatos gerenciam, são os olhos do dono), como 

necessidade de se vigiar a prática (saí olhando os holerite). Anuncia-se, também, uma 

melhora das condições de trabalho se houver uma ação de refutar (todo esse mundo 

sai ganhando).  

Os itens 3.2.3 e seguintes apresentam o discurso interdiscursiva, linguística e 

semioticamente analisado tanto estrutural e interacional, quanto textualmente (como 

preconizado pela ACD). Essas análises permitem perceber: 

a) a internalização do discurso se dá pela desatenção ou ignorância ao commodity 

cultural vigente na sociedade: o trabalho deve ser um momento da vida que 

proporcione melhora para os outros momentos da vida e, portanto, o homem não 

pode ser sujeito a condições análogas à de escravo e deve lutar pelos seus 

direitos como cidadão.  

Nesse sentido, a falta de conscientização dos direitos trabalhistas e a 

naturalização das condições vividas são marcadamente um empecilho para se 

reconfigurar a consciência do trabalhador e permitir que ele se revolte contra o 

que lhe oprime, haja vista que, em muitos casos, a naturalização da prática foi 

internalizada. 

b) o papel do discurso na prática é buscar inserir no contexto dos oprimidos a 

presença de uma conceptualização a respeito da prática social (a escravidão, 

em nosso caso) e a introdução de um valor diferente ao trabalho, impedindo a 

exploração do trabalhador.  

Nesse sentido, busca-se a inclusão do termo trabalho, como sendo um direito e 

não um dever e, com isso, recomodificá-lo da forma como é entendido pelos 

trabalhadores (como um dever, simplesmente, com limitação e exploração 
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naturalizados), para transformá-lo num commodity revestido de direito e, então, 

trazê-lo da condição de ruim, para bom. 

Assim, uma vez que “a linguagem se torna cada vez mais comodificada [tratada como 

mercadoria] ela passa a ser tratada, trabalhada, de acordo com a lógica da mercadoria” 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 11, tradução minha)100. Tal qual a mercadoria, 

um bem de consumo, o acesso a ela é negado aos trabalhadores. A commodity cultural 

de não-escravidão, de trabalho digno, é negada ao trabalhador da cana em respeito à 

“lógica” do capitalismo.  

Seu acesso ao bem cultural de trabalho como dignidade é representado pelo discurso 

dos sujeitos do entorno do problema, aqueles que vivem literalmente próximos do 

trabalho escravo, sem sofrer do problema (aqui representados pela mulher do sindicato 

e pelo bispo), ou seja, em quantidade tão escassa, insuficiente para ser apreendida, 

como é insuficiente o acesso de muitos trabalhadores no sistema capitalista aos bens 

fundamentais para a vida digna como saúde, educação e, em muitos casos, até 

alimento. 

A commodity cultural é oferecida aos trabalhadores na mesma medida em que lhe são 

oferecidos os bens básicos: o dinheiro para a subsistência (não tem altura ... eu tá 

ganhano só o que ganho aqui), a alimentação (a comida é mal coisada, quando a gente 

vamo come é quase que nada), as condições de trabalho (todo trabalho é difícil né agora 

o corte da cana é o mais pior que tem no Brasil é o corte da cana), a moradia (os 

alojamento aqui e muito ridículo).  

Tanto os discursos dos trabalhadores, quanto os do entorno revelam-nos, de forma 

cruel, que lhes é negada a commodity cultural de não-escravidão, de dignidade no 

trabalho. No trabalho da cana, o valor do trabalho (e do próprio trabalhador real) é 

subfaturado pelos representantes do sistema (é pra botar cento e dez e dez fica com 

ele).  

As análises dos discursos das figuras de ação, que captam o agir humano, nos revelam 

a reafirmação, na voz dos trabalhadores das vozes do entorno, que o valor dos bens 

produzidos pelos trabalhadores e a sua importância na cadeia produtiva é 

completamente ignorada. Os opressores, donos do capital, gozam de seus bens (o 

usineiro tá lá né só boemia entendeu tendo de tudo né). O trabalhador é massacrado (a 

gente aqui sofreno), sem remuneração digna e acesso ao capital (trabalhando um tipo 

                                                 

100 language becomes increasingly commodified - it comes to be treated, worked, according to 
the logic of commodities 
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quase de graça). E ele acha tudo isso natural (comecei a trabalhar com idade de sete 

ano de idade e minha vida é cortar cana e limpar mato). 

 

3.3 Por que a ordem social (ou rede de práticas) precisa do problema? A 

escravidão como um processo da cadeia produtiva para barateamento de custos 

Já tratei neste trabalho do papel desempenhado pela cana de açúcar na história do 

nosso país, mas preciso retomar apenas alguns dados resumidamente para iniciar a 

responder a pergunta feita no título desta seção, o que faço nos próximos parágrafos101. 

A produção de cana cresce no Brasil com o estabelecimento do Proálcool, em 1975, e 

passa de uma produção do patamar dos 100 milhões de toneladas por ano para algo 

em torno de 220 milhões nos anos de 1986/87, um incremento de 110% em dez anos. 

Volta a crescer entre 93/94 em razão das exportações de açúcar. Desde então o 

crescimento arrefece entre 1998 e 2001 em razão de uma crise no setor açucareiro, 

mas volta a crescer a partir de 2003 e atinge a marca estratosférica de 520 milhões de 

toneladas em 2007, motivadas pela produção de veículos flex no país.  

A produção de etanol segue o mesmo percurso. De pouco mais de 15 milhões de metros 

cúbicos, em 2005, a produção em 2014, segundo dados da Agência nacional de 

Petróleo (ANP), ultrapassam os 30.000 de metros cúbicos, como pode-se verificar a 

seguir:  

                                                 

101 Os dados apresentados são fruto de pesquisas em documentos oficiais, jornais, revistas, 
organizações nacionais e internacionais relacionadas à produção, importação e exportação de 
cana e derivados.  
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Figura 12 Produção de álcool no Brasil 2005-2014 em mil m3 (Fonte ANP) 

 

Sabidamente, o país é basicamente rodoviário, com meios de transporte precários, o 

que incita a população à compra de veículos particulares e, como o combustível utilizado 

é composto em grande parte pelo etanol (seja por motores flex – que representam 88% 

da produção nacional, seja pela adição do etanol à gasolina), qualquer alteração no 

valor do etanol tem grande impacto na economia do país como um todo, e familiar, em 

especial. Não obstante, em 16 de março de 2015, a ANP (Agência Nacional do Petróleo) 

anuncia um aumento da porcentagem de etanol na gasolina, que passa dos 25% para 

27%. 

O mercado do etanol, portanto, impulsiona a necessidade de mais produtividade e 

menores custos. Não obstante, a cana, também matéria prima para a produção de 

açúcar, é um item muito importante na economia brasileira. A cada safra, metade da 

produção é destinada a produção de açúcar, metade para a produção de etanol. Como 

os custos de produção não são muito diferentes, atenho-me, para esta discussão ao 

que representa, para a produção de etanol, a força de trabalho que aqui tratamos. 

Observe, a seguir, as projeções para a produção de cana no país, que indicam que o 

problema da escravidão na cana tende a aumentar. 

PRODUÇÃO DE ÁLCOOL NO BRASIL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Figura 13 Projeção de demanda para a produção de cana até 2020 em toneladas 
(Fonte: Plano Decenal de Energia 2020, EPE) 

Com o aumento da necessidade de produção, aumentam as possibilidades de aumento 

do contingente de trabalhadores. A existência dos escravos na cana de açúcar é 

justificada, no âmbito capitalista da prática social, pelo aumento do custo de produção. 

Reconhecer o seu valor e oferecer aos trabalhadores condições dignas de trabalho traria 

um impacto negativo nos custos de produção e consequente aumento de preços. O 

impacto que se teria ao respeitar a ordem social da prática trabalhista honesta e justa, 

poderia “prejudicar” o “desenvolvimento” do setor. Por isso, a rede de práticas que 

constituem a prática social da escravização no trabalho na cana, tende a aumentar. 

No mundo globalizado, o comércio internacional é um fator determinante para o bom 

desempenho de todos os setores da cadeia produtiva. Infelizmente, o cenário 

internacional não favorece o setor. O preço médio do etanol no mercado internacional 

está em queda desde 2008, como podemos verificar a seguir102. 

                                                 

102 Segundo levantamento de custos e rentabilidade agroindustriais para a safra 

2015/2016, elaborados pelo Campo Futuro, projeto da Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com o Programa de Educação Continuada em Economia 
e Gestão de Empresas (Pecege) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), a 
produção sucroenergética é projetada como uma atividade econômica de baixa atratividade em 
relação a investimentos em outros setores da economia brasileira. 
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Figura 14 Evolução das exportações de etanol e preço médio 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

Com uma produtividade que pode chegar a 5 anos, a cana tem a primeira colheita 

chamada de cana planta, a segunda de cana soca e as demais de ressoca. Como a 

produtividade diminui, ao final, a plantação é eliminada. Os custos operacionais se 

dividem nos grupos insumos, maquinário, mão de obra e colheita. O grupo em que se 

encontra maior concentração de trabalhadores escravos na cana é o da colheita, ainda 

feita manualmente em grande parte das lavouras do país. Para ilustrar o reflexo das 

perspectivas a respeito do trabalho na cana, apresento, a seguir, uma ilustração da 

estimativa de custos de produção de cana de açúcar103.  

 

Figura 15 Custos de produção da cana poda e cana soca. Fonte: FAEG, adaptado 

                                                 

103 A ilustração é uma adaptação das informações fornecidas pela Federação das Agricultura e 
Pecuária de Goiás (FAEG), com custos baseados em uma propriedade modelo de fornecedor 
daquele estado. Trata-se de uma base para a discussão em que apresento apenas os dados 
relevantes à proposta. Os dados são de março/2013. Ao longo dos últimos anos, os custos não 
apresentam grandes diferenças nas culturas não irrigada, como a apresentada. Disponível em 
http://sistemafaeg.com.br/, consultado em 29/12/2015. 
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Na cana planta, a colheita ocupa o terceiro lugar nos custos da produção. Representa 

18,9% do custo total. Na cana poda, atinge 58,9% dos custos. Isso indica que qualquer 

baixa dos custos da colheita, pode significar um lucro maior. Escravizar o trabalhador 

na colheita, parece ser a solução encontrada pelos produtores para manterem-se 

competitivos no mercado. 

Mesmo indústrias que “registram seus trabalhadores” fazem vistas grossas à 

escravização do trabalho, “ignoram” a exploração dos trabalhadores da colheita com a 

obrigatoriedade de comprar em mercadinhos patrocinados pelos “terceirizados”, os 

quais os preços das mercadorias é escorchante. Esta prática, é geralmente feita pelos 

empreiteiros, o que não exime a responsabilidade das indústrias, que se mostram 

coniventes. 

É o comprova a representante do sindicato, que, ao verificar os holerites, encontrou um 

ganho máximo de R$ 216,00, quando o salário mínimo em janeiro daquele ano era de 

R$ 300,00. À época, segundo a Lei 11.064/2005, a hora trabalhada no país tinha um 

valor mínimo de R$ 1,36. Mas o trabalhador ganhava R$ 8,00 por tonelada de cana 

cortada. Numa jornada regulamentada de 8 horas diária, este trabalhador deveria cortar 

742 quilos de cana, ou quase 2 toneladas em 3 horas, apenas para respeitar as leis 

nacionais. 

O valor do trabalho, ele mesmo uma commodity, é vendido legalmente no país já a um 

preço irrisório. Em janeiro daquele ano, segundo o DIEESE, deveria corresponder a R$ 

1.496,56, ou seja, 4,99 vezes o valor vigente. O salário do alagoano, que vimos acima 

(180 reais) compraria uma única cesta básica em Brasília (R$ 178,14) ou em São Paulo 

(R$ 177,45).  

Aplicado o valor mínimo legal vigente no país ao valor pago ao alagoano, o custo de 

terceiros (os cortadores, majoritariamente) representaria um acréscimo de 66,7% e de 

incríveis 831,42%, para atingir a recomendação do IBGE. 

Para ficarmos em um único item que a mudança da política da escravidão na cana 

representaria para a população em geral, destaco que 14% do preço da gasolina é 

representado pelo etanol anidro. E questiono: Será que a sociedade estaria disposta a 

pagar este preço? Será que o anúncio da erradicação do trabalho escravo na cana de 

açúcar e o aumento dos combustíveis em razão disso manteria a perspectiva defendida 

pela população em geral?  

Essas perguntas não são perguntas retóricas, são prenúncio de que, mesmo 

inconscientemente, todos são beneficiados pela escravização dos trabalhadores da 

cana. 
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A indústria da cana representa, portanto, uma instituição social da qual todos são 

favorecidos, eu e você – inclusive, e que tem um poder de institucionalizar regras com 

o apoio da população em geral, seja velado como aqueles que questionam o aumento 

do valor do combustível sem pensar na cadeia produtiva, seja explícito, exercido pelas 

forças empresariais que representam o setor e tem como objetivo o lucro, marca do 

novo capitalismo que é  

[...] caracterizado pelo poder crescente de organizações que operam em 
escalas cada vez mais globais sobre os indivíduos. Mas isso implica 
problemas potencialmente arriscados de legitimidade e alienação, como 
se pode ver a partir das reações, às vezes virulentas, das comunidades 
locais a respeito o impacto das políticas impostas por organizações 
sobre elas. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 75-76, tradução minha).104 

Na outra ponta da cadeia produtiva, que começa com o corte da cana, estamos todos 

os brasileiros, todos sentindo inalando o perfume da escravidão e correndo para a casa 

grande, onde defendemos o seufim, sem pôr a mão no bolso, porque também achamos 

que é muita resenha pra ganhar o pão da gente. Sabemos todos que todo trabalho é 

difícil né, mas desconhecemos (ou fingimos desconhecer) que o corte da cana é o mais 

pior que tem no Brasil é o corte da cana. 

Atrevo-me a dizer que somos um produto que exala modalizações deônticas, que 

avaliamos como proibida a escravidão moderna, mas como permitida a manutenção dos 

preços dos combustíveis baixo, um produto de contradições. Avaliamos o mundo que 

nos cerca “como sendo do mundo do direito, da obrigação social e ou da conformidade 

com as normas de uso” (BRONCKART, 1999, p. 331) em que o uso se refere à 

manutenção da prática da escravidão que dizemos ser proibida. Estamos em conjunção 

com as coordenadas do mundo e temos nos vemos autônomos em relação ao ato de 

produção (da cana). Na prática, somos um discurso teórico. 

Se aplicamos em nós, em nosso discurso, uma reflexão sobre o que discutimos, 

reconhecemo-nos como representantes vivos da figura de ação canônica, porque 

compreendemos o (nosso) agir  

[...] sob forma de construção teórica, abstração feita de todo contexto e 
das propriedades do actante que a efetua. Ela se apresenta, seja como 
uma forma prototípica e neutra, comportando a estrutura cronológica 
geral do curso do agir tomado em sua totalidade, seja sob a forma de 
evocação de elementos alvos, dependendo sempre de normas [de uso, 
da prática social da escravidão] em vigor. (BULEA, 2010, p. 141). 

 

                                                 

104 […] characterized by the increasing power of organizations operating at increasingly global 
scales over individuals. But this entails potentially risky problems of legitimacy and alienation, as 
one can see from the sometimes virulent reactions of local communities to the impact upon them 
of policies imposed by organizations. 
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3.4 Seria possível suplantar a escravidão moderna? 

No item anterior, defendi a posição de que a escravidão moderna se encontra enraizada 

na sociedade por diversas razões, especialmente econômicas, e que a população em 

geral, em certa medida, depende dela para manter seu patamar de conforto e, por isso 

(e para isso) precisa fazer ignorar o problema.  

Como “o pesquisador deve assumir toda a complexidade do objeto texto e propor 

análises que deem conta dessa multiplicidade” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 

2010, p. 65), tomei por exemplo de discussão, para não me alongar, o reflexo no bolso 

do cidadão da emancipação da escravidão pelo viés do preço dos combustíveis. Com 

isso institui a prática no plano da realidade objetiva dos sujeitos sociais.  

Marcadamente, no item 3.2 e subitens, explanei sobre as relações do agir humano como 

“o resultado da apropriação pelo organismo humano das propriedades da atividade 

social mediada pela linguagem” (BRONCKART, 1999, p. 42). Também esclareci que o 

discurso institui o seu conteúdo temático por coordenadas referenciais textuais 

endofóricas e exofóricas. Portanto, o discurso seja ele verbal, multimodal ou semiótico 

faz referência ao mundo que retrata e refrata. Passo, então, a enxergar a referenciação 

como elemento constituinte indissociável da linguagem e da representação do mundo, 

da prática social que aborda e das representações do agir humano.  

Assim, a referenciação é entendida como uma atividade discursiva, ou seja, como um 

processo negociado no discurso e que resulta na construção de referentes ou objetos 

de discurso no e pelo próprio discurso. A “noção de referência, nesse sentido, não é a 

tradicionalmente conhecida, ligada ao fato de a linguagem referir o mundo, e, 

consequentemente, à relação de correspondência entre as palavras e as coisas” 

(PINHEIRO, 2012, p. 794), mas uma elaboração gnosiológica a respeito do mundo, 

avaliada pela ação de linguagem. 

O processo pelo qual, no entorno sociocognitivo-discursivo e 
interacional, os referentes se (re)constroem. Trata-se, portanto, de um 
ponto de vista cognitivo-discursivo, e é por isso que se diz que a 
referenciação é um processo em permanente elaboração, que, embora 
opere cognitivamente, é indiciado por pistas linguísticas e completado 
por inferências várias. (CAVALCANTE, PINHEIRO, LINS E LIMA, 2010, 
p. 233-4). 

Naquele momento da análise textual, segui os preceitos de Pinheiro (2012), para quem 

“a análise textual deve considerar também os múltiplos fatores, cognitivos e discursivos, 

que entram na sua constituição e na construção do seu sentido” e recobrei aspectos da 

Linguística Textual: 

[...] concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são 
vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado 
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o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – 
dialogicamente – nele se constroem e por ele são construídos. (KOCH, 
2004, p. 32-33): 

Os frutos dessa proposta foram colhidos e se consubstanciam na percepção da 

existência de dois momentos da prática social distintos, que, ainda que distintos, são 

indissociáveis: a prática social como ação do homem no mundo objetivo, com ações 

cotidianas; e a prática social como agente de linguagem, com reflexões (verbais) a 

respeito do mundo consubstanciadas na sua comunicativa linguageira. 

Da infraestrutura geral, o nível mais profundo dos textos/discursos analisados, emanou 

o funcionamento da representação de mundos discursivos (conjuntos ou disjuntos, 

implicados ou autônomos) em relação à linguagem. Dado já preconizado pelas práticas 

analíticas do ISD. 

Pude perceber, também, que o discurso incorria em uma construção de significados 

reflexo da comunicação dialógica entre os trabalhadores, o discurso do entorno, e as 

instituições sociais textualizadas como a usina, os patrões, os gatos etc. No discurso – 

especialmente dos trabalhadores – percebi uma ressignificação o conceito social de 

trabalho (um direito), revestindo do conceito social de escravidão (uma obrigação). E 

natural ser escravo, ou, no máximo, não há outra opção na vida dos trabalhadores, 

exceto se submeter ao sistema, à prática, porque “é assim”. 

Atribui, esse resultado às práticas sociais do capitalismo, sedimentada na sociedade e 

quase inquestionável para todos os sujeitos sociais. 

[...] a comunicação entre as organizações e os indivíduos é demasiada 
em ambas a hierarquia social (organizações tendem a exercer poder 
sobre os indivíduos) e distância a social (organizações operam em 
escalas nacionais, regionais ou globais passo que os indivíduos ocupam 
locais específicos. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 76, tradução minha).105 

Mas, como analista do discurso, como cidadão, não quero me conformar com o status 

quo. Apresento, então, elementos realizáveis e realizados que poderiam devolver a 

escravidão para o século XIX. Primeiro, por uma análise das ações possíveis na 

realidade objetiva e, segundo, por uma análise das ações de linguagem, dissociadas 

analiticamente, mas imbricadas conceitualmente. 

 

 

                                                 

105 that communication between organizations and individuals is high in both social hierarchy 
(organizations tend to exercise power over individuals) and social distance (organizations operate 
on national, regional or global scales whereas individuals occupy specific locales). 
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3.4.1 O mundo real da prática 

Ao apresentar a escravidão no Brasil, anteriormente, ilustrei as ações reais das 

comunidades nacionais e internacionais a seu respeito. Demonstrei o universo de ações 

praticadas por Governo, OIT, ONG Repórter Brasil etc. na tentativa de erradicar o 

trabalho escravo. Demonstrei que o Brasil é um dos países que mais agem nesse 

sentido. Ilustro, com a figura106 a seguir, alguns dados mais recentes colhidos do projeto 

Escravo nem pensar, da ONG Repórter Brasil, reconhecidamente atuante no assunto.  

 

Figura 16 Escravos libertados entre 2013 2014. Fonte: ONG Repórter Brasil 

A cana, como podemos ver, representa 25% dos mais de 150 mil trabalhadores 

escravos no Brasil, em torno de 38 mil pessoas. Os métodos aplicados nas demais 

formas de escravidão – inclusive nas áreas urbanas – não diferem muito e as razões 

econômicas também não: custo de produção, cenário econômico (tanto nacional, 

quanto internacional), por parte dos opressores. 

Do lado dos oprimidos, dos sujeitos sociais que são obrigados a se submeter às 

condições degradantes, está, basicamente, a ignorância. Trata-se de uma maneira de 

fazer com que o sistema seja mantido, que haja a manutenção do status quo, em que a 

                                                 

106 Disponível em http://www.escravonempensar.org.br/sobre-o-projeto/o-trabalho-escravo-no-
brasil/, consultado em 02/11/2015. 

http://www.escravonempensar.org.br/sobre-o-projeto/o-trabalho-escravo-no-brasil/
http://www.escravonempensar.org.br/sobre-o-projeto/o-trabalho-escravo-no-brasil/


Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  
Silvio Luis da Silva  

124 

 

pobreza se associa à ignorância para por “ordem” na rede de práticas sociais que se 

insere o escravo moderno, com uma proposta de “mitigar certas manifestações 

extremas da diferença social de modo que aquela estrutura possa seguir repousando 

sobre esta diferença.”107 (SIMMEL, 2002, p. 223, tradução minha). 

O trabalhador escravizado é o estereótipo do pobre fadado a uma vida de injustiças. O 

trabalhador escravo se “organiza organicamente dentro do todo, pertence como pobre 

à realidade histórica da sociedade, que vive nele ou sobre ele, e constitui um elemento 

sociológico formal.”108 (SIMMEL, 2002, p. 226). 

Governo, organizações não governamentais e agências internacionais buscam agir 

contra prática escravagista na produção de cana (e nos demais setores, como o têxtil e 

o da construção civil). A população em geral apoia, como ato de linguagem, discursa 

contra toda e qualquer forma de escravidão no mundo contemporâneo. Fala e 

reconfigura, com seu falar, alguns conceitos.  

Na prática, pouco fazem, seja por total desconhecimento, seja por incapacidade de ação 

pessoal, seja por pressão dos resultados econômicos que qualquer alteração no cenário 

possa causar. Exemplo disso dei ao tratar do reflexo do custo da libertação no bolso do 

trabalhador, quando argui da insatisfação – de todos nós – quanto a alta de preços do 

combustível especialmente, mas de outros itens da cesta básica (lembro que o açúcar 

representa 50% da produção oriunda da cana e que faz parte de inúmeros itens de 

consumo cotidiano). 

As ações cotidianas são movimentadas por ações de linguagem e vice-versa. Se 

exercidas por instituições, são revestidas de maior poder e podem agir sobre os 

indivíduos (como já discutido anteriormente). Tomo, como ponto para uma breve 

discussão uma instituição reconhecida pelo organismo social Brasileiro: a Câmara dos 

Deputados, com poder de criar legislação e, por conseguinte, mudar práticas sociais.  

A Câmara dos Deputados, representada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 3842/12, cujo propósito é redefinir o que é o trabalho escravo no país com vistas a 

alterar o Código Penal Brasileiro (Decreto lei 3689/41) e retirar da definição de crime 

que tipifica o trabalho escravo os termos “jornada exaustiva” e “condições degradantes 

de trabalho”.  

                                                 

107 [...] justamente mitigar ciertas manifestaciones extremas de la diferencia social de modo que 
aquella estructura pueda seguir descansando sobre esta diferencia. 

108 [...] ordena organicamente dentro del todo, pertence como pobre a la realidad histórica de la 
sociedad, que vive em él o sobre él, y constituye umelemento sociológico-formal. 
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O próximo passo é analisado pelas comissões Trabalho, de Administração e Serviço 

Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O feito marca um retrocesso109 tanto 

na prática social, quanto na prática de linguagem da escravidão moderna. A luta por 

uma prática recriminatória da escravidão se dá entre a sociedade em geral, que defende 

os direitos dos cidadãos, representada pelos movimentos sociais, e a bancada ruralista, 

que defende os direitos dos agropecuaristas. Ruralistas no poder, cidadãos lutando por 

direitos civis e reconhecimento, trabalhado rural vivendo a escravidão.  

Na prática, a retirada os termos do conceito de escravidão que, por conseguinte regem 

ações efetivas na realidade do mundo social. Trata-se de uma questão de discurso que 

muda a prática social. A bancada ruralista se insurge contra a recriminação e entende 

que o termo escravidão deve ser concebido e entendido apenas quando caracterizado 

por ameaça, coação e violência, ou seja, a repressão passaria a ser feita apenas e tão 

somente quanto provadas uma das (ou duas ou mesmo as três) maneiras de capturar 

cidadãos e transformá-los em escravo.  

No arcabouço semântico de “jornada exaustiva” e “condições degradantes de trabalho”, 

vimos muito neste trabalho. Trabalhadores vivem a acepção dos termos, e ignoram que 

seu discurso a reflete e refrata. Pudemos – ainda que apenas timidamente – perceber 

que escravidão é marcada por temas como salário, origem no trabalho, as condições do 

alojamento, a forma de pagamento, a presença dos gatos etc. 

Para responder à questão se é possível suplantar a prática social da escravidão, uma 

resposta encontro: sim. E ela está em andamento no país, mas corre o risco de morrer 

na praia, ou melhor, morrer nos canaviais com tiros certeiros dados pelos 

representantes do povo: os deputados. 

3.4.2 O universo linguístico da prática 

O processo de representação na e pela linguagem do universo do usuário da língua é 

um processo mediado tanto pela sua própria observação do mundo real, quanto de sua 

apreensão deste mundo na forma de significações representadas linguisticamente pelo 

seu agir no discurso. As figuras de ação são uma forma de acessar essas 

representações. 

                                                 

109 Além desse, há dois projetos semelhantes tramitando no Congresso Nacional para reduzir o 
conceito de trabalho escravo. O projeto de atualização do Código Penal, por sugestão dos 
senadores Blairo Maggi (PR-MT) e Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC), e o projeto que 
regulamenta a emenda 81 (antiga PEC do Trabalho Escravo, que prevê o confisco de 
propriedades em que trabalho escravo for encontrado e sua destinação à reforma agrária ou ao 
uso habitacional urbano), por sugestão do senador Romero Jucá (PMDB-RR). 
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Atualmente, é impossível se ignorar a importância da comunicação midiática. Também 

é impossível negar que a presença do homem comum na mídia é parca, insuficiente. 

Apenas há pouco passou-se a se discutir os efeitos catastróficos trazidos pela 

midiatização da vida, da tentativa dos seres humanos de se adequar aos padrões 

midiáticos110. Assim, o homem comum é excluído: “as mídias raramente os colocam em 

cena, a não ser para inseri-los em catástrofes ou em acontecimentos insólitos, para 

atender à sua finalidade de captação.” (CHARAUDEAU, 2007, p. 144). 

O trabalhador da cana, homem comum, quando aparece na mídia, é apresentado como 

um ser sem ação, que precisa ser resgatado de sua condição de escravo, incapaz de 

agir por si só. Um resgate feito pelas instituições (notadamente o MTE), que são 

representadas como salvadoras. Veja alguns exemplos: 

ONG liberta 2.035 escravos no Sudão (Folha de São Paulo, 09/07/1999, caderno 
Mundo) 

Brasil registra 46 mil trabalhadores libertados em condição de escravos (O globo, 
13/05/2014, na seção de ECONOMIA) 

MTE resgata 1,6 mil trabalhadores em 2014 (portal Canal Rural, 13/05/2015) 

 Peruanos são libertados de trabalho escravo em São Paulo (Portal R7, 
02/11/2015,  

Libertados em condição de escravos estão mais velhos e escolarizados (Portal 
G1, 11/06/2015) 

Mais de 300 cortadores de cana são flagrados em situação de escravidão na 

Bahia (Portal R7, 30/10/2015) 

A escravidão hoje é mais cruel do que a dos negros africanos', diz fiscal (Notícias 
Uol, 27/06/2015) 

Alguns casos registram absurdos de desrespeito dos processos de significação 

representados na estrutura linguística, como o exemplo a seguir  

Cortadores de cana atuavam como “escravos modernos” na Bahia (portal Aratu, 

01/11/2015) 

ou, ainda, parecem abrir vagas exclusivas no mercado de trabalho forma para os grupos 

oprimidos: pré-requisito para ter o emprego 

Obras de infraestrutura abrem vagas para "ex-escravos" (folha de São Paulo, 

08/03/2014, caderno Mercado) 

                                                 

110 Exemplos disso se vê claramente na ditadura da beleza que institui a mulher magra e o 
homem “bombado” como os únicos representantes de todo o universo diverso de corpos que 
habitam o mundo. 



Figuras de ação e representações do agir humano na ACD  
Silvio Luis da Silva  

127 

 

Todas essas ações são ações de linguagem que, por premissa, interiorizam práticas 

sociais, e circulam no nosso universo discursivo como a voz social, revestida de 

conceitos de base legal, como a legislação trabalhista, que busca imprimir justiça nas 

relações de trabalho. Reproduzem outros tantos discursos que acaba-se por perder a 

percepção de sua influência para a manutenção das práticas de linguagem (formas 

básicas do desenvolvimento do homem em relação com os conhecimentos, saberes e 

desenvolvimento de competências que são relacionadas com o agir e fazer humanos), 

refletidas nas figuras de ação. As práticas linguageiras não são a única fonte de agir, 

mas contribuem para as mudanças sociais que se vê ao longo da História. 

Algumas ações de linguagem já buscam – como reflexo da mudança – trazer aos olhos 

da sociedade em geral o cotidiano daqueles que trabalham na cana longe de seus olhos. 

Inclui-se nessas ações o documentário, as campanhas educativas, a legislação, a 

divulgação da lista suja e até mesmo as conversas cotidianas que buscam revestir o 

trabalho de justiça e se insurgem contra a exploração, mesmo que isso pese no bolso. 

Especificamente na busca de fomentar esse reconhecimento da sociedade quanto ao 

problema, é preciso que se circunscreva na prática social dos grupos não explorados o 

universo dos explorados. É preciso trazer para perto de nós os escravos que subsistem 

com macaxeira dura e falta de água, sem poder tomar banho e dormindo em redes sem 

lavar. Precisamos vê-los por inteiro. 

A busca dessa inserção no nosso cotidiano (não para se banalizar o problema como 

vimos acontecer com a violência), a presentificação do escravo e de suas mazelas, deve 

passar pela multimodalidade, pelos processos semióticos de se enxergar o mundo, para 

causar uma ação efetiva em todos nós, como se viu em todo o mundo com a divulgação 

do menino sírio morto111, encontrado em praia turca, que simboliza a maior tragédia 

mundial após a segunda grande guerra: a crise migratória de 2015. 

Algumas ações efetivas buscam trazer esses escravos para perto de nós, nos impactar 

e fazer refletir e agir (não apenas discursivamente) a respeito do problema. São 

atividades de texto e de linguagem de ativistas, representantes de organizações sociais 

de proteção, etc. São atividades que começam a ecoar e a sussurrar em nossos ouvidos 

                                                 

111 A imagem de uma criança morta afogada, encontrada morta numa praia de Bodrum, na 
Turquia, em 2015, tornou-se central nas discussões sobre e emigração europeia, especialmente 
aqueles oriundos da Síria. A crise emigratória causou inúmeras mortes. Dados preliminares 
apontam que, no ano, 220 mil chegaram à Grécia e quase 115 mil, à Itália. Mais de 2 mil 
chegaram à Espanha e uma centena a Malta. O número no decorrer de 2015 supera o total de 
2014, quando 219 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo. 
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“você também é culpado”. Ilustro essas ações com duas campanhas (da CPT e do MTE) 

nesse sentido: 

 

Figura 17Campanha de 2013, da Comissão Pastoral da Terra. 

 

 

Figura 18 Campanha 2014 do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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E circunscrevo este trabalho na perspectiva de trazer para perto de todos nós, o que já 

está perto de mim. Defendo, como Pinheiro (2012), que a análise textual deve 

considerar também os múltiplos fatores, cognitivos e discursivos, que entram na sua 

constituição e na construção do seu sentido, ao que acresço: a análise textual é um 

momento da análise do discurso que, por sua vez, é um momento da prática social, da 

qual nós (seres humanos inteiros – inclusive como ser de linguagem) somos apenas um 

momento (FAIRCLOUGH, 2001, 2003, 2006; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH 1999). 

3.5 Uma reflexão crítica a respeito da análise do problema da escravidão moderna 

A proposta analítica da ACD preconiza que o próprio analista reflita de onde vem, como 

ele próprio se encontra posicionado e, a partir da explanação consciente de seu lugar 

frente à prática social, busque trazer à consciência (sua e dos demais) o problema.  

Fairclough (2006) defende a necessidade de se estabelecer uma distinção entre os 

processos reais de globalização e os discursos da globalização. Tomo-lhe emprestadas 

as palavras para associá-las ao processo real de escravidão moderna e o discurso 

(contra) ela.  

Eu posso parecer estar dizendo duas coisas contraditórias: nós 
precisamos fazer uma distinção entre processos reais e discurso – mas 
não podemos efetivamente separá-los. Na verdade, a minha posição é 
que (a) há processos reais (por exemplo, os econômicos de 
globalização, independentemente das pessoas reconhece-las ou não, e 
como essas pessoas as representam; (b) mas, à medida que 
começamos a refletir a respeito desses processos reais, nós temos de 
representá-los, e a maneira como nós os representamos inevitavelmente 
se baseia em certos discursos em vez de outros. (FAIRCLOUGH, 2006, 
p. 4, tradução minha).112 

Há processos de escravização, independentemente das pessoas conhecê-los ou não. 

Desta maneira, consciente da inexistência de “algo como análise ‘objetiva’ de um texto, 

se por isso entendemos uma análise que simplesmente descreve o que está ‘lá’ no texto 

sem ser ‘tendenciosa’ pela ‘subjetividade’ do analista” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 14-15, 

tradução minha)113, retomo alguns pontos que entendo importantes. 

O papel da divulgação das ações, feitas parcialmente pela mídia permite que um 

commodity cultural seja criado e ganhe valor na sociedade. O documentário pode ser 

                                                 

112 So I would seem to be saying two contradictory things: we need to make the distinction 
between actual processes and discourses—but we can’t actually separate them. Actually my 
position is rather that (a) there are real processes of (e.g. economic) globalization, independently 
of whether people recognize them or not, and of how they represent them; (b) but as soon as we 
begin to reflect upon and discuss these real processes, we have to represent them, and the ways 
in which we represent them inevitably draw upon certain discourses rather than others. 

113 There is no such thing as an `objective' analysis of a text, if by that we mean an analysis which 
simply describes what is ̀ there' in the text without being ̀ biased' by the ̀ subjectivity' of the analyst. 
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entendido como um produto da produção cultural em veículo midiático (o documentário, 

per se) e, portanto, promotor de commodities culturais. A grande mídia também exerce 

esse papel.  

[...] a influência dos meios de comunicação de massa sobre crenças, 
práticas, valores, atitudes e identidades, com a condição de que a 
experiência social das pessoas é agora uma complexa combinação de 
experiência sem mediação (através da interação direta e do intercâmbio 
com outras pessoas) e experiência mediada. (FAIRCLOUGH, 2006, p. 
84, tradução minha).114 

Resultados da comodificação da escravidão moderna pelos processos discursivos no 

setor da cana de açúcar podem ser sentidos pelas ações sociais. Nos últimos anos, o 

MTE priorizou as fiscalizações da escravidão na cana de açúcar, especialmente na 

colheita. Segundo a ONG Repórter Brasil, de 2003 a 2013, 10.709 trabalhadores da 

cana foram resgatados.  

Toda comunicação humana externaliza o processo gnosiológico de construção de 

sentido e representa o agir humano. Um agir representado que, para ser compreendido, 

precisa tanto da reflexão quanto da verbalização. O sujeito social interioriza as práticas 

sociais por meio do exercício do discurso. Por isso, a utilização das figuras de ação 

como ponto de partida para a análise das práticas é um ponto nevrálgico para a 

compreensão da internalização das práticas sociais. 

[...] o trabalho discursivo do qual as figuras de ação constituem a marca, 
parece constituir uma condição para a apropriação dos elementos do 
debate social, ela mesma, condição de uma interiorização levando ao 
enriquecimento e à reestruturação das próprias representações. 
(BRONCKART; FRAGA LEURQUIN, 2010, prefácio). 

Na análise aqui feita, a apresentação do problema social como afetando 0,5% cento dos 

220 milhões de brasileiros preconiza a necessidade de ações concretas para a sua 

erradicação. A visão da relação que o país tem com a cana de açúcar e a sua tradição 

escravocrata marca a internalização da prática social do ponto de vista histórico, por um 

lado, e do ponto de vista econômico, por outro. Por sermos como a grande maioria dos 

países, capitalista, a mera menção do impacto econômico da cana anuncia a dimensão 

                                                 

114 depends upon the influence of the mass media on beliefs, practices, values, attitudes and 
identities, with the proviso that people’s social experience is now a complex combination of 
unmediated experience (through direct interaction and exchange with other people) and mediated 
experience 
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que a prática da escravidão toma e insta o seu papel 

como auxiliar do processo de promoção do país. O 

barateamento da produção produz avanço 

econômico. 

Esses elementos são constatáveis na realidade, e o 

avanço do país, que inclusive recebe o selo de 

emergente e representa a oitava maior economia do 

mundo, são dados inegáveis. No cenário mundial, o 

mero avanço numérico da economia não é suficiente 

para elevar o valor do país como um todo. É preciso 

que se tenham políticas públicas e de 

trabalho que reconheçam o 

trabalhador como cidadão e lhe 

permita exercer o seu papel como tal, 

que lhe permita agir como tal. 

Maior fiscalização, somada às pressões da mídia, dos sindicatos e de compradores 

internacionais contribuíram para a adequação das usinas às regras trabalhistas e 

reduziram a prática da escravidão na cana. A transformação da prática só é dada com 

a divulgação das condições reais da prática a qual se quer ver modificada (figura 19) e 

de práticas de oposição e de resultados (figura 20), que ilustram a prática da 

escravização na cana e os resultados das ações das práticas de oposição. 

Ações governamentais e de parte da sociedade são efetivamente feitas. O commodity 

cultural escravidão tem seu valor de 

mercado nas taxas mais baixas 

possível: é moeda desvalorizada, é mercadoria estragada, é produto encalhado nas 

prateleiras. Porém, o discurso dos oprimidos é silenciado pelo sistema e a cidadania, 

commodity mais valorizado nas sociedades desenvolvidas, é a eles negado na prática, 

que se reconfigura.  

Figura 19 Condições do trabalhador. 
Fonte: ONG Repórter Brasil 

Figura 20. Resultados de ações contra a prática. Fonte: ONG 
Repórter Brasil. 
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A mecanização da colheita, por exemplo, é um avanço tecnológico inevitável, tido como 

mola propulsora do fim da escravidão na cana de açúcar, pois cada máquina substitui 

de 80 a 100 pessoas. Com a sua chegada, os trabalhadores deveriam encontrar outras 

ocupações. Infelizmente, foram obrigados a competir com as máquinas e, de uma média 

de 8 ton./dia em 1980, a produção dos trabalhadores passou para 12 ton./dia 

atualmente. 

Além disso, em 2011 o MTE registrou o primeiro caso de trabalho escravo em lavouras 

mecanizadas. O caso ocorreu em na Fazenda Santa Laura, em Goiatuba-GO, que 

fornece para a Usina Bom Sucesso, do grupo norte-americano Vital Renewable Energy 

Company (VREC). Operadores de colheitadeiras e motoristas de caminhões e tratores 

estavam entre os 39 resgatados no local.115 

O ISD tem um vasto histórico de utilização para compreender as ações humanas no 

trabalho, no Brasil - especialmente na área da Educação, e possui um quadro teórico 

que entende as condutas humanas como “ações situadas cujas propriedades estruturais 

e funcionais são, antes de mais nada, um produto da socialização” (BRONCKART, 

1997, p.13). Defende que “a ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo 

humano, das propriedades da atividade social mediada pela linguagem” (Idem, p.42). A 

ação é definida “no nível sociológico, como uma porção da atividade de linguagem do 

grupo” (Ibidem, p. 101). 

Por esta razão, decidi investigar o problema a partir das premissas do ISD, em especial 

as figuras de ação propostas por Bulea (2010), com foco na produção discursiva dos 

representantes do grupo oprimido pela prática social, o que se reflete nas análises vistas 

no item 2 e subitens, segundo a proposta de Fairclough. 

As análises revelaram como as figuras de ação prenunciam as internalizações dos 

actantes, dos sujeitos sociais, nas formas com que seu discurso se desenvolve e 

externaliza a sedimentação da prática social de escravização com a sua naturalização, 

com a aquiescência à prática da escravidão, algumas vezes, com a incapacidade de 

sequer enxergar algo diferente do que se tem na vida.  

O poder de agir tem a ver com a capacidade de o sujeito aumentar 
a amplitude de sua ação no trabalho, colocando em sua atividade 
elementos de sua própria subjetividade, demonstrando domínio e 
controle sobre instrumentos e ferramentas, e conseguindo 
responder à atividade do outro para conseguir realizar a sua 
própria. O poder de agir está intimamente ligado à concepção de 
sujeito que vimos há pouco: sujeito de ação, capaz de sentir-se 

                                                 

115 Dados fornecidos pela ONG Repórter Brasil. 
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responsável pelos próprios atos e pela existência das coisas. 
(BENDASSOLLI, 2011, p.85-86). 

As condições de trabalho e a exclusão dos trabalhadores da categoria de cidadão é 

tematizada pela observação do mundo objetivo, pela constatação de experiências 

vividas. Os discursos dos trabalhadores oferecem pouca reflexão, ainda que avalie a 

prática negativamente, não se insurge contra ela. 

Nos discursos, predominam figuras de ação ocorrência, com forte grau de 

contextualização dos espaços acessíveis aos actantes. Demonstram, portanto, um 

horizonte limitado e uma falta de perspectiva. Mesmo nos momentos em que o discurso 

marca indignação, esta é apenas um sentimento, que não provoca uma ação efetiva. O 

mundo é visto pela ótica da experiência empírica, sem reflexão. 

Mais importante, a análise dos discursos nos permitem dizer que não há internalização 

dos direitos, não há internalização do seu papel de cidadão, mas apenas a 

internalização das obrigações que tem com o mundo: trabalhar, e só. 

Na sequência, ao se verificar como a prática social beneficia os demais, entendemos os 

porquês da existência do trabalho forçado, em condições muitas vezes sub-humanas: o 

discurso da cidadania, o commodity cidadão, não é para todos, porque é preciso que 

haja não-cidadãos para que os cidadãos continuem a ocupar este espaço. São esses 

cidadãos todos que corroboram a prática ao reclamarem, por exemplo, do aumento do 

preço do combustível. Reclamam em favor da escravidão, e muitos não tem sequer 

consciência de sua parcela de culpa na desgraça alheia, na desumanização do 

trabalhador pela negação do seu direito de receber por seu trabalho uma remuneração 

digna.  

O discurso dos trabalhadores (e do entorno) mostram uma intenção (querer-fazer), mas 

constatam uma incapacidade de ação (não poder-fazer). São as figuras de ação 

captando a incapacidade do oprimido, por um lado, e uma capacidade (poder-fazer) e 

uma falta de intenção (não querer-fazer) dos demais. 

Esta é uma prática, cuja mudança está em curso. Do ponto de vista prático, a legislação 

e a aplicação da lei, com a fiscalização sendo intensificada, com a libertação de 

escravos sendo crescente no país e o Brasil aparecendo como um dos grandes 

exemplos da prática da tentativa da erradicação do trabalho escravo.  
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Triste saber, porém, que escravos libertados voltam a ser escravizados pelo país afora. 

É a história se repetindo. Se, no longínquo período da escravidão legal, os escravos 

eram capturados pela força116, hoje são capturados pela ignorância. 

O chicote de ontem transformou-se em caneta. Senhores de engenho passaram a 

ocupar o Congresso, e a ordenar chicotadas discursivas no conceito de cidadania. 

Tiraram de cena a mordaça da boca dos trabalhadores. Substituíram-na pelo véu da 

ignorância. Acabaram com a senzala. Criaram os alojamentos. A mecanização das 

lavouras de cana aponta para uma possível solução, mas a prática da escravidão se 

reconfigura e cria novos modelos de escravo. Na lavoura de cana mecanizada, os novos 

escravos operam colheitadeiras e dirigem tratores e caminhões. 

Na voz de um trabalhador da cana: diz que é bom de ganho, cabra ganha mil conto, 

outro ganha mil e tanto, né? Mil conto hoje em dia, pode dizer que quem ganha é o que? 

Um cabra bonito e alto né? Você é um analfabeto, num sabe nem seque um ó, só porque 

senta em cima do ó. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116 Embora até há poucos anos, apenas casos de reescravização no séc. XIX eram conhecidos, 
mas hoje sabe-se a prática ocorria desde o séc. XVIII. Para reescravizar, senhore contratavam 
capitães do mato para capturar escravos libertos. 
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Considerações finais 

Neste trabalho, apresentei uma proposta de análise linguística orientada pelas 

perspectivas metodológicas do ISD como alternativa para as análises do discurso em 

ACD. Tomei as entrevistas dos escravos modernos da cana de açúcar dos 

documentários Bagaço (2006) e Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro (2006) como o 

aparato discursivo para subsidiar a análise pautada especialmente nas figuras de ação 

propostas por Bulea (2010). 

Iniciei a discussão com a defesa da perspectiva bakhtiniana de que as esferas da 

atividade humana são relacionadas diretamente com o uso linguístico e estabelecem 

intrinsecamente uma relação entre a linguagem e a ação humana, em que o texto é tido 

como uma unidade global de interação e comunicação e pode ser definido como uma 

unidade de ação de linguagem. Defendi que ACD e ISD são teorias partidárias de uma 

abordagem linguística que não se pauta pela microanálise textual, mas pela análise da 

organização do texto como discurso.  

Esclareci que o discurso é um momento da prática social e que a análise do discurso da 

prática social poderia revelar as representações do agir humano e permitir compreender 

como as relações sociais e discursivas se consubstanciam na prática linguageira, 

compondo idiossincrática e dialeticamente a prática social, da qual o discurso é, 

simultaneamente, representante e representado. 

Optei pelo gênero documentário, composto por entrevistas abertas, em que os 

trabalhadores explorados expressassem as representações de si e de seu trabalho, 

como discurso representante da prática social da escravidão moderna. Argumentei que 

o analista crítico do discurso tem a responsabilidade social de auxiliar a difusão da 

linguagem como (re)produtora das práticas sociais e desvelar as relações discursivas 

com que se dão a manutenção e a mudança das relações sociais hegemônicas (e 

assimétricas) de poder. E esclareci, analiticamente, a posição central do trabalho na 

estrutura social e na vida dos sujeitos. 

“[...] um dos maiores gêneros da vida social em seu conjunto, um gênero 
de situação do qual uma sociedade dificilmente pode abstrair-se sem 
comprometer sua perenidade; e do qual um sujeito pode dificilmente 
afastar-se sem perder o sentimento de utilidade social a ele vinculado.” 
(CLOT, 2006, p. 69). 

Defendi, inicialmente, uma abordagem analítica pelo discurso como alternativa às 

análises do discurso. Apontei a possibilidade de que uma análise do discurso pode 

aproximar da estrutura o olhar do analista, aprisioná-lo nela e limitar seu campo de 

observação, centralizando sua análise em aspectos da materialidade discursiva. A 
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análise pelo discurso, por sua vez, toma o discurso como ponto de partida para 

investigar a produção de sentido materializada e as representações do agir humano. A 

materialidade discursiva é apenas um dos momentos da análise e a sua organização 

estrutural e filiação a normatizações linguísticas é um dos aspectos secundários. 

O discurso é moldado pela representação do agir humano, uma agentividade do sujeito 

moldada (mas não limitada) pela estrutura e pela prática, e (re)produtor da commodity 

cultural. Há “dois ‘poderes’ causais que moldam os textos: de um lado as estruturas 

sociais e as práticas sociais, de outro, os agentes sociais, as pessoas envolvidas nos 

eventos sociais”117. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 22, tradução minha, grifo do autor).  

As representações são marcadas pelas vozes de actante, agente ou ator. São 

reconfigurações da commodity cultural. A segmentação do discurso dos documentários, 

tomados aqui como representativos da classe dos trabalhadores da cana, mostrou-se 

útil para uma análise pelo discurso. Reunidas em torno de temas, a maioria das vozes 

relevam um agir contido pelos poderes imanentes da estrutura social.  

As representações do agir dessas vozes reiteram a ordem do discurso, o aspecto 

discursivo e semiótico da ordem social de que trata Fairclough, e mostraram que “o 

sofrimento no trabalho é causado, principalmente, pela amputação do poder de agir do 

sujeito, e não pela incapacidade deste último de fazer face às exigências da organização 

do trabalho” (BENDASSOLLI, 2011, p. 69).  

A ausência de figuras de ação definição, que marcam reflexão, seja de suporte, seja de 

alvo de uma redefinição feita pelo actante (BULEA, 2010), e a presença marcante da 

figura de ação ocorrência, com forte grau de contextualização, reitera a perspectiva de 

opressão e cerceamento intelectual dos trabalhadores explorados. A presença 

constante de modalizações apreciativas, que fazem avaliações subjetivas também 

corroboram esta visão. 

Na perspectiva de Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 143, tradução minha) “[...] ‘nós’ 

(‘eu’ e ‘você’) não somos apenas criadores do texto, mas, ‘nós’ somos criados por ele 

... LSF não permite que o analista do discurso faça justiça a isso, ela impulsiona o 

analista para o lado da semiótica e da língua [ou linguagem] em particular”.118 

                                                 

117 […] distinguish two causal `powers' which shape texts: on the one hand, social structures and 
social practices; on the other hand, social agents, the people involved in social event.  

118  […] ‘we’ (‘you’ and ‘me’) are not only creators of the text, ‘we’ are also created by it … SFL 
dos not allow the analyst to do it justice, it pushes the analyst to the side of  semiotic and language 
in particular. 
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É por isso que nós (eu e os autores) “achamos importante estruturar as análises do 

discurso em uma análise da prática social concebida como uma articulação de diversos 

momentos” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 143, tradução minha)119.  

O texto, na ótica do ISD é, per se, uma articulação de diversos momentos: a 

infraestrutura (plano geral/global do texto, tipos de discurso e sequências), os 

mecanismos de textualização (conexão, coesão nominal e coesão verbal) e os 

mecanismos de responsabilidade enunciativa (as modalizações e as vozes presentes). 

Na produção textual/discursiva, todos os momentos são indissociáveis, e nenhum deles 

reduz o outro ou é reduzido por ele. 

Com a inserção das figuras de ação, que visam a analisar a influência do agir na 

dimensão linguística dos discursos e nas modalidades de laboração as representações 

do agir (BULEA, 2010), completa-se o quadro que permite olhar para o texto como um 

exercício de diversos momentos da prática social articuladas em torno de um projeto de 

dizer, de representar e de agir. 

A análise pelo discurso precisa dar conta do aparato sociocultural que subsidia a 

produção discursiva e promover a conscientização de que o discurso vai além da mera 

produção de sentido. Tem por função precípua “tentar compreender como os membros 

das comunidades sociais produzem seus mundos 'ordenados' ou 'explicáveis'” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 101, grifos do autor) no e pelo discurso. 

Bronkart (1999) defende que a compreensão do contexto de produção, tanto no nível 

mais geral, de um contexto amplo, sócio-historicamente constituído, quanto no nível da 

ação de linguagem, é imprescindível para se pensar uma análise sociointeracionista do 

discurso, pois “as práticas dos membros são moldadas, de forma inconsciente, por 

estruturas sociais, relações de poder e pela natureza da prática social em que estão 

envolvidos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

É importante atentar para o contexto físico que deu origem ao texto, mas sobretudo ao 

contexto sociossubjetivo e compreender (a) o local social de onde fala/escreve o 

enunciador, (b) para qual destinatário o texto foi provavelmente produzido, (c) em qual 

local social ele foi produzido, e (d) que efeitos o enunciador queria produzir no 

destinatário. Além disso, o contexto deve ser analisado desde o contexto mais amplo, 

sócio-histórico, até o contexto mais imediato, da ação de linguagem. 

                                                 

119  […]think it is important to frame analysis of discourse whithin analysis of social practice 
conceived as articulations of diverse moments [...] 
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A linguagem, um processo “absolutamente central ou decisivo para a ciência do 

humano” (BRONCKART, 2006a, p. 10) é pré-construída e, por isso, as raízes do dizer 

não são locais, mas de um contexto amplo de processos sócio-históricos. Assim, na 

seção 3.1, estabeleci as relações anteriores à produção discursiva da prática da 

escravidão moderna, na 3.2 identifiquei a rede de práticas sociais em que se insere. 

A escravidão, como uma prática social de origem desconhecida, serve como suporte 

para se discutir as relações trabalhistas que constituem o agir do sujeito social oprimido 

atualmente pelas relações de trabalho. Situa-se numa rede de práticas de ação 

linguística imputada aos sujeitos “por um motivo e com uma intenção, situada em formas 

sociais identificáveis” (BRONKART, 1999, p. 13). 

Ancorado nas perspectivas organizacionais da prática social do trabalho, “o trabalhador 

é um membro de um grupo homogêneo coparticipante de todo o processo trabalhista, 

grupo este que é entendido como protagonista de toda a cadeia” (CLOT, 2006, 2010). 

Vimos, porém, com as análises das representações do agir que esse protagonismo 

esperado no mundo capitalista é negado, usurpado da perspectiva dos trabalhadores 

da cana analisados. 

Os efeitos da prática da escravidão moderna foram analisados em diversos segmentos 

temáticos. No segmento 2 dos trabalhadores (item 3.2.3.1.2, características do 

trabalho), por exemplo, os trabalhadores fazem uso da modalização deôntica para 

identificar seu trabalho como uma obrigação. Há uma orientação social refletida na sua 

representação do agir que o impele a trabaiá de graça mermo. Na mesma perspectiva, 

seu uso da modalização apreciativa permite que perceba que o trabalho na cana de 

açúcar é muita resenha, um trabalho puxado, o mais pior que tem. A figura ação 

ocorrência capta a reação do trabalhador e permite enxergar que ele não se desvincula 

dos múltiplos eixos locais que condicionam a sua visão de si e de seu agir e sucumbe à 

prática da escravidão que o impede de agir no mundo.  

O poder de agir está intimamente ligado à concepção de sujeito que 
vimos há pouco: sujeito de ação, capaz de sentir-se responsável pelos 
próprios atos e pela existência das coisas. (BENDASSOLLI, 2011, p.85-
86). 

Na maneira como se organiza a cadeia produtiva da cana de açúcar, o trabalhador das 

lavouras é aquele que efetivamente tira da terra a matéria prima que produz a riqueza 

do setor e que eleva o Brasil no cenário econômico internacional. As análises mostram 

que ele faz o trabalho, mas não age ou se instancia como ator social. As figuras de ação 

apontam para uma representação de si e dos outros trabalhadores como desmerecedor 

da dignidade no trabalho e incapaz de mudar a sua situação, tem de fica trabaiano 

porque é o jeito que tem. 
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A ACD preconiza uma reflexão a respeito das práticas hegemônicas e assimétricas de 

poder que investiga. Defendo, como já discutido nas seções 3.3 e seguintes, que o 

poder de agir nasce da capacidade de o sujeito ampliar sua capacidade de refletir sobre 

si e sobre o outro. Ambos ajudando-se, mutuamente, em busca de uma ação para a 

mudança. 

Uma forma de se realizar a ajuda mútua para engendrar um agenciamento do 

trabalhador é possibilitar que ele se conscientize de seu poder, mas isso só será efetivo 

se nós, que acreditamos não estar em situação de escravidão, passemos a refletir a 

respeito de toda a estrutura social a que nos submetemos e nos desescravizemos das 

amálgamas das práticas sociais e discursivas que acreditamos dominar: “a prática dos 

membros tem resultados e efeitos sobre as estruturas sociais, as relações sociais e as 

lutas sociais, dos quais outra vez eles geralmente não têm consciência.” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 101). 

O poder de agir tem relação estreita com a capacidade do sujeito de aumentar seu 

campo de ação, colocando em sua atividade elementos de sua própria subjetividade, 

demonstrando domínio e controle sobre instrumentos e ferramentas, especialmente o 

discurso, e conseguindo, com isso (cor)responder à atividade do outro para conseguir 

realizar a sua própria.  

A análise pelo discurso permitiu que fossem reveladas as representações do agir da 

prática da escravização do trabalhador na cana e sugeriu que nas relações 

estabelecidas na e pela prática “se desenrola para o sujeito a experiência dolorosa e 

decisiva do real, entendido como aquilo que – na organização do trabalho e na tarefa – 

resiste à sua capacidade, às suas competências, ao seu controle.” CLOT, 2006, p. 59). 

Indicou, também, que reconhecer a linguagem e seu valor como commodity cultural é 

um dos passos mais relevantes para se alcançar a agenciação nas práticas sociais e 

oferecer resistência às práticas hegemônicas opressoras. 

Espero que as análises feitas tenham sido capazes de ilustrar a possibilidade de se 

estabelecer uma reflexão mais ampla das práticas sociais por meio da análise das 

representações do agir possibilitadas pelas figuras de ação e aproximar o ISD da ACD 

e reiterar o papel central e decisivo da linguagem e do discurso em relação ao agir, à 

identidade de cada indivíduo e a ela própria. 

FAIRCLOUGH (2003, p. 6) defende que “uma abordagem ‘transdisciplinar’ para a teoria 

ou para o método de análise é uma questão de trabalhar com as categorias e a ‘lógica’ 

de, por exemplo, teorias sociológicas no desenvolvimento de uma teoria do discurso e 
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de métodos de análise de textos.”120 Espero que esta aproximação que propus possa 

dar início a outras maneiras de se enxergar novas possibilidades de permitir que o 

discurso emane e imane ações de linguagem que (re)produzem ações e práticas 

sociais. 

 

 

 

                                                 

120 A `transdisciplinary' approach to theory or analytical method is a matter of working with the 
categories and `logic' of for instance sociological theories in developing a theory of discourse and 
methods of analysing texts.  



Referências 
Silvio Luis da Silva  

141 

 

Referências 

ADAM, J-M. A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

BALANDIER, Georges. O poder em cena: Pensamento Político. Trad. Luiz Tupy Caldas 

de Moura. Brasília: Editora UnB, 1982. 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

BARBARA, L.; MACÊDO, C. M. de M. Linguística sistêmico-funcional para análise de 

discurso: um panorama introdutório. Cadernos de Linguagem e Sociedade, Brasília, v. 

10, n. 1, p. 89-107, 2009. 

BENDASSOLLI, P. F. Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir. Revista 

Mal-estar e Subjetividade - Fortaleza – Vol. X – Nº 1 – p.63 - 98 - mar/2011 

BRONCKART, J.-P. Activité langagière, textes et discours.  Pour un interactionisme 

socio-discursif. Lausanne: Delachaux et Niestlé 1997.  

BRONCKART, J.-P. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo 

sócio-discursivo. São Paulo: EDUC, 1999.  

BRONCKART, J.-P.; Groupe LAF (orgs). Agir et discours en situations de travail. 

Genebra: Cahiers de la section des Sciences de l’Education, n. 103, 2004, p. 9-144. 

BRONCKART, J.-P. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. 

Campinas: Mercado de Letra, 2006a.  

BRONCKART, J.-P. Interacionismo Sociodiscursivo: uma entrevista com Jean Paul 

Bronckart. Revista Virtual de Estudos da Linguagem - ReVEL. Vol. 4, n. 6, março de 

2006b. Tradução de Cassiano Ricardo Haag e Gabriel de Ávila Othero.  

BRONCKART, J.-P. O agir nos discursos: das concepções teóricas às concepções dos 

trabalhadores. Campinas: Mercado de Letras, 2008. 

BRONCKART, J.-P., FRAGA LEURQUIN, E. Prefácio. In: BULEA, E. Linguagem e 

efeitos desenvolvimentais da interpretação da atividade. São Paulo: Mercado de Letras, 

2010. Disponível em http://archive-ouverte.unige.ch/unige:37543, consultado em 

02/11/2015.  

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.  II Plano 

Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo / Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos. – Brasília: SEDH, 2008.  

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:37543


Referências 
Silvio Luis da Silva  

142 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Brazilian 

Agroenergy Plan 2006-2011. Brasília: Embrapa Publishing House, 2006.  

BULEA, E. Le rôle de l´activité langagière dans l´analyse des pratiques à visée formative. 

Thèse de doctorat. Université de Genève, 2007. 

BULEA, E. Types de discours et interpretation de l´agir: le potentiel developpemental 

des figures d´action. Estudos Linguísticos, n. 3, 2009, p. 135- 152. 

BULEA, E. Linguagem e efeitos desenvolvimentais da interpretação da atividade. Trad. 

Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin e Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueiredo. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010. 

BULEA, E. Le modèle d’analyse des textes élaboré dans le cadre de l’ISD et son 

exploitation didactique. Eutomia, 13 (1), 2014, p. 511-531. 

BULEA, E.; BRONCKART, J.-P. 2008. As potencialidades praxiológicas e epistêmicas 

dos (tipos de) discursos. SCRIPTA, 12(22) p.p 42-83. 

CASTELLS, M. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura – O Poder da 

Identidade Vol.II. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

CAVALCANTE, M. M.; PINHEIRO, C. L.; LINS, M. da P. P.; LIMA, G. Dimensões textuais 

nas perspectivas sociocognitiva e interacional. In: BENTES, A. C.; LEITE, M. Q. (Org.). 

Linguística de texto e Análise da conversação: panorama das pesquisas no Brasil. São 

Paulo: Cortez, 2010, p. 225-261. 

CAVALCANTE, M. M. e CUSTÓDIO FILHO, V. Revisitando o estatuto do texto. Revista 

do Gelne, v. 12, n. 2, 2010, p. 56-71. 

CELANI, M.A.A. Afinal, o que é Linguística Aplicada. In: PASCHOAL, M. S. Z.; CELANI, 

M. A. A. (Orgs.) Linguística Aplicada: da Aplicação da Lingüística à Linguística 

Transdisciplinar. São Paulo: Educ, 1992. 15-23. 

CERQUEIRA, G. C. et al. (Org.). Trabalho Escravo contemporâneo no Brasil: 

Contribuições críticas para sua análise e denúncia. Rio de Janeiro: Ufrj, 2008.  

CHARAUDEAU, P. O discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2007. 

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity: rethinking critical 

discourse analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 

CLOT, Y. Clinique de l’activité et pouvoir d’agir. Éducation Permanente, v. 146, p. 7-16. 

2001.  



Referências 
Silvio Luis da Silva  

143 

 

CLOT, Y. A função psicológica do trabalho. Petrópolis: Vozes, 2006. 

CLOT, Y. Trabalho e poder de agir. Belo Horizonte, Fabrefactum: 2010. 

CLOT, Y. The Resilience of Occupational Culture in Contemporary Workplaces. In: 

Critical Horizons, v.15 p.131-149, 2014. 

CUNHA, O. M. G.; GOMES, F. S. (Orgs.). Quase-cidadão: Histórias e antropologia da 

pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro, Editora: FGV, 2007.  

DELEUZE, G. Controle e Devir. In: Conversações. Trad. de Peter Pál Pelbart. SP: 

Editora 34, 1992.  

DEMO, P. Vícios metodológicos. Brasília: UnB, 2003.  

DIEHL, A. A. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: 

Prentice Hall, 2004. 

EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: British Library, 

2004.  

EGGINS, S.; MARTIN, J.R. Genres and registers of discourse. En T. A. v. Dijk (Ed.), 

Discourse as Structure and Process (Vol. 1, pp. 230-256). London: Sage, 1997. 

FARACO, C. A. Linguística Histórica. São Paulo: Ática, 1991.  

FERNANDES, F. Integração do Negro na Sociedade de Classe. São Paulo: 

Brasiliense, 1986. 

FIGUEIRA, R. R. Pisando fora da própria sombra: a escravidão por dívida no Brasil 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.  

DIAS, L. F. Analistas de discurso e sua prática teórica e metodológica. Brasília: 

Cadernos de Linguagem e Sociedade, 12 (2), 2011. p. 213-246. 

FAIRCLOUGH, N. Language and power. London: Longman, 1989. 

FAIRCLOUGH, N. Critical discourse analysis: papers in the critical study of language. 

New York: Longman, 1995a.  

FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. London: Arnold, 1995b. 

FAIRCLOUGH, N. Discurso, mudança e hegemonia. In PEDRO, Emília Ribeiro Análise 

crítica do discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho, 1997. 

FAIRCLOUGH, N. Discurso e Mudança Social. (Coordenação da trad.) Izabel 

Magalhães. Brasília: UNB, 2001. 



Referências 
Silvio Luis da Silva  

144 

 

FAIRCLOUGH, N., et. al. Critical Realism and Semiosis. Journal of Critical Realism, 

Alethia, 5.1: 2-10, 2002.  

FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: textual analysis for social research. London: 

Routledge, 2003.  

FAIRCLOUGH, Norman. Language and globalization. London and New York: 

Routledge, 2006. 

FAIRCLOUGH, N.  Critical Discourse Analysis: the critical study of language. 2nd ed. 

Harlow: Longman Applied Linguistics, 2010. 591 p. 

FAÏTA, D. (2004). Gêneros de discurso, gêneros de atividade, análise da atividade do 

professor. In: MACHADO, A. R. (Org.) O ensino como trabalho: uma abordagem 

discursiva Londrina: Eduel, 2004. pp. 53-80. 

FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2001.  

FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2003. FIORIN, J. L. O 

regime de 1964: discurso e ideologia. São Paulo: Atual, 1988.  

FIORIN, J. L. O romance e a simulação do funcionamento real do discurso. In: BRAIT, 

B. (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. São Paulo: Editora Unicamp, 

1997.  

FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976), 

(trad. De Maria Ermantina Galvão). São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 18 ed. Rio de Janeiro: Edição Graal, 2003.  

FOUCAULT, M. A arqueologia do Saber. 7ª. ed. Trad. Luiz Felipe B. Neves Rio de 

Janeiro: Forense Universitária: 2004 [1969]. 

FOUCAULT, M. A Ordem do Discurso. São Paulo: Loyola, 2007. 

FOWLER, R.; KRESS, G. Critical linguistics. In FOWLER R. et al (Eds.). Language and 

Control. London: Routledge and Kegan Paul, 1979. pp. 185-213 

FOWLER, R. et al. Language and control. London: Routledge & Kegan Paul, 1979. 

GIDDENS, A. As Consequências da Modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991.  

GIDDENS, A. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.  

GIDDENS, A. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

GOUVEIA, C. A. M. Texto e gramática: uma introdução à Linguística Sistêmico 

Funcional. Vol. 16. Matraga, Rio de Janeiro, 2009, p.13-47.  



Referências 
Silvio Luis da Silva  

145 

 

GRAMSCI, A. Quaderni del Carcere. Edição crítica do Instituto Gramsci, org. 

Valentino Gerratana. Turim: Einaudi, 1977. (Disponível e consultado via 

www.gramsci.org/arquiv61.htm Konder, Leandro. A questão da ideologia em 

Gramsci, aos 01/07/2014). 

HABERMAS, J. Théorie de l’agir communicationnel, tome 1: Rationalité d l’agir et 

rationalisation de la société. Paris, Fayard. 1987a. 

HABERMAS, J. Théorie de l’agir communicationnel, tome 2: Por une critique de la raison 

functionnaliste. Paris, Fayard. 1987b. 

HABERMAS, J. Explications du concept d’activité communicationalle. In: Logique des 

sciences sociales et autres essais. Paris, PUF, pp. 413-446. 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade.  Rio de Janeiro: DP & A, 1998.  

HALLIDAY, M. Methods – techniques – problems. In: HALLIDAY, M. A. K.; WEBSTER, 

J. (Org.). Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum 

International, 2009. p. 59-86.  

HALLIDAY, M.A.K.; MATTHIESSEN, C. Introduction to Functional Grammar. 3rd ed. 

London: Hodder Arnold, 2004. 

HALLIDAY, M. A. K. El languaje como semiótica social - la interpretación social del 

lenguaje y del significado. Santafé de Bogotá, Colômbia: Fondo de Cultura Econômica, 

1998. 

HODGE, B., KRESS, G. and JONES, G. The ideology of middle management. In 

FOWLER, R. et al. 1979. Language and control. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 

81-93 

KOCH, I. G. V. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

KRESS, G. Critical Discourse Analysis. In: W. G. (org.). Annual Review of Applied 

Linguistics 11. p. 84-99, 1990. 

KRESS, G. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. 

London: Routledge, 2010.  

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. Reading Images. The grammar visual design. London; 

New York: Routledge, 2006. 

KRESS, G.; van Leeuwen, T. Multimodal discourse: the modes and media of 

contemporary communication. London: Arnold: Routledge, 2001.  

Lei nº. 2040 – de 28 de setembro de 1871 – Lei do Ventre Livre 

http://www.gramsci.org/arquiv61.htm


Referências 
Silvio Luis da Silva  

146 

 

Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 – Lei Eusébio de Queiroz 

Lei nº 3270, de 28 de setembro de 1885 – Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários 

Lei Imperial n.º 3.353, de 13 de maio de 1888 – Lei Áurea 

MACHADO, A. R. Entrevista com Yves Clot. Psicologia da Educação, São Paulo, 20, 

p.155-160, 1º. semestre de 2005.  

MAGALHÃES, I. Por uma abordagem crítica e explanatória do discurso. D.E.L.T.A., 2, 

(2) 181-205, 1986.  

MAGALHÃES, I. RAJAGOPALAN, K. (Orgs.) D.E.L.T.A.: Revista de documentação de 

estudos em Linguística teórica e aplicada, BRASÍLIA, V. 21, n.º especial, 2005. 

MARTINS, E. Vigiar para punir: Os processos crime de termo de bem viver. Disponível 

em http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/art09.pdf, consultado 

em 09/03/2014. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. In:  

MARCUSCHI. Luiz Antônio. Análise da Conversação. 5 ed. São Paulo: Editora Ática, 

2003. 

MARTIN, J. R.; WHITE, P. R. R. The language of evaluation: appraisal in English. 

Longon, Palgrave, 2005. 

MATTHIESSEN, C. Ideas and new directions. In: HALLIDAY, M.A.K.; WEBSTER, J. 

(Org.). Continuum Companion to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum, 

2009. p. 12-58.  

MEURER, J. L. MOTA-ROTH, D. Ampliando a Noção de Contexto na Linguística 

Sistêmico-Funcional e na Análise Crítica do Discurso. Linguagem em (Dis)curso. 

Tubarão: UNISUL. 2004, v. 4, p. 133-157. 

MINAYO, M. C. T. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade.  Petrópolis: Vozes, 

1994.   

MINAYO, M. C. T. O Desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde. São 

Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1999.  

MOITA LOPES, L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado de Letras, 

1996. 

MORIN, Edgard. Ciência com consciência. Trad. Maria Alexandre e Maria Alice Sampaio 

Dória. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

http://michel-foucault.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/art09.pdf


Referências 
Silvio Luis da Silva  

147 

 

NICHOLS, B. Introdução ao documentário. Trad. Mônica Saddy Martins. Campinas, SP: 

Papirus, 2005. 

OMAR, A. O Antidocumentário - Provisoriamente. In: Vozes, v. 72, n. 6, 1978, pp. 5-18. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. O custo da coerção: Relatório 

Global no seguimento da Declaração da ILO sobre os Direitos e Princípios 

Fundamentais do Trabalho. Genebra: Serviço de Publicações da OIT, 2009. 

______. Trabalho Escravo no Brasil XXI. Brasília: Organização Internacional do 

Trabalho, 2007. Disponível em: www.OITbrasil.org.br, consultado em 20/03/2014.  

_______. OIT. As boas práticas da inspeção do trabalho no Brasil : a erradicação do 

trabalho análogo ao de escravo. Brasília: OIT, 2010. Disponível em 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/labour_inspection/pub/trabalho_escra

vo_inspecao_279.pdf, consultado em 07/03/2014.  

PINHEIRO, C. L. Processos referenciais em textos multimodais: aplicação ao ensino. 

Anais do SIELP. Volume 2, Número 1. Uberlândia: EDUFU, 2012. ISSN 2237-8758 

POSSENTI, S. Os limites do discurso: ensaios sobre discurso e sujeito. São Paulo: Criar 

Edições, 2004. 

P. CARVALHO e R. A. T. VILELA (orgs.), Itinerários de pesquisa: perspectivas 

qualitativas em Sociologia da Educação. Rio de Janeiro, DP&A, p. 135-179  

 OCDE. Economic assessment of biofuel support policies. Paris, 2008. Disponível em 

http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/40990370.pdf, consultado em 01/07/2014. 

PENAFRIA, M. O filme documentário: história, identidade, tecnologia. Lisboa: Edições 

Cosmos, 1999. p. 35-56. 

PRADO JÚNIOR, C. A Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995.  

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Secretaria de Direitos 

Humanos – SEDH. Histórico. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/combate_trabalho_escravo, consultado 

em 30/05/2014. 

SANTOS, A. S. As relações de trabalho na pós-abolição: uma discussão historiográfica. 

Disponível em 

http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/adriana_silva_santos.pdf, consultado 

em 08/03/2014.  

RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica. São Paulo: Parábola, 2003. 

http://www.oitbrasil.org.br/
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/labour_inspection/pub/trabalho_escravo_inspecao_279.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/labour_inspection/pub/trabalho_escravo_inspecao_279.pdf
http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/40990370.pdf
http://www.direitoshumanos.gov.br/conselho/combate_trabalho_escravo
http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/adriana_silva_santos.pdf


Referências 
Silvio Luis da Silva  

148 

 

RAJAGOPALAN, K. Repensar o papel da linguística aplicada. In: MOITA LOPES, L. P. 

(Org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006, p. 149-166. 

RAMALHO, V.; RESENDE, V. Análise de discurso (para a) crítica: O texto como material 

de pesquisa. São Paulo: Pontes, 2011.  

RAMOS, F. P. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac/SP, 2008.  

RESENDE, V. M.; RAMALHO, V.. Análise de discurso crítica. São Paulo: Contexto, 

2006. 

RESENDE, V. M. Análise de Discurso Crítica e Realismo Crítico: Implicações 

interdisciplinares. São Paulo: Pontes, 2009.  

RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Tradução de Lucy Moreira Cesar. 

Campinas: Papirus, 1991. 

RICOEUR, P. Tempo e Narrativa. São Paulo: Papirus, 1994. [Temps et Récit. Paris: 

Seuil: 1983]. 

RIOS, A. M. MATOS, H. M. O pós-abolição como problema histórico: balanços e 

perspectivas. In: TOPOI, v. 5, n. 8, jan.-jun. 2004, pp. 170-198.  

SARMENTO, M. J. 2003. O estudo de caso etnográfico em educação. In: N. ZAGO; M. 

SOUZA, C. B. G.. A contribuição de Henri Lefebvre para reflexão do espaço urbano da 

Amazônia. Confins [Online], 5, 2009. Disponível em http://confins.revues.org/5633, 

consultado em 05/05/2014. 

SIMMEL, G.. El Pobre. In: Sobre la individualidad y las formas sociales. Quilmes: 

Universidad Nacional de Quilmes, 2002: p. 218-246.  

SIMMEL, G. La liberdad y el o indivíduo. In: Sobre la individualidad y las formas sociales. 

Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 2002: p. 283-291. 

SIMMEL, G. Sobre la Individualidad y las formas sociales. Escritos Escogidos. Buenos 

Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2002.  

SOUZA, Jose Marcos Rosendo de. Os matizes do gênero entrevista: o contexto de 

produção. IV Semana de Letras – Linguagem e entrechoques culturais. Língua, literatura 

e cultura brasileira. Catolé do Rocha – PB, 2010. 

TÁVORA, F. L.. História e Economia dos Biocombustíveis no Brasil. Brasília: Senado 

Federal, 2011. Disponível em http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-89-historia-e-economia-dos-

biocombustiveis-no-brasil, consultado em 25/06/2014. 

http://confins.revues.org/5633
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-89-historia-e-economia-dos-biocombustiveis-no-brasil
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-89-historia-e-economia-dos-biocombustiveis-no-brasil
http://www12.senado.gov.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-89-historia-e-economia-dos-biocombustiveis-no-brasil


Referências 
Silvio Luis da Silva  

149 

 

TELLES FILHO, E.F.. Eusébio de Queiroz e o Direito: um discurso sobre a Lei n. 581 de 

4 de setembro de 1850. Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 76, p.52-60, dez/2005 a jan/ 2006.  

The Global Slavery Index 2014. Disponível em http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-

content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf, consultado em 

22/10/2015. 

THOMPSON, J. Ideologia e cultura moderna. Teoria social e crítica na era dos meios de 

comunicação de massa (4ª ed.). Petrópolis: Vozes, 1995. 

THOMPSON, J. A mídia e a modernidade. Uma teoria social da mídia. 8. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

UNICA – União da Indústria da Cana de Açúcar. www.unica.com.br 

THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis, Vozes, 1995. 

THOMPSON, G.; COLLINS, H. Interview with M. A. K. Halliday, Cardiff, July, 1998. 

Delta. São Paulo: EDUC, vol. 17, nº 1, 131-153, 2001. 

VAN DIJK, T. Ideology and Discourse. A Multidisciplinary Introduction. English version 

of an internet course for the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). July 2000. 

Disponível em: http://www.discourses.org. Consultado em 03/07/2015. 

VAN DIJK, T. A. La multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso: un alegato en 

favor de la diversidad. In: WODAK, Ruth; MEYER, Michael. Métodos de análisis crítico 

del discurso. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 143-177.  

VAN DIJK, T.A. Cognição, Discurso e Interação. São Paulo: Contexto, 2004.  

VAN DIJK, T. A. Discurso e poder. São Paulo: Editora Contexto, 2008a. 

VAN DIJK, T. Racismo e Discurso na América Latina. São Paulo: Contexto, 2008b. 

VAN DIJK, T. Van. Critical discourse studies: a sociocognitive approach. In: WODAK, 

Ruth; MEYER, Michael (Orgs.). Methods of critical discourse analysis. 2. ed. Los 

Angeles: Sage, 2009. 

VAN LEEUWEN, T. A representação dos actores sociais. In: Pedro, Emília (org.). 

Análise Crítica do Discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho, 

1997, p. 169-222. 

VAN LEEUWEN, T.. Discourse and practice. New tools for Critical Discourse Analysis. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2008. 

VAN LEEUWEN, T. The language of colour: an introduction. London: Routledge, 2011. 

http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf
http://d3mj66ag90b5fy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf
http://www.unica.com.br/
http://www.discourses.org/


Referências 
Silvio Luis da Silva  

150 

 

VÉRAS, M.P.B. Exclusão social – um problema brasileiro de 500 anos (notas 

preliminares). In SAWAIA, B. (Org)  As artimanhas da exclusão – análise psicossocial e 

ética da desigualdade social. Petrópolis: Vozes, 2002. pp. 27-50 

VYGOTSKY. L. S. [1978] A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 

WODAK, R (Ed). Gender and discourse. London: Sage, 1997. 

WODAK, R. Do que trata a ACD – um resumo de sua história, conceitos importantes e 

seus desenvolvimentos. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 4, n. esp., p. 

223- 243, 2004. 

WODAK, R.; MEYER, M. Methods of Critical Discourse Analysis. London, Sage 

Publications, Ltd., 2009. 

XAVIER, M. R. The Brazilian sugarcane ethanol experience. Issue analysis 3. 

Washington-DC, 2007. Disponível em: http://www.cei.org/pdf/5774.pdf, consultado em 

01/07/2014. 

 

 

http://www.cei.org/pdf/5774.pdf


Anexos 
Silvio Luis da Silva  

151 

 

Anexos  

Anexo 1 – Transcrição de Bagaço (2006) 

[1 Meu nome é Severino Francisco da silva, nasci no Engenho Veludo, município de 
Nazaré da Mata. Ali eu me criei. A cabe de oito ano meu pai se mudou-se pu engenho 
do junco e ali quando eu cheguei no engenho do junco eu cheguei com oito pa nove ano 
e começou a trabalhar na cana com meu pai eu com nove pra dez ano e a cana no (....) 

 era dez cana a cabo de um ano aí amentou a cana pra vinte (...) eu não podia botar 
vinte que era pesado eu botava quinze o feitor aponto dizia quando ele tiver maior a 
gente desconta essa cana aí eu trabalhei mais ou menos quatorze a quinze ali no 
engenho do junco 

Oh o seguinte é esse que já fai que eu moro aqui trinta e seis ano nesse engenho me 
casei aqui tive tenho onde filho 

Esse serviço tudo eu sei fazer semear adubo semear cana tudo isso eu fazia com o 
bucho desse tamanhão com balai do lado trabaiano 

Faz muitos anos que eu trabalho no corte da cana não sei nem contar 

Eu trabalho aqui faz vai fazer seis ano já 

Eu comecei trabalhando com 12 ano 

 eu comecei a trabalhar com 12 anos com meu irmão ajudando 

ah vai fazer 28 ano que eu trabalho aqui cortano cana limpano mato todo serviço 

era pesado eu trabalhava de enxada dentro do (...) da cana limpano 

É o começo da minha vida eu comecei limpano cana cortano cana adubano cana né 
tinha minha filha pra criar no começo não tinha paz e eu trabalhava pra da de comer pra 
ela dua 

Eu comecei a trabalhar com idade de sete ano de idade e minha vida é cortar cana e 
limpar mato 

Eu sou nascido aqui tenho vinte e três ano de idade desde de nove ano de idade que 
eu corto cana 

Eu comecei a cortar cana eu tava com treze ano de idade 

Trabalhei treze ano aqui dentro da Usina Salgado eu semiava cana semiava adubo 
limpava cana capim 

Eu comecei a trabalhar com sete ano então era meu pai não queria mas eu fui escondido 
dele e aí quando eu quis parar de trabalhar ele disse agora você vai você foi que foi se 
oferecer ao senhor de engenho pra trabalhar aí eu continuei trabalhando até completar 
67 ano] 

[2 Ah pra gente começar na cana a gente tem que se acordar de quatro ia sem café pro 
trabalho e quando era (...) de oito ano minha mãe cozinhava aquela macaxera dura 
entrevada que era fora do inverno era época de verão elevava (...) porque não tinha o 
que comer 

Trabalho... é... todo trabalho é difícil né agora o corte da cana é o mais pior que tem no 
Brasil é o corte da cana 

O trabalho é duro quem pensar que é mole não é mole não é duro o trabalho aqui 

A hora que a gente sai pra trabalhar é duas horas três chega duas horas três horas da 
tarde 
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Chega em casa lava prato varrer casa cuidar do serviço doméstico de casa fazer as 
coisa 

Cortava cana às vei quando chegava em casa não podia nem lavar prato  com as mão 
tudo estourada cheia de calo 

(...) a gente chega aqui é muita resenha pra ganhar o pão da gente 

É trabalhador aqui mermo é pra trabaia de graça mermo vai morrer o trabalhador não 
vez aqui não 

O problema de que o feitor puxa muto os trabaiador tem dia q a gente corta cana tem 
dia que dá a diária tem dia que não dá a gente corta manda a gente pra interar cortar 
noutro canto tem que dia que dá tem dia que não dá 

Então o negócio aqui tá ruim ele não quer tirar o preço da cana o que a gente pode tirar 
aqui (...) e acabosse 

A gente trabalhando como se fosse um escravo isso não existe 

O trabalho do do corte da cana é um trabalho escravidado é um trabalho puxado a gente 
sai de de das três manhã chega às oito da noite isso não é que o.. e aí é só é melhor 
para o patrão melhor para o patrão porque cada dia ele tá subindo e o trabalhador ele 
tá diminuindo porque é a produção que a gente faz fica tudo para o patrão] 

[3Fazendo um mei que eu trabaio aqui agora qui a gente vem da Paraíba pra ver se 
ganha algum dinheiro porque mas chega aqui é mei fraco viu aí num dá pra gente ficar 
trabaiando muitos se desanima outros fica trabaiano porque é o jeito que tem...é 

Chega lá mentiru pra gente disseru que a gente ganhava 450 por mês até 750 (...) 
chegaram com uma folha desse tamanho lá (....) a gente aí quando a gente chegou aqui 
aí a gente pensa que é uma coisa chegar lá você compra televisão você compra som 
você compra aquilo outro você compra o que você tem vontade de possuir você arruma 
tudo lá aí você pensa que é verdade aí vem o dia do pagamento e volta arrependido 

Cundo o empeleitero da gente trouxe a gente é usina boa ah vocês ganha muito dinheiro 
lá e eu to vendo que não tá dando não pra mim não eu vou dar baixa na minha carteira 
e vou me embora 

E num é igual o que disseram não porque disseram que  falaram bem não sei o que 
disseram que era dava alojamento adequado quando chega aqui não tem água pra 
tomar banho nem igual já falei aí pronto é diferente o negócio negócio muito diferente 
mermo 

Tem muita gente que dorme sem tomar banho aqui porque não tem água tomar banho 
num riacho que tem aí passado aí capaz de pegar uma doença] 

[4Rapai a alimentação aqui é mei difícil alimentação aqui é mei embassado porque aqui 
até agora essa alimentação aqui que nós tem é a comida é mal coisada aí tem que 
comprar tem que a gente mermo que faz 

A alimentação eles compra aí  num num supermercado aí em Ribeirão também compra 
em outro em Gameleira entonce tem um barraco aí o barraco aí é o mata mata aí 
ninguém aí se compra a mercadoria por mais do valor só (...) pela metade um quilo de 
açúcar por um real e cinquenta isso num é brincadeira num é eu digo isso aqui digo e 
seguro que eu comprei comprei e paguei 

Que não tem lenha né pra cozinhar tem que sair cada qual tem que pra fazer seu comer 
tem que ir atrás de lenha 

Comida azeda porque as vei o sol é quente demai e quando a gente vamu comer é 
mermo que nada que não faz efeito na pessoa a pessoa come quando é de tarde tá do 
mermo jeito com fome 
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O almoço é o que a gente traz de casa mermo traz uma (....) aí a gente come diante do 
sol assim mermo e a gente vai levano a vida assim mermo 

Cuscuz com pexe pexim seco passar o dia né  trabalhando comida (...) né suficiente pra 
quem trabalha muito entendeu quem trabalha como a gente trabalha que só isso aqui 
não (...) pra gente enquanto o usineiro tá lá né só boemia entendeu tendo de tudo né e 
gente aqui sofreno 

Passei muita fome fui dormir muita noite às vezes não tinha nem o que comer nem o 
que dar a minha filha às vezes eu procurava sal que era o mais fácil e não encontrava 

Aqui se o caba não tiver cuidado morre de fome por que? porque o caba chega aqui 
primeiramente você tem que fazer uma feira pra você e outra pra casa o caba tem dois 
fi três fi vai morrer de fome não tem condição] 

[5 A gente luta luta pra fazer o salário não tira o salário da gente todo de jeito maneira 
nenhuma o seguinte é esse 

Aqui não existe salaro aqui ele paga oito real se a gente trabalhar o que fazer se fazer 
uma ganha oito real aqui não tem salaro certo´ 

O salaro eu num sei ainda não 

O dinheiro ninguém nem fala porque é uma mincharia o caba ganha só pra não tá parado 
mermo 

É o salário é por tonelada a gente corta uma tonelada de cana ganha oito reais 

Se fazer aqui quarenta tonelada quando vai receber o dinheiro aí é cento e sessenta 
conto 

O meu dinheiro aqui na cana aqui... às vezes dá pra descolar às vezes não dá às vezes 
eu ganho vinte conto vinte e cinco dezoito agora também tem dia que não ganha nada 
o caba volta pra casa (...)] 

[6 Tem vez que paga em dinheiro numa época dessa mermo agora ele tá pagano no 
dinheiro agora no inverno paga o inverno todim no vale 

O vale a gente trabalha ele passa o papel risca o papel e passa pra pessoa comprar no 
supermercado... a gente não vê o dinheiro só vê a conta o total do dinheiro que a gente 
ganha ele passa coloca no papelzinho a gente vai e comprar aquele valor que ele botou 
no papel 

Eu posso chegar com aquele vale pode ser cem pode ser cinquenta pode ser duzentos 
aí eu compro quando acabar digo a ele agora me dê dois real que pro mode eu ir pra 
casa levar a feira no ônibus  a passagem é dois real ele diz não dou um conto você tem 
que comprar todo aqui] 

[7 o feitor aqui só o que quer pro camarada é o que tá acontecendo é que eu chamei 
ele pra tirar a média da cana ele não quer tirar disse que não tirava aqui porque a cana 
aqui tava forte e ali tava mais fraca eu chamei ele pra tirar aqui ainda deixava mais uma 
braça da valete pra num tirar uma braça pra cima e ele não aceitou não aí mandou eu 
cortar pra amarrar... aí quer dizer ele tá obrigando o caba a trabalhar a pulso né desse 
jeito quer que o caba trabalhe de graça pra empresa 

uma tonelada de cana é cem feixo de cana aí uma tonelada é oito conto mas na balança 
dele num é pra gente botar cem e pra botar cento e dez e dez fica pra eles 

ele mede a gente faz o serviço ele calcula só saber quanto a gente vai ganhar no dia 
que pega o contracheque lá na usina 

aí mata a gente... mata a gente na braça você bem muito corta assim quando vai olhar 
oxi vai dar muita cana quando pensa que não quando vai medir aí dá vontade de ficar 
parado de uma vez 
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eu acho que está completamente errado né porque se ele tirasse o peso da cana nós ia 
trabalhar com o certo né sem tirar o peso da cana como saber se tá trabalhando o certo 
agora eu to achando que to trabalhando um tipo quase de graça]  

[8 Depois que eu to aqui desses dezessete ano que eu to completano aqui eu fui pá 
Ribeirão eu recebi o PIS uma vez quando foi da otra vez que eu fui durante esses quase 
dezessete anos da otra vez que eu fui cheguei lá na Caixa, o caba da Caixa diz você ói 
não tem PIS mais não eu digo oxente e eu não recebi o ano passado? Por que eu não 
tenho? Disse teu patrão não deposita dinheiro não aí ói, ele nem deposita dinheiro prá 
PIS, nem deposita dinheiro prá INSS 

E a luta da gente , o pesado, parece nunca para não e agora fica férias, décimo da gente 
tudo perdido na mão deles ... um quarto de salário, que é obrigação, a gente não recebe 
que o caso de o caso comprar uma roupa no fim do ano e uma roupa pros menino .... 
nada disso eles devolve prá gente e a nós tá vendo a situação ficando mais difícil 

Eu sou trabalhadeira, sou fichada, e nunca tive direito a nada, nem atestado quando a 
gente tá grávida nós tem atentado num tive direito a esse atestado abono de família 
nunca tive ... terço, férias sempre recebia uma besteirinha depois não pagou mais  

Faz uns doze anos que ele não paga nem décimo, nem férias e tinha um administrador 
aqui que quando nós dizia rapaz e as féra da gente, rapaz, como é que vai ser ... dizia 
eu vou caçá um fera bem boa prá soltá aqui prá pegá vocês  

A carteira assinada é o mesmo que a gente ser clandestino porque ele não paga nada 
não paga décimo não paga nada é mesmo que ser clandestino a carteira da gente é 
mesma coisa de um clandestino desse que tá aqui. 

É como a gente né, como a gente tem carteira assinada tem direito a nada é mesmo 
que ser clandestina é mesma coisa clandestino a mesma coisa não tem direito a nada]  

[9 O que juntei foi doença, trabalha dia e noite em cima de caminhão trazendo cana pela 
madrugada trabalhando na cana num tive ... tive perda é a minha saúde que era forte  

Pode se dizer assim de tá, de ficar doente não tem direito a nada 

O acidente eu tava cortano ai assim ó eu tava com chinelo no pé ... quando eu bati o 
facão coisô numa cana e foi logo no meu dedo aí cortô e eu terminei indo me embora. 

Não bota não tem não trabalha é assim, muitos trabalha descalço ... não tem condições, 
pensava que a usina ia dá bota ... um mesmo pá semana ele corto o pé aquele dalí ó 
porque não tem bota  

Eu táva doente passei três dias doente aí e num recebe nem um conto, num pagaro 
nem nada fui no médico e pedi o atestado ele num deru não 

Tem um aí adoeceu ... passou quase dois dias doente depois foi que chegou uma 
caminhonete daí levô ele ... ninguém sabe pra onde foi esse dotô 

Que nem onte mesmo era base dumas onze e meia dentro do corgo lá do outro lado me 
deu uma agonia que eu ia caino 

Rapaz, semana passada um rapaz ?? e chegou a vomitá ... fico doente mesmo 
trabaiano no meio do serviço ele começo a vomitar sentiu mal teve que parar ... foi 
mesmo que uma ajuda porque a espada é grande e o sol quente do jeito que tá num é 
de ferro não ... o corpo do ser humano ele não resiste  

Uma certa vez quando vós vinha passou dando aquele bano de veneno que meu pai 
ele olho todinho o meu pai passo bem mal do veneno da cana que eles coloca nela 
então aquele veneno ele tá acabano com muito gente muita gente jovem  né, os velho  
o ditado já tá velho morreu morre porque já tá velho, mas não a doença tá vindo agora 
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É muita doença viu esse esse veneno que nós trabalha ele dá muito tipo de doença dá 
câncer na pele nos osso porque ele vai entrano ele entra pru pé do cabelo e intoxica 
com pouco nós tamo sentido agonia e chega até a cair área que acontece isso] 

[10 A gente trabalha porque precisa porque não tem outra coisa prá fazer se tivesse não 
estava aqui não  

Meus filho trabalha tudo no campo tamém ... cortá da cana, limpá mato ... trabalha no 
campo  

Todos nós somo na cana não tem muito emprego não  

Aqui no engenho é só cortá cana carrega caminhão trabalha com os gato mas é tudo 
na cana  

O serviço que o homem botá prá fazer tem que fazer é por causa que, você sabe né?, 
a gente tamo aqui, a gente não manda na gente, quem manda é ele se bota assim prá 
trabaia prá fazer qualquer serviço tem que fazer  

[11 O meu sonho de melhorar mais na vida ... é um serviço melhor né ... fosse um 
serviço melhor do que esse ... aí podia ser melhor  

A o que a gente espera que  de encontrar um serviço (ininteligível) prá sobreviver melhor 
... tivesse uma vida ... que o que é nosso ... faz muito tempo que a gente trabalha só no 
que é dos outros .... hoje é falido o engenho o homem não paga mais direito não paga 
nada  

Eu só tô dizendo que se houver pá futuramente arrumar um emprego melhor não venho 
prá aqui né nem eu nem como tantos eles aí não vem né porque é ruim a pessoa vim 
prá aqui .. tá de sol a sol, chovendo, numa ladeira dessa .... é ruim, é ... a gente espera 
o que? Futuro melhor né? 

O primeiro sapato que eu calcei foi um tamanco prá ir pra uma festa, um tamanco 
daqueles (ininteligível), você não conhece não, mas quem for da minha idade conhece 
... quando eu calcei um sapato foi o maior chi ... foi pra mim a coisa mais mais que eu 
achei na minha vida que eu num via andava com os pés no chão na minha infância que 
eu trabalhava na cana  ... então da cana eu não tenho que contar nada nada nada só o 
açúcar mesmo prá botar no café é isso que eu tenho prá conta só conto tristeza mesmo 
dela. 

Eu aconselho que todos deixe de cortar cana ... procure os seus direito e outro trabalho 
prá trabalhar porque tem muita terra que a usina diz que é dela e não é dela porque ela 
não comprou a ninguém nem tampouco nosso deus vendeu terra  .. e cada qual procure 
seu direito  

To aqui esperando também um dia para que eu possa pegar um pedacinho de terra 
para terminar a minha vida assim na roça para que eu possa encher a minha barriga e 
a barriga de meus filhos e dos meus netos que vive aqui comigo .. Se acha que ainda 
tem mais alguma coisa?] 

 

Depoimento do entorno  

 [1 Boiadeiro aqui carrega trabalhadô pió do que o cavalo do dono porque quando o 
boiadeiro bota o cavalo dentro do boiadeiro, ele coloca água, coloca pó de serra no piso 
du du du caixão pá móde o cavalo num arranhá os cascos, coloca capim, coloca uma 
pessoa pá acompanha ele e os trabalhadores você viu, entrô, levanta a porta fechô e 
ababou-se ... ferramenta junto não tem separação de nada. Se alí dé um tombo no carro 
e o trabalhador tiver que se livrar de um corte de ferramenta, não tem como porque tá 
tudo junto a ferramenta, o trabalhado tá lá, tem divisão nenhuma 
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Os engenho de usina, por exemplo, a usina di mati (??), que vende o acuçar, faz o 
açúcar pá exportação a coca-cola é uma das empresa que compra, uma das 
multinacional que compra o açúcar dela e nóis vimos o tratamento que é dado aos 
trabalhadores ... trata os trabalhadores como se fosse animal] 

  



Anexos 
Silvio Luis da Silva  

157 

 

Anexo 2 – Transcrição livre de Tabuleiro de Cana, Xadrez de Cativeiro 

[1 O trabalho deve ser um trabalho digno, da pessoa. Então qualquer tipo de trabalho 
que não respeita plenamente essa dignidade é trabalho escravo é trabalho (...) Não 
precisa que seja na Amazônia, numa fazenda de gado. 

[2 Por essa parte, os gatos, gerenciam essa rede contábil, conta com as pessoas como 
contábil ele conta como os olhos dono de pensão e aí, todo esse mundo (ininteligível) 
sai ganhando. 

[3 Vida de peão ... a verdade era essa. Eu tenho experiência de ter enterrado vários 
peões sem trecho ... sem caixão, sem documento, sem nome inclusive: O Baiano, o 
Chicão, o Preto. Outros peões faziam (ininteligível), dos outros (ininteligível) 
acompanhavam e o padre, e a garrafa de pinga (ininteligível) para criar ânimo e coragem 
na hora de enterrar o companheiro e na perspectiva de amanhã ser enterrado eu. Tem 
esse cemitério aqui na avenida do Araguaia, aqui em São Felix, que é para mim como 
o lugar mais sagrado digamos da região. Tenho dito várias vezes que gostaria de ser 
enterrado lá, inclusive no dia em que fui encerrado bispo de manhã eu tinha enterrado 
um peão sem nome. Inclusive os coveiros conversava, discutiam a cabeça para cá a 
cabeça para acolá, (ininteligível) colocavam a cabeça do lado, olhando para as 
fazendas, condenando as fazendas como (ininteligível)] 

[4 Os alojamento aqui é muito ridículo, muito quente, sem ventilado, com telha brasilit 
muito baixa, as redes, os peões ficavam na mesma rede semanas e semanas sem lavá, 
porque eles não têm tempo. É a mesma rede pá fica a safra toda, eu percebi que eles 
ficavam com rede com mau cheiro].  

[5 Teve uma vez que passou o pagamento eu saí no alojamento olhando os holerite de 
cada um. O que eu achei que tinha ganhado mais dinheiro, 216 por mês. O de um 
alagoano foi me conta chorano: Dona Cida, coisa eu nunca tinha me acontecido 
aconteceu. Fui ligar pra minha esposa, que toda vida eu respeitei demais, ela disse que 
eu to gastanno dinheiro no cabaré da Confresa porque não tem altura de eu tá gastano 
de eu tá ganhano só isso que eu to ganhano aqui. Ele tinha ganhado só 180 reais. 

 [6 É muito delicado o assunto [de recrutar trabalhador], tratar o pessoal, a gente tem 
que juntá esse pessoal pra prestar serviço na fazendas, na região, às vezes na roça, 
nos pequeno agricultor, e nos grandes pecuaristas. É, o meu serviço, é serviço mais 
mais proibido da época. O que eu mais fiz foi desmatamento. E veja bem, é tão delicado 
por isso. Por quê? O fazendeiro precisa do empreiteiro, o empreiteiro precisa do 
trabalhador, que é o braçal, peão que fala, e tinha que ser tudo unido. 

Nós não temos diploma, eu pelo menos não tenho diploma como empreiteiro. Não fiz 
diploma no momento. Eu já registrei uma firma. Depois de longos tempos que eu sou 
empreiteiro, eu registrei, prá trabalhar com pessoal, a ter carteira assinada, né? Mas é 
uma arte, que tem muitos aí que de uma hora pra outra pega uma empreitinha que vai 
tocar é uma arte, nóis considera como uma arte, é. 

[7 - Eu tive 16 filho, mai tem 9 vivo, é. Tem trei, quato fora, tem um em Messias e tem 
trei no Espri ... no Mato grosso, e um no engenho no Mato Grosso. O oto foi meu véio, 
aí ele foi onte. Engraçado, ele tava no hospital, a minha menina foi, e eu desci, quando 
chega lá, quando eu cheguei lá, ele já tava de saída. Aí eu fiquei com uma pena. 

[Porque é quando compra uma roupa, compra qualquer uma coisa prá dentro de casa, 
é quando tão lá. Quando tão aqui, muito mal dá prá comê, é bem não tem serviço 
clandestino né? Num pode picha todo mundo que viaja assim.  

É, é eu, eu sou viúva de marido vivo, ponha o mundo, eu digo a ele: ó, o mundo não 
tem o que dá, e eu vou fazê o que? Tem que procurar as melhora, enquanto tive vivo, 
né?] 
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 [8 Ai ele dizia, ele falava, você é de onde? Eu disse: é do norte. Ele disse: Como você 
veio pará aqui? Eu disse (...) o gato chegô lá com o maió bafafá, vai, eu já entrei no rolo 
e vim, né? Ele disse: Mas quem pagou a passage? Eu digo eu quem pagô a passage. 
Ele disse que aqui ganhava, ganhava uns mil conto, eu digo trezentos conto arrumo 
emprestado (...) pago, vou embora. Rapaiz, cheguei aqui que (...) porra nenhuma. (...) 
vou mi embora. Vo me mata de fome, não. (...)  Aí fiz aquele negócio. Eu disse, sabe de 
uma coisa? Vou dá uma de manco. Aqui num tem como. Vou dá dinheiro ao gato, e 
meus fio, vou mata meus fio de fome? Por esse caso perdi até a muié véia acha que eu 
gastei na zona. Digo não! Vô volta pra minha cidade desejada, lá onde moro. Lá onde 
eu nasci, lá eu posso fazê alguma coisa. Não num lugá desse aqui, dirigido por um gato. 

Essa história é porque quando o cara vem aqui, o cara vem chama, diz: Óia, cê qué 
viajar? Pro Mato Grosso? Ai o cara diz: Tô com vontade. Ele diz: que dia você, que dia 
você vai viajar? E o cara diz: No mês de maio, às veiz no mês de janeiro memo. Aí, tem 
veiz que temo com dinheiro, quanto é a lotação? Ele diz: Óia É 250,00, mas você pega, 
dá 150,00 e paga 100,00 lá, quando você receber aí... 

Num é assim que o gato chega lá falano? Que diz que é bom de ganho, cabra ganha 
mil conto, outro ganha mil e tanto, né? Mil conto hoje em dia, pode dizer que quem 
ganha é o que? Um cabra bonito e alto né? Você é um analfabeto, num sabe nem seque 
um ó, só porque senta em cima do ó. 

Ah, falaram que aqui era mais fácil, que ganhava mais, né? Mas em compensação eu 
acho que é a mesma coisa de lá.] 

 [9 A gente levanta 4 hora da manhã, aí vai toma café 5 hora, aí quando é 6 hora, sai 
pu serviço aí, 6 e meia prá 7 hora a gente já tá cortano cana  

Eu não acredito que o trabalhadô pegue um eito de cana e corta, ele termina 1 hora da 
tarde, ele tem o direito de vim embora, descansá. Aqui ele num pode fica com o toco 
alto, ele tem que fica todos os ponteiro no ar. 

Isso aqui é o mundo cão. Fala no mundo cão é esse aqui.  

O trabalho aqui é um pouco, bem bem sofrido viu? Temperatura é mais, muito mais 
quente do que lá.]. 

 [10 Antes aqui é desse jeito, então não adianta vim pra cá pensano que é céu não, que 
né não, mas tem muita gente que não tem nada a perder, fica ai mesmo. Mas a gente 
que tem nossa família, acho, não aconselho ninguém a vim prá cá, aconselho e os que 
vem, sempre se arrepende. Tem muitos ai desse jeito muitos é baiano, alagoano, 
pernambucano, muitos se arrepende. 

É como diz a história Mato grosso é ruim, mas eu acho que o estado do Alagoas anda 
pior do que aqui.]  

[11 Prá fora eu viajei duas veis.[...]  A primeira vez fio em mato Grosso, daquela veis foi 
prá são Paulo, passei lá, passei lá 2 mei e pouco né? Quase 3 meis, passei lá, aí fizero 
greve e eu vim embora. Aí eu fiquei por aqui né? E to, e tô buscando, mode eu ir mais 
um cara aqui, mais o Militão, quer ir agora, passa lá uns 2 ano trabalhando lá. 

A gente sai pra fora, é, como que se diz a história? Num é porque a gente gosta, é pra 
procurar uma melhoria de um pão de cada dia. 

Mas só que eu não volto mais aqui. Eu não falo prá Deus não me castiga, né? Mas 
depois que eu sair daqui, aqui num volto mais não. Eu não gostei daqui não. Não tive 
sorte.  

O mundo é uma aula e nela eu tô aprendendo, sabe, mas não gostei daqui. 
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Jamais, mais nunca .. que os trabalhado de Alagoas qué vim pra aqui. Não vem que 
aqui não presta. E isso que eu acho, não presta, pro pai de família botá a cabeça dele 
no lugá ele não vem é prá cá. 

Tenho muita saudade da minha esposa, meus fios, entendeu? Gosto muito deles, é uma 
coisa que eu construí e não me arrependi, e quero que com fé em Deus, reze por mim 
que eu rezando por eles também, pretendo voltar, entendeu? Eu já conversei com ela, 
nóis já tamo certo do que tamo fazendo, né? O que esperava, não posso mais né? Num, 
num deu prá conseguir, mas o que eu consegui, é com fé em Deus, chega lá assim. 
Voltar à nossa terra preferida, lá, nóis construiu, lá nóis vamo tenta vive a vida, até 
quando Deus quisé. Até quando ela me esperá eu volto, se ele não espera, fazê o que? 

Será que eu nunca vou pará em casa? Eu queria tá em casa. Será que eu nunca vou 
poder fica em casa, com minha família, cá minha mãe, com meus irmão? A gente 
gostaria, aquela coisa, né? Muito difícil, às veis a gente não tem nem como explica, 
muito difícil gente tá conversano agora prá vocês, foi muito difícil prá mim tá conversano 
essa conversa com vocês. Uma história assim qui tá sempre aqui dentro de mim, uma 
história que eu carrego comigo. Só Deus quem sabe dessa história. Só Deus é que 
conhece essa história. Foi muito difícil pra te falado pra vocês essa história. Brigado, 
gostei muito de podê fala. Obrigado, boa viagem e boa sorte. 

 [12 Rapai o que eu acho é que se ocê num dá pá ganha quase nada, é melhor a gente 
trabalha notro serviço, mas não tem vai esse mesmo. 

E a gente pá ganha um dinheiro aqui tem que trabaiá, porque dá muita moleza aqui, 
num vai ganha dinheiro. Pá ganha 700, 800 reais aqui, Nossa Nossa Senhora, é pá 
trabaiá aqui, pá chega em casa, só tomá banho e caí pum lado.] 

 [13 Pá quem conversa muito aqui só tem duas lei: ou gancho ou rua. [...] Só isso. O 
gancho é, ele dá 5 dias de suspensão. Você fica 5 dias parado, sem ganha nada. 

A gente ganha por tonelada...  A tonelada tá por 3 reais. A gente tira 25, 30 reais [por 
dia]. 

Você trabaia, trabaia o dia todim, na base que você do que você trabaia, você dá prá 
tirá base de 9 tonelada, 8 mesmo, 7, 10 tonelada, mas só que no Pelequero quando ele 
mede dá 5, 7, 8, 6 e 6 e meia. Sempre no roubo né que ele mede né, porque que o cara 
que nem o cara que trabaia, trabaia pro pelequero quem ganha, quem ganha mais 
sempre é o pelequero, né? 

Se eu cortasse 2 ou 3 toneladas de cana, quatro, cinco, eu já não servia, eu só servia 
se eu cortasse 10 toneladas de cana, aí eu servia.] 

 [14 A alimentação é, tem dia que a gente come, quando tá com muita fome, e tem dia 
que a gente só faz abri e jogá fora ...  

Já aqui a comida aqui é péssima mosquito aqui ó barbaridade (...) senhô vê ... tá aqui 
como quase, num é escravidão mas chega quase perto 

 [...] É obrigado [a trabalhar], aqui num tem esse negócio de dizê que num vai no dia. 
Pronto eu táva doente cheguei mas minha bóia já foi cortada. Hoje eu já não tenho 
comê, eu tenho que comprá comida prá cumê. ...   Num tem bóia [se não trabalhar] A 
bóia é descontada. 

 

 [15 Eu acho que só, que sou sim [trabalhador escravo]. Eh é porque a gente, eu acho 
que a gente podia todo mundo pudia ter o direito né? Que nós somo tudo, tudo cristão, 
somo tudo cidadão, não há podia fica um diferente do oto com o oto. Chega a dizê lá do 
Maranhão pá trabalhá aqui no Mato Grosso, eu acho que cara divia respeitá o oto, 
quando chega, tudo direitinho tudo como é (...) de casa 
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A escravidão pra mim, eu conheço alguns anos atrás, né? Lá nu, eu gostaria de sabe 
que agora num acontecia isso, mas eu to sentino, eu to sentino que tá voltano, a 
escravidão tá voltano. Que tirano, você trabaiano hoje, você tá trabaiano, não recebe. 
(...) Só tá faltano passa as corrente na gente.]  

(ininteligível) alto ai essa porra ai se a gente cortá cana, então, e aí? Há um monte de 
gente, porra isso é serviço escravo é meu? Não existe isso não rapá. Eu quero é ver 
cortá cana amanhã eu ... minha família depende de mim rapá, eu não trabalho porque 
acho bonito não, eu trabalho porque eu preciso. Minha família depende de mim, tá lá 
meu filho estudando. Pago aluguel, luz e água. E esses bandidos, são bandidos, 
roubando nós, eu e você. Você que está aí olhando, tá sendo roubado, lesado, por esses 
cabra safado ai oh. Tudo sem vergonha. Agora amanhã não vou trabalhar não. 

 [16 Rapaiz, a gente não tem outro, o jeito é fazê esse memo, prá sobrevivê, né? Porque 
a gente qué vivê dignamente, tem que enfrenta isso aqui mermo. Num tem outro 
emprego melhor. Estudo, não tivemos chance de estuda. 

Preferia qualquer serviço menos esse aqui. 

Agora é falta de oportunidade né? Que que às vezes a pessoa não não tem né? 

O corte da cana não presta não, a gente faz porque é obrigado fazê e precisa. Mas que 
é bom, não é 

Se eu tivesse emprego assim, uns 300 conto por mês, eu não ia me reiá não, pra 
aqueles lado do mato Grosso, não.  

É isso. Eu gostaria muito que, que eu tivesse alguma oportunidade, mais eu nunca tive 
uma oportunidade de assim de eu de eu consegui ter um curso, de eu podê ter uma 
leitura boa. Uma oportunidade pra eu podê ajuda minha família. Eu, tê alguma profissão 
na vida. Eu num tive a oportunidade. A minha oportunidade que eu tive, eu tive que 
trabalha desde os 13 anos, eu tive que trabalha na roça junto com a minha família. Até 
agora tô por aí, trabalhando, e a vida vai sê sempre assim. Oportunidade eu num tive 
pra estuda, não tive prá fazê nada de bom. O que eu tinha vontade, eu nunca consegui, 
a realidade é essa. Nem por isso que eu fico com raiva, assim da vida, a gente fica com 
raiva da nossa situação mesmo, da nossa vivência mesmo. Mas ninguém pode fazê 
nada, que é Deus que quis, e o cara não pode, não pode muda, ninguém pode muda 
isso. Muita gente fica falando que, que num qué essa vida, que isso é tão difícil. É digo 
é difícil é, mas ninguém pode muda. Tem alguém que tem a oportunidade, eu é que não 
tenho oportunidade. Não tive oportunidade prá fazer nada da minha vida, além do facão 
e um cabo de enxada. Sou completamente quase um analfabeto, mas vou fazê o que? 
Queria tê muito oportunidade, acho que seu eu tivesse oportunidade até hoje, se ao 
menos assim eu com 26 anos, eu vou completar uns 28 anos já, se eu tivesse alguma 
oportunidade daqui pra frente eu voltaria trabalhando mesmo nessa situação (...) pra 
mim podê estudar pra ter uma profissão. Mas eu não posso. Na realidade, quando eu 
pensei que eu tinha alguma oportunidade ninguém nunca quis me dá. Eu lutei por uma 
oportunidade, mas foi muito difícil, que eu tava sozinho demais, num tinha quem me 
ajudasse naquilo que eu queria. Eu queria ser caminhoneiro, e eu nunca consegui. 
Tentei porque gostaria muito de ser motorista mas eu não consegui. Lutei muito, mas 
até hoje eu não consegui. Aí tem que ficar satisfeito com isso aqui, tem que guentá a 
mão com isso. Solão quente, chuva nas costa, né? Vai levano a vida. É isso. Isso é o 
recado rapaz.] 

 [17 Meu sonho mesmo é toda vida ter minha casinha bem arrumadinha de tudo, os fio 
dentro de casa mais eu. (ininteligível) Casá como me casei, cuidá da vida deles. É esse 
o meu sonho. 

O corte da cana pra mim é um dos derradeiro trabalho do mundo, eu, eu penso assim 
né? Porque eu acho que o cortador de cana ele entra burro e sai burro, eu acho, porque, 
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o que que o filho da gente, cortano cana, ele vai aprende? Ele não vai aprendê nada 
porque é só cortá cana memo. 

E agora meu sonho que tenho é Deus me dê pelo menos um trabalho que eu possa 
criar meus filhos. Eu criando meus filhos em paz, prá mim tá tudo bem. Tenho três filhas 
com uma mulhé lá, que todo dia eu durmo e peço a Deus que eu possa um dia realizar 
pelo menos o casamento das minhas filha, trabalhando e dando conselho a ela, 
conselhano pra que, mostrando a vida a elas como é, que eu tenho passado no mundo, 
explicano a ela, que um dia num quera nunca pros filho dela, né? Porque a vida no 
mundo é sofrida a gente tem sofrido, eu mesmo sofro muito, tenho sofrido muito.]  

 

 

 

 

 

 

 


