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ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO DA (PÓS) VERDADE EM DISCURSOS SOCIAIS 

 

 

Deborah Gomes de PAULA (PUC/SP-UNIP) 

deborahpaula@ig.com.br 

Regina Célia Pagliuchi SILVEIRA (PUC/SP) 

regcpf@osite.com.br 

 

 

Este grupo de pesquisa está tematizado na construção textual-discursiva da (pós) verdade nos 

discursos sociais. Tem-se por objetivo verificar quais as estratégias são utilizadas pelos 

diferentes discursos sociais para a construção da (pós) verdade em seus textos. Tem-se por 

ponto de partida que os discursos sociais devam ser analisados pelas categorias Poder, Controle 

e Acesso. Nesse sentido, o Poder decide, o Controle executa e o Acesso faz circular o fato 

construído por diferentes semióticas em seus textos. A tarefa do analista é verificar como o que 

é representado como verdade decorre da ideologia do Poder e como ele faz circular o fato 

construído como uma (pós) verdade. 

 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Pós-verdade; Discursos Sociais. 
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DISCURSO E (PÓS)VERDADE NA CONSTRUÇÃO DO SENSACIONALISMO NO 

DISCURSO JORNALÍSTICO 

 

 

Deborah Gomes de PAULA (PUC/SP-UNIP) 

deborahpaula@ig.com.br 

Regina Célia Pagliuchi SILVEIRA (PUC/SP) 

regcpf@osite.com.br 
 

 

Esta comunicação está situada na área da Análise Crítica do Discurso com as vertentes social, 

sócio-cognitiva e Semiótica social e tem por tema a construção do sensacionalismo no discurso 

jornalístico. Entende-se que o discurso jornalístico é caracterizado pelo macro ato de fala 

construindo a opinião para o público-leitor. A mídia, de modo geral, tem grande acesso ao 

público e, dessa forma, exerce um papel importante na construção social da opinião. Segundo 

Fairclough (2001), toda mudança social acarreta uma mudança no discurso e vice-versa. Desse 

modo, com as altas tecnologias, houve uma mudança social que propiciou uma mudança no 

discurso. Sendo assim, anteriormente o discurso jornalístico era caracterizado pela notícia ou 

seja, o privilégio do Inusitado, o não sabido. Com as redes sociais, a divulgação do que ocorre 

no mundo tornou-se muito rápida; assim, quando o jornal chega às bancas, a maioria das 

notícias já é conhecida pelo leitor.  O jornal é um produto para ser vendido e, por essa razão, 

houve a necessidade de uma transformação nos seus textos de notícias.  Logo, a notícia 

modificou-se em reportagem, pois o fato noticioso já é conhecido de seu público leitor; por essa 

razão, fez-se necessário construir a opinião para o público transformando o já sabido pela 

estratégia da construção do sensacionalismo.  Segundo Marcondes Filho (1989), a notícia é a 

informação transformada em produto para ser consumido, e este passa, assim, a ser construído a 

partir de características estéticas, emocionais e sensacionais. Entende-se, também, que os atos 

de fala são importantes para o estudo do sensacionalismo. A pesquisa realizada coletou amostras 

de notícias sensacionalistas que foram analisadas pelos atos de fala a fim de verificar as (pós)-

verdades noticiadas. Os resultados obtidos indicam que 1. O ato ilocucional é guiado para 

selecionar lexemas e regras gramaticais para construir a opinião para o público; 2. O ato 

ilocucional transforma o fato noticioso construído pelo lícito, transformando-o em ilícito. 3. O 

ato perlocucional ocorre pelo recurso da memória social e dos valores aí estabelecidos. Em 

síntese, o sensacionalismo decorre da estratégia de transformar valores lícitos em ilícitos.  

 

Palavras-chave: Sensacionalismo; (Pós)verdade; Análise Crítica do Discurso. 
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DAS BODAS DE CANÁ À SANTA CEIA DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 

DEUS: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO “VERDADEIRO MESSIAS”, EDIR 

MACEDO, A PARTIR DO FALSEAMENTO DO PRIMEIRO MILAGRE DE JESUS 

 

 

Marcus T.T. CATUNDA(PUC-SP) 

profcatunda@uol.com.br 

 

 

Durante muito tempo, a Bíblia é apresentada e aceita como o elo entre a divindade e os crentes; 

porém, direta ou indiretamente, em maior ou menor intensidade, apesar da revolução luterana, 

que possibilitou aos cristãos o acesso à leitura e à consequente interpretação pessoal de seu 

conteúdo, muitos são ainda os que continuam a obter sucesso com a sorrateira prática de 

interpretá-la seletiva e convenientemente, apresentando-se como seus fiéis esclarecedores e 

representantes da divindade. Além disso, é importante acrescentar que tal prática é comum para 

vários “líderes religiosos” neopentecostais, que utilizam com sucesso a (re)formulação e a 

(re)construção da palavra bíblica para obter vantagens e manter o poder. Para isso, recorrem à 

construção de um discurso religioso permeado de novas verdades, que se sobrepõem à verdade 

bíblica. Tendo como ponto de partida esse cenário, e referenciada na análise crítica do discurso 

religioso da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), pretende-se demonstrar com esta 

pesquisa – que faz parte de um estágio de Pós-Doutoramento desenvolvido na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – a maneira como o uso da língua é manipulado 

na construção sociocognitiva da ideologia do bispo Edir Macedo para produzir nos fiéis a crença 

de que podem ter suas vidas totalmente transformadas, desde que o aceitem como o Messias. 

Especificamente, busca-se desvendar a proposta messiânica de Edir Macedo no seu Discurso 

Religioso, a partir da desconstrução do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, e da 

construção de seu próprio milagre. O problema investiga a inter-relação entre Sociedade, 

Cognição e Discurso buscando entender a força discursiva que guia a mente dos fiéis para 

aceitarem as crenças propostas e o modo como elas os levam a crer na transformação de suas 

vidas. A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender as transformações sociais, 

culturais, econômicas e políticas, entre outras, que levam aos modelos globalizados de 

organizações humanas e, consequentemente, às novas formas de manifestação da verdade 

através da espiritualidade e da crença. A investigação é qualitativa e adota um procedimento 

teórico-analítico, cujo material de análise foi coletado do discurso oral do Bispo Edir Macedo, 

retirado da internet. O referencial é composto de resultados apresentados pela Análise Crítica do 

Discurso – ACD, com as vertentes Sociocognitiva, com Van Dijk (1997), e Social, com 

Fairclough (2001) e Thompson (2011), além da Sociologia de Max Weber (2002), com a Teoria 

da Ação Social e a Tipologia Ideal de dominação. 

 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Discurso Religioso; Discurso e (pós)verdade. 
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UM OUTRO OLHAR PARA A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA DO CABOCLO 

AMAZONENSE 

 

 

         Sônia Maria Oliveira E SILVA (PUC-SP/CAPES)  

         Soniaoliveira-mao@hotmail.com 

 

 

Esta comunicação está fundamentada nas vertentes social e sóciocognitiva da ACD e tem por 

tema as diferentes representações discursivas da História e de músicas populares regionais do 

caboclo amazonense. O problema tratado é as representações ideológicas do caboclo 

amazonense que difere do discurso da história que objetiva a construção de heróis e vilões para 

as personagens dos fatos históricos de uma nação e que difere das representações em língua das 

músicas populares de autores amazonenses que são guiadas pela cultura e ideologia contida na 

memória social do amazonense. Justifica-se a pesquisa realizada, pois, até os dias atuais, há o 

preconceito social do índio e do negro na sociedade amazonense. Entende-se que a Análise 

Crítica do Discurso objetiva denunciar a maneira pela qual as representações linguísticas criam 

nos discursos públicos o preconceito racial, entre outros preconceitos. Tem-se por objetivo geral 

contribuir com os estudos sociais e linguísticos relativos ao caboclo amazonense e por objetivos 

específicos: 1) verificar como os discursos sociais da história e das canções populares trazem 

representado o preconceito racial; 2) confrontar se as diferenças ou reproduções nas 

representações linguísticas que têm acesso ao público constroem ou reproduzem o preconceito 

racial. A pesquisa realizada é qualitativa e as análises foram realizadas com uma amostra 

coletada nos textos da História do Amazonas e letras de músicas populares que têm por tema o 

caboclo amazonense. Os resultados apresentados são parciais e participam de uma pesquisa 

mais ampla a respeito do preconceito racial indígena e negro que surge em diferentes discursos 

amazonenses. Os resultados obtidos indicam que: 1) o discurso da História constrói o 

preconceito racial através da limpeza racial; 2) que o discurso das músicas populares, por vezes, 

reproduz esse preconceito e por vezes busca representar o caboclo amazonense como um herói 

regional. Conclui-se a necessidade de dar continuidade na pesquisa e tratar do mesmo tema em 

textos relativos a lendas e aos discursos oficiais da geografia e da etnografia amazonense.      

 

Palavras-chave: História do Amazonas; Música; Representação. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Soniaoliveira-mao@hotmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

TEXTO, DISCURSO E SOCIEDADE: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR GILBERTO 

FREYRE PARA TRANSFORMAR EM (PÓS) VERDADE AS ATITUDES DO SENHOR 

DE ENGENHO, EM CASA-GRANDE & SENZALA, REPRESENTANDO-O COMO UM 

GRANDE PATRIARCA 

 

 

      Adelson Florêncio de BARROS (PUC-SP) 

profadelsonbarros@hotmail.com 

 

 

Este texto está situado na Análise Crítica do Discurso com as vertentes sociocognitivas (DIJK, 

1997) e Social (FAIRCLOUGH, 2001 e THOMPSON, 2011). Tem-se por tema as estratégias 

utilizadas por Gilberto Freyre para transformar em (pós) verdade as atitudes dos senhores de 

engenho, representando-o como um grande patriarca. Justifica-se a pesquisa realizada na 

medida em que há uma divergência de opiniões a respeito da obra Casa Grande & Senzala de 

Gilberto Freyre. Segundo alguns autores, ela retrata a escravidão brasileira pelo olhar do negro; 

segundo outros, ela retrata a escravidão brasileira pelo olhar do branco, do senhor. As bases 

teóricas são da ACD. Serão tratados aspectos da cognição humana relativos à produção de 

sentidos com recursos de memória a partir de contextos. Cabe mencionar que todas as formas de 

conhecimento são representações mentais, construídas no e pelo discurso. Dessa forma, Van 

Dijk (1997) postula três categorias analíticas: Sociedade, Cognição e Discurso. Tem-se por 

objetivos: apresentar a ideologia contida no discurso de Gilberto Freyre a partir da obra Casa-

Grande & Senzala como forma de perpetuação do poder/classe dominante por meio da 

manipulação do poder, do controle e do acesso ao público; verificar quais e quantos papéis 

sociais as escravas e escravos representavam socialmente na obra; e analisar o ponto de vista 

projetado por Gilberto Freyre para focalizar a escravidão na zona açucareira pernambucana, 

respondendo a questão: de que maneira Freyre constrói as estratégias discursivas utilizadas para 

guiar a formação sociocognitiva de forma a representar o senhor de engenho como um grande 

patriarca? Os resultados obtidos indicam que os escravos eram representados pela exploração de 

sua mão de obra. A crueldade caracterizava a relação entre escravos e senhores. Estes por serem 

omissos, utilizavam-se do feitor e da senhora de engenho para executarem a tarefa da punição. 

O autor, em sua obra, cancela o canavial e a senzala e privilegia as representações sociais no 

cotidiano da Casa-grande. Assim, o senhor de engenho é representado pelo papel social de 

respeitado, temido, mas também representado como patriarca paternalista. Ao escrever Casa-

Grande & Senzala, Freyre o faz de forma conservadora e escravocrata, cancelando a exploração 

e a violência com seus escravos e focalizando a escravidão açucareira pelo ponto de vista do 

senhor como um grande patriarca.  

 

Palavras-chave: Texto; Discurso e Sociedade; Representação social. 
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A IMAGEM DE SI E A MOBILIZAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA FRENTE À 

(RES)SIGNIFICAÇÃO DE VALORES SOCIAIS  

 

 

Paula Pinho DIAS (FIEB; PUC-SP) 

paulapdias@bol.com.br 

 

 

Essa comunicação trata das estratégias discursivas que propiciam a construção e propagação 

pela mídia da autorrepresentação poética de Cora Coralina cuja tessitura mítica tende a fixar 

modelos de comportamento para mulher e para o idoso. A perspectiva adotada aqui é a de o 

discurso conjuga opiniões pessoais que podem ser vistas como crenças compartilhadas, mas 

essas opiniões também podem se generalizar como crenças sociais e atitudes. Nesse sentido, o 

discurso apresenta-se como um tipo de experiência simbólica cuja linguagem, que o específica, 

também explica a maneira pela qual o indivíduo estrutura seu pensamento, atualizando valores 

compartilhados e gerando modelos de comportamento capazes de preencher lacunas sociais, 

quando redimensionados e explorados, sobretudo, pela mídia jornalística como acontecimento 

espetaculoso, mobilizando a opinião pública frente à (res)significação da imagem da mulher e 

do idoso. Para tratar desta questão, busca-se como fundamentação teórico-metodológica a 

vertente sociocognitiva da Análise Crítica do Discurso, que postula a dialética entre o individual 

e social, ou seja, entre a cognição e a sociedade, duas faces de uma mesma relação instituída e 

mediada pelo discurso, este entendido, portanto, como prática e representação. O material de 

análise são amostras autobiográficas e midiáticas que, ao serem postas em inter-relação na 

análise, evidenciam a maneira pela qual cognição e sociedade se inter-relacionam e permitem 

apreender a imagem do sujeito autobiográfico e sua formulação em outros discursos que 

direcionam a atualização da tessitura mítica da autora na mídia. Os resultados obtidos indicam 

que os discursos inter-relacionam as dimensões individual e social, concorrendo para projeções 

de imagens que vem de encontro às necessidades da sociedade que anseia pela legitimação 

valores relacionados, sobretudo ao gênero feminino e ao idoso. Por fim, entende-se que não 

apenas há uma dialética entre o aspecto individual e social do discurso, mas, essencialmente, é 

dessa dialética que se compõe o jogo das interações sociais que, em especial, nesta 

contemporaneidade, vem ampliado  os modelos de relações interpessoais e, por conseguinte,  o 

horizonte do conhecimento do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sociedade; Cognição. 
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