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RESUMO  

 

A Análise do Discurso observa as margens da fala, o que propicia o seu aparecimento é a função social do autor, o 

momento histórico de produção, o objetivo do enunciador e a ideologia. Essa vertente linguística oriunda da França em 

meados dos anos 60, busca entender o sujeito como construção social e analisar como o texto significa, ou seja, o 

percurso que o leitor faz para ler um texto como lê. O conceito de ideologia é fundamental para ler um texto como 

discurso, pois tudo o que falamos é uma reprodução ideológica, seja referente ao grupo social do falante ou da classe 

dominante. O presente trabalho tem como propósito discutir alguns dos conceitos apresentados pela AD, como a 

formação ideológica e, a partir disso, analisar a presença de marcações ideológicas na produção de discursos. Essas 

ideologias muitas vezes se encontram implícitas ou mascaradas. Para tal estudo, foram selecionados como objeto de 

análise deste trabalho duas notícias virtuais retiradas do site G1 - O Globo. Foram analisadas nesses textos as marcas 

ideológicas que lhe são intrínsecas. Para realizar essa análise, foram considerados os discursos de Fiorin (1998); Orlandi 

(2009); Possenti (2001), os quais contribuíram para que fosse possível concluir que todo discurso produzido é resultado 

de inúmeros fatores externos e induzido pela ideologia de um determinado grupo social. Os resultados transpassam a 

importância de analisar a carga histórica social presente em todo e qualquer discurso. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO; IDEOLOGIA; LINGUAGEM 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo propõe um estudo fundamentado na vertente francesa da Análise do 

Discurso (AD), a qual surgiu na década de 60, resultante da Virada Pragmática, tendo como objeto 

de estudo o discurso. Com essa análise, busca-se evidenciar o processo de marcação ideológica 

presente em notícias. Para tanto, é necessário compreender que a ideologia é um conceito essencial 

para se pensar o discurso, pois é a visão de mundo presente em uma determinada classe, ou seja, um 

conjunto de visões e representações que moldam os atos e os pensamentos de um dado grupo, 

mesmo inconscientemente. 

A AD tem o propósito de investigar o percurso que o leitor faz para dizer o que diz ou para 

ler como lê, levando em consideração a materialidade linguística e o contexto histórico-social que 

permitiu aquele dizer, pois as diferentes visões de mundo não se desassociam da linguagem, o que 

torna os discursos a refratação da realidade social, por materializar as formações ideológicas de um 

dado grupo social. Essas formações ideológicas se manifestam nas formações discursivas, as quais 

determinam o que pode ser dito em dada situação social. 
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Em um primeiro momento foram discutidos os conceitos ideológicos e alguns dos princípios 

da análise do discurso, considerando as contribuições de Fiorin (1998), Orlandi (2009) e Possenti 

(2001) e, na sequência, foram aplicados esses conceitos aos textos jornalísticos retirados da internet, 

ambas do site G1 – O Globo, as quais constituem o corpus dessa pesquisa. 

 

2. PRINCÍPIOS DISCURSIVOS E IDEOLÓGICOS 

 

2.1 DISCURSO E IDEOLOGIA: FATORES INDISSOCIAVÉIS  

 

Há várias maneiras para se estudar a língua, seja como uma estrutura abstrata, rígida e 

imutável, desconsiderando aspectos importantes que envolvem as práticas sociais de uso ou como 

prática de linguagem, considerando as mais diversas situações de uso. É nesse contexto que emerge 

a Análise do Discurso, vertente linguística de linha francesa, cujo propósito é de investigar, entre 

outras coisas, o percurso do leitor para ler um texto como lê, pois, segundo Pêcheux (1975 apud 

ORLANDI, 2001, p. 17), “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia”. Para isso, 

deve-se levar em consideração a materialidade linguística do texto somada ao contexto sócio 

histórico de produção: autor (função social), contexto histórico, instituição, propósito enunciativo e 

fatores ideológicos. 

A Análise do Discurso (AD) surgiu na década de 60 na França, tendo como objeto de estudo 

o discurso. Essa vertente linguística utiliza-se das contribuições teóricas do marxismo, da 

psicanálise e da própria linguística, entendendo que essas três áreas da ciência permitem que se 

compreenda o texto como discurso. A AD busca ver a exterioridade da língua, considerando a 

ideologia e sua relação com os fenômenos sociais, objetivando a interação entre o homem e o meio 

social e natural que habita 

Assim, a primeira coisa a se observar é que a Análise de Discurso não trabalha com a 

língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de 

significar, com homens falando considerando a produção de sentidos enquanto parte de 

suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de 

sociedade. (ORLANDI, 2001, p. 16). 

Desse modo, a AD propõe que se pense os entornos que envolvem a palavra, colocando em 

segundo plano as suas formas estruturais e considerando todo o contexto exterior de produção e de 

circulação do discurso. 

A Análise do Discurso não busca extrair os sentidos do texto ou a leitura verdadeira, a 

questão a ser respondida, segundo Orlandi (2001, p.16) é “como este texto significa?”, tornando a 
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língua um objeto próprio da AD, visto que, para Orlandi (2001, p.16) “ela produz um conhecimento 

a partir do próprio texto, porque o vê como tendo uma materialidade simbólica própria e 

significativa”. A AD apresenta duas vertentes voltadas à leitura e entende o processo de leitura 

como “investigação do dispositivo social de circulação de textos” (POSSENTI, 2001, p. 21). A 

primeira vertente não busca o sentido diretamente do texto, mas sim como o texto circula, em quais 

espaços, épocas e o porquê. Cada texto que circula na sociedade faz uma referência com os demais 

textos que se enquadram dentro daquele âmbito social, por exemplo, o texto do Presidente da 

República está de acordo com aquilo que um Presidente da República pode manifestar. Algo 

totalmente incongruente com os demais textos poderia causar total estranhamento. Portanto, cada 

âmbito social tem sua formação discursiva específica, que corresponde ao que pode ser dito dentro 

daquela formação discursiva. Quais textos circulam naquele espaço e em quais épocas, por quais 

razões. Há um aspecto de controle, a formação discursiva limita o que pode ser dito ou não, controla 

o que vai ser circulado. 

A primeira das vertentes de pesquisa acima mencionadas busca dar conta de um dos 

aspectos do controle que nossas sociedades exercem sobre os discursos. Uma das facetas de 

tal controle tem a ver exatamente com os espaços privilegiados de circulação dos textos. 

Que se possa ou não pôr em circulação, tipicamente, tais tipos de textos em tais lugares, 

mas não em outros, isso tem a ver evidentemente com controle (controle não tem 

necessariamente a ver com censura ou proibição, embora estas sejam, é óbvio, formas de 

controle, mas com seleção de temas e gêneros relacionados a lugares e a sujeitos). 

(POSSENTI, 2001, p.22-23) 

 

A segunda vertente refere-se ao sentido propriamente dito, o que significa determinado 

enunciado, dado que o sentido é material, é afetado pela história, muda de significado em cada 

contexto, e como se dá a significação do discurso, considerando os aspectos implícitos, como a 

opacidade da língua, o contexto e sua relação com a exterioridade, destarte o sentido muda, 

dependendo dos fatores que o englobam. 

Em ambas as vertentes, conclui-se que o controle é predominante, pois, segundo Possenti 

(2001, p. 22) a AD pode ser compreendida “como um conjunto de teorias sobre as restrições que o 

discurso sofre”. O discurso não pode ser interpretado de qualquer maneira por qualquer um. Diante 

disso, a AD ilustra em que medida cada fator, cada vertente, funciona como uma restrição sobre o 

discurso, “seja sobre sua circulação, seja sobre sua interpretação” (POSSENTI, 2001, pg. 22). 

Assim, o discurso não pode ser visto como uma transmissão e ou decodificação de uma informação, 

pois segundo a AD, a construção de sentidos entre os interlocutores, constrói-se no processo de 

interação, ou seja, são sentidos que emergem conforme o contexto social de produção e de 

circulação, associados à formação discursiva e ideológica dos enunciadores. 
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Partindo da ideia de que a ideologia é um dos fatores marcantes na produção do discurso, 

entende-se esse conceito como essencial para se pensar o discurso, como um movimento em 

constante diálogo com outros textos. A ideologia pode ser explicada como um conjunto de visões e 

representações que moldam os atos e os pensamentos de uma determinada classe, mesmo 

inconscientemente, o que Fiorin (1998) denomina como sendo a formação ideológica de 

determinada classe social. 

Como não existem ideias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu sentido amplo 

de instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa visão de mundo não existe 

desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma 

formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada 

visão de mundo. (FIORIN, 1998, p. 32). 

 

Como esclarece Fiorin (1998), a ideologia ganha existência nas diversas manifestações da 

linguagem e, normalmente, os valores ideológicos que predominam são os da classe dominante, 

visto que esta classe consegue fazer com que circulem seus discursos, pois “Embora haja, numa 

formação social, tantas visões de mundo quantas forem as classes sociais, a ideologia dominante é a 

ideologia da classe dominante” (FIORIN, 1998, p. 31). Assim, o que o sujeito diz mesmo que 

inconscientemente, é uma reprodução não única e não individual coagida da ideologia do seu grupo 

social ou do grupo social dominante, fazendo-o amarrado às ideias de tal formação social, pois o 

discurso é determinado socialmente e não individualmente, devido aos fatores que permeiam o 

grupo de cada indivíduo, enquanto no texto há uma liberdade de produção, onde pode ocorrer uma 

melhor organização para que determinada imagem seja transmitida através da forma com que o 

texto é veiculado, o que, para Fiorin (1998, p. 41) é chamado de “um lugar de manipulação 

consciente”.  

A ideologia é indissociável da linguagem, há uma dependência de uma sobre a outra e  

[...] As idéias e, por conseguinte, os discursos são expressão da vida real. A realidade 

exprime-se pelos discursos. Dizer que não há ideias fora dos quadros da linguagem implica 

afirmar que não há pensamento sem linguagem. Engels dizia que não há realmente um 

pensamento puro desvinculado de linguagem (FIORIN, 1998, p. 33). 

 

O que torna os discursos uma personificação da realidade de cada sujeito, por materializar as 

formações ideológicas através das formações discursivas (FDs), ou seja, “as formações ideológicas 

só ganham existência nas formações discursivas” (FIORIN, 1998, p. 34), pois é por meio das FDs 

que se define o que pode ser dito, porém há ainda instituições que exercem o papel autoritário de 

controlador dos sentidos, implicando quais sentidos são admitidos, aceitos e quais não são, como 
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exemplo disso, temos a instituição social mídia, servindo como instrumento ideológico, controlador 

de sentidos. 

Assim como salienta Fiorin (1998, p. 34), “Pensamento e linguagem são distintos, mas 

inseparáveis”, portanto mesmo com origens distintas, esses elementos não podem ser vistos como 

aspectos opostos e nem desassociados, pois nenhum dos dois se apresenta autenticamente, sem 

resquícios de um sobre o outro, o que resulta na revelação da visão de mundo (ideologia) do sujeito 

através do próprio discurso produzido. Uma enunciação não ocorre isoladamente em um espaço 

vazio, “mas em posições enunciativas prévias aos atos singulares de enunciação, que são 

relativamente estáveis, embora historicamente mutáveis” (POSSENTI, 2001, p. 29). Isto é, cada 

termo lexical utilizado em um discurso é um eco proveniente a um discurso prévio, as palavras são 

atravessadas por muitos discursos e ideologias. Posto isto, o texto concebido como discurso, é 

afetado às restrições históricas e ideológicas. 

 

3. PRESENÇA IDEOLÓGICA EM NOTÍCIA JORNALÍSTICA 

 

A presente análise consiste em observar as marcas ideológicas presentes na produção de 

discurso. Para isso, foram utilizadas duas notícias virtuais retiradas do site “G1 – O Globo”, as 

quais dão formas - associadas à linguagem – à formação ideológica dos autores de ambas notícias 

ou do lugar e posição enunciação. Ao aplicar tais conceitos às notícias, deve-se levar em conta as 

características do gênero, como, por exemplo, que notícias, geralmente não são assinadas pelo 

autor, tratam de temas atuais, e deveriam ter apenas um caráter informativo. São questões impostas 

pelo gênero notícia e que afetam a construção de sentidos do texto. 
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Figura 1 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/01/21/homem-e-preso-em-campinas-apos-matar-e-

guardar-coracao-da-vitima-em-casa.ghtml 

Figura 2                 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/01/21/homem-e-preso-em-campinas-apos-matar-e-guardar-

coracao-da-vitima-em-casa.ghtml 

Como se pode constatar, ao ler o título da notícia presente no recorte das manchetes 1 e 2, o 

quadro lexical aponta para discursos homofóbicos. Trata-se de um crime cometido em Campinas 

(SP). A fala do criminoso constitui, basicamente toda manchete, configurando-se como uma 

apologia do jornal a ela. Outras informações são evidenciadas no decorrer da notícia e expostas logo 

no início da mesma, o que aponta para a formação ideológica e discursiva presentes na produção 

desta notícia. Conforme as características comuns do gênero, o nome do autor não está presente, no 
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entanto, não é novidade que a notícia costuma revelar a posição ideológica do jornal que representa. 

Consecutivamente, sem apresentar dados informativos sobre crimes homofóbicos, o autor da notícia 

reproduz e enfatiza (em negrito e letras maiúsculas) a fala do criminoso afirmando que a vítima era 

“um demônio”, o que, ainda que de modo velado justifique o ocorrido. Nota-se também a 

naturalidade com que o ato de matar é tratado, pois o sujeito - vítima - dessa notícia não é defendido 

e tampouco tratado como ser humano, o que sugere que leve a culpa pelo ocorrido. Além disso, o 

autor expõe a vítima com seu nome de registro (masculino), impactando um descaso com a forma 

como a mesma gostaria de ser reconhecida que, por ser um travesti, seu nome social seria, 

tipicamente, do gênero feminino.  São aspectos midiáticos que sugerem uma ideologia negativa 

acerca do discurso produzido, isso mesmo com a ausência do nome do autor, podendo ser que essa 

ideologia não faça parte da sua classe, pois segundo Fiorin (1998, p. 32) “não devemos esquecer-

nos de que assim como a ideologia dominante é a da classe dominante, o discurso dominante é o da 

classe dominante”, ou seja, os valores ideológicos que predominam são os da classe dominante por 

ter maior acesso aos discursos públicos que chegam mais facilmente aos demais grupos sociais. 

O autor dessa matéria possivelmente expõe a ideologia do meio veiculado, o que preserva a 

sua identidade, de certo modo expondo a do jornal. As reproduções e declarações feitas no decorrer 

da notícia revelam implicitamente a sua ideologia, tal qual é reproduzida através do discurso, 

porque  

Para Vygotsky, apesar de o pensamento e a linguagem serem diferentes em sua origem, ao 

longo do processo evolutivo, soldam-se num todo indissociável de forma que, no estágio do 

pensamento verbal, torna-se impossível dissociar as ideias da linguagem. (FIORIN, 1998, 

P. 34) 
 

O que observamos é que com a presença ou não da assinatura do autor, é possível 

compreendermos a formação ideológica presente no silêncio do texto e, em casos como este que 

não é exposto o nome do autor, a carga ideológica possivelmente remete à posição do veículo da 

informação, nesse caso, o site. 

Em seguida, na segunda notícia apresentada nas figuras 3, 4 e 5, nota-se um caráter 

informativo totalmente contrário à analisada anteriormente, não contendo marcas de expressões 

negativas e pejorativas relacionadas ao sujeito em questão.  

 



 

 

Anais do 17º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2019 

ISSN 1980-7406 

Figura 3 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/02/27/primeira-professora-travesti-e-empossada-na-universidade-

federal-do-piaui.ghtml 

Já no título dessa notícia tem-se uma informação importante: “Professora da Universidade 

Federal do Piauí; empossada” o que denota sucesso, conquista e um avanço no quesito 

representatividade. Observa-se o nome como a mesma é referenciada: Letícia. Esse nome apaga a 

outra identidade, de modo que a discussão centra-se nesse apenas. 

 

Figura 4                   

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/02/27/primeira-professora-travesti-e-empossada-na-universidade-

federal-do-piaui.ghtml  

 

 

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/02/27/primeira-professora-travesti-e-empossada-na-universidade-federal-do-piaui.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/02/27/primeira-professora-travesti-e-empossada-na-universidade-federal-do-piaui.ghtml
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Figura 5 

       

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/02/27/primeira-professora-travesti-e-empossada-na-universidade-

federal-do-piaui.ghtml 

É possível perceber explicitamente as diferenças de tratamento de uma notícia para outra, 

pois além de conter o nome do autor, algo considerado incomum na produção do gênero notícia, a 

segunda apresenta a mesma figura social com uma visão oposta; exaltando-a pela conquista de ser a 

primeira travesti a ser empossada como professora na Universidade Federal do Piauí e colocando a 

sua comunidade (LGBTQ+) em um degrau de valorização mediante a questão histórica e social por 

meio da voz que lhe foi conferida para defender seu grupo social. Nesse caso, ao ler a notícia, pode-

se perceber uma valorização positiva do autor ao noticiar essa conquista, ele sugere uma crítica 

quanto a meritocracia por tratar com desigualdade e gerar a falta de oportunidades. Tanto como a 

apresentação de dados importantes voltados à inclusão, evidencia-se também a forma como trata 

todas as passagens com vocativos do gênero feminino, reconhecendo-a socialmente, o que fora 

ignorado na primeira notícia, isso permite fazer uma ponte com as condições econômicas dos 

sujeitos noticiados, visto que na primeira notícia a vítima é marginalizada e, na segunda, é 

apresentada em outro patamar social, fator que pode ser considerado ao se analisar a seleção de 

termos positivos e negativos utilizados para apresentá-las aos leitores do veículo, dado que há 

apenas um mês de diferença entre ambas publicações. Na primeira observa-se termos como 

“demônio”, “arranquei o coração”, “não era meu conhecido”, marginalizando fortemente a vítima. 

Já na segunda notícia, tem-se termos para realçar a conquista da “primeira professora empossada na 

Universidade Federal do Piauí” e uma ênfase para a fala dela sobre ser “algo muito significativo”. 
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No processo enunciativo da 2ª notícia, tem-se a manifestação dos valores ideológicos 

assumidos pelo autor, ao contrário da primeira, onde a carga ideológica é assumida pelo veículo. 

Em consequência disso, é necessário um cuidado ao analisar o discurso, pois, por mais que seja a 

materialização das formações ideológicas, para Fiorin (1998, p. 41) “o texto é unicamente o único 

lugar de manipulação consciente, em que o homem organiza, da melhor maneira possível, os 

elementos de expressão que estão a sua disposição para veicular seu discurso”. 

 Observa-se, como propõe Fiorin (1998), que o falante organiza seu discurso para veicular 

dada ideologia, geralmente de forma intencional. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As formações discursivas e ideológicas são determinantes na (re)produção de discursos. 

Entretanto, como nas notícias analisadas que são apresentadas em formas de texto, considera-se a 

possibilidade do uso de estratégias para mascarar a verdadeira ideologia presente em cada uma 

delas, isso porque o discurso textualizado tem uma certa liberdade de produção, mencionada por 

estudiosos como uma trapaça discursiva. 

Contudo, as formações discursivas dizem respeito aos valores que formam um dado sujeito e 

dado grupo social, as possibilidades que esse sujeito dispõe para materializar tais visões, a qual o 

sujeito integra, muitas vezes, inconscientemente, reproduzindo os valores da classe social 

dominante que por ter maior acesso aos discursos públicos, persuadem os demais grupos sociais, 

fazendo valer a sua compreensão de mundo. Afinal, a linguagem constrói-se em meio à pluralidade 

de vozes sociais, carregadas de marcas ideológicas construídas durante toda vida, funcionando 

como uma construção evolutiva durante as experiências adquiridas pelo indivíduo. Assim, a 

formação ideológica determina como o sujeito pensa (fonte reproduzida) e a formação discursiva 

determina o que cada sujeito diz, conforme as condições que lhe são dadas socialmente. 

Portanto, constatou-se que todo discurso reproduz uma dada ideologia que orienta o dizer de 

cada sujeito. Considera-se que os inúmeros fatores externos à fala que permeiam o discurso, como o 

contexto de produção e de circulação, bem como os fatores históricos e sociais presentes no ato da 

fala, auxiliam na construção do sentido.
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