
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA MÍDIA 

NÍVEL MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMYLA ÁLVARES PINTO 

 

 
 

ALCAÇUZ EM SUA DIMENSÃO SIMBÓLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 

SENTIDOS CIRCULANTES SOBRE O ACONTECIMENTO NA PÁGINA DA 

TRIBUNA DO NORTE NO FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

2018 



 
KAMYLA ÁLVARES PINTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALCAÇUZ EM SUA DIMENSÃO SIMBÓLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 

SENTIDOS CIRCULANTES SOBRE O ACONTECIMENTO NA PÁGINA DA 

TRIBUNA DO NORTE NO FACEBOOK 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Mídia (PPgEM), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), na linha de pesquisa Estudos da Mídia e 

Produção de Sentido, como requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre em Estudos da 

Mídia. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Kênia Beatriz Ferreira 

Maia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

2018



     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes - CCHLA 

 

  Pinto, Kamyla Alvares.  

   Alcaçuz em sua dimensão simbólica: uma análise crítica dos 

sentidos circulantes sobre o acontecimento na página da Tribuna 

do Norte no Facebook / Kamyla Alvares Pinto. - Natal, 2018.  

   117f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de 

Pós-Graduação em Estudos da Mídia. Natal, RN, 2018.  

   Orientadora: Profa. Dra. Kênia Beatriz Ferreira Maia.  

 

 

   1. Alcaçuz - Penitenciária - Dissertação. 2. Acontecimento - 

Dissertação. 3. Dimensão simbólica - Dissertação. 4. Sentidos - 

Dissertação. 5. Tribuna do Norte - Dissertação. 6. Facebook - 

Dissertação. I. Maia, Kênia Beatriz Ferreira. II. Título.  

 

RN/UF/BS-CCHLA                                    CDU 316.774 

 

 

 

  

       
Elaborado por Heverton Thiago Luiz da Silva - CRB-15/710   



KAMYLA ÁLVARES PINTO 

 
 

ALCAÇUZ EM SUA DIMENSÃO SIMBÓLICA: UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS 

SENTIDOS CIRCULANTES SOBRE O ACONTECIMENTO NA FANPAGE DA 

TRIBUNA DO NORTE NO FACEBOOK  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPgEM), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na linha de pesquisa Estudos da 

Mídia e Produção de Sentido, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Estudos da Mídia. 

 

Dissertação ________________________________ em ___/___/______.  

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Profa. Dra. Kênia Beatriz Ferreira Maia 

Presidenta  

 

 

 

Profa. Dra. Josimey Costa da Silva 

Examinadora interna – PPGEM/UFRN 

 

 

Prof. Edgard Patrício de Almeida Filho  

Examinador Externo – UFC 

 

 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quem acredita que  

a intolerância e o ódio  

não mudam nada. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 O percurso desta dissertação não foi fácil; porém, só se tornou possível pelo apoio de 

pessoas queridas, que ajudaram a tornar o caminho menos acidentado, mas não menos 

transformador. Pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava que conseguiria 

concluir a pesquisa e a escritura do texto que ora apresento.  

Agradeço aos meus pais, Marli e Eduardo, pelo amor incondicional, por me 

proporcionarem acesso a uma sólida formação, permitindo a chegada a este Mestrado. Sem a 

luta diária deles, os lugares que conquistei por meio da educação seriam inacessíveis.  

Ao meu companheiro da luta política e da luta diária, Júnior. Ele que acompanhou 

diariamente o meu envolvimento nesta pesquisa, me ajudou a enfrentar as dificuldades, me 

escutou ler e reler ideias, buscou compreender as dificuldades que enfrentava e enxergou em 

mim uma força que, às vezes, eu duvidei que pudesse ter para continuar. 

À minha irmã Karen, que sempre foi o meu exemplo maior e que me inspira na 

jornada do autoconhecimento. Obrigada por me ajudar a encarar com mais leveza esse 

processo, a lidar com as incertezas do caminho e a perceber que uma dissertação é apenas 

uma experiência entre as inúmeras que podemos escolher viver. À minha irmã Karina e ao 

meu sobrinho Caio Eduardo, por me ajudarem a encontrar alegria e diversão nos momentos de 

fuga, os quais não são menos importantes para resistir nessa caminhada que exige tanto da 

gente.  

A todos os amigos que a vida me deu fora do mestrado e que me ajudaram, de forma 

direta ou indireta, nessa trajetória. Aos meus amigos do CEFET (leia-se: PCT), 

principalmente a Luciana Salviano, que leu com carinho e atenção este texto final e que 

acompanhou os últimos meses desta pesquisa de forma próxima. Aos amigos que fiz na 

Editora da UFRN, em especial, a Wildson Confessor, cuja colaboração e apoio nessa jornada 

são imensuráveis. Agradeço pelo suporte emocional que sempre ofereceu nos momentos de 

maior insegurança e por todo o conhecimento que compartilhou da sua experiência como 

pesquisador e também como revisor de textos.  

Aos amigos que o mestrado me deu, com quem compartilhei todas as angústias 

comuns da vida de mestranda. Agradeço, especialmente, a Kassandra Lopes, Mariana Lemos, 

Vivianne Limeira e Taianne Gomes. Obrigada por todas as palavras de incentivo e de carinho 

a cada etapa que passamos, serei sempre grata pelo lugar de afeto do qual pude fazer parte.  



 Aos meus professores e às minhas professoras, do Ensino Básico até o Mestrado, que 

me fizeram acreditar que a educação é transformadora e que devemos cultivar o respeito pelo 

outro. A desconstrução é, sem dúvida, contínua quando nos dispomos a conhecer. Em 

especial, às professoras que fizeram parte da qualificação desta pesquisa, Lilian Muneiro e 

Luciana Costa; e à professora e ao professor que aceitaram participar da defesa desta 

investigação, Josimey Costa da Silva e Edgard Patrício de Almeida Filho. 

Por último, talvez o principal agradecimento desta jornada,  à minha orientadora Kênia 

Maia, pela confiança nos “meus projetos de mestrado”, os quais foram muitos até chegar aqui. 

Obrigada por me ajudar a compreender que as inquietações e os questionamentos que 

surgiram fazem parte da vida daqueles que encaram uma tarefa tão desbravadora como a 

pesquisa. Além disso, obrigada por todas as contribuições dadas ao longo desta investigação e 

pelas observações pertinentes no texto da qualificação e neste texto final. Sem dúvida, levo a 

lição de que não há finitude no conhecer, assim como no conhecer-se neste ofício de 

pesquisadora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Propõe-se neste trabalho compreender os sentidos vividos e (re)interpretados nos comentários 

da página da Tribuna do Norte no Facebook sobre o acontecimento Alcaçuz, a rebelião que 

ocorreu em janeiro de 2017 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no município de Nísia 

Floresta, no Rio Grande do Norte. O conceito de acontecimento vem sendo utilizado para se 

referir aos fatos que irrompem as rotinas dos sujeitos e da sociedade em que se inserem e que 

provocam algum tipo de ruptura com o ordinário. Esses acontecimentos são notados pela 

sociedade que fala sobre eles e inaugura interações a partir deles. Além disso, eles se tornam 

cada vez mais complexos em sua dimensão simbólica, quando a mídia e suas lógicas passam a 

atravessar as de outros domínios, não apenas em virtude do regime de visibilidade que 

oferecem mas também por se configurarem como um espaço de sociabilidade e de interação. 

Nesse sentido, elege-se como aporte teórico a abordagem pragmatista do acontecimento, em 

especial a compreensão da dimensão simbólica e dos seus poderes hermenêutico e de afetação 

(QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b; LOPES, FRANÇA, 2017). O método empregado para a 

análise dos comentários é a Análise de Discurso Crítica (ACD), com ênfase no modelo 

tridimensional (FAIRCLOUGH, 2001), em específico nos conceitos de intertextualidade, 

interdiscursividade e coerência em diálogo com os modos de operação da ideologia 

(THOMPSON, 2009). Realizou-se a coleta de dados em  postagens das páginas da Tribuna do 

Norte, no site de rede social Facebook, referentes ao período de 14 a 20 de janeiro de 2017, o 

que resultou em 25.726 comentários. A partir deles, chegou-se a 805 sequências discursivas e 

elegeu-se para análise a mais representativa de cada dia de coleta, o que totalizou sete 

sequências discursivas e 191 comentários. Na análise, realizou-se uma leitura crítica de cada 

sequência discursiva e, em seguida, uma síntese dos principais sentidos que Alcaçuz, em sua 

dimensão simbólica, fez emergir por meio dos públicos que constituiu ali. A investigação 

revela que o espaço de comentários da Tribuna do Norte no Facebook configurou-se como 

um local de performance para o discurso de ódio contra os detentos. A predominância desse 

tipo de discurso na circulação de Alcaçuz minimiza as incertezas que ele inaugura e as 

implicações da sua ocorrência na vida da sociedade, dá margem ao enfrentamento do 

acontecimento como algo divertido, e naturaliza a barbárie ao negar dignidade aos indivíduos 

que ocupam a posição de detento e ao retirar a força dos poderes que o acontecimento carrega.  

 

Palavras-chave: Alcaçuz. Acontecimento. Dimensão simbólica. Sentidos. Tribuna do Norte. 

Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

It is purpose in this essay to understand the lived and (re)interpreted senses in the comments 

of Tribuna do Norte Facebook page about the event Alcaçuz, the rebellion occurred in 

January 2017 at the  Alcaçuz state penitentiary, at the Nisia Floresta county, in the state of Rio 

Grande do Norte. The concept of event has been used to refer to the facts that erupt the 

routines of the subjects and society in which they are insert and that induce some kind of 

rupture with the ordinary. These events are noticed by the society that talks about them and 

inaugurates interactions from them. Besides, they become increasingly complex in its 

symbolic dimension, when the media and its logic begins to cross the ones of other domain, 

not only due to the visibility regime that it offers, but also because they configure as a space 

of sociability and interaction. In this sense, it elects as a theoretical contribution to the 

pragmatist approach of the event, especially the comprehension of the symbolic dimension 

and its hermeneutic and affectation powers (QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b; LOPES, 

FRANÇA, 2017).  The method applied for the commentaries analysis is the Critical Discourse 

Analysis (CDA), with emphasis in the three-dimensional framework (FAIRCLOUGH, 2001), 

specifically in the concepts of intertextuality, interdiscursivity and coherence in dialogues 

with the modes of operation of ideology (THOMPSON, 2009). The data collect was 

accomplished in Tribuna do Norte’s pages posts, in the social media website Facebook, 

corresponding the period from 14 to 20 January 2017, which culminated in 25.726 

commentaries. From them, it was achieved 805 discursive sequences and it was elected to the 

analysis the most representative one from each day of collect, which totalized seven 

discursive sequences and 191 commentaries. In the analysis, it was performed a critical 

reading of each discursive sequence and, then, a synthesis of the mainly senses that Alcaçuz, 

in its symbolic dimension, made emerge by means of the constituted public over there. The 

investigation reveals that the commentary area of Tribuna do Norte on Facebook, featured as 

a performance space for the hate discourse against the inmates. The predominance of this kind 

of discourse in Alcaçuz circulation minimizes the uncertainties that it inaugurates and the 

implications of its occurrence in the society life, gives margin to the confrontation of the 

event as something fun, and naturalizes the barbarism when it denies the dignity of the 

individuals who occupy the position of inmates and when it removes the strength of the 

powers charged by the event. 

 

Keywords: Alcaçuz. Event. Symbolic dimension. Senses. Tribuna do Norte. Facebook. 
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1 INTRODUÇÃO 

O percurso desta investigação de mestrado – cujo resultado ora se apresenta – foi 

marcado por muitas mudanças, o que acreditamos ser parte do processo de construção do 

conhecimento científico, da nossa jornada principiante como pesquisadora e do 

amadurecimento constante que passamos ao longo dessa nova experiência no mundo 

acadêmico. Quando a rebelião que ocorreu em janeiro de 2017, na Penitenciária Estadual de 

Alcaçuz, no município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, eclodiu, outras 

ocorrências
1
 relacionadas ao sistema penitenciário potiguar

2
 já despertavam a nossa atenção – 

antes mesmo de qualquer pretensão em entendê-las como objeto de pesquisa –, sobretudo 

porque a sociedade notava essas ocorrências, falava sobre elas e inaugurava interações a partir 

delas
3
.  

A leitura do artigo “O acontecimento e a mídia”, de Vera França (2012b, p. 19), na 

disciplina de “Estudos da Mídia e Produção de Sentido”, nos levou a entender que essas 

ocorrências “que explodem, congregam, fazem falar” podem ser entendidas como 

acontecimentos e são capazes de fornecer um retrato da sociedade. Ao interromper o 

cotidiano e o tido como previsível, esses acontecimentos fazem emergir e circular sentidos, 

transpassam a experiência dos indivíduos, revelam a forma como eles interpretam e 

participam do mundo do qual fazem parte. A partir desse contato com o conceito, 

percebíamos a sua importância para a compreensão dos problemas do mundo e, por 

conseguinte, para a construção da problemática que orientaria a nossa investigação.   

De acordo com França (2016), os bons problemas de pesquisa são aqueles que não são 

inventados, mas incitados pela própria realidade. A tarefa do investigador do campo 

comunicacional seria, então, a de transformá-los em problema de pesquisa, tendo em vista a 

dimensão comunicativa do objeto. É nesse sentido que, para a autora, a construção do 

                                                 
1
Em 2015, a eclosão de uma onda de rebeliões – que teve início no mesmo presídio visitado por Barbosa – 

perdurou por oito dias, atingiu 14 das 33 unidades prisionais do sistema carcerário norte-rio-grandense, motivou 

atentados a ônibus em Natal e na Região Metropolitana e culminou no decreto de estado de calamidade pública 

pelo Governo do Estado. Em 2016, não muito diferente do ano anterior, a instalação dos bloqueadores de sinal 

de celular no Presídio Estadual de Parnamirim, localizado em município de mesmo nome, na Região 

Metropolitana de Natal, foi o estopim para uma onda de ataques nessa região e no interior do estado, 

caracterizada por ações violentas contra transportes e prédios públicos, como incêndios, disparos e depredações.  
2
Em 2013, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, definiu como 

“desesperadora” (PARA JOAQUIM BARBOSA..., 2013, online) a situação do sistema carcerário do Rio Grande 

do Norte, após a visita que realizou a Alcaçuz, a maior unidade prisional do estado, localizada no município de 

Nísia Floresta, na Região Metropolitana de Natal 
3
Em 2015, durante a “onda de rebeliões”

3
 que atingiu o estado do Rio Grande do Norte, usuários do WhatsApp 

provocaram pânico quando circularam, por meio do aplicativo, boatos acerca de assaltos, arrastões e mortes na 

capital. Não diferente, em 2016, durante a onda de ataques na Região Metropolitana de Natal e no interior – 

caracterizada por ações violentas contra transportes e prédios públicos, como incêndios, disparos, depredações – 

outras informações falsas  foram compartilhadas nas redes sociais e deixaram a população apreensiva. 
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problema de pesquisa em comunicação envolve a definição não apenas do objeto empírico 

como também a do objeto de conhecimento.  

Alcaçuz é o ápice, até o momento, dos problemas estruturais do sistema prisional 

norte-rio-grandense, refere-se a maior rebelião em números de mortos do estado do Rio 

Grande do Norte, a qual se iniciou no dia 14 de janeiro de 2017, na Penitenciária Estadual de 

Alcaçuz. O motim, originado pelo desentendimento entre duas facções rivais – o Primeiro 

Comando da Capital (PCC) e o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte (SDRN) – 

resultou em 26 vítimas. O confronto rompeu os muros da penitenciária, motivou vários 

ataques na cidade e provocou mudanças na rotina da população. Na eclosão de Alcaçuz, 

circuitos complexos se formaram no tocante ao fluxo comunicacional, com a apropriação da 

mídia não só pelos veículos de imprensa mas também pela população e os próprios detentos. 

O acontecimento foi transformado em narrativa midiática em veículos de informação locais, 

nacionais e internacionais, foi gravado e circulou em áudios e imagens produzidos pelos 

detentos e também repercutiu em boatos no WhatsApp.  

A compreensão da dimensão comunicativa de Alcaçuz está articulada ao conceito de 

acontecimento em sua abordagem pragmatista (QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b) – cuja 

principal característica é a do reconhecimento de que os acontecimentos se referem, 

inicialmente, a coisas concretas e que, posteriormente, assumem uma segunda vida, a qual 

vemos articulada à mídia. A partir dessa abordagem, consideramos a articulação de três 

características do acontecimento para a construção da nossa problemática de pesquisa: 1) a 

sua dimensão simbólica, 2) o seu poder hermenêutico, e 3) o seu poder de afetação. 

A dimensão simbólica do acontecimento, no cenário contemporâneo, aparece atrelada 

à mídia (FRANÇA, 2012b) e, logo, a um cenário de midiatização e circulação crescentes 

(BRAGA, 2007, 2012; FAUSTO NETO, 2010a, 2010b; GOMES, 2016; SODRÉ, 2013), onde 

há a apropriação tecnológica e discursiva por variados campos sociais e sujeitos, a ruptura do 

monopólio que a instância produtiva exercia em relação à lógica de operação das mídias e, 

por conseguinte, uma maior autonomia da recepção. A adição do componente da 

simbolização ao acontecimento, isto é, a transformação dos acontecimentos existenciais em 

acontecimentos-objeto ou ainda da dimensão existencial em simbólica, de que trata (QUÉRÉ, 

2012), revela como os quadros de interpretação sobre a realidade são moldados e como os 

sujeitos articulam significados e sentidos sobre essas ocorrências. 

Quando um acontecimento como Alcaçuz irrompe o cotidiano, ele tem o poder de 

afetar sujeitos. É a característica relacional da ocorrência que a define como acontecimento, 
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isto é, a capacidade de acontecer a alguém (FRANÇA, 2012b). A forma como os sujeitos são 

afetados pelo acontecimento revela aspectos  da realidade em que se inserem, as posições que 

assumem e a forma como agem diante dos problemas do mundo. Na dimensão simbólica, que 

tomamos aqui como midiática, quando esses sujeitos se tornam parte de interações, eles 

revelam o poder hermenêutico e de afetação do acontecimento; isto é, de forma simples, a 

capacidade que os acontecimentos possuem de gerar sentidos e de fazer agir (manifestar, 

reagir, mobilizar) sujeitos que por ele são afetados ou o público que por ele é constituído.  

Partindo dessas reflexões, nos preocupamos em entender o acontecimento Alcaçuz e o 

poder que possui de afetar a experiência de sujeitos, a partir dos sentidos que eles circulam na 

emergência do acontecimento, por intermédio da mídia. A questão-problema que buscamos 

responder na pesquisa em curso é: quais os sentidos revelados por Alcaçuz, em sua dimensão 

simbólica por meio de públicos que constitui?  

Para isso, elegemos os sites de redes sociais (RECUERO, 2011), em especial, o 

Facebook como dimensão simbólica, na qual concentramos a nossa investigação. Essa escolha 

alinha-se aos estudos que adotam a perspectiva relacional e conversacional para compreender 

as redes sociais na internet (RECUERO, 2011), pois a ênfase está nas interações que os 

sujeitos realizam nesse site por intermédio dos comentários. Compreendemos que a dimensão 

simbólica do acontecimento – assim como as nossas práticas sociocomunicativas – se torna 

complexa com as redes sociais na internet. Interessamo-nos pelos sentidos que circulam nos 

comentários desse site como forma de conhecer a maneira como os indivíduos são afetados 

pelo acontecimento, pois os comentários são as práticas que revelam uma participação mais 

efetiva deles (RECUERO, 2014).  

O sistema carcerário potiguar e todo o caos que vive ainda não foram transformados 

em objeto de investigação dos Estudos da Mídia
4
. Acreditamos que a relevância deste estudo 

                                                 
4
 Em um breve levantamento das investigações científicas desenvolvidas na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no âmbito dos Programas de Pós-graduação, percebemos que o sistema prisional do 

estado não é um objeto esquecido das ciências humanas e sociais. Talvez o esquecimento fosse algo pouco 

provável frente aos problemas que enfrenta a segurança pública no estado  e o sistema carcerário. A busca foi 

realizada no Repositório Institucional da UFRN (RI), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), por 

meio de cinco palavras-chave: Alcaçuz, prisão, penitenciária, carcerário, prisional . Os termos foram pesquisados 

como “contidos” nos filtros “título” e “assunto” e apenas consideramos trabalhos publicados a partir de 2010. 

Identificamos 10 trabalhos, sendo três teses e sete dissertações, distribuídas em cinco programas de Pós-

graduação.  O levantamento dessas informações possibilitou duas conclusões importantes: a primeira delas é a 

inexistência de dissertações que problematizam o sistema prisional norte-rio-grandense no Programa de Pós-

graduação em Estudos da Mídia; a segunda é que a mídia aparece como forma de conhecimento sobre o mundo 

em investigações científicas em outras áreas. Acerca da primeira conclusão, consideramos necessário fazer 

algumas ressalvas. A ausência de investigações que tratam do sistema carcerário potiguar no Programa de Pós-

graduação em Estudos da Mídia da UFRN não extingue a possibilidade de que a mídia esteja sendo estudada por 

outras áreas e que elas também dialoguem com o tema deste projeto de pesquisa. A dissertação de Araújo 
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está pautada nessa lacuna, não apenas pela relevância social desse problema e da dimensão 

existencial dos acontecimentos que nele se inserem, mas, sobretudo, em relação à 

complexidade que esses acontecimentos assumem em sua dimensão simbólica.  

Como já explicitado, o conceito de acontecimento, de forma geral, vem sendo 

utilizado para se referir aos fatos que irrompem no cotidiano e as rotinas dos sujeitos e da 

sociedade em que se inserem. Nesse sentido, não consistem nos fatos do dia a dia, mas 

naqueles que, de certo modo, provocam algum tipo de ruptura com o ordinário. Do ponto de 

vista teórico, na pesquisa realizada, elegemos a abordagem pragmatista do acontecimento 

(QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b) para compreender Alcaçuz em sua interface com a mídia; 

a ela buscamos entrelaçar os conceitos de midiatização e circulação na perspectiva de Braga 

(2007, 2012). Como aporte metodológico, por sua vez, elegemos a Análise Crítica do 

Discurso (ACD) e, em especial, o modelo tridimensional de análise proposto por Fairclough 

(2001), em diálogo com os modos de operação da ideologia apresentados por Thompson 

(2009), a fim de alcançar os nossos objetivos.  

Esta dissertação tem como objetivo principal compreender os sentidos que Alcaçuz, 

em sua dimensão simbólica, faz emergir (poder hermenêutico) e circular por meio de públicos 

que constitui (poder de afetação) na página da Tribuna do Norte
5
 no Facebook. Além disso, 

tem como objetivos específicos:  

1) Identificar como Alcaçuz revela sobre si, a partir da forma como é interpretado, por 

meio do discurso, por sujeitos que por ele são afetados (como é problematizado; como é 

inserido em um campo problemático mais amplo; como remete ao passado; como projeta 

horizontes etc.);  

2) Analisar como esse acontecimento, inserido em um fluxo sempre adiante de 

interpretações, revela, por meio do discurso, sentidos que sustentam ou desafiam as relações 

de dominação a partir das posições desempenhadas pelos públicos que por ele são 

constituídos;  

                                                                                                                                                         
(2013), do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, por exemplo, reflete sobre as 

representações midiáticas da violência social em Natal, análise empreendida através de três jornais impressos. 

Ainda que não trate do sistema carcerário, discute um cenário maior no qual ele se insere: o da violência social. 

Embora não seja resultado de uma pesquisa empreendida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

da Mídia, elege a mídia como ambiência de análise.  
5
 O jornal Tribuna do Norte, editado desde 1950, é um dos mais importantes jornais e portais de notícias do Rio 

Grande do Norte. A sua versão impressa ainda circula e a sua presença online, iniciada com a criação do portal  

TN Online (http://www.tribunadonorte.com.br), também se estende a presença nos sites de redes sociais, a 

exemplo do Facebook.   
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3) Entender como os atores sociais que interagem, em cenário de midiatização, por 

meio do discurso, revelam sentidos sobre a dimensão simbólica do acontecimento, na qual a 

mídia possui papel de destaque.  

Para a nossa análise, orientada por esses objetivos, delimitamos sete sequências 

discursivas das 805 identificadas a partir de uma amostra de 25.726 comentários coletados a 

partir de postagens das páginas da Tribuna do Norte, no site de rede social Facebook. A coleta 

foi realizada no período de 14 a 20 de janeiro de 2017.  

 Assim, este relatório de pesquisa encontra-se dividido em cinco partes: esta 

introdução, seguida de um capítulo teórico, um metodológico, um de análise e as 

considerações finais. No primeiro capítulo, intitulado “O acontecimento”, delimitamos o 

nosso objeto empírico a partir do nosso objeto de conhecimento, isto é, desse conceito-chave 

que elencamos para nortear a nossa investigação. O propósito desse capítulo é o de delinear os 

limites teóricos da investigação em interface com a comunicação e a mídia. No segundo 

capítulo, “Para operacionalizar a investigação”, inicialmente, apresentamos o percurso 

metodológico e as principais decisões inerentes a ele; depois, o processo de coleta de dados e 

as principais características do nosso corpus de análise; por último, o referencial 

metodológico que guia a nossa etapa de análise. No terceiro capítulo, “Alcaçuz: até que ponto 

fomos afetados?”, apresentamos os resultados da análise das sete sequências coletadas, em 

diálogo com os objetivos desta investigação. Nas considerações finais, explanamos os 

resultados desta dissertação de mestrado, em alinhamento aos seus objetivos, e apontamos os 

limites e as potencialidades encontradas que se revelaram com a conclusão da investigação.  

Para França (2012b, p. 20), “a janela de análise dos acontecimentos se torna assim um 

importante instrumento de compreensão da realidade da vida cotidiana, da interpenetração de 

múltiplas realidades, da configuração do mundo da vida”. É, por isso, que acreditamos que a 

leitura dos sentidos que são vividos e (re)interpretados sobre Alcaçuz nos comentários do 

Facebook, a partir dos públicos que constituiu ali revela sobre a sociedade a quem ele 

acontece, de quem ele interrompe as rotinas.  
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2 O ACONTECIMENTO  

A importância de delimitar uma posição teórica frente ao objeto empírico é um dos 

aspectos que não passa despercebido, de forma geral, nos manuais e livros de metodologia
6
, 

tendo em vista a intrínseca relação entre os conceitos elencados para nortear a investigação e a 

construção do método. A tarefa do investigador, assim, é a de perceber os limites e as 

potencialidades que os pressupostos conceituais escolhidos possuem, a fim de alcançar os 

objetivos aos quais se propõe por meio da análise científica. Existe ainda o esforço do 

pesquisador em delimitar, dentro das várias perspectivas sobre determinado conceito, 

aquela(s) que o auxilia(m) em sua pesquisa.  

Este capítulo busca explorar – ainda que de forma não exaustiva – o potencial teórico 

do conceito de acontecimento, tido como essencial para a compreensão de Alcaçuz, objeto 

empírico da pesquisa em curso. Na primeira seção, buscamos entender, inicialmente, a relação 

entre o acontecimento e a história (BURKE, 1991; SILVA, 2013; NORA, 1995). A partir daí, 

exploramos, nas seções seguintes, duas abordagens que são recorrentes nos Estudos da Mídia 

as quais se voltam à compreensão do acontecimento, a midiacêntrica e a pragmatista.  

Para tratar da abordagem midiacêntrica, expomos a perspectiva construcionista por 

meio de Traquina (2005) e reflexões sobre ela a partir de Meditsch (2010), Quéré (1997) e 

França (2012a). Em relação à abordagem pragmatista, no primeiro momento, recorremos às 

ideias de Quéré (2012) e, em seguida, a aproximação que França (2012b) propõe a partir delas 

para compreensão da relação mídia/acontecimento; nesse segundo momento, dialogamos com 

o conceito de midiatização e circulação (BRAGA , 2007, 2012), a fim de compreender a 

complexidade da relação entre mídia e sociedade no mundo contemporâneo.  

Por último, apresentamos o nosso objeto empírico, Alcaçuz, e propomos o 

entrelaçamento do conceito de acontecimento para sua compreensão. Delimitamos aí também 

os limites desta investigação: a dimensão simbólica e os poderes hermenêutico e de afetação 

do acontecimento.  

2.1 O acontecimento e a história: breves considerações  

Nas ciências humanas e sociais, a natureza do acontecimento vem sendo 

problematizada por diferentes domínios epistemológicos
7
. Antes de refletir sobre o 

acontecimento nas duas abordagens propostas nas próximas duas seções deste capítulo, a 

                                                 
6
 Como exemplo, Cf. MOURA, Cláudia Peixoto de; LOPES, Maria Immacolata Vassallo de (Org.). Pesquisa 

em Comunicação: metodologias e práticas acadêmicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 
7
 Nesta seção, pontuaremos alguns desses domínios. Ainda que aqui não seja abordada a complexidade do 

conceito em outros campos científicos, é necessário pontuar o quanto ele é um conceito relevante para a 

Filosofia.   
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midiacêntrica e a pragmatista, consideramos necessário perceber o elo que o acontecimento 

possui com o campo da História, ainda que não seja nossa intenção esgotar a complexidade 

que esse termo assume na disciplina e em suas diferentes vertentes.  

O acontecimento era uma noção central da História, antes de ser para os estudos dos 

meios de comunicação de massa ou para aqueles que hoje se preocupam com a midiatização. 

Para compreender essa centralidade e a aproximação fundamental aos Estudos da Mídia que 

dela decorre, nos deteremos aqui a resgatar duas reflexões importantes sobre o acontecimento 

que mobilizaram a atenção dos historiadores no século anterior: uma promovida pela Escola 

dos Annales, e a outra que atenta para o retorno do acontecimento. 

Até o início do século XX, o acontecimento era tido como território do historiador. 

Como aponta Burke (1991, p. 11), embora a história venha sendo escrita em diversos gêneros, 

“a forma dominante [...] tem sido a narrativa dos acontecimentos políticos e militares, 

apresentada como a história dos grandes feitos de grandes homens”.  

De forma sucinta, segundo Silva (2013), os acontecimentos históricos, até o século 

XVIII, eram considerados aqueles que guardavam relação com a vida monárquica. Já no 

século XIX, conforme a autora, a partir do romantismo, eram tidos como aqueles que 

celebravam a individualidade nacional. Com o positivismo, por sua vez, os acontecimentos 

políticos eram os privilegiados na escrita historiográfica do mundo, uma vez que os 

positivistas acreditavam que esse tipo de acontecimento era capaz de estabelecer fatos 

passíveis de análise, já que, para eles, a história sempre nasce depois que o fato acontece. 

Apesar de já ter sido questionado em outros momentos
8
, o monopólio que exercia o 

acontecimento na narrativa histórica – que a caracterizava como institucionalizada e política – 

vai sofrer uma ruptura no início do século XX, com o surgimento da Escola dos Annales
9
. A 

partir desse movimento, que tem como precursores os historiadores franceses Febvre e Bloch, 

a história política centrada nos grandes acontecimentos é substituída pela história interessada 

nos detalhes, do modo de vida ao comportamento da sociedade. A atenção antes dirigida ao 

acontecimento volta-se para a estrutura, em uma ênfase social e econômica em detrimento da 

política: 

                                                 
8
 “Foi durante o Iluminismo que ocorreu, pela primeira vez, uma contestação a esse tipo de narrativa histórica” 

(BURKE, 1991, p. 11). 
9
 Burke (1991) identifica três gerações da Escola dos Annales: a primeira e a segunda, dominadas pela figura 

central de Febvre e Braudel, respectivamente; e a terceira que não possuía uma representação forte e que se 

organizou de forma mais fragmentada. Dentro da última geração, segundo o autor, existiram reações positivas 

contra o domínio da história estrutural e social, como aquelas que se baseavam nas mudanças antropológicas, no 

retorno à política e no renascimento da narrativa.  
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[...] revolucionaram de tal forma a historiografia que, a partir de então, se 

passou a falar de uma Nova História, uma história que visava ser total, o que 

significa problemática, interdisciplinar e baseada na longa duração. A partir 

daqui, o “acontecimento” foge aos cânones tradicionais, a atenção dos 

historiadores desloca-se do extraordinário e singular para o regular e 

quotidiano, do individual para o colectivo. A história política e institucional, 

dos reis e das grandes batalhas foi cedendo, paulatinamente, lugar a uma 

história estrutural, ou seja, uma história em que se valorizam os elementos 

invariáveis ao longo dos séculos. [...] A historiografia sofria, assim, a 

influência da revolução estruturalista. (SILVA, 2013, p. 86).  

 

A segunda reflexão que nos interessa aqui é a que atenta para o retorno do 

acontecimento, o que não significa a volta dele à condição de monopólio da História, mas a 

sua problematização a partir dos meios de comunicação de massa. É o texto clássico “O 

retorno do fato”
10

 do historiador francês Pierre Nora, originalmente publicado como 

“L’événement monstre”
11

, que nos ajuda a entender a irrupção do que o autor chama de 

acontecimento moderno.  

Como aponta Nora (1995, p. 181), o reaparecimento do acontecimento se deve aos 

meios de comunicação de massa, a quem o monopólio do acontecimento passa a pertencer. 

“Nas nossas sociedades contemporâneas é por intermédio deles e somente por eles que o 

acontecimento marca a sua presença e não nos pode evitar”. Nesse sentido, para o autor, os 

meios se configuram como condição de existência dos acontecimentos, no sentido em que 

estes só existem quando se tornam conhecidos.  

Desse modo, Nora (1995) atenta para a escolha orientada de imagens pelos meios de 

comunicação; logo, para parcialidade que existe na dinâmica de seu funcionamento. Assim, 

acredita que os meios de comunicação de massa tornam o acontecimento monstruoso, no 

sentido em que produzem o sensacional, o novo e, logo, um desejo por novos acontecimentos.  

Das metamorfoses por que passa o acontecimento nesse retorno de que fala Nora 

(1995, p. 184-185) está a imposição do vivido e do imediato como história:  

 

Não que não haja mais diferença entre o fato cotidiano e o acontecimento; 

mas sobre qualquer acontecimento no sentido moderno do termo, o 

imaginário de massa quer enxertar qualquer coisa do fato cotidiano: seu 

drama, sua magia, seu mistério, sua estranheza, sua poesia, sua 

tragicomicidade, seu poder de compensação e de identificação, o sentimento 

de fatalidade que o acompanha, seu luxo e sua gratuidade. O imaginário 

pode, dessa forma, apropriar-se de qualquer fato cotidiano [...] e fazê-lo 

atravessar pelas mudanças de acontecimentos sucessivos, o cabo do 

                                                 
10

 “O retorno do fato” é um dos capítulos da coletânea História: novos problemas, organizada pelos historiadores 

franceses Pierre Nora, autor desse capítulo, em parceria com Jacques Le Goff. A primeira edição é de 1974.  
11

 Publicado inicialmente como artigo em 1972, em Communications. (LE GOFF; NORA, 1995). 
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acontecimento mais maciço, no momento mesmo em que a história faz sentir 

sua degradação em fatos cotidianos.  

 

É nesse sentido que Nora (1995, p. 180) considera o acontecimento moderno o auge da 

“circulação generalizada da percepção histórica”. As sociedades industriais, o processo de 

mundialização e a rapidez da comunicação são alguns dos fatores que levam à emergência 

desse acontecimento, que se desenvolve na forma de espetáculo e na cena pública; que se 

configura, além disso, com a participação das massas, por meio da qual estabelece o seu 

caráter emotivo e afetivo.  

Sobre esse acontecimento, Nora (1995, p. 188) afirma: “[...] testemunha menos pelo 

que traduz do que pelo que revela, menos pelo que é do que pelo que provoca. Sua 

significação é absorvida na sua ressonância; ele não é senão um eco, um espelho da 

sociedade, uma abertura”. Assim, ao contrário das sociedades tradicionais nas quais o 

acontecimento referia-se a algo raro ou, em muitos momentos, significou rupturas, na 

modernidade, ele tornou-se da dinâmica do imediato, do cotidiano. Nesse cenário, a tarefa do 

historiador, passa a ser a de encontrar a parte do não factual no acontecimento, o que ele deixa 

ver da sociedade quando reverbera.   

Realizamos essa breve síntese sobre duas reflexões do campo da História, sobretudo, 

para compreender a aproximação que daí decorre com os Estudos da Mídia. O conceito-chave 

dos estudos historiográficos foi perdendo espaço não apenas devido a uma virada 

epistemológica da História, com a emergência da Escola dos Annales, mas, especialmente, 

com o papel que os meios de comunicação parecem assumir como ordenadores dos 

acontecimentos.  

O conceito de acontecimento, de forma geral, vem sendo utilizado para se referir aos 

fatos que irrompem o cotidiano e as rotinas dos sujeitos e da sociedade onde se inserem. 

Nesse sentido, não consistem apenas nos fatos do dia a dia, mas naqueles que, de certo modo, 

provocam algum tipo de ruptura com o ordinário. No campo da Comunicação, a compreensão 

de que o acontecimento é uma construção midiática é uma das perspectivas recorrentes, assim 

como, de forma mais recente, a da abordagem pragmatista. A seguir, nos propomos a discutir 

um pouco mais sobre ambas.  

2.2  A abordagem midiacêntrica do acontecimento 

O conceito de acontecimento na abordagem que, geralmente, é tratada como 

midiacêntrica aparece, predominantemente, atrelado à atividade jornalística. De acordo com 

Traquina (2005, p. 54), com a consolidação do jornalismo de informação, dinamizado pela 
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penny press
12

, “as notícias tornaram-se mais orientadas para o acontecimento, o que não é 

dizer que o anterior jornalismo não noticiava acontecimentos, mas o conteúdo dominante dos 

jornais começou a concentrar-se em acontecimentos, por oposição a opiniões políticas”.   

Ainda que o uso do termo acontecimento seja recorrente na pesquisa em Jornalismo, 

não existe um consenso sobre sua definição, a exemplo da citação anterior, na qual aparece 

como sinônimo de fato. Se considerarmos as primeiras teorias utilizadas para explicar a 

notícia – a exemplo da Teoria do Espelho –, o acontecimento poderia ser considerado todo e 

qualquer fato da realidade, uma vez que aí “as notícias são como são porque a realidade as 

determina”, e os jornalistas “são simples mediadores que reproduzem o acontecimento na 

notícia” (TRAQUINA, 2005, p. 146; 149).   

No entanto, o acontecimento ganha o status de midiacêntrico a partir do paradigma 

construcionista da notícia. De acordo com Traquina (2005, p. 168-169), os próprios estudos 

que integram essa nova perspectiva problematizam essa ideia de espelho da realidade ao 

elencar motivos que a deslegitimam: 

 

O filão de investigação que concebe a notícia como construção rejeita as 

notícias como espelho por diversas razões. Em primeiro lugar, argumenta 

que é impossível estabelecer uma distinção radical entre a realidade e os 

media noticiosos que devem “refletir” essa realidade, porque as notícias 

ajudam a construir a própria realidade. Em segundo lugar, defende a posição 

de que a própria linguagem não pode funcionar como transmissora direta do 

significado inerente aos acontecimentos, porque a linguagem neutral é 

impossível. Em terceiro lugar, é da opinião de que os media noticiosos 

estruturam inevitavelmente a sua representação dos acontecimentos, devido 

a diversos fatores [...].  

 

Sobre essa perspectiva construcionista, Meditsch (2010) realiza uma breve revisão 

bibliográfica de alguns estudos que recorrem ao pressuposto “o jornalismo constrói a 

realidade”. Nesse levantamento, aponta o estudo de Gaye Tuchman como o pioneiro a ter essa 

ênfase, referindo-se à tese publicada no livro Making news: a study in the construction of 

reality, em 1978. Também cita o estudo de Eliseo Verón sobre a cobertura jornalística do 

acidente nuclear de Three Mile Island, publicado no livro Construir el acontecimiento: los 

medios de comunicación masiva y el accidente en la central nuclear de Three Mile Island, em 

1995. Por último, fala como esses dois autores influenciam outros pesquisadores importantes 

que teorizam o jornalismo, a exemplo de Miguel Alsina, no livro A construção da notícia.  

                                                 
12

 O termo refere-se aos jornais e periódicos com preço acessível que surgiram nos EUA e no Reino Unido 

durante o século XIX e visavam uma classe de leitores em massa, predominantemente da classe trabalhadora 

(PENNY PRESS, 2016, online, tradução nossa).  
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O que esses estudos têm em comum, segundo o autor, é o papel que atribuem ao 

jornalismo como criador da realidade social. Por consequência, a existência do acontecimento 

aparece como condicionada à esfera midiática, uma vez que é nela em que ele é elaborado. A 

respeito desse protagonismo atribuído ao jornalismo na construção social da realidade, 

Meditsch (2010) aponta que existe uma apropriação equivocada do conceito desenvolvido por 

Berger e Luckmann
13

, uma vez que esses autores não reconhecem em seus postulados o 

jornalismo como ator único ou principal dessa construção. Para Meditsch (2010), a 

compreensão da relação entre acontecimento e jornalismo precisa ser aprofundada por estudos 

mais densos, que revelem as potencialidades e os limites desse vínculo.  

Em 1997, Quéré já havia problematizado essa mesma abordagem, mas que 

denominava como construtivista. Inicialmente, ele sinaliza a existência de dois tipos de 

construtivismo, o radical e o moderado. Na visão do autor, o primeiro tipo pode ser ilustrado 

pelo estudo La construction médiatique des malaises sociaux, de Patrick Champagne. O 

segundo, por sua vez, pode ser exemplificado pelo estudo Le journal quotidien, de Maurice 

Mouillard e pelos estudos de Gaye Tuchman e Eliseo Verón – os dois últimos também citados 

por Meditsch (2010).   

O construtivismo radical refere-se à percepção do acontecimento como um artefato 

midiático, ou seja, fabricado a partir das lógicas internas de funcionamento da mídia. Desse 

modo, o acontecimento aparece como uma representação da realidade e não como uma 

ocorrência do mundo – a ênfase é dada aos acontecimentos que possuem o aspecto de 

“sensacional” e são rentáveis do ponto de vista comercial, aspectos que o qualificam para 

integrar a cena pública. Nessa percepção, ignora-se a existência de outra realidade que não 

aquela publicizada pelos meios de comunicação. 

No construtivismo moderado também há esse abandono do real para tratar da noção de 

acontecimento, que agora aparece vinculado ao conteúdo informativo. O acontecimento é tido 

como resultado do processo de construção da notícia. O avanço dessa abordagem é que ela 

reconhece a existência concreta, mas não na forma de acontecimento. Quéré (1997), ao citar o 

estudo de Tuchman (1978), fala que a autora parte da distinção entre ocorrência e 

acontecimento. Enquanto a ocorrência refere-se a tudo que acontece em algum lugar e em um 

tempo determinado, o acontecimento possui uma dimensão de publicidade e, por esse motivo, 

sua existência está condicionada ao momento em que o público o conhece. O acontecimento 

                                                 
13

 Cf. BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas [1966]. A construção social da realidade: tratado de 

sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1985.  
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surge a partir da transformação da ocorrência em material abstrato, a partir de tipificações e 

processos rotineiros da atividade jornalística.  

Quéré (1997) não se opõe às críticas que recebe a abordagem midiacêntrica do 

acontecimento, pois reconhece que ela não seria a mais adequada aos estudos das ciências 

sociais. Ao mesmo tempo, o autor ressalta que discordar dela não é pressupor o abandono do 

acontecimento para compreensão da vida social. O autor conclui que o conceito requer outra 

interpretação, cuja ênfase não é midiacêntrica, tampouco a do senso comum.  

Como visto até aqui, o acontecimento em sua abordagem midiacêntrica aparece, 

sobretudo, como sinônimo de acontecimento midiático/jornalístico. Para Vera França (2012a, 

p. 42), essa abordagem é excessiva  

 

ao atribuir todo o poder à dinâmica instituidora da mídia, negligenciando a 

força intrínseca de algumas ocorrências na sua capacidade de afetar a vida 

pública, bem como a capacidade agenciadora dos sujeitos sociais, que 

interagem – e não apenas reagem – com a intervenção midiática. O 

construtivismo alcança, por esse viés, sua limitação, estimulando e 

propiciando análises discursivas apartadas da dinâmica social mais ampla, 

desviando o foco da avaliação do próprio acontecimento, e promovendo, no 

final das contas, uma abordagem midiacêntrica (ou uma análise dos 

enunciados apartados da enunciação).  

 

Há uma variedade de estudos que exploram a aproximação entre o jornalismo, a mídia 

e o acontecimento
14

, com diferentes ênfases. O propósito desta investigação em curso não se 

concentra no acontecimento jornalístico, na cobertura de um acontecimento pela imprensa, ou 

no contrato entre leitores e veículos de informação (Cf. VÉRON, 1999). Preferimos nos deter 

apenas a abordagem midiacêntrica por dois motivos: o primeiro é a importância que ela 

parece assumir no campo teórico da Comunicação, tendo em vista o uso corrente em 

investigações
15

; o segundo refere-se à relevância de pontuá-la antes da exposição da 

abordagem que guia em certos aspectos a pesquisa em andamento, a pragmatista, sobre a qual 

falaremos na próxima seção.  

 

                                                 
14

 O “Projeto Tecer: jornalismo e acontecimento”, financiado pela Capes no âmbito do Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica (Procad), articulou pesquisadores dos programas de Pós-Graduação em Comunicação de 

quatro universidades brasileiras: Unisinos, UFMG, UFRGS e UFSC. Desse projeto, resultaram quatro livros, 

publicados pela Editora Insular, cujos conteúdos tratam, sobretudo, da relação entre jornalismo e acontecimento. 
15

 “A afirmação de que ‘o jornalismo constrói a realidade’ está presente em dezenas de textos acadêmicos da área 

da comunicação, quase sempre como um pressuposto, que por isso mesmo não requer demonstração teórica nem 

empírica para ser repetidamente afirmado. Já faz parte do ‘repertório crítico’ de nossos estudantes, ou seja, 

daquele grupo de crenças chanceladas no meio social da Academia e com as quais um novato deve se identificar 

para ser aceito no grupo”. (MEDITSCH, 2010, p. 20). 
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2.3 A abordagem pragmatista do acontecimento 

A principal característica do acontecimento pelo viés pragmatista é a do 

reconhecimento de que ele se refere, inicialmente, a coisas concretas. Isso significa perceber 

que ele não se encontra preso ao domínio do discurso, ainda que a posteriori seja esse um dos 

lugares em que ele é colocado e problematizado (QUÉRÉ apud LAGE; SALGADO, 2011). É 

o sociólogo francês, Louis Quéré, o principal teórico que trata dessa abordagem sobre o 

acontecimento, a qual vem influenciando as pesquisas brasileiras no campo comunicacional e 

oferecendo novas possibilidades de problematização daquilo que acontece no mundo
16

.   

Para Quéré (2012, p. 21-22), na linguagem corrente, o acontecimento sempre 

significou “o que vem de fora, o que surge, o que acontece, o que se produz, o excepcional 

que se desconecta da duração”. O autor também pontua que o acontecimento configura-se na 

instância do presente, deve ser apreendido inicialmente como mudança existencial e, além 

disso, é “o que vem a ser” – aqui o autor se refere ao seu caráter de contingência, que provoca 

incertezas.  

A fim de situar o acontecimento na abordagem pragmatista, Quéré (2012) recorre a 

ideias de três teóricos, George H. Mead, John Dewey e Charles Sanders Peirce. De forma 

sucinta, o autor reconhece que, inicialmente, o acontecimento encontra-se em um nível 

existencial, ou seja, “é simplesmente o que existe, o que experimentamos como existente 

concretamente em suas qualidades imediatas”; e, em um segundo momento, essa mudança 

transforma-se em objeto e a existência em julgamento. Sobre essa transformação, ele afirma: 

“[...] estamos constantemente em vias de converter acontecimentos existenciais em 

acontecimentos-objetos, essencialmente, com efeitos práticos, ou seja, de maneira a ser capaz 

de intervir no curso dos acontecimentos (QUÉRÉ, 2012, p. 23-24) 

De acordo com Quéré (2012), essa conversão é realizada pela Comunicação nos 

acontecimentos que recebem sua atenção, o que não os deslegitima como integrantes da 

experiência dos sujeitos. Para o autor, quando o componente da simbolização é adicionado ao 

acontecimento, ele assume uma segunda vida, na qual se estabelece o pensamento e, logo, 

significados e sentidos sobre esse objeto.  

 

Os acontecimentos deixam de ser, assim, simples mudanças existenciais. 

Eles se transformam em objetos dos quais nos tornamos conscientes, em 

“coisas com significados”, porque são estes – e, em particular, a causalidade, 

a individualidade e as potencialidades do acontecimento – que suscitam, na 

prática, nosso interesse. O acontecimento ganha, por conseguinte, novos 

                                                 
16

 Como exemplo, Cf. França (2012a; 2012b) e França e Lopes (2017). 
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modos de operação e novas características. Ele se torna não só um objeto e 

uma fonte de inferências e de raciocínios, mas também um meio de ação 

controlada. Com efeito, servimo-nos desse tipo de objeto cognitivo-

discursivo para intervir no curso dos acontecimentos, a fim de canalizá-lo ou 

atenuar sua brutalidade. (QUÉRÉ, 2012, p. 31).  

 

Quéré (2012, p. 37), ao longo do texto que tomamos aqui como referência, “A dupla 

vida do acontecimento: por um realismo pragmatista”, salienta a relação entre o 

acontecimento e a experiência. O autor reforça que experienciamos o acontecimento como 

mudança existencial, na vida concreta, em base emocional e prática. Além disso, a 

experiência do acontecimento também existe no domínio do simbólico, quando o temos 

transformado em objeto: “a recepção desses acontecimentos configurados no universo do 

discurso não deixa de ocorrer no domínio da experiência”.  

A partir dessa compreensão do acontecimento no mundo existencial e no mundo 

simbólico, outra reflexão importante que traz Quéré (2012) é sobre a natureza do presente, do 

passado e do futuro. Como já dito anteriormente, o acontecimento é da instância do presente; 

nesse sentido, se comporta como mudança existencial nesse tempo. O passado e o futuro, por 

sua vez, são representações mentais e discursivas que decorrem de explicações e avaliações 

que esse momento presente de alguma forma problematiza. Segundo o autor, “[...] novas 

dimensões dos acontecimentos passados se descobrem graças aos novos acontecimentos que 

se produzem [...] o significado de um acontecimento transcorrido está sempre em curso de 

desenvolvimento e reside no futuro [...].” (QUÉRÉ, 2012, p. 27). 

Uma das pesquisadoras brasileiras que compartilha das ideias de Quéré sobre a 

compreensão do acontecimento em uma perspectiva pragmatista é Vera França. Influenciada 

pelo pensamento do sociólogo, a autora – que posiciona suas reflexões em uma abordagem 

não só praxiológica como relacional da comunicação (Cf. FRANÇA, 2016) –propõe uma 

aproximação entre o acontecimento, em sua abordagem pragmatista, e  a mídia, conforme 

apresentamos na seção a seguir.  

 

2.3.1 A dupla relação mídia e acontecimento  

Muitas abordagens nos estudos da Comunicação tendem a separar a mídia da 

sociedade, compreendendo-as como instâncias autônomas. No entanto, conforme nos lembra 

Rodrigues (online), “é a mídia constitutiva daquilo que é para o ser humano o mundo”. O 

autor reforça, ao elucidar o conceito de mídia, que a experiência do homem no mundo sempre 

esteve associada ao desenvolvimento de objetos técnicos como forma de compensação aos 

dispositivos naturais atrofiados e que, no rol dos dispositivos mediáticos que o homem 
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desenvolve, estão os dispositivos midiáticos de enunciação. Rodrigues (online) se refere aí, 

por último, ao que se convencionou chamar de mídia, o “conjunto de artefactos que são 

interiorizados pelos dispositivos naturais que nos habilitam a produzir discursos, a falar, [...] 

são inventos que intervêm no desencadeamento das interações discursivas dos seres 

humanos”.  

O uso hoje corrente da palavra mídia nos estudos que buscam compreendê-la vai além 

da associação à sua origem etimológica, ou seja, à sua origem latina e ao seu significado que 

indica o plural “meios”. Segundo França (2012b), mídia – que, no início do séc. XX se 

popularizou no termo “Meios de Comunicação de Massa”, com a expansão da impressa e o 

aparecimento do rádio, do cinema e da televisão –, a partir do surgimento dos computadores e 

das redes digitais, passa a designar 

 

os velhos e novos meios: os meios massivos, os meios de acesso individual, 

enfim, tudo aquilo que serve para comunicar, para transmitir uma 

informação, criar uma imagem. E aí entram tanto o jornal impresso quanto o 

webjornalismo; tanto a teatro quanto a tevê; tanto os espaços da cidade 

quanto os nossos próprios corpos. Mídia se torna um conceito abrangente, 

uma expressão que significa várias coisas: instrumento, espaço, sujeito. 

Funciona como instrumento, ou dispositivo, por meio do qual se pode criar 

linguagem, formatar e veicular produtos. Constitui também um novo espaço 

de troca, de convivência, de consulta, de convocação; um espaço de encontro 

e de circulação, como o são a rua, a praça, os estádios, os cafés, os bares. E 

atua ainda como um novo sujeito – quando percebemos que essa nova 

instância produz e configura um discurso próprio, e um lugar de fala 

possante e poderoso. (FRANÇA, 2012b, p. 11). 

 

A abrangência que ganha o conceito de mídia relaciona-se à relevância que ela assume 

na vida cotidiana. De acordo com Silverstone (2002), são muitas as metáforas utilizadas para 

entender o papel da mídia na contemporaneidade – ela aparece como conduto, linguagem, 

espaço, extensão dos homens –, tentativas que o autor classifica como úteis, embora parciais e 

temporárias. Para Silverstone (2002, p. 13), a mídia é parte da “textura geral da experiência” – 

encontra-se relacionada à própria experiência do mundo, aos “aspectos da experiência que 

tratamos como corriqueiros e que devem subsistir para vivermos e nos comunicarmos uns 

com os outros” e deve ser entendida como um processo (de mediação).  

É nesse sentido que França (2012b), opondo-se às abordagens que separam a mídia da 

vida social, aliando-se àquelas que entendem o funcionamento dela como intrínseco à 

sociedade e reconhecendo-a como a instituição que melhor caracteriza o mundo, propõe a 

aproximação entre mídia e acontecimento. Ancorada na fenomenologia de Alfred Schutz – e, 
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em especial, nos conceitos de “mundo da vida” (mundo do sentido comum/ das experiências 

cotidianas), “realidade da vida cotidiana” (espaço da ação e convivência) e realidades 

múltiplas (a existência de diversos mundos reais, de coisas físicas e de sentidos) –, a autora 

defende uma posição contrária à visão dualista do mundo – segundo a qual existem duas 

realidades autônomas, uma real e outra midiática – quando vê a mídia como facilitadora na 

“interpenetração de diferentes esferas de realidade” (FRANÇA, 2012b, p. 16), possibilitando 

que os diversos mundos coexistam.  

Essas reflexões de França (2012b) – a respeito da abrangência do conceito de mídia e 

da sua importância na configuração das nossas ações e do nosso cotidiano – fazem parte do 

artigo “O acontecimento e a mídia”, no qual a autora revisita Quéré (2005, 2012 apud 

FRANÇA, 2012b), a fim de apresentar a relação mídia/acontecimento, a partir da abordagem 

pragmatista. Nessa perspectiva, resgata as principais características acerca dos 

acontecimentos, sintetiza-os como  

fatos que ocorrem a alguém; que provocam a ruptura e desorganização, que 

introduzem uma diferença. Eles fazem pensar, suscitam sentidos, e fazem 

agir (têm uma dimensão pragmática). E tais ocorrências curto-circuitam o 

tempo linear; ocorrendo no nosso presente, eles convocam um passado e re-

posicionam o futuro. (FRANÇA, 2012b, p. 14).  

 

Ademais das características que destaca nessa síntese, França (2012b) pontua outro 

aspecto dos acontecimentos: eles fazem falar. Ressalta-se nesse momento a natureza humana, 

caracterizada pela capacidade de simbolização, que transforma a realidade em representação, 

que converte os acontecimentos em objetos simbólicos. A autora, referindo-se às duas vidas 

do acontecimento (QUÉRÉ, 2012), reconhece que elas coexistem, carregam as marcas da 

experiência, da forma como os sujeitos e as coletividades são afetados pelos acontecimentos e 

reconhecem o mundo do qual participam, pois “vivemos acontecimentos que se veem 

marcados não apenas por suas características intrínsecas, mas também por outras 

representações que fazem parte de nosso repertório e são a eles associadas no processo de sua 

simbolização” (FRANÇA, 2012b, p. 14).   

Para França (2012b, p. 16), a mídia e o acontecimento estabelecem entre si uma dupla 

relação de existência, uma vez que a “mídia tanto pode ser um dos lugares em que surgem e 

se produzem acontecimentos (na sua dimensão existencial), como o espaço em que 

acontecimentos são repercutidos (e adquirem sua segunda vida)”. A respeito dessa segunda 

vida, a autora levanta outra problematização, vê essa dimensão como potencialmente 

transformadora, pois seria capaz de fazer emergir novos acontecimentos existenciais e, 

consequentemente, novos acontecimentos-objetos, em um movimento cíclico. Isso nos lembra 
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uma das reflexões de Thompson (2008, p. 37) sobre a nova visibilidade que é mediada pelo 

computador, a de que os julgamentos morais “têm se tornado, no tempo presente, uma parte 

inseparável do decurso dos eventos em si”. 

Esse potencial transformador da existência simbólica não elucida apenas a natureza 

simbólica da realidade social e o movimento do homem em conhecer e ver
17

 por meio do 

universo da cultura que tece a sua experiência mas também o cenário de profusão de novos 

dispositivos técnicos. De acordo com França (2012b), a disponibilidade de meios técnicos de 

vários tipos abre espaço para a proliferação dos acontecimentos e para uma participação mais 

aberta e democrática com o fim do monopólio de transmissão pelos Meios de Comunicação 

de Massa; além disso, modifica a forma como pensamos e reconhecemos o mundo e nos 

relacionamos com ele.  

Frente a esse cenário, caracterizado pela frenética circulação de informações, 

comentários, julgamentos a respeito das ocorrências que fazem falar, França (2012b) indaga 

se estamos, de fato, sendo afetados por elas. A autora adianta que não vê aí uma resposta 

pessimista ou simples; e defende que o acontecimento quando afeta as experiências 

individuais e coletivas revela a sua natureza relacional, a qual precisa ser investigada.  

Quando aponta essa direção como possibilidade de análise da relação 

acontecimento/mídia, França (2012b) reforça que é insuficiente concentrar as análises sobre o 

acontecimento apenas nas reações e emoções do público ou ainda, exclusivamente, no efeito 

manipulador e sensacionalista da mídia sobre essas respostas. Um dos motivos disso é que os 

novos dispositivos técnicos modificaram a nossa forma de perceber o mundo. Conforme 

pontua a autora, 

as mudanças tecnológicas que vivemos na passagem do milênio vieram 

configurar um panorama ainda mais complexo. O excesso de informação e a 

velocidade com que elas circulam estreitam nosso espaço de reflexão e de 

maturação, exigem um sistema mais aguçado de atenção seletiva, novas 

formas de organização dos dados do mundo, de apreensão e reação aos 

acontecimentos. A pesquisadora portuguesa Isabel Babo-Lança (2012) fala-

nos dos acontecimentos “replicantes” – acontecimentos que, retomados em 

diferentes contextos, se transformam em outros, atuando em diferentes 

quadros de sentido. Ou seja, estamos vivendo novas condições da 

experiência. (FRANÇA, 2012b, p. 19). 

 

 

                                                 
17

 Segundo Cassirer (1994, p. 48-49), o homem “envolveu-se de tal modo em formas linguísticas, imagens 

artísticas, símbolos míticos ou ritos religiosos que não consegue ver ou conhecer coisa alguma a não ser pela 

interposição desse meio artificial”. 
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Nessas mudanças, apontadas por França (2012b), não há apenas um processo 

tecnológico implicado como também um processo social. O primeiro relacionado às ações 

comunicativas disponibilizadas por meio dos dispositivos técnicos; o segundo diz respeito à 

atuação dos indivíduos, de forma geral, em práticas e processos antes restritos à mídia 

(BRAGA, 2012).  

Essas novas condições da experiência tentam ser explicadas por intermédio do 

conceito de midiatização, que ora aparece como explicação do tipo de sociedade, e ora como 

fenômeno de características complexas e próprias de funcionamento (FAUSTO NETO, 2006). 

As conexões e o fluxo informacional são características da complexidade que emerge da 

midiatização e que a configura como um novo modo de compreender a relação entre mídia e 

sociedade. Assim, ela aparece como uma nova esfera de existência, o bios midiático
18

 

(SODRÉ, 2013); como um novo modo de ser no mundo
19

 (GOMES, 2016); como uma prática 

social–prática do sentido
20

 de natureza transversal e relacional, que rompe com a visão 

instrumental dos meios e que opera na dinâmica social a partir de uma intrínseca relação entre 

técnica e linguagem (FAUSTO NETO, 2006).  

A abordagem da midiatização com a qual nos identificamos, por sua vez, é a de Braga 

(2007, 2012), que vê a midiatização
21

 caminhando para se tornar o processo social de 

referência. O autor recusa qualquer determinismo tecnológico e econômico para explicar as 
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 A partir da classificação aristotélica das formas de vida, Sodré (2013) fala que a midiatização implica uma 

nova esfera de existência ou um quarto bios, ao lado dos outros três de que trata Aristóteles , o do conhecimento, 

o da política, e um último da corporalidade. Nessa nova forma de vida, que denomina bios midiático, a 

midiatização é pensada como tecnologia de sociabilidade, tendo em vista que, segundo o autor, a tecnocultura – 

que caracteriza a cultura própria desse processo – transforma as formas de socialização tradicionais e inaugura 

novas formas de perceber. Daí decorre “um novo tipo de relacionamento do indivíduo com referências concretas 

ou com o que se tem convencionado designar como verdade, ou seja, uma nova condição antropológica” (p. 27).   
19

 Gomes (2016) cria um mapa sistêmico para explicar a sociedade na sua dinâmica de comunicação, no qual ele 

identifica três polos (a mídia, os processos de significação e os processos socioculturais), que se relacionam e se 

conectam entre si por meio de um movimento de mão dupla, decorrendo daí o fenômeno dos processos 

midiáticos. A midiatização, na visão do autor, abarca dois movimentos. Um no qual ela aparece como 

consequência das relações que surgem com a utilização de dispositivos tecnológicos, potencializados pela 

cultura digital. E outro em que ela significa uma nova ambiência que afeta as relações da sociedade 

contemporânea. Estar em midiatização para o autor significa um novo modo de ser no mundo. 
20

 Para Fausto Neto (2006, p. 9), a midiatização encontra-se mais além da configuração como ambiente ou modo 

de ser, “se constitui a partir de formas e de operações sociotécnicas, organizando-se e funcionando com bases em 

dispositivos e operações constituídas de materialidades e de imaterialidades”. Para o autor, a atividade da 

midiatização é transversal, na medida em que afeta seu próprio campo e outros, além dos usuários; e relacional 

na medida em que os sentidos produzidos nessa transversalidade também incidem no funcionamento da 

midiatização. Essa natureza dupla é na opinião do autor o que a torna uma prática social – prática do sentido. É 

influenciado pela perspectiva de Verón, que pensa a midiatização em uma lógica societal mais complexa, e de 

outros estudos nos quais a rede e seus nós se estruturam na forma discursiva, que Fausto Neto (2006) busca 

entender a midiatização e suas afetações. 
21

 O termo midiatização aparece em Braga (2007, 2012) como mediatização. As duas variações são utilizadas na 

Comunicação e referem-se ao mesmo fenômeno. Na presente dissertação, preferimos padronizar o uso do termo, 

utilizando a variação “midiatização”. 
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mudanças no processo comunicacional, uma vez que considera que a sociedade é que produz 

a demanda por novas tecnologias na medida em que a interação acontece. Ele vê a 

midiatização como um processo que funciona com lógicas anteriores e lógicas próprias e que 

ainda está se estabelecendo. Além disso, influenciado pelo pensamento de Martín-Barbero, 

situa a midiatização na perspectiva das mediações comunicativas da cultura, reconhecendo a 

importância dos processos comunicativos para a midiatização dos processos sociais.  

Braga (2007) situa a sua compreensão sobre a midiatização em um nível macrossocial, 

no sentido em que acredita na midiatização da própria sociedade e não só de processos sociais 

quando passam a operar conforme as lógicas da mídia. Assim, o autor define a midiatização 

como um processo de interação que caminha para se tornar referência, isto é, passando a 

configurar-se como o organizador principal da sociedade. Esse pensamento de Braga (2007) 

se articula em dois aspectos: um que trata das lógicas de transição e outro que se refere à 

compreensão da midiatização como processo ainda em estabelecimento.   

Sobre as lógicas de transição, Braga (2007) aponta três momentos de proposições 

tecnomediáticas na transição da cultura escrita para a da crescente midiatização da sociedade. 

O primeiro refere-se à criação de tecnologia para atender uma situação anterior e seus 

propósitos sociais e interacionais. O segundo consiste na geração de tecnologia que transborda 

para outras situações, fora desse quadro de referência anterior. O terceiro, por sua vez, 

configura-se com a independência desse novo sistema das dinâmicas já instaladas, decorrendo 

daí a emergência de processos próprios. 

Desse modo, na visão de Braga (2007), a midiatização que constitui o tecido social se 

organiza a partir de lógicas anteriores e lógicas próprias e, ainda que influenciada pelos 

interesses econômicos capitalistas e pelas transformações técnicas, ambos não a determinam. 

Para o autor, a predominância da midiatização como processo de referência não se encontra 

completa, o que implica o reconhecimento da dimensão dinâmica desse processo. De acordo 

com Braga (2007), a incompletude é estrutural e pode ser observada por variados ângulos, a 

exemplo dos problemas de circulação, de retorno e de resposta, os quais ainda exigem mais 

reflexões.  

O sentido que Braga (2012) atribui ao termo midiatização aproxima-se da perspectiva 

das mediações comunicativas da cultura, pensada por Martín-Barbero, resultado de reflexões 

posteriores à publicação de Dos meios às mediações. Nos dois momentos de seu pensamento, 

Martín-Barbero (2009 apud BRAGA, 2012) trata do deslocamento dos meios às mediações, 

ou seja, defende uma postura epistemológica que não assuma os meios como prioridade. No 
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entanto, o que mudou foi a percepção sobre a mediação, frente ao reconhecimento da 

comunicação como protagonista da vida social: no primeiro momento se referia às 

“mediações culturais da comunicação”; já no segundo, às “mediações comunicativas da 

cultura”. 

O uso do conceito de midiatização avança em relação à compreensão da relação entre 

mídia e sociedade, no sentido em que a ênfase antes dada aos meios de comunicação é 

substituída pelo foco nos processos que se constituem a partir da mídia. As mudanças e 

transformações que se observam na sociedade, mediante esses processos, passam a ser 

problematizadas por meio da midiatização. É esse cenário de midiatização que possibilita a 

circulação, a qual Braga (2012) compreende como processo interacional. Hoje, frente à 

complexidade que a relação produção/recepção assume, a circulação, segundo o autor, ganha 

vigor e relevância. 

Segundo Braga (2012), existiu um deslocamento da percepção do processo 

comunicacional como um modelo conversacional – de ida e volta, isto é, que implica troca 

entre locutores e interlocutores – para a compreensão dele como um fluxo contínuo, em que 

não há, necessariamente, algum tipo de correspondência entre os participantes. Para o autor, 

são variadas as formas como esse “fluxo adiante” se configura, por exemplo, por meio da 

elaboração de comentários, de estímulo a debates e da circulação nas redes sociais. 

O ponto de partida da circulação não é representado pelo produto midiático, pois esse 

se insere no fluxo que já está ali e que o viabiliza (BRAGA, 2012). Segundo o autor, a entrada 

do produto midiático alimenta o fluxo da circulação e pode ser vista como positiva, 

considerando-se a capacidade de seu formato de ir adiante, ou seja, de permanecer, circular e 

repercutir em outros espaços.  

Além da reflexão sobre a definição de circulação, outra preocupação de Braga (2012) 

é a de problematizar a forma como ela se materializa na sociedade e, assim, na pesquisa 

empírica. Defende o autor que é na forma de circuitos que isso acontece. Os circuitos “são 

culturalmente praticados, são reconhecíveis por seus usuários e podem ser descritos e 

analisados por pesquisadores” (p. 41).  

Na visão de Braga (2012), os campos sociais são atravessados por múltiplos circuitos, 

o que não significa que esses campos desaparecerão. De acordo com o autor,  

 

as mudanças decorrentes de processos de interação “em midiatização” 

modificam (e modificarão crescentemente) o perfil, os sentidos e os modos 

de ação dos campos sociais; que outros campos se desenvolvem; e sobretudo 
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que os modos de interação entre os campos sociais e entre cada um destes e a 

sociedade ao largo continuarão a se modificar. (BRAGA, 2012, p. 46). 

 

Acerca do estudo desses circuitos, Braga (2012, p. 47) acredita ser relevante para 

entender a sociedade em midiatização, sobretudo, porque não se observa neles a 

predominância da lógica de algum meio específico. Nesse sentido, o autor faz a ressalva de 

que não é interessante comparar diferentes tipos de meio nesse tipo de investigação – “cada 

circuito compõe diferentes articulações entre o massivo e o digital, engastando ainda, aí, o 

presencial e a escrita”. 

Braga (2012) trata a circulação como um fluxo contínuo, que se concretiza na 

sociedade como circuitos, tidos como complexos pelos múltiplos espaços que atravessam e 

pelos diferentes processos, meios e produtos que se articulam a eles. Além disso, o autor 

reforça a opinião de que é sempre o componente social que dá sentido às transformações 

tecnológicas, sendo os “dispositivos interacionais” compreendidos como resultado da própria 

forma como se (re)organiza a sociedade na tentativa de assegurar a interação em detrimento 

da sua concepção como aparato tecnológico.  

É, segundo Braga (2012), um trabalho de experimentação e de tentativas – ora 

influenciado pela lógica das redes sociais ora pela lógica dos meios de massa – que 

caracteriza os dispositivos, os circuitos e outros processos do ambiente da midiatização em 

formação. Desse modo, o autor aponta que ao mesmo tempo em que os processos sociais se 

preocupam com a instantaneidade da circulação, eles reconhecem a potencialidade dela em 

delongar-se. Nas palavras do autor: “os ritmos da circulação se encontram modulados por 

articulações diversas possíveis entre as táticas da instantaneidade que procuram abreviar o 

tempo de acesso e de circulação; e as táticas de acervo, voltadas para a permanência e para a 

recuperação” (BRAGA, 2012, p. 49). 

Acreditamos que para compreender as mudanças que se observam com a emergência 

de novos dispositivos técnicos no domínio da experiência e na dimensão simbólica do 

acontecimento, das quais trata França (2012b), é necessário ter a midiatização e a circulação 

em mente. Consideramos o contato com esses conceitos – os quais ainda estão em construção 

e que ajudam a entender um pouco da complexidade inerente à relação da mídia e da 

sociedade no cenário contemporâneo – importante na empreitada que é propor uma 

investigação ancorada no acontecimento. A seguir, buscaremos articular os conceitos 

apresentados até aqui e a relevância teórica deles para compreender o nosso conceito-chave e 

objeto de conhecimento – o acontecimento – e o nosso objeto empírico, Alcaçuz.  
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2.4 Do objeto empírico ao objeto de conhecimento 

Nas seções anteriores, apresentamos algumas abordagens sobre o conceito de 

acontecimento e a aproximação entre ele e a mídia. O último propósito deste capítulo é tentar 

expor uma articulação possível e coerente para a compreensão do nosso objeto de estudo, o 

acontecimento Alcaçuz. Inicialmente, consideramos pertinente apresentar um pouco sobre o 

sistema penitenciário norte-rio-grandense e a Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA); além 

de delimitar o acontecimento que nos propomos investigar – a rebelião que ocorreu ali em 

janeiro de 2017, a partir dos sentidos que faz circular. Por último, propomos os limites da 

nossa investigação, ancorados na compreensão da dimensão simbólica, do poder 

hermenêutico e do poder de afetação do acontecimento.  

2.4.1 O sistema penitenciário em Natal 

A partir das dissertações de Menezes (2016) e Silva (2015), ambas do Programa de 

Pós-graduação em História da UFRN, traçaremos um histórico sobre o sistema prisional do 

estado do Rio Grande do Norte, concentraremos nosso esforço de síntese nas principais 

transformações que são observadas durante a República e na Região Metropolitana de Natal. 

Além disso, ainda com base na pesquisa da primeira autora, apresentamos um breve histórico 

acerca de Alcaçuz, no qual também buscamos estabelecer um diálogo com informações 

disponíveis no site da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (SEJUC) – órgão 

responsável por administrar o Sistema Penitenciário do Estado.  

De acordo com Menezes (2016, p. 92), “[...] o espaço prisional, desde a sua criação na 

Província do Rio Grande do Norte, reunia características que o permitem conceituá-lo como 

precário”. Desse modo, pode não parecer espantoso que, desde o início do período 

republicano, o aumento da população carcerária, a incapacidade da unidade prisional em 

abrigá-los, a insalubridade desse ambiente e ausência de políticas internas de ressocialização 

motivam a construção de novos estabelecimentos penais no estado.  

Em 1911, a Casa de Detenção de Natal foi inaugurada no Bairro de Petrópolis, para 

substituir a Cadeia Pública de Natal, que funcionava desde 1722 e não possuía mais 

capacidade de acomodar os detentos (MENEZES, 2016). Em 1940, é inaugurada a Colônia 

Penal Agrícola Dr. João Chaves, em Macaíba, com capacidade para receber 63 presos 

(SILVA, 2015). De acordo com a autora, a inauguração se deu sob o pretexto de suprir a 

carência do trabalho prisional, no entanto a intenção era desativar a Casa de Detenção de 

Natal – em virtude da crescente valorização do bairro onde estava localizada – e transferir os 

presos para a nova unidade, o que não se concretizou. 
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Em 1955, em razão das condições precárias que não satisfaziam as necessidades do 

estado, a Colônia Penal foi fechada. Os presos foram transferidos para penitenciária de 

mesmo nome, cuja construção foi iniciada em 1953, no bairro de Igapó, na Zona Norte de 

Natal (SILVA, 2015), mas que, por falta de recursos, teve sua obra temporariamente 

interrompida. Em 1963, dez anos depois, as obras foram retomadas e, em 1968, a 

Penitenciária Central Dr. João Chaves foi inaugurada. Como consequência, em 1969, a Casa 

de Detenção de Natal foi desativada. 

 A Penitenciária Central Dr. João Chaves se transformou no principal estabelecimento 

penal do Rio Grande do Norte, considerada de segurança máxima e a única do estado 

destinada a pena de reclusão em regime fechado (MENEZES, 2006).  E, não diferente de 

outras unidades prisionais que precisaram ser desativadas no estado por causa da 

superpopulação carcerária e da inércia governamental no tocante à construção de novas 

unidades prisionais, entre as décadas de 1980 e 1990, o caos começa a se instalar ali:  

[...] a situação chegou a um ponto crítico [...] a cadeia, então, recebeu o 

apelido de “Caldeirão do Diabo” [...] recebeu esse apelido devido ao seu 

cotidiano, marcado por problemas como fugas, tentativas de fugas, suicídios, 

desentendimentos entre os internos e uma grande ocorrência de crimes, 

muitos deles causados por motivos banais e marcados por excesso de 

crueldade, como decapitações e esquartejamentos. (MENEZES, 2016, p. 91)  

 

De acordo com Menezes (2015), após anos do abandono e frente à situação crítica da 

realidade carcerária, o governo do estado investe na construção de dois novos presídios, um 

deles seria a Penitenciária Estadual de Alcaçuz (PEA) ou Penitenciária Estadual Dr. Francisco 

Nogueira Fernandes, em Nísia Floresta, Região Metropolitana de Natal, situada a 

aproximadamente 33 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte.  

A construção de Alcaçuz, como é conhecida em virtude da localização no distrito de 

mesmo nome, foi iniciada em 1988, mas o presídio só seria inaugurado no dia 26 de março de 

1998. Na época, a construção dessa unidade prisional era tida como uma solução para os 

problemas enfrentados pelos presos da Penitenciária Central Doutor João Chaves, como a 

estrutura deteriorada, a superlotação das celas, e as rebeliões e os fatos violentos que ali 

aconteciam. 

2.4.2 Rebelião de janeiro de 2017 

Alcaçuz, como é popularmente conhecida, é a maior unidade prisional do estado, 

possui quatro pavilhões e também faz parte dela a Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, o 

pavilhão 5. A penitenciária conta com 151 celas e tem capacidade para receber 620 detentos 
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(SECRETARIA DE..., 2017, online). No entanto, antes da eclosão da rebelião de janeiro 

2017, as celas já não contavam com grades, em virtude de um motim que ocorreu em 2015, os 

detentos podiam circular nos pavilhões livremente e a unidade encontrava-se superlotada com 

1.150 presos. Além disso, as facções rivais encontravam-se organizadas da seguinte forma: o 

Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte ocupava os pavilhões 1, 2 e 3, e detentos do 

Primeiro Comando da Capital se encontravam no pavilhão 4 e 5. (ALCAÇUZ..., 2017, online; 

PAVILHÃO 4...,2017, online). 

No dia 14 de janeiro de 2017, logo após o horário da visita social aos detentos, por 

volta das 17h, eclodiu a rebelião que se transformaria na maior do estado em número de 

mortos (SECRETARIA DA... 2017, online). Ela se originou quando presos do pavilhão 5, 

ligados ao PCC, portando armas, invadiram o pavilhão 4, onde se encontravam cerca de 200 

detentos do SDRN; alguns se protegeram, subindo nos telhados dos pavilhões. Os detentos 

ainda cortaram os cabos de energia elétrica, o que dificultou a entrada da Polícia Militar para 

tentar conter o confronto no mesmo dia. Eles também desativaram os bloqueadores de sinal de 

celular e, em decorrência disso, entraram em contato com familiares por meio dos celulares, 

produziram e compartilharam vídeos da rebelião que ocorreu no Pavilhão 4, com imagens de 

detentos mortos. Fora da unidade prisional, familiares dos detentos buscavam notícias, 

pediam intervenção da Polícia Militar para conter as mortes dentro de Alcaçuz e também 

entravam em conflito entre si. (CENÁRIO..., 2017, online; PAVILHÃO 4...,2017, online). 

Após 14 horas de conflito, no dia 15 de janeiro de 2017, a Polícia Militar e o Grupo de 

Operações Especiais (GOE) entraram na penitenciária para conter o confronto (POLICIAIS..., 

2017, online) e contabilizaram 18 feridos e 26 mortos (26 MORRERAM..., 2017, online). 

Dos feridos, oito foram levados à enfermaria do próprio presídio e 10 ao Hospital Walfredo 

Gurgel, o maior hospital público do estado (FERIDOS..., 2017, online). Das 26 vítimas, todas 

eram ligadas ao SDRN, duas foram carbonizadas e 24 decapitadas, os seus corpos foram 

encaminhados ao Instituto Técnico-científico de Polícia (ITEP) (26 MORRERAM..., 2017, 

online). 

O confronto entre as duas facções não ficou restrito ao dia 14: novas tensões e disputas 

voltaram a ocorrer nos dias subsequentes. No dia 16 de janeiro de 2017, sem a presença da 

Polícia Militar dentro da unidade prisional, detentos retomaram o controle da unidade, e 

integrantes das duas facções subiram aos telhados dos pavilhões e trocaram ameaças 

(PRESOS RETOMAM..., 2017, online). Os policiais negociaram a entrada pacífica (PM..., 
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2017, online) e cinco presos que lideraram o massacre que culminou nas 26 mortes foram 

transferidos (CINCO..., 2017, online).  

No dia 17 de janeiro de 2017, ainda sem o controle total da penitenciária, o Governo 

do Estado solicitou intervenção da Força Nacional (MAZDA et al., 2017b, online), enquanto 

os presos continuaram circulando livremente pelos pavilhões. Foi registrado o início de um 

motim e o monitoramento das facções rivais era realizado apenas pelas guaritas, tentando 

evitar que elas entrassem em confronto (TIROS..., 2017, online).  

No dia 18 de janeiro de 2017, pela manhã, os detentos vinculados ao SDRN tomaram 

o pavilhão 3, cujo controle haviam perdido, e ampliaram o domínio na unidade, uma vez que 

já ocupavam os pavilhões 1 e 2 e o centro de triagem; na ocasião, o PCC ocupava os 

pavilhões 4 e 5 (SINDICATO DO CRIME..., 2017, online). Nesse dia, no início da tarde, 

após negociação entre os detentos e os policiais, cerca de 220 detentos do SDRN começaram 

a ser transferidos para a Penitenciária Estadual de Parnamirim, localizada em município de 

mesmo nome na Grande Natal (PRESOS COMEÇAM..., 2017, online). O anúncio da 

transferência dos detentos levou ao transbordamento da rebelião para além do presídio e seu 

entorno: nesse dia, foram registrados ataques a 11 ônibus, os quais foram incendiados, o que 

levou ao recolhimento dos ônibus da capital e colocou em dúvida se o serviço de transporte 

público funcionaria de forma efetiva no dia seguinte (APÓS ATAQUES..., 2017, online; 

ÔNIBUS VÃO..., 2017, online).  

No dia 19 de janeiro de 2017, as facções rivais voltaram a se enfrentar quando 

membros do SDRN tentaram invadir o pavilhão 5, onde se concentravam os detentos ligados 

ao PCC Na área aberta, pedras, madeira e armas artesanais foram utilizadas na disputa entre 

as facções. Para conter a disputa, bombas de efeito moral foram lançadas de um helicóptero e 

tiros foram disparados pelos policiais na guarita para tentar dispersar as facções 

(CONFRONTO..., 2017, online). Os ônibus da capital pararam de circular à tarde mais uma 

vez, porque novos ataques foram registrados (ATAQUES..., 2017, online). O exército foi 

autorizado pelo Governo Federal a reforçar a segurança em Natal (TEMER..., 2017, online) e 

o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) entrou em Alcaçuz para tentar assumir o 

controle da unidade prisional (AO VIVO..., 2017, online) e conseguir retirar os feridos.  

No dia 20 de janeiro de 2017, em virtude de novos ataques realizados contra ônibus, as 

empresas suspenderam novamente a circulação até que a segurança fosse restabelecida 

(ÔNIBUS SÃO..., 2017, online). O Exército iniciou o patrulhamento nas ruas da cidade 

(FORÇAS ARMADAS..., 2017, online), e as facções rivais não entraram em confronto 
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(CLIMA..., 2017, online). Os presos utilizavam livremente celulares, o que já ocorria desde o 

início da rebelião e possibilitou que vários vídeos produzidos pelos próprios detentos 

circulassem nas redes sociais (COM BLOQUEADORES..., 2017, online).  

No dia 21 de janeiro de 2017, os contêineres que seriam utilizados para separar os 

pavilhões 4 e 5 do restante da unidade começaram a chegar (CONTAINERS..., 2017, online), 

e não houve registro de confronto nesse dia, assim como no dia seguinte. No dia 23 de janeiro 

de 2017, os ônibus voltaram a circular na capital (ÔNIBUS VOLTAM..., 2017, online). No 

dia 25 de janeiro, o muro de contêineres foi finalizado (MAZDA et al., 2017, online). No dia 

27, uma força-tarefa é realizada para retomar o controle total da penitenciária (FORÇA-

TAREFA..., 2017, online), e são apreendidos arma de fogo, celulares e mais de 500 armas 

brancas (AGENTES..., 2017, online).  

A breve reconstrução de Alcaçuz – a rebelião, que ocorreu em janeiro de 2017, na 

Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte – 

que realizamos a seguir foi possível, sobretudo, a partir dos fatos relatados em matérias 

jornalísticas, publicadas no portal da Tribuna do Norte
22

. Alguns outros dados foram obtidos 

em consulta aos sites da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC 

(SECRETARIA DE..., 2017, online). e da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social 

– SESED (SECRETARIA DA... 2017, online). 

2.4.3 Alcaçuz: dimensão simbólica e poderes hermenêutico e de afetação 

O último propósito deste capítulo é tentar expor uma reflexão possível e coerente para 

a compreensão do nosso objeto empírico, cuja investigação se insere nos Estudos da Mídia. A 

abordagem pragmatista sobre o acontecimento (QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b), que 

orienta a nossa pesquisa, ajuda-nos a pensar Alcaçuz por meio de três características: a 

dimensão simbólica e os seus poderes hermenêutico e de afetação.  

No cenário contemporâneo, falar da dimensão simbólica do acontecimento implica 

tratar da mídia. Quéré (2012) sinaliza isso quando trata do papel da Comunicação para a 

constituição da segunda vida do acontecimento e quando pontua a complexidade da matriz do 

sentido que daí decorre em virtude da simbolização, que aparece não apenas pela presença da 

linguagem – “a mídia constitutiva de todos os mundos possíveis da experiência” 

(RODRIGUES, online) – mas também porque entram em cena outras mediações simbólicas. 

                                                 
22

 Durante a escritura do relato, observamos que alguns dados se mostraram imprecisos, a exemplo do número 

de vítimas decapitadas: em uma das matérias veiculadas apareciam 24 e em outra, publicada depois, 15. Do 

mesmo modo, não ficou claro resgatar a informação do tipo de arma utilizada  no principal conflito, o do dia 14 

de janeiro, se apenas armas brancas ou se também armas de fogo e quem ocupava o Pavilhão 4. 
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É na transformação dos acontecimentos em acontecimentos-objeto, de que trata Quéré (2012) 

que os quadros de interpretação sobre a realidade são moldados e quando os sujeitos articulam 

significados e sentidos sobre essas ocorrências.  

É, sem dúvida, complexa a segunda vida de que estamos falando. É sobre um cenário 

de midiatização crescente (BRAGA, 2007, 2012; FAUSTO NETO, 2010a, 2010b; GOMES, 

2016; SODRÉ, 2013), onde há a apropriação tecnológica e discursiva por variados campos 

sociais e sujeitos; e onde se identificam a ruptura do monopólio que a instância produtiva 

exercia em relação à lógica de operação das mídias e uma maior autonomia da recepção. 

Alcaçuz, em sua dimensão simbólica, ocupa múltiplos espaços de visibilidade e constitui 

quadros de sentido complexos: transforma-se em narrativa pelos meios de comunicação 

tradicionais e pelos próprios detentos; é comentado nos bares, hospitais, na sala de casa e nas 

redes sociais na internet; repercute não apenas em boatos mas também em análises mais 

profundas. Hoje, Alcaçuz, em sua dimensão simbólica, configura-se em um fluxo adiante, que 

atravessa múltiplos espaços e que articula diferentes processos, meios e produtos (BRAGA, 

2012).  

O nosso interesse em compreender Alcaçuz, em sua segunda vida, – caracterizada hoje 

pelo cenário de midiatização crescente em que o conceito de circulação ganha força – é o de 

revelar os sentidos que são vividos e reinterpretados por sujeitos que experienciam o 

acontecimento como integrantes desse fluxo contínuo. A forma como interpretam os 

acontecimentos, na interação e por meio do discurso, revela aspectos da realidade em que se 

inserem, as posições que assumem e a forma como agem diante dos problemas do mundo e 

por intermédio da mídia. 

Desse modo, além da dimensão simbólica do acontecimento – onde desde o início 

situamos a nossa investigação –, há duas outras características do acontecimento que se 

articulam ao nosso estudo, em sua problemática e em seus objetivos. São elas: os poderes 

hermenêutico e de afetação. De forma simples, poderíamos entendê-los, como a capacidade 

que os acontecimentos possuem de fazer pensar e de fazer agir, respectivamente, a partir das 

incertezas que eles provocam quando rompem com o cotidiano. França e Lopes (2017), por 

meio do artigo “Análise do acontecimento: possibilidades metodológicas”, ajudam a 

compreender esses aspectos de forma mais precisa e sua importância nesta pesquisa.  

O poder hermenêutico refere-se ao poder que o acontecimento possui de gerar sentidos 

(QUÉRÉ, 2005 apud FRANÇA; LOPES, 2017). De acordo com França e Lopes (2017), essa 

característica configura-se como uma possibilidade teórico-metodológica para as 
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investigações interessadas nos sentidos sociais que se produzem e circulam a partir da 

emergência de acontecimentos, a exemplo desta. Os sentidos podem se materializar em 

diferentes formas discursivas e inauguram diferentes possibilidades de leitura. Desse modo, os 

estudos cujo propósito é o de compreendê-los, segundo as autoras, podem revelar sobre o 

acontecimento, a sociedade e também acerca das posições dos sujeitos, isto é, os quadros de 

sentido que elegem para interpretar a realidade a partir das situações de interação.  

O poder de afetação ou passibilidade do acontecimento, por sua vez, consiste no poder 

de afetar os sujeitos a quem acontece, isto é, a sua experiência; e, por consequência, a forma 

como eles agem em consequência dessa afetação. França e Lopes (2017) pontuam que as 

investigações voltadas à compreensão do poder de afetação do acontecimento relacionam-se à 

análise de públicos, daqueles que reagem, assim como à compreensão de experiências 

comunicativas quando se desenrola o acontecimento. Assim, a passibilidade do acontecimento 

– que também aparece como um caminho teórico-metodológico – auxilia a compreensão dos 

públicos que experienciam, se manifestam e agem no momento em que interagem.   

Em linhas conclusivas, a investigação em curso está orientada nesses três aspectos, 

atrelados à abordagem pragmatista do acontecimento (QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b). O 

primeiro que diz respeito à existência simbólica do acontecimento, em que a mídia assume um 

papel relevante e hoje complexo. O segundo referente aos sentidos produzidos e circulantes a 

partir do acontecimento, relacionados ao seu poder hermenêutico. E, por último, o caráter 

relacional do acontecimento, a passibilidade, a afetação que provoca nas experiências 

individuais e coletivas. 

Após a exposição desse referencial teórico, alguns questionamentos de ordem 

metodológica permanecem: “afinal, sobre qual dimensão simbólica (mídia) estamos 

tratando?”; “quais serão as materialidades analisadas para entender os sentidos vividos e 

(re)interpretados circulantes?”, “em qual ocasião de interação, buscamos perceber a afetação 

dos sujeitos?”. Essas lacunas serão esclarecidas no próximo capítulo, que elucida o percurso 

metodológico desta investigação. Nele, também tratamos de outros aspectos de natureza 

metodológica da investigação em curso e apresentamos o referencial teórico-metodológico 

que guia a etapa de análise.   
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3  PARA OPERACIONALIZAR A INVESTIGAÇÃO 

 O caminho desta pesquisa foi tratado desde o início sob dois balizamentos: a sua 

inserção no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e na linha de pesquisa Estudos 

de Mídia e Produção de Sentido. Embora a fronteira que separa a produção de sentido da 

prática social nos pareça tênue para os estudos que se voltam à investigação dos processos 

comunicativos, não deixamos de tê-la em mente no decorrer do nosso percurso teórico-

metodológico. Isso já foi explicitado no capítulo anterior, a partir da apresentação do conceito 

de acontecimento, em sua abordagem pragmatista, para estudar Alcaçuz e das ênfases 

delimitadas para abordá-lo: o poder hermenêutico e o poder de afetação do acontecimento, 

articulados à sua dimensão simbólica. 

 Este estudo consiste em uma pesquisa de abordagem qualitativa, visto que propõe uma 

leitura dos sentidos circulantes sobre o acontecimento Alcaçuz, a partir de indivíduos que são 

afetados por ele, isto é, dos públicos que constitui. Conforme ressalta Minayo (2002, p. 21-

22), a pesquisa qualitativa se preocupa com os aspectos da realidade social que não podem ser 

quantificados, “[...] o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos”. Além dessa caracterização, a investigação foi dividida em três etapas: a pesquisa 

bibliográfica; a construção do corpus de análise; e a análise. Por intermédio da pesquisa 

bibliográfica, construímos uma fundamentação teórica atual sobre os conceitos já 

apresentados de acontecimento, mídia, midiatização e circulação. Além deles, definições 

acerca das redes sociais na internet, dos sites de redes sociais e também da abordagem 

metodológica escolhida para análise dos dados, as quais que fazem parte deste capítulo, no 

qual abordamos aspectos da natureza metodológica desta investigação.  

 Inicialmente, apresentamos aqui as principais decisões metodológicas tomadas frente à 

questão-problema: a delimitação das redes sociais digitais e dos sites de redes sociais como 

dimensão simbólica do acontecimento, em especial, nesta investigação, o Facebook; a 

definição dos comentários na página da Tribuna do Norte como situação de interação; e, por 

último, a análise deles como materialidade dos sentidos. Em seguida, tratamos da etapa de 

construção do corpus de análise, que ocorreu em três passos: a coleta dos comentários na 

fanpage da Tribuna do Norte; em seguida, a pré-análise, a fim de avaliar a adequação do 

corpus coletado e conhecer melhor a Análise de Discurso (AD); após essa pré-análise, a 

adequação do corpus em virtude dos limites  identificados nas definições anteriores em 

relação à extensão e às características dele. Por último, apresentamos os referenciais 
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metodológicos que guiam a etapa de análise: a Análise do Discurso Crítica (ACD), com 

ênfase no modelo tridimensional (FAIRCLOUGH, 2001), em diálogo com os modos de 

operação da ideologia (THOMPSOM, 2009).   

 

3.1 Percurso metodológico: da dimensão simbólica às materialidades dos sentidos  

 É a pesquisadora Raquel Recuero (2011) que nos auxilia a conceituar e compreender 

as redes sociais na internet e, em especial, a dimensão simbólica, locus da repercussão do 

acontecimento Alcaçuz, que elegemos para orientar esta investigação: os sites de redes 

sociais, em especial, o Facebook. A concepção de rede como forma de entender a organização 

da sociedade é anterior à internet, lembra a autora, quando aponta que o uso do conceito 

integra as mudanças que a ciência viveu no séc. XX, com o deslocamento da ênfase dada ao 

estudo das partes de forma isolada para a investigação da interação entre elas.  

 De acordo com Recuero (2011), o termo rede social refere-se aos atores e às conexões 

que estabelecem entre si. Para a autora, os atores representam os nós da rede, são as pessoas e 

instituições envolvidas na interação. Na internet, eles têm uma nova característica – em 

virtude da distância entre os que interagem – consistem em representações dos atores sociais: 

“espaços de interação, lugares de fala construídos pelos atores de forma a expressar elementos 

de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2011, p. 26). As conexões, por sua 

vez, são compreendidas, na visão da autora, como os laços sociais que se estabelecem na 

interação entre esses sujeitos, as quais deixam rastros que são úteis para a percepção das 

trocas sociais que se estabelecem na rede.  

 A interação, compreendida de forma análoga por Recuero (2011) como a matéria-

prima das conexões, é complexa. A autora apresenta duas tipologias, uma proposta por Reid 

(1991 apud RECUERO, 2011) e outra estabelecida por Primo (2003 apud RECUERO, 2011), 

a fim de entender a interação mediada pelo computador. A primeira tipologia relaciona-se ao 

tempo e divide as interações em síncronas e assíncronas, respectivamente, quando há uma 

simulação da interação em tempo real e quando não há uma expectativa de resposta imediata. 

A segunda tipologia se conecta com o envolvimento e a participação dos atores e separa as 

interações em reativas – quando caracterizadas por um relação estímulo/resposta – e mútuas – 

quando os interagentes constroem de forma criativa e colaborativa a relação –; enquanto a 

primeira limita a troca entre os atores sociais, a segunda leva ao estabelecimento de relações 

mais complexas e, por conseguinte, laços mais fortes. Outra característica da interação 
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mediada pelo computador que elenca Recuero (2011) é a capacidade de migração, isto é, o 

poder de se espalhar por diferentes plataformas comunicativas.  

 Essas interações que se estabelecem entre os atores vão resultar em relações sociais e, 

por consequência, nos laços sociais, conforme explica Recuero (2011). Essa dependência é 

tida pela autora da seguinte maneira: 

A relação é a unidade básica de análise em uma rede social. Entretanto, uma 

relação sempre envolve uma quantidade grande de interações [...] As 

relações atuam na construção dos laços sociais (GARTON, 

HAYTHORNTHWAITE, WELLMAN, 1997). O laço é a efetiva conexão 

entre os atores que estão envolvidos nas interações. (RECUERO, 2011, p. 

37-38). 

 

 Logo, o laço social representa o “produto” final das trocas que os atores estabelecem 

entre si. Ele é denominado, segundo Recuero (2011), de laço relacional, uma vez que são as 

interações e as relações que o constitui. Embora alguns autores separem os laços em 

relacionais e associativos (BREIGER, 1974 apud RECUERO, 2011), defende Recuero que 

ambos podem ser compreendidos como relacionais. Nesse sentido, o laço associativo – que se 

estabelece quando os atores se vinculam a algo, unicamente, porque sentem que pertencem a 

ele, como um local ou grupo – seria resultado de interações reativas; enquanto que o laço 

relacional de Breiger (1974 apud RECUERO, 2011) – o qual a autora chama de dialógico – 

seria fruto de interações mútuas.  

 Além dessa classificação, de acordo com Recuero (2011) os laços ainda podem ser 

divididos em fortes, fracos e multiplexos. Os laços fortes são aqueles que revelam a 

intimidade entre os atores e a intenção de conservar essa conexão. Os laços fracos são 

caracterizados por relações difusas e que não indicam a proximidade entre aqueles que 

interagem. Os últimos são aqueles que se formam a partir de relações sociais diversas e em 

diferentes espaços e plataformas, são característicos da interação mediada pelo computador.  

 Outro elemento das redes sociais na internet apresentado por Recuero (2011) é o 

capital social. Ele relaciona-se aos valores que decorrem das trocas que se estabelecem entre 

os atores sociais. A autora ressalta, à luz do pensamento de Putman, Bourdieu e Coleman 

(apud RECUERO, 2011), que o capital social está atrelado ao coletivo – ainda que seja 

percebido individualmente – além disso, que ele se sedimenta nas escolhas pautadas na 

confiança e no elo entre os membros de um grupo. Logo, ela o define como:  

um conjunto de recursos de um determinado grupo (recursos variados e 

dependentes de sua função, como afirma Coleman) que pode ser usufruído 

por todos os membros do grupo, ainda que apropriado individualmente, e 

que está baseado na reciprocidade (de acordo com Putman). Ele está 

embutido nas relações sociais (como explica Bordieu) e é determinado pelo 
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conteúdo delas. (GYARMATI, KYTE, 2004; BERTOLINI, BRAVO, 2001). 

(RECUERO, 2011, p. 50) 

 

 

Esse último aspecto acerca do capital social, a importância do conteúdo, deve ampliar 

as investigações das redes sociais na internet. Conforme explica Recuero (2011), não só a 

identificação da conexão entre os atores deve ser o foco dos estudos como também o conteúdo 

delas, a partir das conversações e das interações.   

As redes sociais na internet, cujos principais elementos foram apresentados 

anteriormente, podem ser expressas em diferentes espaços mediados pelo computador. Os 

sites de redes sociais são exemplos desses lugares onde elas se manifestam. 

A definição dos sites de redes sociais não se confunde com a de redes sociais na 

internet, uma vez que eles são sistemas que ajudam a percebê-las (RECUERO, 2011). Boyd e 

Ellison (2007 apud RECUERO, 2011) definem esses sistemas a partir de três características: a 

primeira é que eles possibilitam a construção de uma página pessoal; a segunda é que 

permitem a interação por intermédio de comentários; e a última é que viabilizam a exposição 

pública dos atores e de suas conexões. A respeito dessa caracterização, Recuero (2011, p. 

103) entende que ela revela dois elementos centrais desse tipo de sistema, a apropriação e a 

estrutura.   

A apropriação refere-se [...] ao uso das ferramentas pelos atores, através de 

interações que são expressas em um determinado tipo de site de rede social. 

Já a estrutura tem um duplo aspecto: por um lado, temos a rede social 

expressa pelos atores em sua “lista de amigos” ou “conhecidos” ou 

“seguidores”. Por outro lado, há a rede social que está realmente viva através 

das trocas conversacionais dos atores, aquela que a ferramenta ajuda a 

manter.   

 

É nesse sentido que Recuero (2011) propõe uma categorização dos sites de redes 

sociais, que os separa em sites de redes sociais propriamente ditos e sites de redes sociais 

apropriados. O Facebook é um exemplo desse primeiro tipo, cuja finalidade é 

publicizar/expor as redes sociais dos atores e cujo uso as tornam mais amplas e complexas. Já 

o segundo tipo refere-se aos sistemas que não foram criados com a finalidade anterior, mas 

passaram a tê-la a partir da apropriação promovida pelos atores. Enquanto os sites de redes 

sociais propriamente ditos já pressupõem a criação de um perfil e possuem uma interface em 

que as conexões são colocadas à mostra, de forma pública; os sites de redes sociais 

apropriados só ganham esse espaço pessoal e revelam as redes que criam quando os atores se 

apropriam deles e os transformam, como é o caso dos blogs. 
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Ao se configurarem como espaços de percepção das redes sociais na internet, os sites 

de redes sociais também levam à emergência do capital social. Desse modo, Recuero (2011) 

elenca os valores mais comuns associados a esses espaços, são eles: a visibilidade, a 

reputação, a popularidade e a autoridade, relacionando-os aos conceitos de capital social 

relacional e capital social relacional cognitivo (BERTOLINI; BRAVO, 2001 apud 

RECUERO, 2011). 

A visibilidade e a popularidade são tidos por Recuero (2011) como valores conectados 

ao capital social relacional, uma vez que eles são construídos à medida que os atores se 

conectam na rede. Em relação à visibilidade, a autora diz que ela se vincula, inicialmente, à 

presença dos atores na rede e, a posteriori, às conexões que ali estabelece – quanto mais 

conectado encontra-se o ator, mais informações e suporte social recebe; quanto maior a 

visibilidade de um ator em sua rede, maior é a complexidade dessa rede. Além disso, esse 

valor funciona como base para emergência de outros valores. A popularidade, por sua vez, 

segundo Recuero (2011), refere-se à posição que um ator ocupa na sua rede social – quanto 

mais pessoas se conectam a ele, maiores se tornam o seu alcance e a sua centralidade na 

organização da rede. Este último valor relaciona-se aos laços fracos e pode ser medido pela 

quantidade de relações que o ator estabelece com outros.  

A reputação e a autoridade são valores relacionados ao capital social relacional 

cognitivo. A reputação é definida por Recuero (2011, p. 109) como “a percepção construída 

de alguém pelos demais atores e, portanto, implica três elementos: o “eu”, o “outro” e a 

relação entre ambos”. Assim, esse valor, de viés qualitativo, constrói-se não só pelas ações 

dos atores como também pela percepção delas por outros membros da sua rede social. Já a 

autoridade, de acordo com Recuero (2011), conecta-se à influência que o ator possui na rede 

social do qual faz parte. A autora afirma que a autoridade não se resume à reputação, vai além 

dela, uma vez que se configura “não apenas pela quantidade de citações que um determinado 

ator recebe, mas principalmente pela sua capacidade de gerar conversações a partir daquilo 

que diz” (RECUERO, 2011, p. 109).  

Outra característica das redes sociais na internet e, logo, também dos sites de redes 

sociais que as expressam é a difusão de informação – em proporções nunca antes vistas. Sobre 

esse traço, Recuero (2011) observa que dois tipos de informação aparecem com maior 

frequência nesses sistemas. O primeiro tipo reúne as informações de apelo relacional, que 

estreitam os laços sociais, tornando-os mais fortes e relacionam-se ao capital social relacional 

– as correntes constituem um exemplo. O segundo tipo engloba as informações com 
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finalidade informacional, que se difundem e circulam com o intuito dos atores em 

compartilhar conhecimento e, além disso, associam-se ao capital social relacional cognitivo – 

como as notícias.  

A emergência da comunicação mediada pelo computador e, sobretudo, a 

popularização, no início dos anos 2000, dos sites de redes sociais vem despertando o interesse 

dos investigadores do campo comunicacional. No que concerne à investigação das redes 

sociais na internet, como pontua Recuero (2011), o mapeamento ou cartografia – que objetiva 

identificar como essas redes se estruturam e as implicações que daí decorrem – é a perspectiva 

de análise mais comum, não obstante outros focos de estudo vêm aparecendo. Um deles é a 

perspectiva relacional e conversacional, cuja ênfase dos estudos desloca-se da estrutura da 

rede para as construções relacionais nela.  

Esta investigação alinha-se a essa segunda abordagem quando delimita os sites de 

redes sociais como espaço da pesquisa, em especial, o Facebook
23

, a fim de compreender os 

sentidos vividos e interpretados a partir da eclosão de Alcaçuz. Esse site de rede social foi 

criado por Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Chris Hughes e Dustin Moskovitz em 

fevereiro de 2004, quando ainda recebia a denominação “thefacebook”; a sua rápida expansão 

–  o sistema alcançou a marca de 2,13 bilhões de contas ativas em 2017 (FACEBOOK..., 

2018, online), o que corresponde, aproximadamente, a 25% da população mundial – vem 

atraindo a atenção dos pesquisadores
24

. De acordo com Correia e Moreira (2014, p. 69), “à 

medida que os cientistas sociais avaliam o impacto desta rede em termos sociológicos, 

reconhecem a sua utilidade como ferramenta de observação comportamental, de teste de 

hipóteses e de recrutamento de participantes num ambiente natural”. 

Embora o Facebook possua diversas funcionalidades e ofereça dezenas de ferramentas 

para os seus usuários – sejam eles indivíduos ou instituições/organizações, não é a nossa 

intenção aqui individuar cada uma. Entendemos a dimensão simbólica do acontecimento 

como uma dimensão comunicativa e, por isso – assim como nossas práticas 

sociocomunicativas –, ela se torna complexa com as redes sociais na internet.  

                                                 
23

 Para conhecer mais sobre a história e as funcionalidades do Facebook, Cf. Correia e Moreira (2014) e a 

própria plataforma (www.facebook.com).  
24

 Apesar dessa rápida expansão, a função social do Facebook na sociedade bem como o seu futuro vêm sendo 

discutidos, em virtude da política de privacidade do site de rede social; sobretudo, no tocante ao uso dos dados 

dos usuários para a publicidade direcionada, o que coloca em xeque à transparência e à proteção das informações 

dos usuários do site. Outro motivo que também vem sendo debatido é a proliferação de fake news nesse site de 

rede social, sobretudo, frente ao consumo ainda significativo de notícias por meio dele (Cf. REUTERS 

INSTITUTE, 2017). 
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O nosso interesse não é esgotar a circulação dos sentidos sobre Alcaçuz que perpassa 

diferentes nós e compreender a estrutura da rede que se forma a partir dela e que se expressa 

nos sites de redes sociais, ou entender a dimensão técnica e funcional desses sistemas, mas 

analisar uma situação de interação específica no Facebook, para entender os sentidos que nela 

emergem sobre o acontecimento Alcaçuz. Ainda que uma das características apontadas por 

Braga (2012) sobre os circuitos – forma como se materializa a circulação – seja a 

possibilidade dos pesquisadores descrevê-los e analisá-los, consideramos que seria uma tarefa 

muito ambiciosa para esta pesquisa de mestrado. A ideia que nos interessa do seu pensamento 

é a do fluxo adiante que se configura, por exemplo, nos comentários dos sites de redes sociais 

– por meio dos quais podemos resgatar os sentidos que circulam. O fluxo adiante também 

revela um caráter de contingência como o do acontecimento, algo que vem a ser, e que se 

materializa nas suas incessantes ocorrências simbólicas dentro desses ambientes de conexões 

e de fluxo informacional. 

De forma simples, as interações no Facebook acontecem por meio das ferramentas 

“curtir”, “compartilhar” e “comentar”. Esses recursos estão disponíveis não apenas nas 

páginas pessoais como também nas fanpages –  geralmente perfis de empresas, instituições, 

organizações, figuras públicas, cujas finalidades são, sobretudo, comercial ou política. A 

apropriação simbólica dessas ferramentas pelos usuários revela sentidos sobre a participação 

deles na “conversação em rede”, definida como “[...] conversações públicas que tomam 

espaço nesses sites [...] que se espalham pelas redes e que suplantam as limitações dessas, 

mantendo-se de forma síncrona e assíncrona no ciberespaço” (RECUERO, 2014, p. 116).  

Nessas conversações públicas, os comentários, segundo Recuero (2014, p. 120), 

constituem “as práticas mais evidentemente conversacionais”, no sentido em que eles 

representam “uma participação mais efetiva, demandando um maior esforço e acontecendo 

quando os usuários têm algo a dizer sobre o assunto”. Esse maior engajamento implica uma 

maior exposição dos sujeitos, revela mais sobre a posição deles sobre o mundo e, por isso, nos 

interessa nesta investigação. Dessa maneira, temos nos comentários uma das formas como a 

circulação se organiza no processo interacional e a constituição do nosso material de análise, 

tendo em vista que entendemos que, por meio deles, materializam-se os sentidos sobre 

Alcaçuz em sua dimensão simbólica. 

Uma questão de ordem prática – relacionada à dificuldade de coleta de dados no 

Facebook frente ao profuso número de atores e conexões ali – e outra de ordem teórico-

metodológica – referente ao nosso interesse em compreender os sentidos sobre o 
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acontecimento a partir de sujeitos a quem acontece –, levaram-nos a concentrar a nossa coleta 

de dados a partir de uma fanpage. Decidimos realizar a coleta dos comentários na página de 

algum jornal ou portal de notícias no Facebook.  

Ainda que vinculado a um veículo jornalístico, entendemos, a partir das ideias de 

Braga (2012), que o produto midiático não é, necessariamente, o ponto de partida para 

circulação e, logo, que nos espaços destinados aos comentários no Facebook existe uma maior 

autonomia da recepção. Além disso, apesar do estudo de redes sociais não pressupor limites 

territoriais, a dimensão existencial de Alcaçuz – espaço onde surgiu ou foi produzido o 

acontecimento – vincula-se, de forma primeira, ao Presídio Estadual de Alcaçuz, com 

transbordamentos por todo o território do Rio Grande do Norte e, por isso, preferimos 

concentrar a análise na página da Tribuna do Norte, veículo de informação jornalística local, 

tomando como pressuposto a possibilidade de agregar um maior número de pessoas, cujas 

experiências foram afetadas, de forma direta, por Alcaçuz. Em junho de 2018, a fanpage da 

Tribuna do Norte possuía o maior número de seguidores em relação aos principais portais de 

notícia locais no Facebook
25

. Por último, identificamos a existência de um fluxo de 

comentários capaz de se configurar como um corpus adequado aos objetivos desta 

investigação.  

A clareza sobre as definições apresentadas aqui só se consolidou após a realização de 

uma pré-análise, cujos resultados fizeram parte da qualificação desta pesquisa e, em conjunto 

com as orientações da banca, ajudaram a estabelecer novos recortes e mudanças no tocante ao 

nosso material de análise e à abordagem metodológica escolhida para compreendê-lo. Na 

próxima seção, trataremos das etapas que compuseram a construção do corpus de análise 

desta investigação. 

 

3.2    Construção do corpus de análise 

A construção do corpus de análise se dividiu em três etapas. São elas: a coleta de 

dados, a pré-análise e a adequação do corpus, conforme sintetizamos na Figura 1.  

                                                 
25

 A fanpage da Tribuna do Norte no Facebook possui 325.645 seguidores; a do Novo Jornalismo, 81.068 

seguidores; a do No Minuto, 24.927  seguidores; e a do Portal No Ar 68.943 seguidores. 
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Figura 1 – As etapas de construção do corpus de análise 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A coleta de dados refere-se à primeira etapa da construção do corpus de análise e foi 

realizada em dois momentos. O primeiro consistiu na busca dos links das postagens sobre o 

acontecimento Alcaçuz realizadas pela Tribuna do Norte durante o período delimitado, de 14 

a 20 de janeiro de 2017. O segundo incidiu na exportação dos comentários por meio dos links 

de publicação, a fim de constituir o corpus de análise. 

No primeiro momento, a identificação das publicações se deu por meio do recurso 

oferecido pelo próprio Facebook, denominado “busca social”, que funciona como um filtro da 

rede para localização de publicações antigas. Inicialmente, delimitamos a pesquisa pelo termo 

Alcaçuz, filtrando separadamente “publicado por” Tribuna do Norte, em janeiro de 2017, o 

que revelou 81 publicações realizadas pela Tribuna do Norte dentro do recorte temporal. O 

filtro inicial utilizado não gerou resultados referentes ao dia 14 de janeiro pela Tribuna do 

Norte e, por isso, em relação a essa data específica, também realizamos a busca pelo termo 

“rebelião”, e 11 novos links de publicações foram coletados. Ao fim da primeira etapa, 92 

publicações da Tribuna do Norte foram salvas.  

No segundo momento, por sua vez, realizamos a extração dos comentários a partir dos 

links das publicações salvos anteriormente. Para isso, utilizamos algumas das ferramentas 
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disponíveis gratuitamente na internet, a exemplo da op social
26

 e da Crazy Comment Export
27

. 

Neste trabalho, a op social foi utilizada, unicamente, para que os comentários fossem 

extraídos de forma mais ágil, reduzindo o trabalho manual de capturá-los individualmente. 

Essa coleta gerou um total de 25.132 extraídos.  

 A realização da pré-análise consistiu na segunda fase da construção do corpus de 

análise e foi empreendida a fim de avaliar a adequação do corpus coletado e a pertinência da 

abordagem metodológica de análise que nos orientava inicialmente, a Análise do Discurso de 

Linha Francesa – após a qualificação desta pesquisa, decidimos adotar a Análise Crítica do 

Discurso
28

, sobre a qual tratamos na seção a seguir. Para essa análise preliminar, 

consideramos 1.000 comentários do dia 14 de janeiro, da página da Tribuna do Norte, dos 

quais 630 foram analisados
29

. Esses resultados foram apresentados na qualificação desta 

pesquisa e serviram de norte para a última fase da construção do corpus, a sua adequação.  

Após esse estudo-piloto, observamos os limites das nossas definições anteriores e as 

potencialidades que emergiam da interpretação da realidade. Logo, percebemos que seria um 

objetivo pretensioso a análise de 25.132 comentários para uma pesquisa de mestrado não 

apenas pela extensão do corpus, mas, sobretudo pelas especificidades dos textos que o 

compunham. Em geral, os textos coletados são curtos, se aproximam bastante do uso da 

língua na oralidade e, por isso, não há tanta preocupação por parte dos produtores com 

elementos coesivos assim como com a pontuação e a ortografia. Como são textos produzidos 

no meio digital, identificamos o uso de abreviaturas e de outras formas de escrita usuais nesse 

meio.  

Diante disso, decidimos concentrar a nossa análise no que denominamos como 

sequência discursiva, isto é, o conjunto de comentários e respostas relacionadas a ele. A partir 

dos comentários coletados, identificamos 805 sequências discursivas, distribuídas ao longo 

dos sete dias de coleta, conforme o Gráfico 1.  

 

                                                 
26

 http://extractor.opsocial.com.br/#!/extract-comments 
27

 https://liechtenecker.at/en/crazy-comment-export/ 
28

 A mudança do método de análise se deu motivada pelo compreensão do sujeito nos dois tipos de Análise de 

Discurso. Enquanto na Análise de Discurso Francesa, o sujeito aparece interpelado pela ideologia; na Análise 

Crítica do Discurso, ainda que os sujeitos, por meio discurso, sejam posicionados e constituídos, admite-se que 

eles também são capazes de questionar o discurso que os posicionam.  
29

 Na pré-análise, dos 1000 comentários, excluímos 320, os que estavam vazios, os utilizados, exclusivamente, 

para marcar pessoas, os que se referiam à qualidade da transmissão pelo Facebook (referência ao vídeo e ao 

áudio) e os comentários que se referiam à repórter e à sua atividade.  
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Gráfico 1 – Distribuição das sequências discursivas no recorte temporal 

 

Fonte: elaboração própria 

 Dessas 805 sequências discursivas identificadas, selecionamos sete para nossa análise, 

aquelas mais representativas, ou seja, com o maior número de comentários em cada dia de 

coleta. O filtro realizado resulta nas sequências que sintetizamos na Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Síntese das sequências que compõem o corpus de análise 
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Fonte: elaboração própria 

 A análise das sequências discursivas delimitadas aqui será apresentada no Capítulo 4 

desta dissertação. A seguir, apresentaremos os referenciais teórico-metodológicos que guiarão 

a etapa de análise deste estudo, a Análise Crítica do Discurso (ACD), com foco no modelo 

tridimensional de análise proposto por Fairclough (2001) em diálogo com os modos de 

operação da ideologia apresentados por Thompson (2009).  

 

3.3 O modelo tridimensional de análise de discurso: texto, prática discursiva e prática 

social  

 Para compreender a Análise Crítica do Discurso (ACD), recorreremos aqui às ideias 

de Norman Fairclough (2001), um dos seus principais expoentes, por meio do seu livro 

Discurso e mudança social
30

.  Nessa obra, o linguista britânico apresenta a Teoria Social do 

Discurso, um quadro teórico-metodológico, no qual reúne a análise linguística e o pensamento 

social e político, a fim de estabelecer uma perspectiva de análise de discurso que abrange não 

apenas elementos linguísticos como também sociológicos e culturais. A respeito dessa 

articulação, o autor afirma que a sua abordagem combina, da análise de discurso orientada 

linguisticamente, o discurso com o sentido de texto e de interação
31

 e, da teoria social, o 

discurso em seu sentido socioteórico
32

.  

 Nesse sentido, de acordo com  Fairclough (2001), a análise de discurso que ele propõe 

– quadro teórico orientado não apenas para compreensão de mudanças discursivas como 

também sócio-históricas – é tridimensional, pois articula as dimensões do texto, da prática 

discursiva e da prática social. Conforme explica o autor, a primeira dimensão trata da análise 

linguística dos textos; a segunda conecta-se à relação entre texto e interação e, logo, refere-se 

ao processo de produção e interpretação textual; a terceira, por sua vez, relaciona-se à análise 

dos aspectos sociais em diálogo com o discurso e seus efeitos.  

 Esse tipo de análise de discurso precisa atender quatro condições fundamentais, isto é, 

configurar-se como um método de análise multidimensional, multifuncional, histórico e 

crítico, como explica Fairclough (2001, p. 27-28): 

                                                 
30

 Publicada originalmente com o título Discourse and social change, em 1992.  
31

 Conforme pontua Fairclough (2001, p. 27), “um bom ponto de partida é uma teoria sistêmica da linguagem 

(Halliday, 1978) que considera a linguagem como multifuncional e considera que os textos simultaneamente 

representam a realidade, ordenam as relações sociais e estabelecem identidades”. 
32

 Nesse sentido, Fairclough (2001, p. 62) refere-se às propriedades construtivas do discurso, em especial, as 

contribuições de Foucault no tocante à “relação entre discurso e poder, a construção discursiva de sujeitos sociais 

e do conhecimento e o funcionamento do discurso na mudança social”. 
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Primeiro, seria necessário um método para analise multidimensional. Minha 

abordagem tridimensional permite avaliar as relações entre mudança 

discursiva e social e relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de 

textos às propriedades sociais de eventos discursivos como instâncias de 

prática social. Segundo, seria necessário um método de analise 

multifuncional. As práticas discursivas em mudança contribuem para 

modificar o conhecimento (até mesmo as crenças e o senso comum), as 

relações sociais e as identidades sociais; e necessitamos de uma concepção 

de discurso e de um método de análise que contemplem a relação entre essas 

três áreas [...]. Terceiro, seria necessário um método de análise histórica. A 

análise de discurso deveria focalizar a estruturação ou os processos 

“articulatórios' na construção de textos, e na constituição a longo prazo de 

'ordens de discurso' (isto é, configurações totais de práticas discursivas em 

instituições particulares, ou mesmo em toda uma sociedade). No nível de 

textos, considero esses processos em termos de 'intertextualidade' [...]: os 

textos são construídos por meio da articulação de outros textos de modos 

particulares, modos que dependem de circunstâncias sociais e mudam com 

elas. No nível de ordens de discurso, as relações entre práticas discursivas e 

limites entre estas em uma instituição ou na sociedade mais ampla são 

modificadas segundo as direções seguidas pela mudança social. Quarto, seria 

necessário um método crítico. Tipicamente, as relações entre a mudança 

discursiva, social e cultural não são transparentes para as pessoas envolvidas. 

Nem tampouco o é a tecnologização do discurso. 'Critico' implica mostrar 

conexões e causas que estão ocultas; implica também intervenção – por 

exemplo, fornecendo recursos por meio da mudança para aqueles que 

possam encontrar-se em desvantagem. Nesse sentido, é importante evitar 

uma imagem da mudança discursiva como um processo unilinear, de cima 

para baixo: há luta na estruturação de textos e ordens de discurso, e as 

pessoas podem resistir às mudanças que vêm de cima ou delas se apropriar, 

como também simplesmente as seguir [...]. 

 

 Como já dito, o quadro de análise que propõe Fairclough (2001) configura-se como 

tridimensional; isso porque ele parte da compreensão da natureza do discurso como tal 

também. O autor vê o discurso como texto, prática discursiva e prática social e, desse modo, 

elabora sua abordagem de investigação, identificando e explicando os conceitos que 

possibilitam a operacionalização da ACD nas investigações que se voltam ao estudo dos 

discursos não apenas como reflexo da dominação mas também como vislumbre da mudança. 

A seguir, apresentamos o conceito de discurso à luz das ideias de Fairclough (2001), o seu 

quadro analítico e elucidamos os elementos que elegemos para orientar nossa análise, cujo 

resultado é apresentado no Capítulo 4 desta dissertação. 

 

3.3.1 Discurso: a perspectiva dialética do modelo tridimensional  

 Na perspectiva da ACD e, em especial, na Teoria Social do Discurso proposta por 

Fairclough (2001), existe o reconhecimento da importância da linguagem para a compreensão 

dos fenômenos sociais. Como pontua o autor, é a compreensão da linguagem como prática 
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social que o ajuda a elaborar o seu conceito de discurso. Esse entendimento implica uma 

posição não estrita à percepção da linguagem como prática individual ou à sua apreensão 

como resultado das variáveis sociais. Dessa compreensão, explica o autor, decorre a 

concepção do discurso como modo de representação e de ação e, além disso, a relação 

dialética entre o discurso e a estrutura social: “o discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo 

em significado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).   

 Segundo Fairclough (2001), são três os efeitos construtivos do discurso, os quais 

correspondem a três funções da linguagem e relacionam-se à dimensão do discurso como 

texto. Para o autor, o discurso contribui, primeiro, para a construção das identidades sociais e 

posições dos sujeitos, depois para a criação das relações sociais e, por último, para o 

estabelecimento de sistemas de conhecimento e crenças, o que se relaciona às funções da 

linguagem identitária, relacional e ideacional, respectivamente. Essas funções são definidas da 

seguinte forma: 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos quais as identidades 

sociais são estabelecidas no discurso, a função relacional a como as relações 

sociais entre os participantes do discurso são representadas e negociadas, a 

função ideacional aos modos pelos quais os textos significam o mundo e 

seus processos, entidades e relações. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 92). 

 

 Para o autor, o discurso se constitui tanto de maneira convencional quanto criativa, o 

que significa que ora reproduz a sociedade ora transforma-a. A importância da perspectiva 

dialética entre discurso e sociedade na compreensão do conceito de discurso se dá, 

especialmente, para evitar qualquer ênfase determinista, seja aquelas em que a estrutura social 

é superposta ao discurso, seja aquelas em que ocorre o contrário, na qual a sociedade aparece 

como construção discursiva. Nesse sentido, “os sujeitos são em parte posicionados e 

constituídos no discurso, mas eles também se envolvem na prática que contesta e reestrutura 

as estruturas discursivas (ordens de discurso) que os posicionam” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

158). 

 Dessa maneira, Fairclough (2001, p. 93) vê o discurso como prática social, 

“firmemente enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas”. A 

preocupação do autor é, sobretudo, com o discurso como modo de prática política, – no 

sentido em que ele “estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades 

coletivas [...] entre as quais existem relações de poder” – e como forma de prática ideológica 

– pois ele “constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições 
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diversas nas relações de poder” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 94). Para o autor, existem aberturas 

que se configuram como espaços de luta e tensões e possibilitam a reconfiguração dos 

elementos da ordem de discurso.  

 Além de situar o discurso como texto e prática social (dimensão mais ampla), 

Fairclough (2001) também refere-se a forma como ele se caracteriza, de fato, como evento 

discursivo por meio da linguagem. Como dimensão mediadora entre a prática social e o texto, 

encontra-se o discurso como prática discursiva que se configura na produção, na distribuição 

e no consumo dos textos. É a imbricação dessas três dimensões – texto, prática discursiva e 

prática social – que explicam o conceito de discurso em Fairclough (2001), conforme ilustra a 

Figura 2.  

 

Figura 2 – Modelo tridimensional do discurso de Fairclough (2001) 

 

Fonte: adaptado de Fairclough (2001, p. 101) 

 De forma conjunta, essas três dimensões orientam a elaboração do quadro analítico 

para compreensão do discurso na perspectiva crítica de Fairclough (2001) e a definição dos 

elementos de análise, como veremos na próxima seção. Por último, vale salientar que, sobre 

os limites entre as dimensões, é necessário considerar que a prática social não se opõe à 

prática discursiva, pois pode ser constituída apenas por essa ou pode envolver práticas não 

discursivas; também é preciso levar em conta que a produção e a interpretação dos textos são 

importantes para as reflexões não apenas sobre o texto como também acerca da prática 

discursiva, o que torna os elementos de análise complementares (FAIRCLOUGH, 2001).  
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3.3.2 Quadro analítico e categorias de análise  

 O modelo de análise de discurso de Fairclough (2001) pressupõe a análise textual 

(análise descritiva), a análise da prática discursiva (análise interpretativa) e a análise da 

prática social (análise interpretativa/explicativa). Segundo o autor, essas três dimensões 

aparecem superpostas na prática, e, por isso, a ordem e a ênfase da análise devem ser 

definidas tendo em vista o propósito de cada investigação.  

 De acordo com Fairclough (2001), a análise textual se concentra tanto nas formas 

linguísticas quanto nos sentidos que elas potencializam e também naqueles que são atribuídos 

no processo interpretativo; além disso, se organiza em quatro itens: vocabulário, gramática, 

coesão e estrutura textual. Para o autor, “[...] o vocabulário trata principalmente das palavras 

individuais, a gramática das palavras combinadas em orações e frases, a coesão trata da 

ligação entre orações e frases e a estrutura textual trata das propriedades organizacionais de 

larga escala dos textos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 103).  

 A análise textual se dá, sobretudo, por meio da descrição do texto. Nela, identificam-

se, por exemplo: no tocante ao vocabulário, como os sentidos das palavras escolhidas estão 

em luta e a significação ideológica dessa escolha ou ainda o emprego de metáforas; do ponto 

de vista gramatical, quais são as posições dos agentes no discurso por meio da identificação 

dos tipos de vozes (passiva, ativa) ou também da omissão de responsabilidade; em relação à 

coesão, a análise dos elementos conectivos endofóricos (catáfora, anáfora, elipse) ou 

exofóricos (referência a elementos externos ao texto, como as situações espaços-temporais); 

por último, a respeito da estrutura textual, a identificação da forma como se organiza as 

relações entre os participantes da interação e também com as convenções mais gerais dos 

gêneros discursivos. 

 A análise da prática discursiva enfatiza os processos de produção e interpretação dos 

textos; de forma simples, poderíamos dizer que está voltada à interpretação dos rastros 

deixados pelo produtor, por exemplo identifica os textos e discursos que se combinam e 

compõem o discurso e o seu significado interpessoal. Para o autor, a análise da prática 

discursiva envolve uma microanálise – “a explicação do modo preciso como os participantes 

produzem e interpretam textos com base nos recursos dos membros” – e uma macroanálise – 

“para que se conheça a natureza dos recursos dos membros (como também das ordens de 

discurso) a que se recorre para produzir e interpretar os textos e se isso precede de maneira 

normativa ou criativa” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 115). São três os elementos que organizam 

a análise da prática discursiva: a força dos enunciados, a coerência dos textos e a 

intertextualidade.  
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 A força dos enunciados diz respeito aos tipos de atos de fala
33

 que desempenha, isto é, 

ao componente acional e performático do discurso, que revela a relação com o outro. 

Auxiliam a cessar a ambivalência dos atos de fala, segundo Fairclough (2001), o contexto da 

situação – relacionado às condições de produção do discurso – e o contexto sequencial – 

relativo à estrutura do texto, o que o procede ou segue. A coerência dos textos refere-se ao 

sentido geral do texto e relaciona-se ao processo interpretativo, “um texto coerente é um texto 

cujas partes constituintes (episódios, frases) são relacionadas com um sentido, de forma que o 

texto como um todo ‘faça sentido’, mesmo que haja relativamente poucos marcadores formais 

dessas relações de sentido” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 113). A intertextualidade consiste na 

propriedade dos textos de referenciar ou conter outros textos e constitui, na abordagem do 

autor, a categoria de maior destaque, fornecendo elementos para compreensão dos processos 

de produção, distribuição e consumo.  

 

Em termos da produção, uma perspectiva intertextual acentua a historicidade 

dos textos: a maneira como eles sempre constituem acréscimos às ‘cadeias 

de comunicação verbal’ existentes (Bakhtin, 1986: 94), consistindo em 

textos prévios aos quais respondem. Em termos da distribuição, uma 

perspectiva intertextual é útil na exploração de redes relativamente estáveis 

em que os textos se movimentam, sofrendo transformações predizíveis ao 

mudarem de um tipo de texto a outro (por exemplo, os discursos políticos 

frequentemente se transformam em reportagens). E em termos do consumo, 

uma perspectiva intertextual é útil ao acentuar que não é apenas ‘o texto’, 

nem mesmo apenas os textos que intertextualmente o constituem, que 

moldam a interpretação, mas também os outros textos que os intérpretes 

variavelmente trazem ao processo de interpretação. (FAIRCLOUGH, 2001, 

p. 114) 

 

 Para essa última categoria de análise da prática discursiva, Fairclough (2001) aponta 

que a intertextualidade pode ser dividida em três tipos: a intertextualidade sequencial – 

quando diferentes textos ou discursos aparecem de forma alternada no texto; a 

intertextualidade encaixada – quando o texto ou discurso está contido dentro da matriz de 

outro; e a intertextualidade mista – quando os textos e discursos estão interligados de forma 

complexa e não separáveis de forma simples. Além disso, ainda propõe uma distinção entre 

‘intertextualidade manifesta’ e ‘intertextualidade constitutiva’(ou interdiscursividade). A 

primeira pode ser identificada no texto por meio da recorrência explícita ou implícita a textos 

específicos, o foco é na relação entre textos; já a segunda, por intermédio de elementos das 

ordens de discurso, a ênfase é na relação entre discursos.  

                                                 
33

 (ameaçar, dar uma ordem, fazer um pedido etc.) 
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 Por último, a análise da prática social volta-se à compreensão do discurso em sua 

relação com a ideologia e o poder enquanto hegemonia. Preocupa-se com as questões 

institucionais e organizacionais que moldam a prática discursiva, com as lutas hegemônicas, 

que, além de reproduzirem as ordens de discurso existentes, também as desafiam 

(FAIRCLOUGH, 2001). O autor recusa a concepção de ideologia de Althusser no tocante a 

compreensão dela como “cimento social” e aproxima-se da posição de Thompson. Logo, 

entende a ideologia como 

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, 

as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a 

reprodução ou a transformação das relações de dominação. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 117). 

 

 Essa definição de ideologia relaciona-se à posição dialética que defende em sua 

perspectiva de análise, na qual vê que os sujeitos ora se posicionam ideologicamente 

“orientados”, ora agem de forma criativa, isto é, são capazes “de realizar suas próprias 

conexões entre as diversas práticas e ideologias a que são expostos e de reestruturar as 

práticas e as estruturas posicionadoras” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 121). Já sobre o conceito 

de hegemonia, o autor afirma que ele auxilia na explicação da relação entre a natureza da 

prática social e a prática discursiva, pois tanto fornece 

uma matriz – uma forma de analisar a prática social a qual pertence o 

discurso em termos de relações de poder, isto é, se essas relações de poder 

reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes — como 

um modelo — uma forma de analisar a própria prática discursiva como um 

modo de luta hegemônica, que reproduz, reestrutura ou desafia as ordens de 

discurso existentes. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 126) 

 

 Sintetizamos as categorias analíticas que orientam o modelo tridimensional de 

Fairclough (2001) na Figura 3.  
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Figura 3 – Síntese das categorias de análise do modelo tridimensional 

Fonte: elaboração própria a partir de Fairclough (2001) 

 Conforme exemplificado no Quadro 1, ao explorar, ainda que de forma seletiva, as 

categorias analíticas que propõe para as etapas do modelo tridimensional, para a análise 

textual, Fairclough (2001) trata que a construção do eu e das relações – vinculada às funções 

identitária e relacional, respectivamente – poderia ser analisada por meio do controle 

interacional, da modalidade, da polidez e do ethos; já a construção da realidade social – 

conectada à função ideacional –, por intermédio dos seguintes elementos: conectivos e 

argumentação, transitividade, tema, significado de palavra, criação de palavras e metáfora. Na 

Figura 4, apresentamos um pouco sobre esses elementos.  
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Figura 4 – Elementos para análise textual 
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Fonte: elaboração própria a partir de Fairclough (2001) 
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 A respeito da intertextualidade manifesta, o autor elenca alguns elementos que podem 

orientar a análise da prática discursiva. São eles: a representação do discurso ou o discurso 

relatado; a pressuposição; a negação; o metadiscurso e a ironia.  Esses elementos – tanto os da 

análise textual, apresentados na Figura 3 quanto os da análise da prática discursiva 

apresentados na Figura 4, a seguir – são seletivos, o que significa que outros elementos 

podem ser escolhidos para operacionalizá-las.  
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Figura 5 – Elementos para análise da prática discursiva e, em especial, da intertextualidade 

manifesta 
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Fonte: elaboração própria a partir de Fairclough (2001) 

  

 Na análise das sequências discursivas elencadas na seção anterior e que se apresenta 

no Capítulo 4 desta dissertação, enfatizamos, sobretudo, a segunda dimensão do modelo 

tridimensional de Fairclough (2001), a prática discursiva. Essa ênfase não significa que no 

exercício da análise as outras dimensões não sejam contempladas. Elegemos como categorias 

principais – e não exclusivas – de análise: a intertextualidade manifesta, a interdiscursividade 

e a coerência.  

 Nesse sentido, a dimensão do texto já aparece contemplada nos elementos de análise 

apresentados na Figura 3, pois, de acordo com o autor, eles se manifestam na superfície do 

texto e, por isso, a intertextualidade manifesta é uma categoria que se encontra entre o texto e 

a prática discursiva. Além disso, a prática social é contemplada no diálogo, que propomos na 

próxima seção, com os Modos de Operação da Ideologia e suas estratégias de construção 

simbólica (THOMPSON, 2009).  

  

3.3.3 Os modos de operação da ideologia  

 Para empreender a análise das sequências discursivas delimitadas, também propomos 

uma aproximação entre o modelo tridimensional de Fairclough (2001) e os modos de 

operação da ideologia de Thompson como categorias para análise do discurso, a fim de 

entender como os sentidos que circulam sustentam ou desafiam as relações de dominação. 

Thompson (2009) aponta cinco modos por meio dos quais a ideologia opera: a legitimação, a 

dissimulação, a unificação, a fragmentação e a reificação. Para cada um desses modos, o autor 

também pontua quais as estratégias típicas de construção simbólica, conforme sintetizamos no 

Quadro 4.  
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Figura 6 – Modos de operação da ideologia e estratégias de construção simbólica 
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Fonte: adaptada a partir de Thompson (2009, p. 82-88) 

 Conforme esclarece Thompson (2009), esses modos podem aparecer de forma 

conjunta e não se configuram como as únicas formas de operação da ideologia. Além disso, 

ele pontua que essas estratégias de construção simbólica não são intrinsecamente ideológicas:  

se uma dada estratégia de construção simbólica é ideológica ou não, depende 

de como a forma simbólica construída através dessa estratégia é usada e 

entendida em circunstâncias particulares; depende do fato de a forma 

simbólica assim construída, estar servindo, nessas circunstâncias, para 

manter ou subverter, para estabelecer ou minar, relações de dominação 

(THOMPSON, 2009, p. 82). 
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 No próximo capítulo, apresentamos os resultados da análise, embasada nos conceitos e 

definições e conceitos apresentados neste capítulo, além de orientadas pelos nossos objetivos. 

Para a análise, consideramos as sete sequências discursivas recortadas na etapa de construção 

do corpus de análise.   
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4 ALCAÇUZ E OS SENTIDOS CIRCULANTES 

 Como já exposto anteriormente, investigamos os sentidos que circulam sobre Alcaçuz 

por meio de públicos que constitui, a fim de compreender até que ponto fomos afetados por 

esse acontecimento. Neste capítulo, orientadas por esse objetivo maior e também pelos nossos 

objetivos específicos, apresentamos os resultados da análise das sequências discursivas 

estabelecidas no Capítulo 3, à luz das ideias de Fairclough (2001) – em especial, dos 

conceitos de intertextualidade, de interdiscursividade e de coerência – e dos modos de 

operação da ideologia de Thompson (2009).  

 Antes de dar início a apresentação da análise realizada, é importante salientar que o 

conceito de coerência, como explica Fairclough (2001), não é uma propriedade dos textos, 

mas imposta pelos intérpretes a esses. Assim, o sentido geral dado pelo pesquisador aos 

discursos investigados não se configura como absoluto.  

 Na análise realizada, os comentários que compõem as sequências discursivas 

recortadas são mantidos conforme o texto original coletado na página da Tribuna do Norte, no 

Facebook, sem qualquer mudança na escrita. Além disso, optamos por não revelar o perfil dos 

participantes; logo, enumeramos os participantes da interação pela ordem de participação
34

 e, 

na ocorrência de marcações nominais realizadas por eles, utilizamos uma tarja preta 

(participante a fim de resguardar a identidade do participante do discurso que recebeu a 

marcação. Para a caracterização do gênero do participante – como a nossa análise não está 

correlacionada a questões de gênero e como poderia ser precipitado definir o gênero dos 

participantes apenas pelo nome – decidimos manter o gênero masculino para todos.  

 A seguir, expomos inicialmente uma leitura crítica das sete sequências discursivas de 

forma separada. Em seguida, realizamos uma síntese dos sentidos que Alcaçuz, em sua 

dimensão simbólica, faz emergir por meio de públicos que constituiu nos espaços de 

comentário do Facebook. 

 

4.1 Sequência discursiva I: os “cidadãos de bem”, o expurgo do “bandido”, o discurso de 

ódio e seus críticos  

 Na primeira sequência discursiva analisada, 16 participantes interagem e produzem 

um fluxo de 50 comentários. O comentário que inaugura a interação  alude aos comentários 

proferidos anteriormente por um grupo específico, o qual recebe a denominação pelo 

                                                 
34

 Alguns participantes podem ter interagido em mais de uma sequência discursiva, mas não consideramos o 

cruzamento dessa informação relevante para essa investigação.  
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participante 1 de “cidadão de bem”. O rótulo utilizado revela a interdiscursividade presente no 

discurso do participante, uma vez que essa denominação faz parte de outros discursos que 

circulam nas redes sociais na internet assim como em outras redes sociais e que não estão 

presos de forma inédita a este comentário articulado e cujo uso é, geralmente, vinculado a 

uma autodenominação daquele que se vê como tal.  

 

(Participante 1) “Quanto cidadão de bem comentando aqui! Se estivéssemos 

em Roma dois mil anos atrás, estariam eles na arquibancada do Coliseu se 

deliciando com o sangue dos mortos na arena.” 

  

 Inicialmente, vemos que, no discurso do participante 1, há uma referência explícita aos 

textos produzidos por esse grupo nos espaços de comentários no Facebook – o que pode ser 

resgatado por intermédio do uso do verbo “comentar” e do advérbio “aqui”. Além disso, é 

possível resgatar a ironia entre o rótulo de “cidadão de bem” – que dá ideia de serem 

possuidores de bons sentimentos e índole – e as características apresentadas sobre eles em 

seguida. Os “cidadãos de bem” aparecem como espectadores das mortes da mesma forma que 

os romanos assistiam às mortes na arquibancada do Coliseu; e como sedentos por sangue, 

uma vez que apreciam ver mortes. Aí resgatamos que a Penitenciária de Alcaçuz é entendida 

como arena quando o acontecimento passa a ser tido como espetáculo.  

 Nessa analogia que propõe o participante 1, identificamos a reificação como modo de 

operação da ideologia e a eternalização como estratégia de construção simbólica, pois o 

participante sustenta o discurso por meio do esvaziamento do contexto sócio-histórico de 

Alcaçuz. Nesse momento, ao invés de lançar luz sobre o porquê desses discursos dos 

“cidadãos de bem” e suas implicações no contexto sócio-histórico em que circulam, do qual 

faz parte o acontecimento, o participante concentra-se na equiparação deles à espectadores 

sedentos por sangue e na explicação da relação acontecimento/sujeito por meio da analogia 

com as mortes que ocorriam no Coliseu, há dois mil anos. Em geral, a emergência dos 

acontecimentos traz o passado à tona, seja a fim de explicá-los ou normalizá-los o, seja na 

tentativa de tensionar o presente.  A alusão histórica nesse comentário permite a recuperação 

da ideia de que o participante se preocupa com as interpretações que surgem sobre o 

acontecimento, sobretudo, como elas revelam um retorno a um comportamento anterior da 

história, que recuperamos como preocupante pelo participante.  

 A partir desse comentário, decorrem 49 outros e, por meio dessa interação, 

percebemos os modos como os participantes estabelecem e sustentam as relações entre si por 

meio do discurso e circulam sentidos sobre Alcaçuz. Há, sobretudo, duas posições que são 
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opostas, uma que decorre desse comentário inicial e outra posição contrária a ele, sobre as 

quais trataremos de forma mais detalhada a seguir. Os dois comentários que seguem, por 

exemplo, dizem:  

(Participante 2) Kkkkkkkkkkkk... .Boa. 

(Participante 3) Leve pra casa 

  

 O participante 2 mostra afinidade com o comentário exposto de forma inicial, 

enquanto o participante 3 retoma o discurso de ódio dirigido aos detentos, dos quais fazem 

parte, por exemplo, a formação discursiva
35

 “se tem pena de bandido, leva para casa”. Logo, 

em modo imperativo, aconselha aos participantes que levem os “bandidos” para casa, caso se 

sintam comovidos, o que recuperamos de forma implícita pela interdiscursividade e 

intertextualidade presentes. Em resposta, o participante 1 diz:  

 

(Participante 1) Participante 3 levar os "cidadãos de bem pra casa"? Não! 

Levo não. Podem ser potencialmente perigosos. 

 

 Como não há referência explícita aos detentos no discurso do participante 3, o 

participante 1 recorre à dissimulação e ao deslocamento como modo de operação da ideologia 

e estratégia de construção simbólica, respectivamente. Ao deslocar o termo “cidadão de bem” 

para o lugar do termo “bandido”, desloca também a conotação negativa que o participante 3 

impõe ao termo. Assim, por meio dessa estratégia, o participante 1 reforça a afinidade com a 

proposição inicial e traz à tona – ainda que com o uso do verbo modal “poder” – mais uma 

característica dos “cidadãos de bem”: “podem ser potencialmente perigosos”. Além disso, 

distancia-se da proposição “levar os ‘cidadãos de bem pra casa’”, quando interroga e, 

sobretudo, quando responde de forma negativa. Três comentários seguem a réplica do 

participante 1, o primeiro no qual novamente é manifestada afinidade com a posição por ele 

assumida e os outros dois que problematizam a posição do participante 1.   

(Participante 4) Melhor comentário. 

                                                 
35

 “A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise de Discurso, pois permite 

compreender o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia e também dá ao analista a 

possibilidade de estabelecer regularidade no funcionamento do discurso. A formação discursiva se define como 

aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-

histórica dada – determina o que pode e deve ser dito. Daí decorre a compreensão de dois pontos que passaremos 

a expor. A. O discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se inscreve em uma 

formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não 

têm um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem. As 

formações discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. [...] B. É pela referência à 

formação discursiva que podemos compreender, no funcionamento, discursivo, os diferentes sentidos. Palavras 

iguais podem significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas diferentes [...].” 

(ORLANDI, 2009, p. 43-45). 
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(Participante 5) Ah, já chegou o amante dos bandidos. 

(Participante 6) Vai la pra dentro então, promover a pacificação e 

regeneração dos bixinhos! 

 

 No discurso do participante 5, vemos que aqueles que veem os “cidadãos de bem” 

como sedentos por sangue, como espectadores da tragédia e como potencialmente perigosos 

são tidos, metaforicamente, como “amante dos bandidos”. O uso da metáfora configura o 

tropo como estratégia de construção simbólica e a dissimulação como modo de operação da 

ideologia. No discurso do participante 6, não muito diferente, o participante 1 assim como 

aqueles que demonstram afinidade com a sua posição  deveriam entrar na penitenciária para 

promover a “pacificação e regeneração dos bixinhos”. O uso do termo “bixinhos” revela a 

ironia a que recorre o produtor desse texto, uma vez que o termo é utilizado para se referir à 

comoção que os detentos, aparentemente, provocam em alguns participantes. Em resposta ao 

comentário do participante 6, o participante 1 expõe:  

 

(Participante 1) Participante 6 Tenho certeza que existe gente bem mais 

qualificada que eu para fazer a negociação com os presos. Mas ainda assim 

não foi esse o foco do meu comentário. O foco foi criticar o comportamento 

de certo tipo de gente que parece se deliciar ao ver gente morta degolada, 

que torce para que aconteça carnificina. Não tente desviar o foco do meu 

comentário e da minha crítica. 

  

 Percebemos que o participante 1 se esforça em legitimar (a legitimação como modo de 

operação da ideologia) a sua posição como digna de apoio e, assim, organiza o seu 

pensamento por meio da delimitação do foco dele, a fim de justificá-lo (racionalização como 

estratégia de construção simbólica). Inicialmente, reforça grande afinidade com a proposição 

de que existem pessoas mais qualificadas que ele para fazer a negociação com os presos, 

quando utiliza a expressão “tenho certeza” e com a opinião de que há uma tentativa em 

desvirtuar o foco do seu comentário inicial. De forma afirmativa, o participante apresenta a 

ênfase da sua crítica (o comportamento de certo tipo de gente que parece  se deliciar ao ver 

gente morta degolada, que torce para que aconteça carnificina). Nesse momento, reformula o 

próprio discurso, manipula a rotulação que traz inicialmente, o que configura o metadiscurso: 

o “cidadão de bem” aparece reformulado na expressão “certo tipo de gente”, além disso 

utiliza o verbo “parecer” para descrever as características que vê nele – escolhas lexicais que 

não oferecem certeza, que podem ser vistas como minimizadoras da autoridade que possui 

como produtor do texto, mas que, na verdade, percebemos como escolhas que o colocam na 

posição de controle sobre o próprio discurso.   
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 Ainda nesse comentário do participante 1, percebemos Alcaçuz por meio da 

textualidade inerente à sua dimensão simbólica, na qual o acontecimento se transforma em 

narrativas, ele aparece representado na escolha da expressão “gente morta degolada”, na qual 

identificamos a intertextualidade em referência aos vídeos – textos multimodais – que 

circularam com imagens de detentos decapitados. Essa representação de Alcaçuz dimensiona 

o acontecimento além da resposta ao comentário, quando delimita a crítica ao comportamento 

daqueles que torcem para que aconteça uma “carnificina”, a escolha desse último termo 

problematiza a dimensão que o acontecimento pode assumir. Por último, quando, de modo 

imperativo, traz uma recomendação, aproxima-se novamente da posição inicial, reforçando a 

que veio e como vê os textos que exaltam a violência. Em seguida a esse comentário, entram 

em cena os participantes 7 e 8, como vemos a seguir, em diálogo com o participante 1.  

(Participante 7) Tem que morrer tudinho mesmo. É PCC contra o sindicato 

do crime do RN, que se explodam lá 

(Participante 1) Participante 7 Nesse caso, vc estaria na arquibancada do 

Coliseu de Roma, dois mil anos atrás, torcendo pela matança. 

(Participante 8) Seu comentário é bem racional, aí as pessoas não consegue 

interpretar, fica faltando coisas sem sentido.. Pessoas totalmente ignorantes, 

que adoram ver cabeças rolando pelo chão. 

(Participante 7) Eu estaria mesmo. Sabendo que são todos estupradores e 

latrocidas, estaria mesmo 

(Participante 1) Participante 7 Então nesse caso eu recomendo que estude 

mais a história do Império Romano e do Coliseu de Roma. Boa noite! 

 

 

  No discurso do participante 7, identificamos a fragmentação como modo de operação 

da ideologia e o expurgo do outro como estratégia de construção simbólica, visto que há um 

claro incitamento à morte dos detentos, eles assumem o papel do inimigo que deve ser 

expurgado e, de forma clara, eliminado. Além disso, essa solução que defende o participante 7 

para o desenrolar do acontecimento revela um distanciamento dessa realidade sobre a qual 

opina, pois ele faz uso do advérbio locativo “lá”, como se o que está acontecendo ali não o 

afetasse. No tocante à interdiscursividade,  identificamos que o acontecimento é 

compreendido novamente por meio do discurso de ódio dirigido aos detentos – do qual fazem 

parte também o “bandido bom é bandido morto” e o “quanto mais mortos, melhor”. O 

participante 7 e o seu comentário referem-se, respectivamente, a um “cidadão de bem” e a 

uma amostra dos comentários de que trata o participante 1 no comentário inicial da sequência 

discursiva, como ele próprio sinaliza no comentário seguinte, recorrendo à reificação e à 

eternalização mais uma vez (“Nesse caso, vc estaria na arquibancada do Coliseu de Roma, 

dois mil anos atrás, torcendo pela matança”). O participante 7 confirma a sua posição como 
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espectador (“Eu estaria mesmo”) e depois reforça a afinidade com essa proposição, ainda que 

de forma condicional (“Sabendo que são todos estupradores e latrocidas, estaria mesmo”), 

emprega novamente aí a fragmentação e o expurgo do outro. O participante 1, mais uma vez, 

utiliza a reificação e a eternalização quando faz a recomendação “Então nesse caso eu 

recomendo que estude mais a história do Império Romano e do Coliseu de Roma”; e depois 

tenta finalizar a conversa quando diz “Boa noite!”. O participante 8, cujo comentário intercala 

o diálogo entre os participantes 7 e 1, denota afinidade com a posição do participante 1, 

atribuindo ao seu comentário a característica de racional e às pessoas que não conseguem 

interpretá-lo e “que adoram ver cabeças rolando pelo chão” a taxação de “totalmente 

ignorantes”. As atribuições dessas características que distinguem o participante 1 dos 

“cidadãos de bem”  enfatizam as diferenças entre eles e revelam a fragmentação como modo 

de operação da ideologia e a diferenciação como estratégia de construção simbólica.  

(Participante 9) Defendendo bandidos um que legal... 

(Participante 1) Participante 9 Mais um que não interpreta texto direito, hum 

que legal. 

(Participante 10) Infelizmente a grande massa não percebe que a nossa 

segurança depende e muito de um bom sistema penitenciário. Lamentável. 

(Participante 7 ) Já estudei a história de Roma, e agora? 

(Participante 11) O q entendi è que vc quiz se referir a falta de sensibilidade 

a respeito da situaçao mas è pq ja veem tanta maldade q nao sentem mais 

compaixao.realmente eu nao queria estar na pele de uma mae de algum 

presidiario q esta ali porque è muito sofrimento pra elas.familia sofrendo 

vendo o parente pagar o crime cometido e no meio de um tumultuo desse 

meu Deus! senhor.eu penso nas familias nas vidas q estao de fora vendo 

tudo.e o brasileiro ja tao revoltado com a maldade q se depara no Brasil 

muitos nao se preocupam.è muito sangue è muita guerra muita maldade ali 

tbem.tem coraçao mal q trama maldade.tem quem nao quer mais errar .nao 

quer mais estar fazendo o q fazia.todos tipos de sentimentos ali dentro.cada 

um ta certo de pensar e falar como quer pois somos diferentes e cada um tem 

seu pensamento a respeito.cada um tem seu pensamento a respeito e  

experiencia q ja pode ter sofrido por causa da maldade humana.bom è cada 

um poder se expressar e os outros respeitarem.cada pessoa ver como quer. 

 

 O participante 9 introduz uma crítica aos participantes que se opõem à exaltação da 

violência quando recorre a ironia e diz: “Defendendo bandidos um que legal...”. Nesse 

comentário, a ironia nos ajuda a identificar a fragmentação como modo de operação da 

ideologia e o expurgo do outro (o bandido) como estratégia de construção simbólica, 

resgatamos o sentido que os bandidos não merecem defesa. A réplica do participante 1 não 

afasta esse modo de operação da ideologia, quando diz que o texto (seu comentário) não foi 

interpretado direito, isto é, ele não está defendendo o bandido, ela não o tira da condição de 

inimigo; recuperamos, pela intertextualidade presente, que ele está apenas criticando o 
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comportamento daqueles sedentos por sangue. O participante 10 recorre à fragmentação como 

modo de operação da ideologia e à diferenciação como estratégia de construção simbólica 

quando lamenta – o que se recupera tanto pelo uso do advérbio “infelizmente” quanto pelo 

uso do adjetivo “lamentável” – que a “grande massa”, grupo do qual se diferencia, “não 

percebe que a nossa segurança depende e muito de um bom sistema penitenciário”. O 

participante 7 volta à interação e, pela intertextualidade, percebemos que ele volta ao embate 

com o participante 1, respondendo ao comentário no qual ele recomendava o estudo da 

história de Roma.  

 Em seguida, o participante 11 entra em cena e tenta construir uma unidade entre os 

participantes no tocante ao direito de se expressar e de pensar diferente. É nesse sentido que, 

embora ressalte as diferenças entre as pessoas, suas visões e experiências, em referência tanto 

aos textos quanto aos discursos que construíram até ali, o participante quer, na verdade, uni-

las e, por isso, identificamos a unificação como modo de operação da ideologia. Ainda no 

comentário do participante 11, percebemos a complexidade do acontecimento Alcaçuz no 

tocante a sujeitos que são afetados e que ele elenca: aqueles a quem falta sensibilidade e que 

não sentem mais compaixão porque já estão expostos a maldade de forma exaustiva; a mãe e 

a família dos detentos; os detentos que tramam a maldade e aqueles que não querem mais 

errar. Identificamos, no discurso do participante 11, o uso da primeira pessoa do plural 

(“somos diferentes”), o que revela a inclusão da experiência dele no rol daquelas afetadas pelo 

acontecimento. Para tratar da violência em Alcaçuz, o participante utiliza a reiteração com o 

advérbio de quantidade “muito” (“è muito sangue è muita guerra muita maldade”) e a 

metonímia (parte pelo todo) como figura de linguagem para se referir aos detentos (“tem 

coraçao mal q trama maldade”). Resgatamos no discurso do participante 11 que aquilo que se 

vive em Alcaçuz é tido como um tumulto e os sentidos e os pensamentos que decorrem sobre 

ele guardam relação com as experiências de cada um, relacionadas ao que já sofreram em 

virtude da “maldade humana”.  

(Participante 5) Nossa os pseudos intelectuais, cheios do conhecimento, quer 

saber? Se fodam eles e vcs, o que não quero e ver alguém da minha família 

morto por esses lixos.  

(Participante 1) Participante7 Estude mais e estude direito. Simples.  

(Participante 12) Se lá estivessem os ladrões, assassinos e estupradores 

estaria na arquibancada e nem precisaria do pão tá.  

(Participante 1 ) Participante 5 O que dizer pra vc? Conhecimento liberta, e 

cultivar ódio não é algo saudável. Boa noite.  

(Participante 7) Adoro quando alguém me fala pra estudar mais.  

(Participante 1) Participante 12 Eu falei em arquibancada e não arena. Se 

estivesse na arena estaria morta agora. E pelo que percebi vc deve adorar um 

circo.  
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(Participante 13) Mas ñ estamos em Roma. São outros tempos.  

(Participante 7) Se é assim, você deveria estudar mais pra perceber que essa 

crise nos presídios não tem solução. Visto o estado que possuímos que está 

falido junto com suas leis.  

(Participante 7) O cara vem aqui, deflagra acusações com palavras bonitas e 

ainda quer dar uma de estudioso. Não cara por favor, para.  

(Participante 1) Participante7 Tudo tem uma solução. Somente mentes 

preguiçosas pensam o contrário.  

(Participante 12) Pensei que mesmo com o erro de digitação tendo em vista 

seu questionamento sobre a intelectualidade das pessoas deveria ter a 

capacidade de interpretar.  Me enganei. 

(Participante 7) Tá certo pensador 

(Participante 1) Participante 12 Tente ser mais clara da próxima vez, querida. 

Boa noite! 

 

 

 No trecho da sequência discursiva anterior, o participante 1 entra em embate 

discursivo novamente com os participantes 5 e 7 e, de forma inédita, com o participante 12. O 

modo de operação da ideologia que predomina, nos dois lados das discussões, é a 

fragmentação, ora o expurgo do outro aparece como estratégia de construção simbólica, ora a 

diferenciação. O participante 5 expurga não apenas os detentos – os quais, metaforicamente, 

aparecem como “lixos” – como também os que, ironicamente, denomina de “pseudo-

intelectuais”, nos quais, por intertextualidade, resgatamos que se trata do participante 1 e 

daqueles que denotaram afinidade com os seus comentários, e que antes receberam o rótulo de 

“amante de bandidos”. Em réplica a esse comentário, o participante 1 recorre a diferenciação, 

enquanto o seu conhecimento aparece  como libertador, o ódio do participante 5 como algo 

não saudável. Aí resgatamos a interdiscursividade presente a partir da crítica ao discurso de 

ódio.  

 No embate entre o participante 1 e o participante 7, identificamos a ironia como 

estratégia de ambos os interlocutores, a qual reforça a dissimulação como modo de operação 

da ideologia e a diferenciação como estratégia de construção simbólica. Inicialmente, no 

comentário do participante 1, há intertextualidade em referência ao comentário anterior do 

participante 7, no qual disse que já havia estudado a história de Roma e questionava o que 

vinha a seguir a isso (e agora?).  No duelo discursivo que estabelecem, por sua vez, 

recuperamos a clara intenção de reforçar as características que os separam, que os colocam 

em lados opostos. Enquanto o participante 1 recomenda que o participante 7 “estude mais e 

estude direito” e defende que “tudo tem uma solução [...] somente mentes preguiçosas pensam 

o contrário”; o participante 7 repercute a recomendação em forma de crítica, ironiza o 

comportamento (“Adoro quando alguém me fala pra estudar mais”), reitera a recomendação 
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para o produtor do discurso a fim de legitimar o que pensa (“Se é assim, você deveria estudar 

mais pra perceber que essa crise nos presídios não tem solução. Visto o estado que possuímos 

que está falido junto com suas leis”) e deprecia os comentários do participante 1 (“O cara vem 

aqui, deflagra acusações com palavras bonitas e ainda quer dar uma de estudioso. Não cara 

por favor, para.” e “Tá certo pensador”). Nos comentários desse embate, há intolerância 

explícita às características que os distanciam e uma disputa pelo monopólio do conhecimento 

e da verdade. De forma crítica, podemos aqui questionar o discurso do participante 7: a quem 

serve o discurso de ódio, de falência do Estado, do Estado de Direito? Da mesma forma que 

podemos questionar, a quem serve um embate discursivo que não dialoga, mas expurga tudo 

que é diferente? 

 O participante 12 aparece pela primeira vez na sequência discursiva e retoma o 

comentário inicial do participante 1, que inaugura a interação em análise (“Se lá estivessem os 

ladrões, assassinos e estupradores estaria na arquibancada e nem precisaria do pão tá”). A 

partir do uso da palavra “pão”, resgatamos a interdiscursividade presente que retoma o 

discurso historiográfico – a política do pão e circo
36

. Além disso, constatamos que há o 

expurgo do outro (ladrões, assassinos e estupradores) como estratégia de construção 

simbólica. O participante 1 replica o comentário, recorrendo à dissimulação como modo de 

operação da ideologia por meio do deslocamento do termo “arena” (“Eu falei em 

arquibancada e não arena. Se estivesse na arena estaria morta agora”.). Além disso, recorre à 

interdiscursividade quando utiliza a palavra “circo”. O participante 12 problematiza a 

dissimulação, por meio do mesmo modo de operação da ideologia (“Pensei que mesmo com o 

erro de digitação
37

 tendo em vista seu questionamento sobre a intelectualidade das pessoas 

deveria ter a capacidade de interpretar.  Me enganei”). Mais uma vez, o participante 1 recorre 

à fragmentação por diferenciação quando pontua as características do discurso do outro 

participante, além disso tenta interromper o embate discursivo (“Tente ser mais clara da 

próxima vez, querida. Boa noite!”).  

 O participante 13 também interage pela primeira vez nesse trecho da sequência 

discursiva. Ele problematiza o uso da estratégia de eternalização: “Mas ñ estamos em Roma. 

São outros tempos”. A sequência discursiva I continua, conforme vemos a seguir.  

                                                 
36

 O poeta romano Juvenal foi quem escreveu a frase primeira vez (Cf. RIBEIRO, João Ubaldo. Pão e circo. O 

Globo, 7 set. 2008. Disponível em: <http://www.academia.org.br/artigos/pao-e-circo-0>. Acesso em: 2 mar. 

2018.  
37

 Não conseguimos identificar o “erro de digitação”, o que pode caracterizar uma edição do comentário do 

participante 12. Resgatamos os modos de operação da ideologia e as estratégias de construção simbólica por 

intermédio da interação entre os participantes.  
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(Participante 7) Então o certo seria tirar os bloqueadores de celular, colocar 

TV e Danoninho pro detentos, que foi o que eles pediram quando teve a 

primeira crise ano passado. Boa.  

(Participante 7) Na verdade bem que você falou, existe uma solução sim. 

Privatiza o alcaçuz e coloca chapas de aço e vários metros de concreto 

naquele chão de barro no qual o presídio fica.  

(Participante 7) So no Brasil mesmo que fazem um presídio em cima de um 

barranco de barro.  

(Participante 12) E vc tenta ser menos hipócrita Participante 1. Interessante 

os argumentos de certas pessoas. Simplesmente não existe. Olham um erro 

de português e bam vamos mudar o foco. Questiona a intelectualidade dos 

outros e não consegue nem interpretar uma mera frase. Puts quanta 

intelectualidade em um único ser ����  

(Participante 1) Participante 7 Não tente mudar o foco da discussão aqui, 

meu chapa. isso não funciona comigo. O foco do meu comentário é que 

pessoas como vocês estão parecendo mais um bando de chimpanzés em um 

frenesi de ódio, todos torcendo para que cabeças rolem e o pior aconteça. 

Isso não é coisa de uma mente racional, mas de gente que se rendeu ao 

discurso do ódio. Lamento por vc.  

(Participante 1) Participante12 Me diz com toda sinceridade. Você realmente 

deseja que aconteça um massacre em Alcaçuz? Vai se sentir bem ao ver a 

imagem de corpos decapitados? Gosta de ver sangue e caos? Vai se sentir 

realizada com o alto número de mortos? Adora ver a visão do inferno? É 

sério isso? Você realmente quer apostar no quanto pior melhor? Se você 

responder sim para todas essas  perguntas, erros de português serão seus 

menores problemas. O teu grande problema vai ser falta de empatia e se 

render ao discurso de ódio.  

 

 Nesse trecho da sequência discursiva, o participante 7 interage a partir de três 

comentários. No primeiro deles, recorre à ironia, por intermédio da qual recuperamos a  

dissimulação como modo de operação da ideologia, apresentando linhas conclusivas não ditas 

pelo participante 1 como solução que o último defendeu existir para tudo. Por meio da 

interdiscursividade presente, associada ao discurso midiático-policialesco, recuperamos que o 

participante 7 ironiza os direitos que os detentos possuem, as escolhas lexicais “tirar os 

bloqueadores de celular, colocar TV e Danoninho” revelam que há uma explícita tentativa de 

associá-los a mordomias. A interdiscursividade fica ainda mais evidente no comentário 

posterior, no qual além do discurso neoliberal, há o diálogo com o discurso punitivista, aquilo 

que não tinha solução passa a tê-la. Se aqui retomarmos o questionamento deixado no embate 

anterior entre o participante 1 e o 7, recuperamos a quem serve o discurso de falência do 

Estado e do Estado de Direito, aos interesses do mercado com a privatização, aos interesses 

do mercado com o cerceamento, cada vez mais severo, dos direitos fundamentais, 

literalmente, em “chapas de aço” e “vários metros de concreto”. Por último, há o reforço da 

ineficiência do Estado, mais uma vez, por meio da dissimulação como modo de operação da 

ideologia e do tropo como estratégia de construção simbólica, o que identificamos por meio 



77 

 

do uso da sinédoque como figura de linguagem, quando “Brasil” aparece em substituição a 

Estado na constatação: “So no Brasil mesmo que fazem um presídio em cima de um barranco 

de barro”. “Barranco de barro” aparece em referência ao tipo de solo sobre o qual Alcaçuz foi 

construída, sobre dunas. Em resposta a esses comentários do participante 7, o participante 1 

contesta o uso da dissimulação, o que se revela no esforço de esclarecer novamente o foco do 

seu comentário; denomina, por meio da metáfora, o participante 7 e outros como ele, de 

“bando de chimpanzés”, cujo discursos revelam “um frenesi de ódio”. Além disso, retoma 

novamente a preocupação com o acontecimento e com a dimensão que pode assumir (“todos 

torcendo para que cabeças rolem e o pior aconteça”). Se até o momento, resgatávamos a 

crítica ao discurso de ódio por meio da interdiscursividade presente, nesse trecho da sequência 

discursiva, o participante enfatiza a crítica de forma explícita. O participante 1 utiliza a 

fragmentação como modo de operação da ideologia e a diferenciação como estratégia de 

construção simbólica, o que se identifica por meio do reforço das características do outro que 

os separam, o discurso que o outro constrói configura-se como um comportamento que “não é 

coisa de uma  mente racional”.  

 Ainda nesse trecho da sequência discursiva, o participante 12 retoma o discurso do 

participante 1 do trecho anterior, no qual recomendava que ele tente ser mais claro. Em 

resposta a essa recomendação, ele rebate com estrutura textual semelhante, substituindo o 

adjetivo “clara” por “hipócrita”, a partir daí tece crítica ao embate discursivo que o 

participante 1 estabelece ou que tenta mudar o foco, com ênfase nos erros de português e na 

intelectualidade dos outros. E, não de forma diferente ao que critica, faz crítica à 

“intelectualidade” do participante 1, que “não consegue nem interpretar uma mera frase”. 

Novamente, identificamos a dissimulação como modo de operação da ideologia. O 

participante 1 traz alguns questionamentos para o participante 12 sobre o comportamento e os 

desejos dele em relação ao acontecimento e suas consequências, a fim de problematizá-lo e 

instaurar a crítica à “falta de empatia” e ao discurso de ódio.  

 O participante 14 interage pela primeira vez na sequência discursiva e vai 

problematizar o comportamento do participante 1, supondo que ele não faz parte das 

estatísticas, isto é, nunca foi vítima das ações dos “bandidos”. Vai atribuir ao participante 1 o 

rótulo de “politicamente correto” e vai, de modo imperativo e metafórico, recomendar que ele 

saia da “matrix”, dessa outra dimensão/mundo que se encontra. O discurso de ódio aparece 

naturalizado no texto do participante 14 justificado como “reflexo do que o país está 

vivendo”. A fragmentação e o expurgo do outro aparecem outra vez (“Os bandidos que se 
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explodam”), reforçando a formação discursiva “bandido bom é bandido morto”. O 

participante 1 vai negar a relação existente entre ser vítima e reproduzir o discurso de ódio, aí 

vai recorrer à legitimação como modo de operação da ideologia e à narrativização como 

estratégia de construção simbólica, ao narrar, de forma breve, a sua história como vítima de 

dois assaltos.  

 Nesse trecho da sequência discursiva, o participante 12 responde aos questionamentos 

que o participante 1 fez anteriormente. O desenrolar do acontecimento para o participante 12 

aparece com a morte dos detentos porque ele vai se sentir mais seguro. Ele nega a imagem 

que o participante 1 constrói do massacre e do alto número de mortes como a visão do 

inferno, sobre a qual foi questionado se adorava. Repudia o rótulo de que tudo é discurso de 

ódio ou politicamente incorreto. Por meio da fragmentação e do expurgo do outro, questiona  

os gastos da manutenção dos detentos (que denomina “vagabundos”) e a indenização das 

famílias dos presos. Além disso,  defende a morte dos “bandidos”, porque eles matam 

policiais, pais e mães de família. A morte dos “bandidos” aparece aí como o único direito 

conquistado por eles.  O participante 1 lamenta o discurso do participante 12, porque vê as 

respostas dadas como fruto de uma “mente distorcida” e, mais uma vez, tenta pôr fim ao 

embate discursivo. Apesar dessa nova tentativa, vemos que o fluxo de comentários continua.  

 

(Participante 7) "Tu tá vivendo em que mundo rapaz?  Você está no Brasil, 

onde as leis não funcionam e detentos como esses voltam pra sociedade pra 

assaltarem e matarem novamente. Se você acredita na ressocializaçao de um 

homem que foi capaz de estuprar uma criança de 4 anos ou matar uma 

pessoa a sangue frio, sinto muito por você."  

(Participante 1) Participante7  E torcer para que haja massacres é uma 

grande ideia segundo tua ótica. Já te falei, carinha. Não mude o foco da 

discussão. Minha crítica é sobre o comportamento de chimpanzés raivosos 

que o pessoal tá tendo. Parecem loucos, sedentos por sangue. Mentalidade 

preguiçosa, rasa, simplista e muito violenta.  

(Participante 7) Tá bom tá bom, você é inteligente e o resto de nós não. 

Pronto.  

 

 O participante 7 questiona o participante 1 sobre o mundo em que ele vive, retomando 

o discurso de falência do Estado de Direito e acrescentando que os detentos quando soltos 

voltam a cometer crimes. Por meio da dissimulação, vai novamente atribuir uma suposição 

não dita pelo participante 1 sobre a ressocialização dos detentos, o que mostra a 

interdiscursividade que existe entre a crítica que inaugura o participante 1 desde o seu 

comentário inicial e outros discursos que também circulam contra o discurso de ódio fora dali. 

O participante 1 problematiza novamente o discurso de ódio, a torcida pelo dimensionamento 
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do acontecimento como um massacre e a mudança de foco que tentam impor ao seu 

comentário. Dessa vez, o participante 7, por meio da fragmentação e da diferenciação tenta 

por fim ao embate discursivo quando novamente trata da inteligência do participante 1. Os 

últimos comentários desta sequência discursiva em análise são apresentados a seguir.  

 

(Participante 12) "Não adianta Participante. Ele não sabe nem argumentar.  E 

diz que foi assaltado. E mesmo assim ainda defende esse tipo de gente. 

Muito estranho. Queria ver se fosse a filha dele ou de alguém querido se o 

discurso seria o mesmo."  

(Participante 8) "Tenho vários vídeos do que está acontecendo lá em 

alcaçuz.. Infelizmente não tem como postar aqui para alguns se deliciar com 

as imagens.."  

(Participante 15) Queremos sangue!! Quanto mais morrer ali dentro, 

melhor!! Vamos lá galerinha de Alcaçuz, eu acredito em vocês!!  

(Participante 1) Participante 15 Parabéns pelo seu comentário. Tenho certeza 

que contribuiu bastante para fazer do mundo um lugar ainda "mais pior" do 

que já é.  

(Participante 16)"Em roma muitos morriam por suas crenças e ñ por crimes, 

ñ concordo com essa chacina nem com essa comparaçao absurda. Mas ñ 

venham tambem cobrar da policia, ñ sao voces que estao la arriscando a vida 

e a farda."   

(Participante 1) Participante16 A comparação é com a forma como muitos 

encaram essa situação. Olham ela como um espetáculo. Isso sim tem 

comparação aos cidadãos romanos que iam até o Coliseu ver gente 

morrendo, se divertindo com aquilo. Comparação coerente e cabível.  

 

 O participante 12 interage pela última vez e, pela intertextualidade presente, 

resgatamos que denota afinidade com o comentário do participante 14 (“E diz que foi 

assaltado”) e com o comentário do participante 7, marcado no comentário, (“Não adianta [...] 

Ele não sabe nem argumentar”). Além disso, critica o comentário do participante 1 quando ele 

utilizou a narrativização como estratégia de construção simbólica a fim de legitimar que o seu 

discurso não é construído em virtude do fato de ser ou não ser vítima da violência, 

defendendo a posição que o discurso dele se dá dessa forma porque não foi nem a filha dele e 

ninguém de alguém querido vítima da violência.  

 O participante 8 interage, pela segunda vez, na sequência discursiva e não 

conseguimos resgatar o sentido desse segundo comentário, tendo em vista a lógica 

argumentativa do seu primeiro comentário. Enquanto, inicialmente, ele mostrou afinidade 

com o comentário inicial do participante 1, considerando-o “bem racional” e atribuindo aos 

outros participantes – que “adoram ver cabeças rolando pelo chão” – o rótulo de totalmente 

ignorantes; no segundo comentário, fala que tem vários vídeos do que está acontecendo em 

Alcaçuz e lamenta quando escolhe o advérbio “infelizmente” para tratar do compartilhamento 

das imagens com alguns participantes da interação que apreciam vê-las. Seria o participante 8 
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um espectador dessas imagens (pela intertextualidade, resgatamos que se trata dos vídeos 

produzidos pelos próprios detentos das mortes que ocorreram lá dentro) ou o “infelizmente” 

possui sentido irônico, considerando-se a intertextualidade com o comentário anterior? 

 O participante 15 interage pela primeira vez na sequência discursiva e, pela 

interdiscursividade presente, resgatamos o discurso de ódio, do qual faz parte o “quantos mais 

mortos, melhor”, logo a fragmentação aparece como modo de operação da ideologia por meio 

do expurgo do outro, “galerinha de Alcaçuz”, os detentos. O participante 1, de modo irônico, 

parabeniza o comentário de incitamento à violência e, quando utiliza a expressão “tenho 

certeza”, denota grande afinidade com a proposição que trata da contribuição negativa do 

comentário do participante 15 para o mundo.  

 O participante 16 também faz seu primeiro comentário nessa sequência discursiva, 

problematizando a reificação e a eternalização utilizada pelo participante 1 no seu comentário 

inicial, a  analogia é tida como uma “comparaçao absurda”, embora também afirme não 

concordar com a chacina. Frente a isso, ele sai em defesa da polícia, instituição que não deve 

ser cobrada porque arrisca a vida, a defesa que faz é introduzida por uma frase imperativa 

negativa, da qual resgata-se que o participante parte do pressuposto que haverá crítica a 

atuação policial. No derradeiro comentário, o participante 1 volta em defesa do seu 

comentário inicial e reforça que a forma como participantes encaram o acontecimento como 

espetáculo pode ser comparada a forma como os cidadãos romanos encaravam as mortes no 

Coliseu, como diversão, utilizando a reificação/eternalização novamente. 

  

4.2 Sequência discursiva II: a solidariedade seletiva à vida, às vítimas  

 Na segunda sequência discursiva analisada, dez participantes interagem e produzem 

um fluxo de 27 comentários. O comentário inicial da interação  é o foco principal dos outros 

comentários que dele decorrem, conforme podemos acompanhar a seguir.  

(Participante 1) Quando sai a lista dos mortos?? O assassino dá minha irmã 

está preso aí.... Quero tanto saber se ele continua vivo. 

(Participante 2) Gente. :( 

(Participante 3) Nossa? 

(Participante 1) Lembra do caso dá fisiculturista morta no quarto do hotel? 

Era minha irmã...Fomos de passagem aí para natal e a tragédia aconteceu. 

(Participante 4) Lembro ñ foi quando?Sinto muito :( 

(Participante 5) Eu lembro tomara que ele esteja na lista. Participante 1 

(Participante 1) Fazem 4 anos...Ele ficou foragido durante 3 anos foi preso se 

escondendo aqui no interior de São Paulo, está aguardando julgamento preso 

aí em alcasuz. 

(Participante 6) Tomara que tenham arrancado a cabeça desse verme 

imundo. 
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(Participante 6) Meus pêsames moça. 

(Participante 1) Gente, qnd a tragédia aconteceu eu peguei ódio daí de Natal, 

não podia nem ouvir falar do Rio grande do norte, qnd ele foi preso nos 

tivemos que ir até aí novamente, contamos com a ajuda do delegado!! 

Depois disso que peguei um amor tão grande por Natal, temos uma história 

eternamente. Foi a última vez que vi minha irmã com vida. 

(Participante 4) Porque esse desgraçado fez isso ?Perguntando porque ñ sei 

do caso 

(Participante 1) Ngm sabe Participante 4, ele nega...Diz que ela teve um 

infarto....Mas é mentira o dois laudos inclusive o que foi feito aí no Itep 

deram morte por estrangulamento. 

(Participante 4) Achei agora na Internet o caso sinto muito ainda bem que ele 

foi preso. 

(Participante 7) Eu lembro! Caso ele esteja vivo processa a família dele para 

pagar indenização, já que as famílias dos bandidos vão fazer. 

(Participante 1) As leis do nosso país infelizmente é uma vergonha. 

(Participante 8) Eu me lembro desse caso eu sabia q havia pego ele mais não 

sabia q estava em alcaçuz pensava q estava preso em SP.. 

(Participante 1) Não Participante 8, todos os trâmites vão ser feitos aí em 

Natal, se ele for julgado e se Deus quiser for condenado os advogados dele 

que são apenas 5 podem pedir a transferência dele para algum presídio aqui 

de São Paulo 

(Participante 9) Participante 1 talvez ele não esteja na lista de mortos se não 

era membro de uma das facções. 

(Participante 3) Sinto muito Participante 1  

(Participante 1) Obrigada gente!! 

(Participante 3) O caso era da fisiculturista que namorava ou era casada com 

o acusado? 

(Participante 1) Sim...Eles eram casados, viviam uma vida aparentemente 

muito feliz, nós, os familiares não entendemos o que pode ter acontecido. 

(Participante 3) Nossa meu Deus 

(Participante 3) Está passando a reportagem da penitenciária no fantástico,  e 

confirmaram 26 mortes. 

(Participante 1) To assistindo também! Só Deus!! 

(Participante 3) A segurança e leis do Brasil é falho,  infelizmente e nos 

ficamos reféns dentro das nossas próprias casas. 

(Participante 10) Sinto muito pela sua irmã já era pra esse pais ter pena de 

morte 

 

 

 O participante 1 utiliza, de forma predominante, a legitimação como modo de 

operação da ideologia e a narrativização como estratégia de construção simbólica ao longo da 

sua participação na interação, a qual é caracterizada pelo relato sobre o assassinato da sua 

irmã. O seu comentário inicial demonstra que o interesse pelo acontecimento consistia no 

conhecimento da lista de mortos, uma vez que o assassino da sua irmã estava preso na 

penitenciária onde a rebelião acontecia. 

 Após os breves comentários dos participantes 2 e 3 – que demonstram solidariedade 

ao produtor do comentário inicial da sequência –, em seu segundo comentário, o participante 
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1 detalha mais sobre o assassinato (“Lembra do caso dá fisiculturista morta no quarto do 

hotel? Era minha irmã...Fomos de passagem aí para natal e a tragédia aconteceu”). Em 

resposta ao questionamento do participante 4 (“Lembro ñ foi quando?”), o terceiro comentário 

do participante 1 relata que se passaram 4 anos e, além disso, introduz uma nova informação 

ao relato (“Ele ficou foragido durante 3 anos foi preso se escondendo aqui no interior de São 

Paulo, está aguardando julgamento preso aí em alcasuz”.  

 O participante 1, em seu quarto comentário, compartilha a forma como se sentiu com a 

cidade de Natal. O participante 4 mais uma vez pergunta informações sobre o assassinato 

(“Porque esse desgraçado fez isso ?Perguntando porque ñ sei do caso”). A participante 1 

responde ao questionamento do participante 4 (“Ngm sabe Participante 4”) e acrescenta outras 

informações (“ele nega...Diz que ela teve um infarto....Mas é mentira o dois laudos inclusive o 

que foi feito aí no Itep deram morte por estrangulamento). O participante 4, em seu terceiro 

comentário, revela que encontrou sobre o assassinato em pesquisa (“Achei agora na Internet o 

caso”), presta solidariedade (“sinto muito”) e, por último, denota contentamento pela prisão 

do responsável pelo crime, mediante o uso do advérbio “ainda bem” (“ainda bem que ele foi 

preso”). 

 Pela intertextualidade presente, resgatamos que os participantes 7 (“Eu lembro!)  e 8 

(“Eu me lembro desse caso”) interagem na sequência discursiva, respondendo ao segundo 

comentário do participante 1, no qual questionava se lembravam do caso. O participante 7 

ainda faz uma recomendação (“Caso ele esteja vivo processa a família dele para pagar 

indenização, já que as famílias dos bandidos vão fazer”), na qual resgatamos a ironia utilizada 

na relação causal que estabelece por meio da conjunção “já que”, a indenização que as 

famílias dos detentos vão pedir ao Estado justifica o direito da irmã da vítima do assassinato 

pedir indenização a família do responsável pelo assassinato da parente. Recuperando a ironia 

utilizada pelo participante 7 e a intertextualidade com as leis brasileiras, o participante 1 

introduz o seu quinto comentário (“As leis do nosso país infelizmente é uma vergonha”). O 

participante 8 ainda acrescenta que não sabia que o responsável pelo assassinato estava preso 

no Rio Grande do Norte (“eu sabia q havia pego ele mais não sabia q estava em alcaçuz 

pensava q estava preso em SP”). O participante 1, em seu sexto comentário, compartilha mais 

informações sobre o caso em que sua irmã foi vítima, em resposta ao participante 8 (“Não 

Participante 8, todos os trâmites vão ser feitos aí em Natal, se ele for julgado e se Deus quiser 

for condenado os advogados dele que são apenas 5 podem pedir a transferência dele para 

algum presídio aqui de São Paulo”), o uso da expressão “se Deus quiser” revela o desejo do 
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participante 1 pela condenação do responsável e a utilização do advérbio “apenas”, a ironia 

utilizada pelo participante no tocante à quantidade de advogados do réu.  

 O participante 9, em sua participação, apresenta uma ressalva ao participante 1 a 

respeito da morte do réu (“Participante 1 talvez ele não esteja na lista de mortos se não era 

membro de uma das facções”). Esse comentário traz à tona um dos motivos que levaram à 

emergência do acontecimento: a rivalidade entre as facções rivais. O participante 3, em sua 

segunda  participação, presta solidariedade ao participante 1, que agradece a solidariedade de 

todos.  

 O participante 3 interage pela terceira vez e questiona o participante 1 sobre o 

relacionamento entre a vítima e o acusado (“O caso era da fisiculturista que namorava ou era 

casada com o acusado?”) e o participante 1 fornece mais informações sobre o ocorrido 

(“Sim...Eles eram casados, viviam uma vida aparentemente muito feliz, nós, os familiares não 

entendemos o que pode ter acontecido”). O participante 3 denota surpresa (Nossa meu Deus) 

e, em seguida, compartilha informações sobre a cobertura que está sendo realizada sobre o 

acontecimento (Está passando a reportagem da penitenciária no fantástico,  e confirmaram 26 

mortes). O participante 1 também demonstra que está acompanhando e exclama “Só Deus!!, 

por meio do uso dessa expressão resgatamos que o acontecimento é tratado como uma 

situação de difícil resolução ou ainda um caso perdido. A ideia de que a segurança e as leis no 

Brasil são falhas é apresentada pelo participante 3 como pressuposição, como opinião geral já 

estabelecida a qual se reproduz largamente; essa pressuposição serve de sustentação para 

outra pressuposição expressa no comentário do participante 3 sobre a condição de refém (“A 

segurança e leis do Brasil é falho,  infelizmente e nos ficamos reféns dentro das nossas 

próprias casas”).  

 Ao fim dessa segunda sequência discursiva, o participante 10 interage pela primeira 

vez. Inicialmente, presta solidariedade ao participante 1 e, em seguida, defende a pena de 

morte (“Sinto muito pela sua irmã já era pra esse pais ter pena de morte”). 

 

4.3 Sequência discursiva III: o ódio escancarado, a naturalização da barbárie e a lei do 

retorno   

 Na terceira sequência discursiva analisada, onze participantes interagem e produzem 

um fluxo de 17 comentários. As principais características dessa interação são a 

interdiscursividade – caracterizada pela referência ao discurso de ódio –, a intertextualidade – 

caracterizada no texto pela referência a filmes, a notícias de jornais assim como a 
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acontecimentos anteriores que se materializaram na dimensão simbólica em narrativas e que 

influenciam a forma de colocar o acontecimento dentro de uma lógica conhecida. A 

intertextualidade revela o embate discursivo, textos anteriores, opiniões que circulam em 

múltiplos espaços, inclusive nas redes sociais na internet, são referenciados para o 

estabelecimento do discurso dos participantes. Apenas o participante 11, próximo ao fim da 

sequência discursiva, problematiza o discurso dos outros participantes. Nessa sequência 

discursiva, embora dois participantes apareçam marcados nos comentários – um marcado pelo 

participante 3 e outro marcado pelos participantes 4 e 11 – os seus comentários não fazem 

mais parte da sequência discursiva. A sequência discursiva é apresentada a seguir, assim 

como a discussão de algumas dessas considerações iniciais.  

 

(Participante 1)Tá de sacanagem! Putz... Que segurança pública de bosta é 

essa!? Tem que punir esses bandidos. Ficam tratando como coitadinhos, é 

nisso que dá. Eles querem chamar atenção. Pra mim chega! Morram todos. 

(Participante 2) Qndo eu digo que é pra policia só intervir qndo o segundo 

sol chegar o povo acha ruim.deixa essas pragas da sociedade se resolverem 

por lá mesmo,depois a polícia entra só pra fazer a limpeza dos restos. 

(Participante 3) Verdade Participante ausente que se matem oxe os policias 

acalma e eles começam tudo de novo faz igual o Carandiru ou deixa eles se 

matarem 

(Participante 2) Pra quem não da valor a própria vida,creio eu que a morte 

resolva. 

(Participante 4) E qual solução seria Participante ausente? 

(Participante 5) Pra vc ver como é o Brasil, até no CNN e New York Time 

saiu essa notícia 

(Participante 5) Só assim esses países de fora ver como é a realidade do 

Brasil 

(Participante 2) A salvação é individual e todos nós temos o livre arbitrio de 

fazer nossas escolhas e arcar com as consequências.errar é totalmente 

Humano e aceitavél,mas a melhor forma de se concertar é a mudança de 

comportamento. 

(Participante 6) Concordo 

(Participante 7) Deixa se lascarem pra la, quero só ve o placar no final! 

(Participante 8) "#Carandiru2 #Oretorno Kkkkkkkkkkkkk Concordo!" 

(Participante 2) Verdade Participante 1  é nessas horas que os defensores do 

"direitos Humanos" deveria entrar lá e resolver a situação. 

(Participante 1) Que comecem os jogos. 

(Participante 9) Quem tá de mi mi mi aqui que adote pelo menos um e leve 

pra casa!! Hipocrita!! 

(Participante 10) Educação de verdade não vai mudar os vagabundos atuais! 

Que eles se matem! Melhor se matarem lá dentro, do que vir matar cidadãos 

de bem aqui fora! 

(Participante 11) Participante ausente ! Cara! É perda de tempo debater com 

estes pseudos conhecedores de políticas públicas. Primeiro faça a análise do 

excelente português dessas criaturas que amam o BolssoBOSTA. 

(Participante 2) Kkkkkkkk melhor piada do dia #Bolsonaro 2018 � 
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 O discurso de ódio aparece no discurso punitivista dos participante 1, 2, 3, 7, 8 e 10. 

De forma geral, eles defendem a ideia de que “bandido bom é bandido morto” e “quanto mais 

mortos, melhor”, o participante 1 exalta a punição (“Tem que punir esses bandidos”) e sai em 

defesa da morte deles (“Morram todos”); o participante 2 defende a não intervenção policial 

no acontecimento, a resolução da situação pelos próprios detentos (“deixa essas pragas da 

sociedade se resolverem por lá mesmo”) e que cada um arque com as consequências das suas 

escolhas; o participante 3 pontua duas soluções, fazer igual a Carandiru – permitir a entrada 

da polícia para conter a rebelião e, logo, as consequências dessa participação que, no 

Carandiru, culminou na morte de 111 detentos – ou não entrar (“deixa eles se matarem”); o 

participante 7 ratifica o que os outros participantes falaram (“Deixa se lascarem pra la, quero 

só ve o placar no final!”), o uso do advérbio “lá” reforça um distanciamento com o 

acontecimento e do substantivo “placar” revela sua posição de torcedor e do acontecimento 

como espetáculo; por meio da intertextualidade com o comentário do participante 3, o 

participante concorda com a alusão ao Carandiru ("#Carandiru2 #Oretorno Kkkkkkkkkkkkk 

Concordo”); por último, o comentário do participante 10, além de manifestar que para ele a 

educação não mudará “os vagabundos atuais”, estabelece uma hierarquia entre a vidas dos 

detentos e dos “cidadão do bem” (“Melhor se matarem lá dentro, do que vir matar cidadãos de 

bem aqui fora”). O modo de operação da ideologia que predomina nesses discursos é a 

fragmentação por meio do expurgo do outro como estratégia de construção simbólica, o 

“bandido” é o inimigo que deve ser morto.  

 Resgatamos a intertextualidade com o filme Jogos Mortais, por intermédio do segundo 

comentário do participante 1 (“Que comecem os jogos”), que também alude ao discurso de 

ódio e ao enfrentamento do acontecimento como divertido (como jogo); e com as notícias que 

veicularam o acontecimento, por meio do comentário do participante 5 (“Pra vc ver como é o 

Brasil, até no CNN e New York Time saiu essa notícia”). Além disso, identificamos a 

intertextualidade com textos que se opõem ao discurso de ódio, o que pode ser recuperado em 

comentários do participante 1 (“Ficam tratando como coitadinhos, é nisso que dá);  do 

participante 2, (“é nessas horas que os defensores do "direitos Humanos" deveria entrar lá e 

resolver a situação”) e do participante 9 (“Quem tá de mi mi mi aqui que adote pelo menos 

um e leve pra casa!! Hipocrita!!”). Nesses comentários, recuperamos que há um outro que vê 

os detentos como “coitadinhos”, que defende os direitos desses detentos (o uso das aspas na 

expressão direitos humanos revela a ironia do produtor em relação ao termo) e cujo discurso é 

tido como “mi mi mi”.  
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 O dimensionamento do acontecimento também é algo que recuperamos nos 

comentários de alguns participantes. No primeiro comentário do participante 1, Alcaçuz é tido 

como uma estratégia dos detentos (“Eles querem chamar atenção”). No segundo comentário 

do participante 5, é tratado como algo típico da realidade brasileira (“Só assim esses países de 

fora ver como é a realidade do Brasil”), isto é, ordinário, comum, o que caracteriza a 

reificação como modo de operação da ideologia e a naturalização como estratégia de 

construção simbólica. A partir do comentário do participante 5, recuperamos que, ainda que a 

emergência de Alcaçuz se articule a um contexto sócio-histórico específico, ele aparece como 

um fenômeno natural.   

 Nessa sequência discursiva, apenas o comentário do participante 11 traz uma posição 

contrária aos discursos que se articulam, de forma majoritária, ao discurso de ódio mas 

também ao discurso de naturalização. O participante 11 pontua que os participantes que ali 

interagem são “pseudos conhecedores de políticas públicas” e que debater com esses 

participantes “é perda de tempo”. O participante 11 recorre a fragmentação como modo de 

operação da ideologia por intermédio da diferenciação como estratégia simbólica ao 

recomendar, de forma irônica, uma análise do português desses participantes, elencando uma 

característica que os separam. O participante também rotula os participantes de “criaturas que 

amam o BolssoBOSTA”, utilizando um neologismo criado a partir do nome do político 

brasileiro Jair Bolsonaro, o que unifica não apenas os participantes e o político, como os seus 

discursos. Ao fim da sequência discursiva, o participante reforça essa unificação por meio do 

uso da hashtag “#Bolsonaro 2018”, por meio da qual alude a candidatura do político à 

Presidência da República e manifesta apoio a ela.  

 

4.4 Sequência discursiva IV: a intervenção policial, a conivência, o medo e os direitos 

humanos 

 Na quarta sequência discursiva analisada, referente ao dia 17 de janeiro de 2017, 21 

participantes interagem e produzem um fluxo de 25 comentários. Os comentários que 

integram essa interação tratam da atuação policial no desenrolar do acontecimento, conforme 

vemos a seguir.  

 

(Participante 1) Interessante é que para protesto a polícia tem bala de 

borracha, gás lacrimogênio, granada de efeito moral, escudo, carro blindado 

e o escambal. Porque não jogam gás e bombas aí também? Situação 

lamentável. 
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(Participante 2) Exato. 

(Participante 3) Ñ  sei mais de q lado está  a polícia! 

(Participante 4) Isso mesmo 

(Participante 5) Melhor assim,  pois tem que respeitar a integridade física de 

quem está lá. Bombas e gás só iriam prejudicar as negociações. 

(Participante 6) Mais a polícia ta fazendo isto ! 

(Participante 7) Vc n entendeu?? Se a policia quisesse controlar isso, já teria 

feito. Eles estão reduzindo o quadro, pq n tem cadeia p tanto marginal. 

(Participante 8) Agora vc falou a verdade 

(Participante 8) Pura verdade eles não estão nem ai eles vão fugir vão se 

matar mais e nada sera feito 

(Participante 9) É Direitos dos manos... 

(Participante 10) Medo dos Direitos Humanos e outros Órgãos que se mexer 

c esse povo serão punidos! 

(Participante 11)"Si a população reclama dos condenados fugirem sempre, o 

pq da Polícia  intervir no bem que eles mesmos ""condenados"" estam 

fazendo a população de bem? Pq quanto menos bandidos vivos na cadeia, 

mais espaço pra quem esta fora... Não sou a favor de carnificina não... Mas 

antes eles ficarem uns contra os outros do que a Polícia si meter pra ficar 

como ""RUIM"" em toda essa historia" 

(Participante 12) Não resolvem pq  os bichinhos tem ao seu favor os 

"direitus  dos manus", enquanto nós  quando eles fogem ficamos a mercê 

deles, sem nenhuma proteção! Lamentável! 

(Participante 13) Falou o melho commentary 

(Participante 13) Falou o melho commentary 

(Participante 14) comecem os jogos kkkkk agora quero novos números. 

(Participante 15) Vdd 

(Participante 16) Eles usam bala de borracha e bombas de gás, gênio. A 

polícia não controla a situação imediatamente pq depois de Carandiru o 

negócio não é tão simples. 

(Participante 17)"Rapaz a policia até q joga mas é para o uso dos bandidos 

kkkkTa na cara a conivência !!! Brasil:""um pais sem solução""!!!" 

(Participante 18) Polícia já perdeu o controle há  muito tempo. Eles têm que 

ter cuidado pra esses bandidos não fugirem. Antes presos se matando. Do 

que solto. 

(Participante 19) A polícia perdeu o controle e a moral tb...tão esperando 

quem vai ganhar a guerra lá dentro pra vim pra população que Deus nos livre 

dessa desgraça. 

(Participante 20) "Porque aí são os coitadinhos do dh,se a policia fizer isso q 

vc quer vão meter o pau Entende" 

(Participante 20) "A policia nem entrou e já tem imprensa dizendo q ela q 

matou Tem q se torar Quem procura acha" 

(Participante 5) Tem que primeiro conscientizar relaxar os nervos  uma boa 

conversa um bom estudo da situação bem detalhado sem pressa, muita calma 

nessa hora. 

(Participante 21) ontem a policia entrou,entao pq eles n entraram hj?eu ja sei 

a resposta querem ver mesmo eles se matando,pelo menos vão ser menos 

bandidos pra da trabalho 

 

 O comentário do participante 1 que inaugura a sequência discursiva IV problematiza a 

atividade policial como forma de contenção (“Interessante é que para protesto a polícia tem 

bala de borracha, gás lacrimogênio, granada de efeito moral, escudo, carro blindado e o 
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escambal. Porque não jogam gás e bombas aí também? Situação lamentável.”). O participante 

1 sinaliza que, na atividade policial em manifestações populares, vários artefatos de contenção 

são utilizados; enquanto que para contenção da rebelião – que já ocasionara 26 vítimas – a 

polícia não recorre às armas de efeito moral. Nesse comentário, recuperamos o sentido de que 

há um uso arbitrário dos recursos policiais – por meio do uso do “também”, recuperamos que 

não se problematiza a atividade policial nos protestos, mas a ausência dela nos presídios.  

 Os comentários do participante 2 (“Exato”), do participante 3 (“Ñ  sei mais de q lado 

está  a polícia!”) e do participante 4 (“Isso mesmo”) denotam afinidade com o comentário do 

participante 1. No comentário do participante 3, também recuperamos a ideia de que a polícia 

tem um lado e que, por intertextualidade, esse lado é o de combate aqueles que cometem 

crimes.  

 Os comentários do participante 5, o que vem em sequência e o penúltimo comentário 

da interação, ponderam essa ausência da atuação policial na rebelião. O participante defende 

que é preciso cautela, conhecer a situação de forma detalhada, respeitar a integridade física 

dos detentos, pois o uso desses artefatos prejudicariam as negociações.  

 O comentário do participante 6 problematiza a ausência de que trata o participante 1 e 

que pondera o participante 5, pois a polícia já estava atuando dessa forma (“Mais a polícia ta 

fazendo isto!”), isto é, de maneira a conter o confronto com armas de efeito moral. Frente a 

esse comentário, o participante 7 traz uma nova problematização a essa ausência da atividade 

policial. Inicialmente, recuperamos o questionamento ao participante 6 sobre o entendimento 

dessa ausência (“Vc n entendeu?? ”); posteriormente, traz uma pressuposição (“Se a policia 

quisesse controlar isso, já teria feito”), isto é, uma proposição que toma como verdadeira e de 

senso comum; por último, a compreensão de que essa ausência ou essa atuação que pontua a 

participante 6 (recuperamos como incipiente para o participante 7) na verdade é uma 

estratégia da polícia para diminuir a população carcerária (“Eles estão reduzindo o quadro, pq 

n tem cadeia p tanto marginal”). Os comentários que seguem do participante 8 corroboram 

com o participante 7 (“Agora vc falou a verdade”/ “Pura verdade eles não estão nem ai eles 

vão fugir vão se matar mais e nada sera feito”).  

 O participante 9 entra na interação por meio de uma variação do termo Direitos 

Humanos (“É Direitos dos manos...”), no qual se materializa a ironia utilizada para depreciar 

o termo. Em seguida, o participante 10 problematiza a ausência da atividade policial como 

medo dos Direitos Humanos, que aparecem como uma instituição, ou melhor, um órgão 

punitivo (“Medo dos Direitos Humanos e outros Órgãos que se mexer c esse povo serão 
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punidos!”). O participante 11 vai ser contra a intervenção policial no acontecimento, porque a 

polícia vai virar vilã da história e a rebelião é tida pelo participante 11 como uma ação 

benéfica para a “população de bem”. Contraditoriamente, o participante 11 reforça ser contra 

a carnificina, recorrendo ao uso do advérbio negativo “não” duas vezes, o que não diminui a 

contradição do seu comentário que traz a pressuposição “quanto menos bandidos vivos na 

cadeia, mais espaço pra quem esta fora”, uma reformulação do “quantos mais mortos, 

melhor”.  

 O participante 12 também problematiza que a atuação policial teme os Direitos 

Humanos, fazendo o uso depreciativo do termo por meio da variação “direitus  dos manus” 

(inclusive, faz uso das aspas); o comentário do participante 12 traz a ideia de que os direitos 

humanos são direitos exclusivos dos detentos, o que vemos circular no discurso midiático-

policialesco, por exemplo formulado na pressuposição “direitos humanos só para bandido”. O 

participante 13 denota afinidade com o comentário do participante 12 (Falou o melho 

commentary).  

 Há, no comentário do participante 14, assim como na sequência discursiva III, a 

intertextualidade com o filme Jogos Mortais (comecem os jogos kkkkk agora quero novos 

números), aí existe o enfrentamento do acontecimento como divertido (como jogo) e, além 

disso, o pedido pelo número (de mortes) alude ao discurso de ódio. O participante 15 mostra 

afinidade com esses comentário (Vdd). Por intertextualidade, recuperamos que os 

comentários dos participantes que aparecem em sequência na interação dialogam com a 

problematização do participante 1 (Eles usam bala de borracha e bombas de gás, gênio).  

 Para o participante 16, não é o uso desses artefatos que determina o controle imediato 

da situação; ele retoma um outro acontecimento que ocorreu no sistema penitenciário 

brasileiro, o massacre do Carandiru, para justificar que a decisão de controle da rebelião pela 

polícia é mais complexa. O participante 17 problematiza o uso das armas de efeito moral de 

uma outra maneira, acredita que a polícia as disponibiliza para que os detentos as utilizem e 

sustenta essa argumentação por meio da reificação como modo de operação da ideologia e a 

naturalização como estratégia de construção simbólica. Essa naturalização é observada 

quando o participante utiliza duas proposições, tidas como verdades incontestáveis, para 

justificar o comportamento que aparece como resultado de características naturais da cultura 

brasileira (“kkkk Ta na cara a conivência !!! Brasil:""um pais sem solução""!!!"”).  

 O participante 18 compactua com a ideia da inabilidade da polícia para controlar a 

situação (“Polícia já perdeu o controle há  muito tempo”) e, além disso, ressalta que a 
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preocupação da polícia deve ser impedir a fuga e traz uma outra reformulação do “quantos 

mais mortos, melhor” e da ideia do acontecimento como benéfico para a “população de bem” 

(“Antes presos se matando. Do que solto”). O participante 19 acrescenta que a polícia também 

se tornou subestimada (“A polícia perdeu o controle e a moral tb”); o participante 9 vê que o 

resultado do confronto em Alcaçuz vai repercutir para quem está fora do presídio (“tão 

esperando quem vai ganhar a guerra lá dentro pra vim pra população que Deus nos livre dessa 

desgraça”). 

 Assim como o participante 11, o participante 20, em seus dois comentários, 

problematiza o comentário do participante 1, trazendo à tona o fato de que caso haja 

intervenção policial, a polícia será vista como vilã. Em seus comentários, refere-se ao fato de 

que, frente a uma intervenção policial, os detentos serão vistos como “os coitadinhos do dh”, 

reformulando a pressuposição de que “os direitos humanos só servem para bandidos”. Além 

disso, elenca a imprensa como responsável pela construção dessa imagem da polícia (A 

policia nem entrou e já tem imprensa dizendo q ela q matou). Por último, pela 

interdiscursividade presente, recuperamos o discurso de ódio que se materializa contra os 

detentos (“Tem q se torar Quem procura acha”).  

 O participante 20, assim como o participante 6, retoma o fato de que a intervenção 

policial existiu (“ontem a policia entrou”), realiza uma pergunta retórica, cuja resposta já 

conhece (“entao pq eles n entraram hj?”) e apresenta a pressuposição que responde ao seu 

próprio questionamento, a da conivência policial (“eu ja sei a resposta querem ver mesmo eles 

se matando”) – conivência que é justificável para o participante 20 (“pelo menos vão ser 

menos bandidos pra da trabalho”). 

 

4.5 Sequência discursiva V: um caso para a misericórdia divina 

 Na quinta sequência discursiva analisada, cinco participantes interagem e produzem 

um fluxo de nove comentários. As principais características dessa interação são a 

interdiscursividade – caracterizada pela referência explícita ao discurso religioso cristão –, a 

intertextualidade – caracterizada no texto pela referência a formas cristalizadas dos textos 

religiosos, como as preces e orações –, e o embate discursivo tímido entre os participantes, 

conforme vemos a seguir.   

 

(Participante 1) Jesus chega com a tua Misericórdia Senhor eles não sabem 

oq faz , só estão precisando da Palavra do senhor pro Homem está tudo 

perdido Mas para Jesus Cristo Nada está Perdido 
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(Participante 2) Verdade amigo! A última palavra é a do senhor..para Deus 

tudo tem solução. 

(Participante 1) Amém 

(Participante 3)... ridiculo !!  o senhor de vcs tem outras coisas pra pensar e 

solucionar.... kkkkkkkk 

(Participante 1) Vx quem pensa amg 

(Participante 4) "Concordo com vc Participante 2. Deus não abandona nem 

um s seus filhos principalmente esses que sao pobres de espirito e muitos n 

conhecem a verdade" 

(Participante 5) É irmao o fim dos tempos se aproximando pra quem acredita 

na palavra de Deus sabe que o que tá escrito na bibilia ta se cumprindo, o 

diabo está solto e o fim esta próximo e ele vai leva o máximo de Almas que 

ele conseguir de terra, e o pior é que ainda aplaudem a destruição 

(Participante 1) Ainda bem que vcs sabem então vamos act jesus como nosso 

eterno Salvador 

(Participante 4) Vamos só orar pois é o o melhor q fazemos 

 

 Identificamos dois modos de operação da ideologia como principais: a legitimação e a 

unificação.  A legitimação aparece por meio da universalização como estratégia de construção 

simbólica, quando há a apresentação dos princípios religiosos como acessíveis para todos e 

como solução para a situação inaugurada com a emergência do acontecimento. Nesse sentido, 

o participante 1 ressalta que “só estão precisando da Palavra do senhor” e que “para Jesus 

Cristo Nada está Perdido”, o participante 2 reforça que “para Deus tudo tem solução” e o 

participante 4 concorda “Deus não abandona nem um s seus filhos”. A crença religiosa que 

atende à maior parte dos participantes dessa interação é legitimada como de interesse de 

todos, ou como se o devesse ser. A unificação, por sua vez, configura-se por intermédio da 

união dos indivíduos, o que fica evidente no comentário do participante 4 que explica que 

aqueles que são pobres de espírito, dos quais muitos não conhecem a verdade, também não 

são abandonados por Deus.  

 O comentário do participante 1 que inaugura essa situação de interação assemelha-se a 

uma prece, na qual a misericórdia de “Jesus” e “senhor” é clamada. O participante 2 denota 

afinidade com a proposição do participante 1 e reforça que  a solução (do acontecimento) está 

em Deus. Quando o participante 3 entra na interação, ele problematiza a fórmula de resolução 

anterior (“o senhor de vcs tem outras coisas pra pensar e solucionar”). O participante 1 volta a 

interagir e faz uma réplica ao comentário do participante 3 (“Vx quem pensa amg”). Após 

esse breve embate discursivo, o participante 4 denota afinidade com a réplica do participante 

1, reforçando a unidade entre os homens no tocante ao cuidado que Deus oferece a todos, 

principalmente, aqueles que parecem precisar mais. O participante 5  apresenta uma nova 

perspectiva de interpretação da realidade também ancorado no discurso religioso, para ele, o 

que se vive é “o fim dos tempos”, no qual “o diabo está solto” e “vai leva o máximo de Almas 
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que ele conseguir de terra” e, diante disso, “o pior é que ainda aplaudem a destruição” (aqui 

não conseguimos recuperar se quem aplaude são aqueles que vibram pela morte dos detentos 

ou ainda os próprios detentos). Por último, o participante 1 e o participante 4 reforçam, mais 

uma vez, o poder de Jesus e da oração para mudar o que se passa.   

 Nessa sequência discursiva, a interdiscursividade e a intertextualidade ganham 

destaque, conforme pontuamos inicialmente, o que denota a tentativa de normalizar o 

acontecimento que interrompe a realidade e provoca incertezas, isto é, o esforço de interpretá-

lo, colocá-lo dentro de uma ordem reconhecível pelos participantes. Logo, nessa situação de 

interação constituída, a compreensão do quadro que se inaugura na ruptura de Alcaçuz é dada 

por meio do discurso religioso, o acontecimento aparece como controlável só por uma força 

superior e, por isso, institui-se o clamor por misericórdia divina.  

 

4.6 Sequência discursiva VI: a contradição da lei do retorno 

 Na sexta sequência discursiva analisada, 24 participantes interagem e produzem um 

fluxo de 36 comentários. O comentário inicial da interação faz referência explícita ao discurso 

religioso cristão e ao texto bíblico, inclusive quando trata da lei do retorno, como vemos a 

seguir.  

(Participante 1) Não devemos desejar a morte ou desgraça de quem quer q 

seja. Existe a lei do retorno.Vamos nos unir em oração, independente de 

religião e colocar Deus à frente dessa situação.  

 

 Há nesse comentário uma tentativa de unificar os indivíduos por meio da religião, o 

que configura a unificação como modo de operação da ideologia, o Deus que os une em 

oração é também o que pode intervir no desenrolar do acontecimento. A lei de causa e efeito 

de que trata o participante 1 retoma o texto bíblico, a ideia de que o que o homem semeia, ele 

colhe. Há nessa intertextualidade uma crítica aos indivíduos que torcem pela ampliação do 

massacre, a formação discursiva “bandido bom é bandido morto”, pois é Deus o juiz que 

opera essa lei.   

 A partir desse comentário, inaugura-se uma interação e uma enxurrada de comentários 

contrários a essa compreensão do acontecimento. Os três comentários que seguem, por 

exemplo, dizem:  

(Participante 2 )É pra morrer todos. Deus nao faz nada por ninguem nao. 

Inclusive pelos prejudicados que esses vagabundos ja fizeram mal. Quero 

que morra todos!!!  

(Participante 3) Amor ao próximo? Eles não tiveram "amor" quando fizeram 

vítimas!  
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(Participante 4) Amor ao próximo? Pede se eles tiveram amor ao próximo 

pelas pessoas que mataram/estupraram...  

 

 No comentário do participante 2, identificamos a fragmentação como modo de 

operação da ideologia e o expurgo do outro como estratégia de construção simbólica, 

caracterizada pelo incitamento à morte dos detentos. Nos comentário do participante 3 e 4, o 

texto bíblico é retomado a partir de um mesmo questionamento (“Amor ao próximo?”) e um 

padrão de resposta semelhante, que retoma a lei do retorno em uma outra perspectiva, o que 

configura a dissimulação como modo de operação da ideologia e o deslocamento como 

estratégia de construção simbólica, daí recuperamos “se eles não tiveram amor pelas vítimas 

que fizeram, não se deve ter amor por eles”. Ainda alinhada a essa oposição ao comentário do 

participante 1, a sequência discursiva segue. 

(Participante 5) Felicidades!  

(Participante 6) Fala isso quando eles te pega na rua na madrugada! 

(Participante 7) Sei não viu ,vejo cada uma já vi gente em comentários  

chamarem ate esses serumaninhos de cidadões.filhos de 

Deus,coitadnhos,vítima, e por isso que esse Brasil só anda pra trás . Gente 

isso que está acontecendo já é a mão de Deus pesando sobre eles.o que se faz 

aqui mesmo se paga tava demorando esse pessoal só aprontando e tendo 

êxito e nada de castigo. Lembre dá moçinha dá tapetinga que perdeu a vida 

por um mísero celular,o vigilante paraplégico sem reagir s fazer nada a moça 

q levou um tiro e morreu na frente dá mãe só p roubar uma moto crianças 

estrupadas pessoas humilhadas famílias arrasadas por perder filhos netos 

maridos esposas pessoas de bem q até tinha um lindo futuro pela frente, e 

muitas muitas e muitas atrocidades por aí.se liga procure se preocupar com 

outras coisas orar por outros motivos é para quem realmente precisa de 

orações  e deixa a coisa lá rolar.Deus vai saber o que vai acontecer é como 

vai terminar.quem vive de praticar o mau o tempo todo com certeza só não 

termina bem. E que chega a descer para esse alcaçuz com certeza não era um 

santo.  

 

 O participante 6 replica o comentário do participante 1, supõe que ele não conservaria 

o mesmo pensamento se fosse vítima da ação de algum bandido. Assim como vimos na 

sequência discursiva I, há uma tentativa de estabelecer uma relação de causa e consequência 

entre ser vítima e reproduzir o discurso de ódio. O participante 7 vai se opor ao discurso do 

participante 1 por meio da fragmentação e do expurgo do bandido, tratando-o como inferior, 

“serumaninho” que não pode ser chamado de cidadão, filho de Deus, coitadinho ou vítima. 

Mais uma vez há a dissimulação e o deslocamento para tratar da lei do retorno, circulando o 

sentido de que não se deve ter solidariedade ao bandido (“se liga procure se preocupar com 

outras coisas orar por outros motivos é para quem realmente precisa de orações  e deixa a 

coisa lá rolar”). Ainda que Deus apareça como juiz no seu comentário, “as pessoas de bem” 

também podem julgar o bandido – para legitimar (modo de operação) essa compreensão por 



94 

 

meio da narrativização (estratégia de construção simbólica), ele retoma, de forma breve, a 

história de vítimas da ação dos bandidos. Outros participantes interagem em intertextualidade 

ao comentário do participante 1.  

(Participante 8) Deus não quer esses malditos desgraçados! Que vão para o 

Diabo  

(Participante 9) Deixa esses miseráveis pega alguém da sua família pra vê o 

que eles fazem,a lei do retorno ta ai pra eles o inferno. 

(Participante 10) Nos unir em oração... Faz favor temos que unir e ajudar a 

matar também... Estão lá porque roubaram mataram estruparam não venha 

colocar culpa nas drogas não tá sua mal informada  

(Participante 11) Ore vc Senhora,por que eu só oro pra quem faz o bem,nem 

o demo quer esses  lixos no inferno  

(Participante 12) Agora falou Madre Tereza de Calcutá. Quem defende esses 

vermes, canalhas... Vão lá adotem esses pobres coitadinhos!  

(Participante 13) Isso bora defender os cara, q pega sua filha e mata por 

causa de um celular tá certa....  

(Participante 14) Reze 100 pai nosso aí pra ver se resolve KKKK 

 

 No comentário do participante 8, identificamos a fragmentação como modo de 

operação da ideologia e o expurgo dos bandidos, tidos como “malditos desgraçados”, e que 

não interessam a Deus. No comentário do participante 9, existe novamente a tentativa de 

estabelecer que a afetação sobre o acontecimento está condicionada ao fato de ter sido vítima 

(ou ter alguém próximo vítima) da ação dos bandidos. Nos dois comentários, há a 

intertextualidade com o texto bíblico no tocante à lei do retorno, na ênfase ao envio dos 

bandidos ao Diabo ou ao Inferno, recorrendo à dissimulação (modo de operação de ideologia) 

e ao deslocamento (estratégia de construção simbólica). Os participantes 8 e 9, a partir dessa 

estratégia, podem julgar o destino dos detentos, como o fazem ao definir seu destino, ignora-

se qualquer traço de solidariedade. No comentário do participante 10, a estratégia de 

unificação que utiliza o participante 1 é dissimulada (modo de operação) por meio do 

deslocamento (estratégia), a união deve existir não mais para orar por eles, mas para matá-los; 

não se deve ser solidário a eles, porque eles cometeram crimes. A lei do retorno aí aparece no 

“olho por olho, dente por dente” e, por isso, ao fim do seu comentário o participante 10 

unifica os detentos pelos crimes que cometeram (“roubaram mataram estruparam”) e, em 

seguida, refuta qualquer tentativa de vê-los de forma fragmentada (“não venha colocar culpa 

nas drogas não tá sua mal informada”).  

 No comentário do participante 11, há uma nova crítica à unificação que tenta o 

participante 1 por meio da fragmentação (modo de operação da ideologia) e do expurgo do 

outro. Nesse sentido, só se ora para quem faz o bem, os bandidos aparecem como lixos, os 

quais não despertam a solidariedade de ninguém, inclusive a do Diabo, que aparece como 
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“demo” – abreviatura de demônio. O participante 12 rotula o participante 1 de “Madre Tereza 

de Calcutá”; por interdiscursividade, recuperamos que o participante reformula o “se tem pena 

de bandido, leva para casa”, que está integrado ao Discurso de ódio (“Quem defende esses 

vermes, canalhas... Vão lá adotem esses pobres coitadinhos!”). O participante 13 traz uma 

outra reformulação do discurso do participante 6 e do participante 9, utilizando a ironia; daí, 

recuperamos a ideia de que quem comete crimes (“pega sua filha e mata por causa de um 

celular”) não tem direito a defesa, não é digno de solidariedade. O participante 14 também 

recorre à ironia, o que se recupera textualmente pelo uso da risada (“KKKK”), após a 

recomendação que faz ao participante 1 sobre a oração para resolver a situação do presídio. 

Em seguida a esse comentário, entram em cena os participantes 15, 16,17 e 18, como vemos a 

seguir, em diálogo com o comentário do participante 1.  

 

(Participante 15) Eles fazem o mal a inocentes me polpa de ipocrisia não 

saiu na rua tranquila por conta desses vermes que morram e queimem no 

inferno,Deus é sim querer o bem, posso está errada em falar e sentir isso, 

mas ele é justiça, os traidores de suas leis,e quem não seguia seus 

mandamentos pagavam caro,morriam de apedrejamento, Deus é amor 

justiça, esses monstros não são, quem tem pena leva pra estuprar as mulheres 

da família e roubar e matar, quem vocês amam,me polpe  

(Participante 16) A função do governo é fazer com que eles chegue até Deus, 

aí Deus decide se perdoa ou não!  

(Participante 17) Hipócrita  

(Participante 18) Manda esse tal deus me julgar, porque por mim pode 

morrer todo mundo.  

 

 O participante 15 também recorre à fragmentação por meio da diferenciação e do 

expurgo do outro para sustentar a sua posição sobre a solidariedade aos detentos; assim, traça 

as diferenças entre Deus –  representado por querer o bem e por ser justiça e amor – e os 

detentos – que fazem o mal, traem as leis de Deus, são representados como monstros e 

vermes. Além de representar o bandido como escória ao distingui-lo de Deus, o comentário 

do participante 15 incita à eliminação desse inimigo (“que morram e queimem no inferno”). O 

participante 16 também se posiciona a favor da morte dos detentos, caracterizada pelo uso do 

eufemismo para reformular a morte (“chegue até Deus”), o que configura a dissimulação 

como modo de operação da ideologia e a eufemização como estratégia de construção 

simbólica. Há, em um novo sentido, a reformulação da lei do retorno, o participante 16 

precisa pagar aqui com a sua morte, cabendo ao governo garantir as condições para que isso 

aconteça; e à Deus a função de julgá-lo após a morte. O participante 17 chama o participante 

1 de hipócrita. No comentário do participante 18, há uma depreciação da importância do 
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julgamento de Deus, atribuída no comentário inicial pelo participante 1, a interdiscursividade 

com o Discurso de Ódio e, por consequência, o expurgo dos detentos, com o incitamento às 

suas mortes. A participante 1 volta à interação e replica o comentário de alguns participantes e 

os participantes 19 e 20 interagem pela primeira vez, conforme acompanhamos a seguir.  

 

(Participante 1) Participante 15 não se trata de ter pena,pelo contrário,só 

acho que a união da população juntamente com as polícias são mais eficazes 

do que desejar o mal .Só acho.  

(Participante 1) Participante 3 eu entendo sua colocação e respeito.Só acho q 

a tempo q levamos desejando a mortes de outros é o mesmo q temos pra nos 

unir .Só acho,tá!�  

(Participante 19) Infelizmente eles não estão ali pq são bonzinhos, estão aí 

pq já mataram.muitos e com muita crueldade  

(Participante 1) Participante 19 concordo com vc e respeito sua opinião tb.� 

(Participante 1) Vou rezar � pai nosso e vc tb rezasse ,ajudaria muito. 

Participante 14  

(Participante 1) Participante 17 mocinha eu não sou 

hipócrita.Respeito..Please  

(Participante 20) """independente de religião e colocar Deus à frente dessa 

situação."" mas nem toda religião acredita no seu deus kkkk ué"  

(Participante 1) Participante 17 se é Deus.Deve ser o mesmo. Não existe dois 

Deus.Respeito sua opinião  

 

 Inicialmente, o participante 1 replica o comentário do participante 15, assumindo que 

não é pena que motiva a sua posição, mas o entendimento que a união da população – que 

resgatamos pela intertextualidade com o seu primeiro comentário, por meio da oração – e da 

polícia é a forma mais eficaz de resolver a situação, e não o incitamento a um maior 

dimensionamento do acontecimento por meio do discurso de ódio. Em seguida, o participante 

1 marca o participante 3 para denotar compreensão com o discurso dele, apesar de reforçar 

mais uma vez que não é o discurso de ódio que vai resolver a situação, mas a união de todos. 

O participante 19 interage pela primeira vez e, assim como em comentários anteriores de 

outros participantes, reforça as características perigosas dos detentos. Em resposta ao 

comentário participante 19, o participante 1 demonstra afinidade e compreensão a opinião. O 

participante, em seguida, responde aos participantes 14 e 17. Em relação ao comentário do 

participante 14, ignora a ironia utilizada, o que vemos com o uso da dissimulação (modo de 

operação) e do deslocamento (estratégia de construção simbólica), o sentido real passa a ser o 

valorado, nega a ironia da recomendação do participante 14 no tocante à oração e realiza uma 

recomendação semelhante. No que diz respeito à réplica ao participante 17, o participante 1 

nega o rótulo de hipócrita e pede respeito. O participante 1, em seguida, marca o participante 

17; no entanto, pela intertextualidade presente, resgatamos que o embate discursivo é com o 
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participante 18, no qual problematiza o uso da expressão “tal Deus”, utilizada pelo 

participante 18. Aí o participante 1 reforça a unificação por meio da simbolização da unidade, 

Deus aparece como um símbolo único. Após estabelecer réplicas aos comentários dos 

participantes que rebatiam seu comentário inicial, o participante 1 inaugura um embate com o 

participante 21, que podemos ver a seguir.  

 

(Participante 21) Ta com dó adota um pra voce entao  

(Participante 1) Participante 21 va catar coquinho,moço.Era o q me 

faltava.Respeito  

(Participante 1) Participante 21 era o que me faltava.Va procurar o q 

fazer.Respeito todas as opiniões e não aceito desaforo�  

 

 O participante 21 traz uma reformulação do “se tem pena de bandido, leva para casa”, 

com a intenção de problematizar o discurso do participante 1. A provocação que não traz à 

tona o foco do comentário do participante 1 é tomada por ele como uma afronta, conforme 

vemos nas reações geradas nos dois comentários que elabora após o comentário do 

participante 21. A sequência discursiva continua e entram em cena três novos participantes, o 

22, o 23 e o 24.  

(Participante 22) Tem que orar nunca fui assaltada.quem deseja o mal se 

encontra com o mal.  

(Participante 23) Quero ver quando um desses banddos entrar na tua casa. 

(Participante 24) Gente eu entendo que tem pessoas que acha que tem que 

rezar,Deus na frente certo, mais nem tudo se resolve com rezas, as vezes 

nois temos que ter atitudes e encarar a realidade do país hoje e se você quer 

o bem pras pessoas Boa hoje, temos que tirar do caminho as pessoas ruim e 

não é só com reza que isso se resolve, são com atitudes também.  

(Participante 22) O país está assim a culpa é nossa.Deus deixou a paz e 

homem optou pelo mal .Carregada de ganância inveja é crueldade.colhe o 

que se planta e para escaparmos temos que está com Deus a todo segundos 

(Participante 1) Participante 24 concordo com vc .  

(Participante 22) Veja o resultado. Por uma simples oração acalmou eles 

mesmo foram cultuar era legiões de demônios o mundo jaz no maligno orem 

pela suas famílias. Amem  

(Participante 22) Veja o resultado. Por uma simples oração acalmou eles 

mesmo foram cultuar era legiões  de demônios o mundo jaz no maligno 

orem pela suas famílias. Amem  

 

 O participante 22 denota afinidade com o comentário que inicia a sequência 

discursiva, o do participante 1. Em seus comentários, identificamos a unificação como modo 

de operação da ideologia – trata a todos como humanos responsáveis pelo mal e pela realidade 

que vive o país –, a intertextualidade com os textos bíblicos e a interdiscursividade com o 

discurso religioso. O participante 23 traz à tona, assim como outros participantes já fizeram, a 
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ideia de que quem cultiva o discurso de ódio já foi vítima da violência. O participante 24 

defende que só a oração não é suficiente para resolver a situação, atitudes também são 

importantes – no entanto, não conseguimos recuperar a que tipos de atitudes ele se refere. O 

participante denota afinidade com o comentário do participante 24 – mas, como já reforçado 

anteriormente, não conseguimos recuperar o sentido da afirmação.  

 

4.7 Sequência discursiva VII: a hierarquia da maldade, o expurgo seletivo  

 Na última sequência discursiva analisada, 17 participantes interagem e produzem um 

fluxo de 27 comentários. O comentário que inaugura a interação parte do conteúdo que se 

veicula na matéria da Tribuna do Norte e que fez parte do acontecimento, o culto realizado na 

Penitenciária, do qual alguns presos participaram.  Como afirma Braga (2012), o produto 

midiático, a exemplo da notícia, não é necessariamente o ponto de partida da circulação, mas 

pode sê-lo. O participante 1 recorre à fragmentação (modo de operação da ideologia) por meio 

da diferenciação (estratégia de construção simbólica) em seus dois comentários iniciais, do 

qual decorrem os comentários dos outros participantes e a interação entre eles, conforme 

vemos a seguir.  

 

(Participante 1) Isso devem ser detentos da Massa que não faz parte de 

nenhuma facção  

(Participante 2) É sim. 

(Participante 1) Pq da onde esses detentos da facção vão orar !  

(Participante 3) Pois oremos por esses que Deus os proteja.  

(Participante 1) Sim  

(Participante 4) Verdade  

(Participante 5) "com certeza sao . no meio de tantos denomios acredito eu 

que tem algums que realmente se arrepederam e vao busca a deus .nimguem 

parou pra pensar que nesse lugar tbm tem pai de familias presos pq mataram 

quem estrupou sua filhar .nao ver so pelo lado dos crimimosos de alta 

perigosidade vamos olhar que temos falhas erramos e pedimos perdao a deus 

e somos perdoardos . assim ali tbm poucos se arrepederam do que fiseram e 

foram perdoados pelo nosso deus. e quantos aos filhos de satanas deus dara a 

recompenca a cada um ."  

(Participante 6) Deve ser a minoria q tá fazendo esse culto. Existe até um 

histórico q os que se livraram de morrer foi os q são evangélicos  

 

 O participante 1 diferencia os detentos da massa e os detentos das facções em relação 

à prática da oração; apresenta duas pressuposições, a primeira que são os primeiros que 

participam do culto e a segunda que os detentos de facção não oram. Resgatamos por meio do 

uso do termo “da onde” em seu segundo comentário a incoerência entre os detentos que 

fizeram parte da rebelião – provocando as mortes – e a prática da oração. O participante 2 
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denota afinidade com o primeiro comentário do participante 1. O participante 3 recorre a 

unificação por meio da interdiscursividade com o discurso religioso, quando convoca a oração 

por parte de todos (“oremos”). O participante 1 demonstra afinidade com o participante 3. E o 

participante 4 revela afeição, mas não se pode recuperar se com os comentários do 

participante 1 ou o comentário do participante 3.  

 Recuperamos que o participante 5, por intertextualidade, dialoga com o participante 1, 

dando ênfase à diferenciação entre os detentos de massa – que aparecem como “algums que 

realmente se arrepederam e vao busca a deus” ou “pai de familias presos pq mataram quem 

estrupou sua filhar” – e os detentos vinculados às facções – que são representados como 

“demônios” e “crimimosos de alta perigosidade”, “filhos de satanas”. Enquanto os crimes 

cometidos pelos detentos “da massa” são retratados como perdoáveis por Deus, a exemplo 

daqueles cometidos em legítima defesa ou para vingar outro, os crimes cometidos pelos 

detentos “das facções” são vistos com um outro olhar, o da lei do retorno, na qual Deus 

aparece como juiz. O participante 6 traz um novo sentido aos “detentos da Massa”, o sentido 

figurado do termo “massa” remete a maior parte, a uma grande maioria; no comentário do 

participante 1, no entanto, o termo “massa” remete àqueles que não têm vínculo com as 

facções. O participante 6, por sua vez, vai atribuir aos detentos “da Massa” a condição de 

minoria. Para o participante 6, são poucos os que participam do culto, e, geralmente, o fato de 

serem evangélicos implica que sejam poupados em rebeliões. A sequência discursiva segue, 

conforme acompanhamos a seguir.  

 

(Participante 7) Sem falar que as pessoas ficam dizendo que "mataram,  

degolaram, etc, e agora estão fazendo culto" e na notícia é bem claro que os 

feitores da chacina nem participando estão.  

(Participante 8) Gente, lembrando que apenas uma facção dessa está sendo 

massacrada, a outra está completamente intacta com apoio sei lá de quem. 

(Participante 9) Agora é tudo gente boa,não muda nada bandidos sempre 

bandidos  

(Participante 10) Foram apenas 30 presos e nenhum deles são do PCC! 

(Participante 11) Vdd irmão São todos da massa eles n participam dessa 

violação que está acontecendo la dentro eles são nêutro Deus sabe de cada 

coração que está alim dentro  

(Participante 8) Participante 0  

(Participante 1) Verdade Participante 11, são todo da massas sim, e eles 

estão em pavilhões isolado e longe dessas facções  

(Participante 12) É pq a maioria não percebe q alí não tem só preso de 

facção, tem tbm quem não se envolva.  

(Participante 13) Verdade! Até porque sempre tem culto lá !  

(Participante 1) A maioria dos pessoais acham que todos deles fazem parte 

das facções  
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 No discurso do participante 7, há novamente a intertextualidade com a notícia sobre o 

culto; há uma crítica ao comportamento das pessoas que tentam associar os detentos 

vinculados à facções que provocaram as mortes e a presença no culto, pois os detentos 

envolvidos com o acontecimento não participaram da cerimônia religiosa. O comentário do 

participante 7 gera dois sentidos principais: um primeiro no qual se identifica uma crítica a 

um discurso que circula e que utiliza a dissimulação como modo de operação da ideologia ao 

tentar ocultar/negar o que aconteceu no culto; um segundo no qual há a contestação dos 

detentos como iguais, no qual se estabelece e se sustenta a fragmentação como modo de 

operação da ideologia e a diferenciação entre eles como estratégia de construção simbólica. O 

comentário do participante 8 não é diferente, ele reforça que a diferenciação entre os detentos 

é ainda maior do que o agrupamento em “detentos de massa” e detentos vinculados às 

facções”, quando reforça que as vítimas do massacre estão vinculadas à uma única facção, 

faziam parte do SDRN, como já apresentado no Capítulo 2; outra diferença entre as facções, 

além do número de vítimas, é um suposto apoio que o PCC recebe.  

 O participante 9 se opõe à fragmentação que os participantes discutem e às diferenças 

que apontam existir entre os detentos, recorre à unificação como modo de operação da 

ideologia ao utilizar a pressuposição “bandidos sempre bandidos”. A unidade que cria não é 

entre toda a humanidade – que continua fragmentada entre “gente boa” e “bandido” – a 

unidade que existe é entre os bandidos que estão na penitenciária. O comentário do 

participante 10, em contrapartida, guarda intertextualidade com vários dos comentários 

anteriores ao acrescentar a quantidade de detentos que participaram do culto (30) e ao pontuar 

que nenhum deles integrava a facção que comandou o massacre, o PCC.  

 O participante 11 traz duas novas características aos “detentos da massa”, eles “n 

participam dessa violação que está acontecendo la dentro” e “são nêutro”, dialoga com os 

outros comentários que tratam da diferenciação dos detentos. Em seu comentário, Deus 

aparece como juiz, conhecedor “de cada coração que está alim dentro”, a metáfora retoma os 

sentimentos e as motivações deles. O participante 1 denota afinidade com o comentário do 

participante 11 e reforça, inclusive, a separação física que existe entre os “detentos de massa” 

e os detentos vinculados à facções. O participante 12 retoma a fragmentação e a existência de 

detentos que não estão envolvidos com as facções. O participante 13 pontua que sempre tem 

culto em Alcaçuz, o que, por intertextualidade, nos leva a resgatar o sentido de que a 

realização do culto não está atrelada à irrupção do acontecimento. O participante 1 retoma a 

crítica que já havia sido realizada pelo participante 7 sobre os discursos que agrupam todos os 
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detentos como integrantes de facções, como exemplo do comentário do participante 9. O 

fluxo de comentários continua.  

(Participante 14) Só em estarem lá dentro algo de errado ja fizeram  

(Participante 15) Vdd  

(Participante 11) Fizeram,algo de errado sim e eles pagam pelo erro ner eu 

nem vc pra julgando eles não so quem pode nos apontar e nos julgar é Deus 

ninguém mais,nemnhum da queles demônios chegar e tira a vida deles tbm n 

pode muito triste ��  

(Participante 11) Participante 0 vc conheço quase todos da minha família e 

sabe como e a situação e tenho irmão la dentro sim mas ele n faz parte de 

facção nenhuma  

(Participante 11) Vdd,mas existe um Deus ainda nessa terra que pode mudar 

toda situação  

 

 

 O comentário do participante 14 traz novamente à tona a ideia de que os “bandidos são 

todos iguais”, unificando-os a partir da compreensão de que todos cometeram crimes, a partir 

da eufemização “algo de errado” para se referir aos crimes que cometeram, o que configura a 

dissimulação como modo de operação da ideologia. O participante 15 concorda com a 

afirmação do participante 14, quando utiliza a abreviação de “verdade”. O participante 11 

retorna à interação por intermédio de três comentários, retoma a lei do retorno, na qual Deus é 

o juiz que pode mudar a situação daqueles que cometeram algum erro, reforça a diferenciação 

entre os detentos: o irmão do participante 11 não está vinculado a nenhuma facção e encontra-

se à mercê dos “demônios” que estão conduzindo o massacre. O último trecho da sequência 

discursiva em análise segue a seguir.  

 

(Participante 16) Veja os vídeos, os caras que arranca membro depois tá 

rezando. Cristianismo é cheio das hipocrisias  

(Participante 17) Sao a massa falaram  

(Participante 17) Rem muitos q realmente querem mudança de vida estao la 

pafando os erros crimes cometidos mas nao è por isso q tem q entrar em dos 

dois lados da faccao entao eles sao diferentes tanto q os outros bem 

atrapalharam nem rentaram fazer chacina emquanto o culto.  

(Participante 1) "Por mais que eles erraram e estão pagando pelos erro, mais 

Deus vai perdoar, eles são são de 2 facções, ele estão indo se entregar na 

facção de Deus, facção do bem, todos nós merecemos uma segunda chance. 

O inimigo ta tomando conta de tudo, mais Deus vai vencer tudo isso" 

 

 O comentário do participante 16 é um exemplo dos comentários que critica o 

participante 7, aqueles em que, por meio da dissimulação, há uma tentativa de associar os 

detentos vinculados à facções que estão provocando as mortes e a presença no culto. O 

participante 17, em seus dois comentários, expõe ao participante 16 que quem está 
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participando do culto são os “detentos da massa”, não vinculados às facções, reforçando a 

fragmentação e a diferenciação entre os detentos. É o participante 1 que finaliza a sequência 

por ele inaugurada, retoma o discurso religioso para legitimar por meio da universalização e 

unificar por meio da simbolização da unidade a sua posição: Deus não é apenas acessível a 

todos e aos seus interesses, é o símbolo que representa a unidade entre todos.  

4.8 Síntese: a análise dos sentidos sobre Alcaçuz e seus públicos 

 Após a leitura crítica das sequências discursivas que realizamos até aqui, nos 

propomos neste momento a sintetizar os principais sentidos que Alcaçuz, em sua dimensão 

simbólica, fez emergir por meio dos públicos que constituiu nos espaços de comentário do 

Facebook. Antes disso, realizamos uma breve reflexão sobre o acontecimento. 

 O acontecimento inaugura um quadro de incertezas quando eclode, conforme já 

pontuamos no capítulo teórico, “O acontecimento”. As incertezas que traz Alcaçuz 

relacionam-se ao trágico do acontecimento, à morte de 26 detentos de forma violenta. Isso 

provoca imprecisão sobre o que vem depois, o que segue a ocorrência, por exemplo, a 

ampliação do número de mortes dentro da penitenciária, a intervenção ou não policial, as 

consequências do transbordamento da rebelião para as cidades por meio da violência, o futuro 

dos detentos que ali se encontram, o futuro daqueles que estão fora da penitenciária etc. Um 

quadro que, além de gerar interpretações (sentidos), é capaz de afetar pessoas, ou seja, 

constituir públicos que agem, se manifestam e se mobilizam em função do acontecimento. 

Mas, como as interações que ocorrem nos sites de redes sociais, em especial, nos espaços de 

comentário da Tribuna do Norte no Facebook, revelam o poder hermenêutico e de afetação de 

Alcaçuz? O que vimos do acontecimento em sua dimensão simbólica (comunicativa e 

midiática) por meio dos sentidos?  

 Na leitura dos sentidos realizada, observamos que há, de forma predominante, uma 

tentativa de naturalização da barbárie: na tentativa de instituir ao trágico o não trágico e na 

intenção de decretar a não solvência da situação, isto é, ora Alcaçuz é interpretado por meio 

do “bandido bom é bandido morto”, ora é lido por intermédio do “isso é Brasil”, 

respectivamente. A partir desses dois vieses que naturalizam o acontecimento, algumas 

ponderações  são importantes.  

 A primeira delas é o reconhecimento da interdiscursividade presente com o discurso 

de ódio – quando o “bandido” é tido como o inimigo que deve ser eliminado. Nas sequências 

discursivas analisadas, percebemos que a fragmentação aparece como modo de operação da 

ideologia dominante, com o uso da diferenciação e, sobretudo, do expurgo do outro como 
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estratégia de construção simbólica. Essa predominância revela distanciamento do 

acontecimento, pois existem dois movimentos de afastamento principais. Um em que o 

detento aparece como “antagonista” da vida social, devendo ser expulso dela, ou seja, o 

acontecimento aparece como algo isolado; recuperamos como sentido que não há o que se 

debater sobre um acontecimento que afeta, exclusivamente, a experiência de indivíduos que 

estão à parte da sociedade, inclusive não há o que se debater sobre os direitos desses 

indivíduos. No segundo movimento, por sua vez, o detento encontra-se em uma posição de 

confronto com o “cidadão de bem”, que aparece ocupando uma posição de maior relevância 

na hierarquia social; assim, o acontecimento também é tido como algo sem relevância, 

considerando as vítimas que faz – só seria importante se as vítimas fossem os “cidadãos de 

bem”.   

 Essa posição inferior que o detento ocupa na pirâmide social, ou ainda fora dela com a 

sua exclusão, é tida como justa, o discurso que se produz para estabelecê-la e sustentá-la é um 

discurso que reproduz as relações de dominação, sustentando-as, se considerarmos a condição 

que o “estar preso” assume. Aqui cabe ressaltar como o rótulo “bandido” é reformulado para 

reforçar a condição de combate contra ele, aparece como vagabundo, ladrão, assassino, 

latrocida, estuprador e pedófilo. O de “cidadão de bem” aparece, por sua vez, representado 

como pais e mães de família, policiais, pessoas de bem e como vítimas das ações dos 

“bandidos”. 

A interdiscursividade com o discurso de ódio mostra a naturalização desse tipo de 

discurso, que pode ser conceituado como:  

O discurso de ódio está dirigido a estigmatizar, escolher e marcar um 

inimigo, manter ou alterar um estado de coisas, baseando-se numa 

segregação. Para isso, entoa uma fala articulada, sedutora para um 

determinado grupo, que articula meios de opressão. Os que não se 

enquadram no modelo dominante de “sujeito social nada abstrato: 

masculino, europeu, cristão, heterossexual, burguês e proprietário” (RIOS, 

2008, p. 82) são os potenciais inimigos.” (SCHÄFER; LEIVAS; SANTOS, 

2015, p.145). 

 

[...] do ponto de vista da construção de um conceito normativo, em 

conformidade com os conceitos e critérios contidos na própria lei 

internacional, pode-se dizer que o discurso do ódio consiste na manifestação 

de ideias intolerantes, preconceituosas e discriminatórias contra indivíduos 

ou grupos vulneráveis, com a intenção de ofender-lhes a dignidade e incitar 

o ódio em razão dos seguintes critérios: idade, sexo, orientação sexual, 

identidade e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, 

opinião política ou de outra natureza, origem social, posição 

socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, refugiado, 

repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, 

estado de saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição 
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psíquica incapacitante, ou qualquer outra condição. (SCHÄFER; LEIVAS; 

SANTOS, 2015, p.149-150). 

 

 

Ao longo da leitura dos comentários, identificamos, em vários momentos, o incitamento à 

prática da violência contra os bandidos seja por meio da atuação policial seja por meio da 

ênfase dada à ampliação do confronto entre eles. Além disso, percebemos uma tentativa de 

negar qualquer dignidade a esses indivíduos que ocupam a posição de detento; o que se vê, 

por exemplo, no entendimento que existe sobre o termo Direitos Humanos, tratado como um 

órgão ou instituição, que só beneficia aqueles que estão presos.  

 A segunda ponderação é a respeito da naturalização do acontecimento como sem 

solução ou como fenômeno “natural” brasileiro, em uma perspectiva que toma a cultura como 

imóvel. Essa postura também reforça o distanciamento do público que se constitui nos 

comentários da página da Tribuna do Norte no Facebook em relação ao acontecimento, 

porque põe de lado o poder da mobilização da sociedade para transformar o quadro de 

incertezas inaugurado pelo acontecimento e a responsabilidade do poder público na situação. 

A partir dessa naturalização, várias pressuposições são tomadas como verdades 

incontestáveis, o que leva à naturalização também de construções discursivas e ideológicas. 

Nesse contexto, alguns discursos servem a interesses privados, do capital, do neoliberalismo, 

ao trazer à tona a pressuposição da falência do Estado de Direito e o debate sobre a 

privatização dos presídios ou ainda o cerceamento dos direitos individuais. O acontecimento é 

esvaziado do seu contexto sócio-histórico e circula, assim, em discursos que não estão presos 

a Alcaçuz. Não estão em discussão o acontecimento e as consequências da sua eclosão, mas o 

lugar que o detento ocupa em qualquer ocorrência da vida social. Nesse sentido, retomando as 

ideias de Fairclough (2001), a maior parte dos sujeitos que interagem não rompem as amarras 

da estrutura social, não caminham em direção à mudança social por meio do questionamento 

dos discursos que os posicionam, pois eles constituem-se nos discursos que já circulam de 

forma hegemônica no “fluxo adiante” característico do cenário de midiatização de que trata 

Braga (2012), em que, infelizmente, o discurso de ódio parece ocupar um lugar privilegiado.  

 Embora a naturalização do acontecimento apareça como uma forma de normalizar o 

acontecimento – colocá-lo dentro de uma lógica conhecida e comum pelos sujeitos que 

possuem suas experiências atravessadas por ele –; a partir da leitura crítica realizada, 

identificamos que ela parece retirar a força dos poderes que o acontecimento carrega. Isso 

porque os sentidos e as interpretações que faz emergir não superam o discurso de ódio ou de 

previsibilidade cultural e as ações ensejadas estão presas a esses discursos, ora no claro 



105 

 

incitamento à prática da violência, ora na nítida identificação de uma inércia insuperável. Se 

retomamos aqui o questionamento de França (2012b) sobre o poder que o acontecimento 

possui de afetar as nossas experiências, precisamos também recuperar a resposta que já nos 

adiantava a autora, a de que essa problemática não é simples, sobretudo, diante de um cenário 

onde há uma frenética circulação de informações e existem novas condições de experiência 

atreladas às ações comunicativas disponibilizadas por meio dos dispositivos técnicos. Logo, 

quando pensamos na afetação que o acontecimento Alcaçuz provoca nos públicos que se 

constituem no espaços de comentários da página da Tribuna do Norte no Facebook, não 

temos uma resposta definitiva; na verdade, o acontecimento provoca outros questionamentos: 

será que a perda dos poderes do acontecimento que nos parece existir relaciona-se a um novo 

tipo de experiência típica de uma nova configuração da dimensão simbólica, característica dos 

sites de redes sociais? por que o discurso de ódio está tão presente nesses espaços de 

comentários, sendo retomado ao longo da circulação simbólica do acontecimento? o que esses 

espaços oferecem de potencial à performance daqueles que expurgam o outro? quais as 

características do acontecimento que trazem à tona a performance desses públicos, em 

especial?  

 A naturalização do acontecimento a partir do discurso de ódio e também de um 

discurso midiático-policialesco – o qual entendemos como um discurso sensacionalista e 

punitivista, que exalta o grotesco, muito recorrente nos programa televisivos policiais – 

constitui-se como um dos sentidos principais que circulam a partir da emergência de Alcaçuz. 

Esse sentido se recupera na sequência discursiva I, com o expurgo do bandido pelos “cidadãos 

de bem”; na sequência discursiva II, a partir da solidariedade seletiva às vítimas que os 

detentos que estão ali podem ter feito, a exemplo do caso da fisiculturista; na sequência 

discursiva III, com o ódio escancarado, que banaliza as vítimas da rebelião e a relevância 

pública do acontecimento, uma vez que ele decorre de uma lei “natural” de retorno; na 

sequência discursiva IV, com a reformulação do que viria a ser Direitos Humanos; na 

sequência discursiva VI, com a ênfase novamente na lei do retorno como 

explicação/naturalização do acontecimento.   

 Ainda que, de forma predominante, identifiquemos a naturalização do acontecimento 

como um dos sentidos principais que circulam a partir de sua emergência, a escolha pelas 

sequências discursivas como corpus de análise nos ajudou a perceber outros sentidos 

relacionados ao acontecimento e às experiências dos públicos que constituiu. No jogo retórico 

que observamos entre os indivíduos em interação, há uma nítida disputa pelo monopólio da 
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verdade. Como já explicitado, a verdade sobre Alcaçuz aparece, sobretudo, nas interpretações 

e sentidos que se pautam no discurso da exclusão do detento, do seu tratamento como 

inimigo. No entanto, nessa negociação de sentidos entre os participantes, evidenciou-se 

alguns discursos híbridos, o que revela a capacidade criativa dos sujeitos em interação, de que 

trata Fairclough (2001). Nesses discursos, ainda que não exista uma ruptura total com a 

formação discursiva “bandido bom é bandido morto”, há uma tentativa de tensionar o 

acontecimento de forma diferente. Assim, por exemplo, na sequência I, decorre a crítica ao 

consumo das imagens da violência e ao discurso de ódio em seu claro incitamento à 

ampliação do acontecimento; na sequência IV, alguns comentários discutem se a intervenção 

policial deve existir e alguns motivos que estão implicados nessa ação, o que traz à tona 

ponderações sobre outro acontecimento, a rebelião no Carandiru; na sequência discursiva VII, 

os detentos não são tratados como iguais e a maldade é hierarquizada.  A seguir, avaliamos os 

resultados desta dissertação de mestrado, em alinhamento aos seus objetivos, e apontamos os 

limites e as potencialidades encontradas 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta dissertação de mestrado, propusemo-nos a compreender os sentidos que 

“Alcaçuz”, em sua dimensão simbólica, fez emergir (poder hermenêutico) e circular por meio 

de públicos que constituiu (poder de afetação) no Facebook, em especial, nos espaços de 

comentários da fanpage da Tribuna do Norte, no período de 14 a 20 de janeiro de 2017. Para 

isso, do ponto de vista teórico, esta investigação recorreu à abordagem pragmatista do 

acontecimento (QUÉRÉ, 2012; FRANÇA, 2012b) para compreender “Alcaçuz” em sua 

interface com a mídia. Nesse sentido, também buscamos dialogar com os conceitos de 

midiatização e circulação na perspectiva de Braga (2007, 2012). No tocante à metodologia, 

situamos a nossa investigação nos estudos relacionais e conversacionais das redes sociais na 

internet (RECUERO, 2011) e, em decorrência disso, elegemos os comentários como corpus 

de análise, especialmente, sete sequências discursivas. Para analisar os dados, recorremos à 

Análise Crítica do Discurso (ACD) e, em especial, ao modelo tridimensional de análise 

proposto por Fairclough (2001), em diálogo com os modos de operação da ideologia 

apresentados por Thompson (2009). Este último capítulo busca estabelecer as principais 

conclusões em relação aos objetivos pretendidos nesta investigação e elencar os limites e as 

potencialidades encontradas após a sua conclusão.  

  O nosso primeiro objetivo específico era identificar como “Alcaçuz” revelava sobre 

si, a partir da forma como é interpretado pelos públicos que constituiu nos comentários da 

página da Tribuna do Norte, no Facebook. Ao longo da leitura crítica das sequências 

discursivas delimitadas para empreender a análise, percebemos algumas das formas como 

“Alcaçuz” se revelava ali. A primeira delas é aquela que já fez parte da breve síntese que 

propusemos ao fim do capítulo anterior desta dissertação: “Alcaçuz” se revelou como algo 

natural, decorrência da lei do retorno, factível da cultura brasileira, a qual se associa, 

sobretudo, à inércia governamental. O acontecimento também se revelou no consumo das 

imagens produzidas pelos próprios detentos e na crítica a esse consumo; aqui é válido 

salientar que essas imagens hoje são partes indissociáveis do acontecimento em sua dimensão 

existencial, assim como também são partes da dimensão simbólica dele e da maneira como ele 

circula e ganha novas dimensões simbólicas por meio da mídia. “Alcaçuz”, ao provocar 

incertezas, ainda trouxe à tona a sua explicação por meio de força superior; pois foi 

interpretado ali como uma ocorrência destituída de qualquer explicação terrena, a qual só uma 

força superior poderia auxiliar em sua compreensão sem julgamentos. Essas foram as três 

formas mais representativas de revelação de Alcaçuz.   
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No segundo objetivo específico, no qual buscamos analisar como esse acontecimento 

revela sentidos que sustentam ou desafiam as relações de dominação a partir das posições 

desempenhadas pelos públicos que por ele são constituídos, é o papel ocupado pelo detento 

no discurso da maior parte dos participantes das sequências discursivas que merece atenção. 

Os participantes recorrem ao discurso de ódio e à formação discursiva “bandido bom é 

bandido morto” para sustentar o lugar antagônico que acreditam que o detento ocupa na 

dinâmica social, negando qualquer dignidade a ele. De forma paralela, os participantes 

constroem o lugar que ocupam, o de cidadão de bem, digno de todas os imperativos sociais, 

de forma exclusiva.  

Entender como os atores sociais que interagem, em cenário de midiatização, por meio 

do discurso, revelam sentidos sobre a dimensão simbólica do acontecimento, na qual a mídia 

possui papel de destaque consistiu no nosso terceiro objetivo específico. Nesse sentido, é 

válido realizar duas observações. A primeira que o espaço de comentários da Tribuna do 

Norte no Facebook configurou-se como um local de performance para o discurso de ódio 

contra os detentos, o que pode relacionar-se à intenção de alguns participantes em colocar-se 

em disputa pelo monopólio da verdade, em um espaço onde o jornalismo aparece assim como 

o seu papel social. A segunda ressalva é que a circulação dos sentidos sobre Alcaçuz nas 

sequências discursivas analisadas nos mostrou que o julgamento moral se tornou parte 

indissociável do acontecimento, o que pontua Thompson (2008) quando trata da nova 

visibilidade mediada pelo computador e revela a importância de se investigarem os discursos 

que circulam nos comentários dos sites de redes sociais hoje. 

Por último, ressaltamos que a negociação de sentidos não está necessariamente 

vinculada às implicações diretas do acontecimento na vida coletiva – justificativa que serviu 

de balizamento para esta investigação. No fluxo adiante que se materializou nos espaços de 

comentários da Tribuna do Norte no Facebook, “Alcaçuz” circulou, sobretudo, no discurso de 

ódio contra o bandido; o que nos parece minimizar a relevância do acontecimento e do seu 

desenrolar como de interesse público, considerando-se suas implicações na vida da sociedade. 

Além disso, leva à naturalização do quadro de incertezas que ele inaugura e dá margem ao 

enfrentamento do acontecimento como divertido. Alcaçuz também circulou em alguns 

discursos híbridos, nos quais os participantes não retiraram o bandido da condição de inimigo, 

mas relativizaram essa posição.  

Com a conclusão da investigação, observamos potencialidades e limites em relação 

aos recortes propostos e aos resultados obtidos. Por um lado – ao delimitarmos a perspectiva 
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relacional e conversacional dos estudos das redes sociais na internet para analisar “Alcaçuz” 

em sua dimensão simbólica –, propusemos uma leitura que lançou luz sobre discursos que não 

estão presos ao acontecimento em análise, mas que circulam em um fluxo adiante. Em um 

cenário de midiatização, quando a mídia e suas lógicas passam a atravessar as de outros 

domínios, não apenas em virtude do regime de visibilidade que oferecem mas também por se 

configurarem como um espaço de sociabilidade e de interação, essa escolha possibilitou a 

problematização do discurso de ódio e da sua articulação na esfera midiática. Por outro lado, 

como Alcaçuz se configura de maneira mais ampla em sua dimensão existencial e simbólica, 

a delimitação não abarca os circuitos que se formam na emergência do acontecimento e outros 

questionamentos que poderiam ser levantados sobre ele, a exemplo da midiatização da prisão, 

isto é, a apropriação das lógicas midiáticas pelos detentos para a produção dos vídeos, os 

quais se tornaram parte do acontecimento e da sua circulação. 

Feita de recortes, a pesquisa científica não é capaz de abarcar as inúmeras 

possibilidades interpretativas que são oferecidas pelo objeto estudado. Nesse sentido, ainda 

que, de forma tímida, possamos ter nos referido à dinâmica de funcionamento dos sites de 

redes sociais no capítulo metodológico, os resultados deste trabalho poderão ser ampliados e 

enriquecidos, em um momento posterior, mediante um diálogo crítico mais próximo da lógica 

algorítmica de funcionamento do Facebook e da compreensão das bolhas de audiência que daí 

decorrem e que agenciam as interações entre os indivíduos, uma discussão que abarque a 

experiência interacional em interface com as características dos sites de redes sociais.  

Outra possibilidade interpretativa que, ao fim desta investigação, se vislumbra é a 

importância de se refletir sobre a interdiscursividade entre o discurso dos participantes e o 

discurso midiático-policialesco, característico dos programas policiais, a fim de compreender 

uma possível ressignificação da relação mídia e sensacionalismo e o papel da mídia 

jornalística – como instância integrante da sociedade – na sedimentação e no combate ao 

discurso de ódio. Desse modo, o estudo também levanta a necessidade de aprofundar as 

reflexões sobre media literacy (letramento midiático, tradução nossa) no contexto digital. 

Por fim, como nos lembra Bosi (1988, p. 76), no modelo científico clássico, só existe 

“uma visão verdadeira, uma intuição certeira, e esta não atende ao ‘testemunho flutuante dos 

sentidos’”. Logo, os resultados que aqui se apresentam não esgotam as potencialidades 

interpretativas e conexões mais amplas que podem ser estabelecidas sobre os sentidos que 

circulam. Inclusive, é pertinente levar em consideração os estratos da população que não têm 

acesso aos sites de redes sociais ou aqueles que resistem a presença nessas redes. Na 
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imbricação entre o concreto e o simbólico do acontecimento, novos olhares podem ser 

lançados.  
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