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Este trabalho teve como objetivo estudar como os discursos dos movimentos sociais são 

apropriados e reproduzidos pela mídia e pela sociedade civil a partir da memória e das formações 

discursivas que constituem os sujeitos. Partindo de uma visão discursiva da linguagem, 

entendendo o conceito de discurso como uma combinação entre processos ideológicos e 

fenômenos linguísticos, construídos sócio-historicamente, entende-se o discurso como um lugar 

de acontecimento em que os sujeitos ocupam posições discursivas, que dependem de suas 

formações ideológicas e sociais, as quais determinam suas formações discursivas. Dessa forma, 

com uma metodologia de natureza qualitativo-interpretativista e com o suporte do dispositivo 

analítico da Análise do Discurso, o estudo desenvolvido nesta pesquisa visa analisar as colunas 

publicadas na Folha de S.Paulo ao longo de 2016 por Kim Kataguiri, representante do Movimento 

Brasil Livre, e de Guilherme Boulos, representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. 

Procuramos discutir alguns processos de funcionamento dos discursos – especificamente daqueles 

referentes à esfera política, dentro das colunas citadas da Folha de São Paulo – assim como 

entender de que modo os discursos dos movimentos sociais, produzidos pelos sujeitos-colunistas, 

se inserem na grande mídia e por ela são apropriados. Através deste estudo, concluímos que a 

apropriação dos discursos de movimentos sociais realizada pela grande mídia, através da 

produção discursiva de sujeitos que participam ativamente dessas organizações, difundidas 

repetitivamente, tem, por vezes, um efeito de esvaziamento de sentidos, esses enunciados 

estabilizam-se, perdendo, assim, a característica de acontecimento discursivo, que questiona e 

desestabiliza as “verdades absolutas”, o que ocasiona um processo de homogeneização desses 

discursos pela grande mídia. Apesar de se colocarem como discursos antagônicos, as produções 

e as formações discursivas dos sujeitos analisados acabam por se tocar em suas extremidades, 

afinal, o discurso de um se constitui ao se estabelecer em relação ao discurso-outro e do outro. 

Assim, ainda que exista a divulgação de formações discursivas diversas, caracterizando um 

espaço outro para a produção de discursos de resistência à determinada ordem do poder, o jornal 

parece, por outro lado, conter as discordâncias e conflitos ideológicos e homogeneizar esses 

discursos para que a ordem discursiva vigente se mantenha. 
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