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(Osama Bin Laden) 

 

“A firmeza da nossa grande nação está sendo testada. Mas não tenham dúvida: nós vamos 

mostrar ao mundo que passaremos nesse teste.” 
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RESUMO 

 

A partir da chamada Análise do Discurso francesa, o trabalho examina materiais jornalísticos 

que repercutiram o 11 de setembro. O primeiro capítulo compreende a relação entre os 

sujeitos e a situação. Tratamos da questão da transparência e da opacidade e sua importância 

na busca pela compreensão do sujeito do discurso. Para isso, valemo-nos de análises iniciais 

que configuram discursividades religiosas e a imediata construção do discurso do terror pelos 

sentidos da indeterminação. No segundo capítulo, apresentamos o trajeto teórico-

metodológico. Expomos as principais noções da AD que norteiam o trabalho a partir da obra 

de Michel Pêcheux: acontecimento, formação discursiva e interdiscurso, além da noção de 

“fórmula” discutida pela teórica Alice Krieg-Planque. Por fim, os gestos de construção do 

corpus com as justificativas pelas quais a metodologia elegeu alguns jornais/revistas e não 

outros. O terceiro capítulo destina-se a discussão do funcionamento e importância das 

primeiras páginas de jornal e capas de revistas, suportes onde se encontram os 

enunciados/manchetes que analisamos. Trazemos também critérios para os gestos analíticos. 

O primeiro critério são considerações para uma leitura preliminar da página/capa: a relação 

entre o verbal e o visual nos espaços gráficos específicos. O segundo critério volta-se para a 

análise dos fatos de linguagem presentes nos enunciados/manchetes dos jornais Folha de São 

Paulo e O Globo e nas revistas Veja e Época. Nós estudamos diferentes discursos e também 

refletimos acerca da forte presença do discurso televisivo/imagético nesses suportes.  

 

Palavras-chave: Imprensa; 11 de setembro; Análise do Discurso. 
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ABSTRACT 

 

From the French Discourse Analysis, this paper (September 11/ 2001 as discursive event: an 

analysis of the next day headlines) examines journalistic materials that reverberated the 

September 11. The first chapter presents the relationship between the subject and the 

situation. We deal with the issue of transparency and opacity, and its importance for 

understanding of the subject of discourse. For this, we make use of initial analyzes that 

presents religious discourses and the immediate construction of the discourse through the 

senses of the indeterminacy principle. In the second chapter, we present the theoretical and 

methodological references. We expose the key notions of Discourse Analysis that guide the 

search from the work of Michel Pêcheux: event, discursive formation and interdiscourse, 

beyond the notion of "formula" discussed by Alice Krieg-Planque. Finally, we present the 

steps of building the corpus with the reasons why the methodology elected some newspapers / 

magazines and not others. The third chapter introduces the operations of newspaper front 

pages and magazine covers. Places where appears the statements analyzed. We also bring the 

analytical criteria. The first criterion are considerations for a preliminary reading of page / 

cover: the relationship between the verbal and the visual in graphic space. The second 

criterion turns to analyzing the facts of language present in the statements / headlines of Folha 

de São Paulo and O Globo and magazines Veja and Época. We study various speeches of 

discourses and also reflect on the strong presence of the television / imagistic discourse on 

these supports. 

 

Keywords: Media; September 11; Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de setembro de 2011, completou-se uma década da colisão de dois aviões com os 

centros econômicos e militares dos Estados Unidos da América, o complexo de torres do 

World Trade Center e o Pentágono. Duas torres vieram abaixo, matando cerca de 3000 

pessoas, o que fez com que aquela manhã de terça-feira de 2001 se tornasse um marco na 

história contemporânea. Nos anos que se seguiram, o dia 11 de cada mês de setembro trazia à 

tona uma série de rememorações de cada detalhe do fato: homenagens aos mortos por todo 

território norte-americano, pronunciamentos das autoridades, matérias especiais nos meios de 

comunicação de várias partes do mundo, enfim, os mais variados modos para expor o quão 

importante era tornar vivo o acontecimento. 

Dez anos depois não poderia ser diferente, e, nesse mesmo ano, surgia a oportunidade 

de submeter um projeto de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal de Sergipe (PPGL/UFS), na linha de pesquisa de Estudos Linguísticos. 

Com o passar dos meses, víamos despertar em nós o desejo de olhar mais de perto esse 

acontecimento, mas não um olhar aleatório, sem muito critério, como um espectador ávido 

por qualquer material que tratasse daquele fato, mas o olhar de um analista que se vê diante de 

uma intensa rede discursiva que emergia dali. Diante disso, foi fundamental para nós o 

contato com a obra “Discurso: estrutura ou acontecimento” do filósofo francês e fundador da 

Análise do Discurso francesa, Michel Pêcheux. 

Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que essa obra foi e continuou sendo até o final 

desta dissertação a base do nosso texto. Foi através dos instrumentos analíticos propostos por 

Pêcheux que passamos a observar o acontecimento de um modo completamente diferente e 

com ele também aprendemos a perceber as especificidades que os enunciados possuem. 

Assim, demos início à elaboração do nosso pré-projeto de pesquisa e posterior submissão ao 

processo seletivo do programa de pós-graduação outrora citado. 

Passado o processo seletivo e a consequente aceitação do projeto, começamos a 

reescrever o trabalho, à medida que novas leituras e questionamentos iam surgindo. Aos 

poucos, nosso texto ia se delineando e requerendo de nós os recortes analíticos necessários 

para que pudéssemos trabalhar de modo consistente na coleta dos dados e posteriores análises. 

Nesse ponto, foi fundamental a obra “Análise de Discurso: princípios e procedimentos” da 

professora Eni Orlandi. Com ela fomos aperfeiçoando os nossos dispositivos analíticos e 

adquirindo uma compreensão melhor do trabalho do analista do discurso. 
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Assim, a Teoria do Discurso foi o aporte teórico empregado ao longo de todo o nosso 

trabalho, em que utilizamos várias de suas noções, tais como: formação discursiva, 

interdiscurso, forma-sujeito do discurso, a noção de acontecimento, entre outras, que a estas 

se somaram para que pudéssemos compreender a produção discursiva estabelecida através do 

acontecimento 11/9, principalmente na maquinaria midiática. 

Abaixo, apresentaremos os capítulos e seções que compõem a nossa dissertação, 

explanando mais detalhadamente acerca de cada um deles: o modo como foram construídos, 

as obras que nos deram suporte, os questionamentos levantados e os resultados que fomos 

obtendo. 

 

O capítulo 1 é intitulado Relembrando o fato: os sujeitos e a situação. Nele, 

abordamos primeiramente as construções discursivas pós-11 de setembro, ou seja, atentamo-

nos àquilo que foi produzido logo após o fato, em um contexto de incertezas e 

indeterminações, na busca por possíveis culpados, no receio de que algo similar ou até em 

proporções maiores pudesse voltar a ocorrer. Nesse ponto, questões referentes à histórica 

relação de disputa entre Ocidente e Oriente vêm à tona, principalmente quando se começa a 

cogitar que havia sido um ato terrorista planejado por islâmicos. Logo, o Oriente passa a ser 

predicado como o “mal”. 

Ainda nesse capítulo, tratamos do discurso religioso emergente inicialmente nas falas 

dos transeuntes que testemunharam a queda das torres e a dimensão do ocorrido. Aquilo que é 

dito de súbito, em um momento de desespero, é tratado por nós no campo da transparência, 

naquilo que é visível, contudo o que nos interessa e nos move nesse trabalho é o que está na 

opacidade desses discursos. Desse modo, buscamos compreender o que a presença de uma 

discursividade religiosa significa ali. 

Em seguida, voltamo-nos para os discursos oriundos dos primeiros pronunciamentos 

das autoridades, além de alguns policiais e bombeiros que trabalharam no resgate às vítimas. 

É o discurso do terror que começa a se delinear. É quando se começa a falar em “terror”, 

“terrorismo” para predicar os responsáveis por aqueles atos. Afinal, a população esperava por 

alguma resposta diante daquele momento de indeterminações e principalmente medo do que 

ainda poderia acontecer. Vale ressaltar que a entrada de uma discursividade marcada pelo 

bélico, pela retaliação tende a se afastar do discurso religioso inicial, passando a produzir 

sentidos outros dali por diante. 
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No capítulo 2, Trajeto teórico metodológico, apresentamos os modos como o trabalho 

foi sendo estruturado, além de trazermos também as categorias do conhecimento que 

nortearam as nossas análises, tais como: a noção de acontecimento (PÊCHEUX, 2012), de 

formação discursiva, interdiscurso, forma-sujeito do discurso (PÊCHEUX, 1988; 2010) e a 

noção de “fórmula” (KRIEG-PLANQUE, 2010). Ressaltamos que essas noções não 

excluíram a possibilidade do surgimento de outras, que se somaram a elas e contribuíram para 

o processo analítico que se iniciou em seguida. 

Vale destacar que, na versão deste trabalho, entregue aos membros da banca de 

Qualificação, não tratamos da noção de “fórmula” (KRIEG-PLANQUE, 2010). E foi após 

esta leitura, que percebemos como esta obra contribuiu de maneira significativa em nossas 

análises, nos permitindo observar como as manchetes possuem o conjunto de características 

que compõem uma fórmula: o caráter cristalizador, o caráter discursivo, o caráter de referente 

social e o caráter polêmico. 

Adiante, apresentamos os gestos de construção do corpus. Optamos por dividir de dois 

modos: corte empírico e corte discursivo. No primeiro, tratamos dos jornais e revistas 

selecionados (os quais passaram a constar nas tabelas de amostragem que montamos) e as 

justificativas pelas quais escolhemos cada veículo de informação. 

Nessas escolhas, levamos em consideração o grau de relevância desses jornais nos 

Estados em que eles circulam, colocando-os, em seguida, numa tabela geral composta pelo 

nome do jornal, data de publicação, unidade federativa e manchete. Feito isso, selecionamos 

dois para analisarmos no capítulo seguinte, levando em consideração o alcance de público que 

possuem. Foram eles: Folha de São Paulo (SP) e O Globo (RJ). Da mesma forma, fizemos 

com as revistas. Quatro compuseram a tabela de amostragem e, em seguida, retiramos duas 

delas para análise: a revista Veja (SP) e a Época (RJ). 

Já o corte discursivo preocupou-se com o processo de de-superficialização (ORLANDI, 

2012). Nesse ponto, falamos da passagem do material de linguagem bruto que foi coletado 

para o objeto discursivo, visando compreender, dessa maneira, o que foi dito, por quem foi 

dito e em que circunstâncias. 

 

O capítulo 3, “Vai ser a manchete do dia” – a primeira página e o seu impacto no 

leitor, é o responsável por apresentar as nossas análises.  Todavia, antes de entrarmos 

propriamente na prática analítica, elaboramos dois critérios analíticos para tratamento do 

corpus. O primeiro é responsável por apresentar uma leitura preliminar da primeira página. 
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Nesse momento, tratamos das relações entre o verbo e o visual nas primeiras páginas dos 

jornais e revistas. É o momento em que olhamos a capa em sua totalidade, levando em 

consideração todos os elementos que a compõem, ressaltando sempre que o objetivo desse 

trabalho não é analisar de maneira profunda aspectos visuais, e sim observar o modo como, 

aliado ao verbal, conseguem construir um espaço que chama a atenção do público, levando-o 

à compra. 

Importante destacar a dificuldade de trabalhar com a relação entre essas duas formas de 

representação do mesmo acontecimento, pois se fez necessário reconhecer os efeitos de 

sentido – ou as discursividades próprias da materialidade não-verbal – ao mesmo tempo em 

que buscamos tratá-las a partir do verbal. Afinal, o que move a nossa pesquisa é a 

materialidade verbal presente nas capas, mais especificamente as manchetes. Logo, a 

espessura do verbal é o nosso lugar. 

O segundo critério volta-se para a compreensão dos fatos de linguagem presentes nesses 

enunciados que compõem as manchetes dos jornais e capas de revistas. É neste ponto que as 

noções outrora apresentadas e discutidas são postas em prática, funcionando como 

verdadeiras “ferramentas de trabalho” para a análise dos efeitos de sentido que emergem das 

práticas discursivas dos sujeitos. No jornal Folha de São Paulo, notamos, através da sua 

manchete, o interesse em destacar a dimensão do fato, considerando-o “o maior ataque da 

história”.  

Enunciar desse modo permite que venha à tona uma rede de comparações com outros 

fatos de igual ou maior relevância ocorridos ao longo da nossa história, mas que por questões 

ideológicas acabam por sofrerem um apagamento. É nesse ponto que tratamos da forma como 

os EUA constituem o imaginário dos sujeitos, fazendo com que essa nação signifique de 

maneira superior em comparação a qualquer outra. 

Já o jornal O Globo optou por trazer manchete e submanchete, em que na primeira 

temos a presença de uma discursividade do terror, “terror suicida para o mundo”. A 

recorrência da palavra “terror” mostrou o quanto ela se cristalizou e permitiu as mais diversas 

variações, contribuindo para uma enormidade de manchetes que apresentaram semelhanças 

entre si. No caso de O Globo, o jornal também trouxe, atrelado a essa ação praticada por esse 

tipo de “terror”, o choque, a paralisia que, segundo a manchete, foi no mundo todo. É sobre 

esse efeito que nos debruçamos, voltando-nos para o efeito do real provocado pelo enunciado. 

Na submanchete, “Bush fala em milhares de mortos”, analisamos esse tipo específico de 

título que faz uso das palavras de outro para informar. Nesse caso especificamente, 
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percebemos o esforço por parte do jornal em dar autenticidade à informação, utilizando-se da 

fala do então presidente Bush. É nesse ponto que tratamos da heterogeneidade discursiva e 

como os discursos se apresentam constituídos de discursos outros. 

Para finalizar as nossas análises, trazemos as revistas que, por sua vez, possuem formato 

e temporalidade diferentes dos jornais, o que nos permitiu enxergar o acontecimento a partir 

de um outro espaço, também jornalístico, mas com suas próprias especificidades. A primeira 

revista a ser analisada foi a VEJA, que levou às bancas uma “edição especial” intitulada de 

“Império Vulnerável”. 

Através desse enunciado fomos percebendo traços de um assujeitamento ideológico, 

fazendo-nos questionar sobre o que leva os sujeitos a significarem os EUA como “império” e 

quais efeitos de sentido tal enunciado provoca. Além disso, o modo como esse “império” foi 

predicado – “vulnerável” – nos fez refletir acerca do uso do eufemismo (CITTELI, 1995) e o 

seu uso como forma de abrandamento nos discursos persuasivos. Mostramos que era possível 

trazer outros sinônimos para predicar o “império”, entretanto optou-se por fazer uso daquele. 

Mais do que isso, percebemos também o processo parafrástico no qual esse enunciado 

se situa, retornando a outros espaços de dizeres já sedimentados. Ou seja, os já-ditos acerca da 

hegemonia norte-americana que vem pela história, e que não deixa espaço para atrelar a essa 

nação palavras e/ou predicações que façam menção a uma possível derrota ou fragilidade. 

Por fim, analisamos a revista Época, em que nos voltamos para a concisão da sua 

manchete – “O HORROR” – que abre para discussões que envolvem as características já 

citadas das fórmulas e slogans (REBOUL, 1975). Abaixo dele, a revista traz a data 11 de 

setembro de 2001, assim, o horror passa a predicar esta data, passa a representá-la, como 

também vai definir a reação da população diante do fato. 

A presença da data ali abre nossa discussão para questões que envolvem o modo como 

aquele dia passou a significar por si só, afinal, após o ocorrido, falar no 11/9 é retomar todo o 

acontecimento, não é preciso mais nenhuma informação, o acontecimento abriu um espaço na 

história, em que tudo o que ocorreu antes e o que vier a ocorrer depois, nessa data, 

possivelmente não poderão superar o “september eleven”. 

Para fechar este capítulo, trazemos uma seção dedicada a expor as diferentes discursividades 

acerca do acontecimento, tais como: a indeterminação, o dia “x”, a maior ação “x”, o bélico, o 

medo, o terror e o mal. E para tratarmos de cada uma delas, apresentamos manchetes de 

diferentes jornais que circularam no dia seguinte, agrupadas a partir da discursividade que 
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apresentam e seguidas de breves análises que retomam pontos já discutidos ao longo do 

trabalho, como também, procurando aprofundar outros. 
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CAPÍTULO I 

RELEMBRANDO O FATO: OS SUJEITOS E A SITUAÇÃO 

 

 

 

A guerra veio ao nosso solo em 11 de setembro de 2001. É uma 

guerra que não pedimos, é uma guerra que não queríamos, mas é uma 

guerra com a qual eu pretendo lidar enquanto eu for o seu presidente. 

 

(George W. Bush) 

 

 

 

Nova York, 11 de setembro de 2001, 8h46: um Boeing 767 da United Airlines (voo 

175) que saiu de Boston com destino a San Francisco, levando 65 passageiros e 9 tripulantes, 

foi desviado, chocando-se com a torre norte do World Trade Center (doravante WTC). 

Minutos depois, às 9h03, outro avião, agora um Boeing 767 da American Airlines (voo 11) 

também com partida de Boston, mas com destino a Los Angeles e com 92 pessoas a bordo, 

bate na torre sul do complexo de edifícios. 

Pouco mais de meia hora depois, em Washington, outro voo da American Airlines (voo 

77) atinge o Pentágono e por fim, pouco depois das 10h, cai em um campo vazio na 

Pensilvânia, o voo 93 da United Airlines, após uma tentativa de reação dos passageiros para 

assumirem o controle do avião. Presume-se que o alvo deste seria ou a Casa Branca ou o 

Capitólio.
1
 

Significado como “o maior ataque já ocorrido em solo norte-americano”, desde que os 

japoneses bombardearam Pearl Harbor, os fatos que se sucederam no dia 11 de setembro de 

2001 tornaram-se o principal acontecimento a abrir o novo século, responsável por um 

rompimento de estruturas geopolíticas e histórico-sociais outrora vigentes, reconfigurando, 

desse modo, as relações entre Ocidente e Oriente.  

Tais implicações levam-nos a observar as condições de produção que compreendem os 

sujeitos e a situação, pois o antagonismo presente entre essas duas regiões do globo não é algo 

que se iniciou após o 11 de setembro, ele vem pela história e acaba por ser re-significada nos 

discursos dos sujeitos de acordo com aquele contexto. Assim, “podemos considerar as 

condições de produção em sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o 

                                                           
1
 Todas as informações referentes aos horários dos ataques, tipos de aviões, voos e empresas que tiveram suas 

aeronaves sequestradas foram extraídas de livros, revistas e sites (ver lista em anexo) que reuniram informações 

de diversas fontes para reconstituir o acontecimento. 
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contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as condições de produção 

incluem o contexto sócio-histórico, ideológico.” (ORLANDI, 2012, p. 30). 

Face a isso, o espaço empírico onde os fatos aconteceram (EUA-Nova York-Pentágono) 

é, sobretudo, discursivo, afinal, o acontecimento é indissociável da materialidade discursiva, 

tornando-se parte das condições de produção. Assim, tudo aquilo que foi dito pelos sujeitos, 

os discursos sobre o acontecimento, inclusive a própria forma “acontecimento” e o uso da 

data 11 de setembro (“september eleven”) para se referir ao objeto configuram-se como um 

contexto imediato. 

Ao passo que, o contexto amplo “é o que traz para a consideração dos efeitos de 

sentidos” (ibidem) as especificidades das relações entre as sociedades, o modo de enxergar o 

outro e, por fim, a história, reunindo uma sucessão de acontecimentos que faz com que o 

Oriente e sua cultura sejam significados como o mal responsável por aqueles atos. 

 

1.1 CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS PÓS-11 DE SETEMBRO: O “MAL” QUE VEM 

DE LÁ 

 

A oposição Ocidente x Oriente tem deixado ao longo da história da humanidade, 

inúmeros registros de guerras. Esses conflitos contribuíram significativamente na produção 

discursiva de ambos os lados, em que se passou a significar o outro como o “mal”, o 

“inimigo” etc. No início desse novo século o acontecimento do 11 de setembro foi o ápice 

para que novas construções discursivas viessem à tona, que discursos outros, vindos pela 

história, fossem re-significados, principalmente no maquinário discursivo midiático. 

Afinal, eram pelos medias que os cidadãos dentro e fora dos EUA obtinham as 

informações, eram nesses espaços que estavam os discursos dos representantes do governo e 

dos especialistas, cujas palavras tinham o estatuto de credibilidade e verossimilhança tão 

esperada pelo público ávido por informações. 

Dois anos depois, Edward Said, ao escrever um novo prefácio para a edição de 2003 do 

seu livro Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, vai explicitar de que modo os 

efeitos discursivos do pós-11 de setembro reverberaram: 

 

Hoje em dia as livrarias norte-americanas estão lotadas de impressos de má 

qualidade ostentando manchetes alarmistas sobre o islã e o terror, o islã dissecado, a 

ameaça árabe e a ameaça muçulmana, tudo escrito por polemistas políticos que 

alegam deter conhecimentos oferecidos a eles e a outros por especialistas que, 

supostamente, atingiram o âmago desses estranhos e remotos povos orientais que 

têm sido um espinho tão terrível em ‘nossa’ carne. (p. 16). 
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Para Said, o desconhecimento acerca do Oriente por parte do Ocidente provoca essas 

construções imaginárias e consequentemente discursivas que atrelam terror e terrorismo aos 

povos daquela região. Posteriormente, o autor direciona seu texto para outros tipos de mídias, 

constatando-se assim a força da máquina midiática: 

 

Toda essa sabedoria belicosa é acompanhada pelas onipresentes CNNs e Foxes deste 

mundo, juntamente com quantidades miríficas de emissoras de rádio evangélicas e 

direitistas, além de incontáveis tabloides e até jornais de porte médio, todos 

reciclando as mesmas fábulas inverificáveis e as mesmas vastas generalizações com 

o propósito de sacudir a “América” contra o diabo estrangeiro. (ibidem). 

 

O discurso midiático, o discurso político e o discurso religioso (mais precisamente o 

cristão) são alguns dos responsáveis, segundo Said, da propagação de uma imagem distorcida 

dos habitantes do Oriente, dos seus costumes e tradições, em um processo contínuo de 

demonização da cultura do outro. 

Assim, veremos adiante, discursos extraídos de diferentes momentos do acontecimento 

e ditos por diferentes sujeitos. Notaremos as semelhanças no modo de se referir ao fato, 

mesmo que ele ainda seja indeterminado, de autoria e motivações desconhecidas, até o ponto 

em que, enfim, será instaurada a chamada “guerra ao terror”. 

 

1.2 O DISCURSO RELIGIOSO: DA TRANSPARÊNCIA À OPACIDADE 

 

Diante da infinidade de dados e informações reunidos desde o primeiro momento até os 

que se seguiram após o 11 de setembro, foi possível notar uma intensa produção enunciativa 

visando descrever o fato até então envolto em incertezas e que começava a “‘fazer trabalhar’ o 

acontecimento (o fato novo, as cifras, as primeiras declarações) em seu contexto de atualidade 

e no espaço de memória que ele convoca e que já começa a reorganizar [...].” (PÊCHEUX, 

2012, p; 19). 

Tendo como seu centro o 11 de setembro, uma “grande rede” complexa emergiu, em 

que permaneceram interligados entre si, de maneira desorganizada, diálogos estabelecidos 

entre diferentes indivíduos, cada um falando de um espaço de dizer diferente, como também 

em momentos distintos. Tais como: lideranças políticas de vários países, intelectuais, a mídia 

mundial, bombeiros e testemunhas oculares do fato. Além de um vasto acervo bibliográfico, 

fílmico etc. que foi se formando ao longo dos anos trazendo novas informações e explanações 

acerca das implicações do nosso objeto. 
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Mas para o que esse trabalho se propõe é preciso organizar essas informações, separá-

las de acordo com aqueles que as enunciam e de qual lugar o fazem, sair da transparência do 

acontecimento e adentrar na sua opacidade onde o sujeito se apropria do falante, observando o 

funcionamento discursivo e os seus efeitos de sentido. 

Portanto, para melhor esclarecermos os efeitos de transparência e opacidade do 

acontecimento, trazemos, abaixo, alguns enunciados ditos em momentos distintos após o 

fato
2
. São eles: o momento do choque dos aviões com as torres do WTC, em que transeuntes 

que passavam pelo local esboçam as primeiras reações diante do que veem. E, em seguida, os 

enunciados de um bombeiro e um policial depois do ocorrido. Por fim, enunciados de 

diferentes sujeitos nos dias pós-11 de setembro. 

 

a) No momento do choque dos aviões com as torres do WTC: 

 

 

(1) “Santo Deus!” (testemunha ocular do fato ao ver o primeiro avião chocando-se contra a 

Torre Norte do World Trade Center). 

 

  

(2) “Meu Deus, pareceu um ataque intencional.” (Chefe Pfeifer – responsável pelo primeiro 

relatório oficial sobre o fato). 

 

                                                           
2
 Os enunciados (1), (2), (3), (4) e (5) foram extraídas do documentário 11/9 — A Edição dos Cinegrafistas em 

Memória ao 11 de Setembro, de Jules e Gedeon Naudet (2002). 
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(3) “Estamos a avistar o World Trade Center. Passa-se alguma coisa, há chamas e muito fumo 

a sair de uma das torres. Seja o que for, acabou de acontecer, passaram poucos minutos e 

estamos a tentar determinar...” (repórter). 

 

Quadro 1- Enunciados ditos nos primeiros momentos do choque dos aviões com as torres do WTC 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

 “Tomados pelo ângulo em que aparecem através da mídia [...]” (PÊCHEUX, 2012), 

temos em (1) e (2) o “choque” diante da intensidade do fato. Tal efeito vem através do 

discurso religioso que atravessa a fala desses sujeitos, com fórmulas como “Santo Deus, 

Santo Deus” ou “Meu Deus”. E no segundo enunciado, teremos a primeira sugestão de que 

havia sido um ataque, mas que esbarra na incerteza de quem poderia ter feito aquilo. Já em 

(3), a incerteza fica mais evidente, na fala de um repórter que descreve a cena para um público 

ávido por respostas. 

Tudo isso fica claro numa primeira leitura, entretanto é preciso sair do que é 

transparente, do que é visível e adentrar na “opacidade do acontecimento, inscrita no jogo 

oblíquo [...].”. (PÊCHEUX, 2012, p; 20). Ou seja, naquilo que atravessa os seus dizeres. 

Diante da proporção do fato e da possibilidade de se ter milhares de pessoas feridas e mortas, 

(1) “Santo Deus!” (testemunha ocular do fato ao ver o primeiro avião chocando-se contra a 

Torre Norte do World Trade Center). 

(2) “Meu Deus, pareceu um ataque intencional.” (Chefe Pfeifer – responsável pelo primeiro 

relatório oficial sobre o fato). 

(3) “Estamos a avistar o World Trade Center. Passa-se alguma coisa, há chamas e muito fumo a 

sair de uma das torres. Seja o que for, acabou de acontecer, passaram poucos minutos e estamos 

a tentar determinar...” (repórter). 
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clamar por Deus marca bem o espaço que o discurso religioso tem dentro da formação 

discursiva cujos sujeitos fazem parte. Proporcionando um efeito discursivo em que a 

religiosidade passa a significar espanto. 

Em (2), a emoção mistura-se a racionalidade dos que estão acostumados a trabalhar em 

situações de risco, partindo daí a possibilidade do país ter sofrido algum ataque, afinal aquela 

não era a primeira vez que o WTC passava por situação semelhante.
3
 

Já em (3), temos um jornalista que observa os prédios em chama, descrevendo-os, 

mesmo ainda não sendo possível precisar os motivos e consequências do fato. Entretanto, 

havia a necessidade de levar tudo aquilo ao público, restando apenas ao repórter descrever 

tudo o que via através de enunciados que evidenciavam uma incerteza e tomados pela 

indeterminação do momento: “Acontece alguma coisa...”, “Seja o que for...”, “Estamos 

tentando determinar...”. 

 

b) Em entrevista após o fato: 

 

 

(4) “Logo ali percebi que ia ser o pior dia da minha vida de bombeiro.” (Bombeiro que 

trabalhou no resgate às vítimas). 

 

 

(5) “Era como se a terra tivesse parado de girar.” (Policial que trabalhou no resgate às 

vítimas). 

                                                           
3
 Em 26 de fevereiro de 1993, um carro-bomba foi detonado por um grupo de terroristas islâmicos na área do 

estacionamento subterrâneo da Torre 1 do WTC. 
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Quadro 2 – Enunciados ditos em entrevista após o fato 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

Em (4) e (5), temos às entrevistas concedidas por dois profissionais que participaram 

dos resgates às vítimas. Ao verem o avanço do acontecimento, o bombeiro (4), já supunha que 

aquele dia seria diferente, considerando-o o “pior dia da sua vida” naquela profissão. Já o 

policial (5) enuncia de maneira global, dando um alcance maior ao fato. Não foi apenas o país 

que parou, mas sim a terra. Ou seja, o efeito de sentido provocado pela discursividade nesse 

ponto leva-nos a refletir e questionar o espaço que esse país ocupa no imaginário das pessoas, 

além dos efeitos ideológicos também presentes aí.  

O que suscita questionamentos como: será que se esse fato tivesse ocorrido em outro 

país, na mesma proporção ou maior, ele ganharia o mesmo estatuto de grandiosidade como 

nos EUA? Face a isso, é possível concluir que “no espaço que vai da constituição dos sentidos 

(o interdiscurso) à sua formulação (intradiscurso) intervêm a ideologia e os efeitos 

imaginários.” (ORLANDI, p. 30) 

E ainda segundo Orlandi (2007b): 

 

Há uma injunção à interpretação. Diante de qualquer objeto simbólico ‘x’ somos 

instados a interpretar o que ‘x’ quer dizer? Nesse movimento de interpretação, 

aparece-nos como conteúdo já lá, como evidência, o sentido desse ‘x’. Ao se dizer, 

se interpreta – e a interpretação tem sua espessura, sua materialidade – mas nega-se, 

no entanto, a interpretação e suas condições no momento mesmo em que ela se dá e 

se tem a impressão do sentido que se ‘reconhece’, já lá. A significância é no entanto 

um movimento contínuo, determinado pela materialidade da língua e da história. (p. 

30). 

 

O que foi dito pelo policial é determinado pela exterioridade, remete a outros discursos 

e que “pela ideologia, se naturaliza assim o que é produzido pela história.” (ibidem, p. 31). No 

capítulo 3, voltaremos a tratar de ideologia, história e discurso ao analisarmos uma das 

manchetes presentes na capa do jornal O Globo. 

 

 

 

 

(4) “Logo ali percebi que ia ser o pior dia da minha vida de bombeiro.” (Bombeiro que trabalhou 

no resgate às vítimas). 

(5) “Era como se a terra tivesse parado de girar.” (Policial que trabalhou no resgate às vítimas). 
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c) No dia e nos que se seguiram: 

 

Quadro 3 – Enunciados ditos no dia e nos que se seguiram após o fato 

(6) “Você pode ter certeza que o espírito americano irá prevalecer sobre esta tragédia.” 

(Colin Powell – Secretário de Estado dos Estados Unidos durante o governo Bush). 

(7) “Milhares de vidas foram encerradas subitamente por atos desprezíveis de terror. As 

imagens de aviões voando contra edifícios, o fogo queimando, grandes estruturas em 

colapso, encheram-nos com a descrença, a tristeza terrível e um silêncio inflexível de raiva.” 

(George W. Bush – ex-presidente dos EUA). 

(8) “Isso pode ser o início de uma Terceira Guerra.” (Fernando Henrique Cardoso – ex-

presidente do Brasil). 

(9) “No manicômio global, entre um senhor que julga ser Maomé e outro que acredita ser 

Buffalo Bill, entre o terrorismo dos atentados e o terrorismo da guerra, a violência está nos 

arruinando.” (Eduardo Galeano – jornalista e escritor uruguaio). 

(10) “O melhor meio de os Estados Unidos combaterem o terrorismo é deixarem de ser um 

dos principais terroristas do mundo.” (Noam Chomsky – linguista, filósofo e ativista político 

estadunidense). 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

 

Em (6), o Secretário de Estado dos Estados Unidos visa confortar a população, levando-

os a crer que o que ocorreu naquele dia teria uma resposta e que o “espírito americano” 

resistiria ao trágico. Já em (7), na fala do então presidente George W. Bush, temos a 

construção do sujeito pelo televisivo (“As imagens de aviões voando contra edifícios, o fogo 

queimando, grandes estruturas em colapso [...]”). Ou seja, a descrição do acontecimento feita 

pelo presidente traz traços das narrativas acerca do fato que permearam a maquinaria 

midiática descrevendo os detalhes e aparecendo ali às primeiras referências a atos de terror. 

Vejam que o discurso do terrorismo vai tomando forma através do modo como o 

presidente se refere aos atentados. A palavra “terror” passou a ser usada e dali para frente iria 

se propagar por todo o mundo. Um culpado havia sido encontrado, então predicado como 

“terror” e suas derivações: “terrorismo” e “terroristas”.  

Nota-se um afastamento do discurso religioso inicial, que por sua vez, abre espaço para 

um discurso bélico quando o líder da nação diz que tais atos “encheram-nos com a descrença” 
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que somada com a “raiva” oriunda da observação daquelas imagens requisitaram uma 

resposta por parte das forças competentes. 

O discurso bélico apontará para ações efetivas de retaliação, para a captura do inimigo e 

a sugestão do início de uma possível guerra, como veremos adiante em (8), na fala do então 

presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que esboça a sua reação remetendo ao 

passado e projetando um futuro. Ele fala na possibilidade de uma Terceira Guerra, 

evidenciando a presença de uma memória que atravessa o seu enunciado. 

Em (9) e (10), temos o discurso acadêmico/intelectual, no primeiro nota-se a presença 

do antagonismo Ocidente x Oriente de que tratamos anteriormente. O escritor trata a atual 

conjuntura de conflito como um grande manicômio, em que interesses particulares 

prevalecem em detrimento da paz mundial. 

Já em (10), a inversão do contexto na fala de Chomsky, em que os EUA passam a ser 

predicados como o mal e os fatos ocorridos uma resposta à forma como o país é significado 

perante as outras nações. 

 

* 

 

Sabemos que existiram muitos outros dizeres tratando do 11 de setembro, todavia a 

escolha desses deveu-se ao fato de terem sido enunciados por sujeitos que viram de perto o 

acontecimento e/ou participaram dele de algum modo e outros pelo prestígio que gozavam no 

espaço em que atuavam, na política, na ciência etc. 

Percebe-se que mesmo estando em espaços de dizer distintos, os sujeitos estabelecem 

uma relação presente nos entrecruzamentos visíveis em seus enunciados tomados pelas 

incertezas e indeterminações do momento, delineando aos poucos o acontecimento e 

inscrevendo-o na memória por meio do que Pêcheux (2012) chama de “circulação-confronto 

de formulações, presente nesse choque entre atualidade e memória.” (pág. 21). 

Portanto, nessas pequenas análises fomos aos poucos saindo da transparência e entrando 

na opacidade do acontecimento, onde pudemos compreender os modos de funcionamento dos 

discursos e como o sujeito se apropria do falante inscrevendo-o naquilo que mais adiante 

chamaremos de formações discursivas e afetados por uma memória discursiva: o 

interdiscurso. 
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1.3 O DISCURSO DO TERROR: INDETERMINAÇÃO, SILENCIAMENTO E MEDO 

 

Acima, vimos alguns enunciados que carregaram consigo certa imprecisão sobre o que 

de fato estava acontecendo, por mais que tudo tivesse sido visto no momento em que ocorreu, 

tanto pelas pessoas que passavam na hora, como também dos que acompanhavam pelos meios 

de comunicação, ainda era um momento delicado para conjecturar o que poderia ser tudo 

aquilo. 

A proporção do acontecimento, o caráter imprevisível, a possível “ousadia” de um 

ataque aos Estados Unidos da América deixaram todos atônitos e amedrontados, o que acabou 

por reverberar na produção discursiva daqueles sujeitos. Nos seus enunciados, via-se o quão 

impreciso ainda era tudo aquilo para eles, o que fazia irromper o medo do desconhecido. 

Face a isso, indeterminação, silenciamento e medo estabeleceram uma relação através 

do discurso do terror que foi se delineando nas primeiras sugestões a “ataque” e “guerra”. E 

sobre o silêncio que permeia esses discursos, ele nada tem a ver com ausência de sons ou de 

palavras, mas aquilo que Orlandi (2007a) chama de silêncio fundador: “A hipótese de que 

partimos é que o silêncio é a própria condição da produção de sentido. Assim, ele aparece 

como o espaço ‘diferencial’ da significação: ‘lugar’ que permite à linguagem significar.” (p. 

68).  

Ou seja, o silêncio traz consigo significados que podem ser encontrados entre as 

palavras ou podem atravessá-las, logo, “dessa concepção de silêncio, como condição de 

significação, resulta que há uma incompletude constitutiva da linguagem quanto ao sentido 

[...]” (ibidem, p. 69). E essa incompletude é necessária, pois a ausência de silêncio deixaria o 

discurso “muito cheio” levando consequentemente à falta de sentido. 

Assim, é por esse caminho que chegamos ao caráter polissêmico desses discursos, pois, 

“para falar, o sujeito tem necessidade de silêncio, um silêncio que é fundamento necessário ao 

sentido e que ele reinstaura falando” (ibidem). Posto isso, quanto mais os sujeitos dizem, mais 

o silêncio vai se instalando e mais os sentidos vão se tornando possíveis e mais ainda se tem a 

dizer. 

No caso do nosso objeto, esse caráter polissêmico oriundo da necessidade do silêncio 

por parte do sujeito é perceptível quando nos deparamos com variações das construções 

enunciativas que sempre levam a um denominador comum (“ataque”, “tragédia”, “terror”, 
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“terrorismo”, “guerra” etc.). E aqui entramos em um ponto distinto dentro da noção de 

silêncio, que é a chamada política do silêncio.
4
 

Esta, por sua vez, distingue-se do silêncio fundador no que tange ao fato de produzir 

“um recorte entre o que se diz e o que não se diz, enquanto o silêncio fundador não estabelece 

nenhuma divisão: ele significa em (por) si mesmo.” (ibidem, p. 73). O sujeito diz “x” para não 

(deixar) dizer “y”. Daí surge à questão do medo e da sensação de vulnerabilidade ocasionada 

pelo contexto. Como ainda era difícil precisar quem poderia ser o(s) responsável(eis) por 

aquele fato, algumas ressalvas precisavam ser feitas ao enunciar, seja por parte da população 

como por parte dos medias.  

A presença de um possível inimigo que não se pode ver tampouco determinar e o 

aparecimento de uma vulnerabilidade até então velada levam os sujeitos que, afetados pelo 

discurso do medo, passam a temer tudo aquilo que estava ocorrendo. Ou seja, nota-se aí que o 

acontecimento rompe com o discurso da segurança, de que os EUA estavam envoltos por uma 

proteção capaz de livrá-los de qualquer possibilidade de ataque, logo, o efeito disso são os 

sentidos do medo que surgem a partir da produção de dizeres atravessados pelo silenciamento. 

Dessa forma, “o silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas, determinando 

consequentemente os limites do dizer.” (ibidem, p. 74). 

Todavia, apesar da existência desse silenciamento, era preciso dar uma resposta, logo a 

indeterminação passa a produzir efeitos posteriores que apontam para uma determinação, ou 

seja, funcionando como resposta para a quebra do silêncio provocado pelo que era 

indeterminado, apagando os sentidos do medo a partir do momento em que os responsáveis 

pelo fato ocorrido no dia 11 de setembro são identificados e procurados. 

Logo, dar uma resposta é romper o silêncio, é determinar o que está indeterminado, é 

operar “gestos de interpretação” (ORLANDI, 2007b) que “se dá porque o espaço simbólico é 

marcado pela incompletude, pela relação com o silêncio. A interpretação é o vestígio do 

possível. É o lugar próprio da ideologia e é ‘materializada’ pela história.” (ORLANDI, 2007b, 

p. 18). 

 

 

 

                                                           
4
 A política de silêncio apresenta duas formas de existência segundo Orlandi (2007a): o silêncio constitutivo e o 

silêncio local. O primeiro “pertence à própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção de 

linguagem.” (p. 73). O segundo “é a manifestação mais visível dessa política: a da interdição do dizer.” (p. 74). 

No caso do nosso objeto, nota-se nos enunciados um silêncio constitutivo, apagando-se os sentidos que os 

sujeitos querem evitar. 
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CAPÍTULO II 

TRAJETO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

 

Calculamos de antemão o número de vítimas mortais do inimigo, em 

função de sua posição na torre. Calculamos que três ou quatro 

andares seriam atingidos. Eu era o mais otimista de todos, devido à 

minha experiência. Estavam loucos de alegria quando o primeiro 

avião se chocou contra o prédio. Eu lhes disse: “Sejam pacientes”. 

 

(Osama Bin Laden) 

 

 

 

Neste capítulo, damos início ao nosso trajeto teórico metodológico. Aqui, estarão 

presentes as categorias do conhecimento que nortearam os nossos gestos analíticos, com as 

suas respectivas definições e exemplificações. O nosso objetivo, quanto a elas, é apenas 

mostrar os seus principais pontos, deixando para aprofundá-las no decorrer dos gestos 

analíticos. Desse modo, podemos ir fazendo conexões diretas com o nosso objeto através de 

exemplos buscando dar uma maior dinâmica ao texto. 

 Mais adiante, falaremos como construímos o nosso arquivo e os gestos de leitura 

aplicados à materialidade discursiva que nele consta e, a partir daí, entraremos nos gestos de 

construção do corpus, ou seja, explanaremos acerca do nosso percurso metodológico, em que 

foram feitos dois cortes: um empírico e o outro discursivo. 

 

2.1 CATEGORIAS DO CONHECIMENTO 

 

2.1.1 A NOÇÃO DE ACONTECIMENTO 

 

Em “O discurso: estrutura ou acontecimento” (1983), Michel Pêcheux apresenta-nos à 

noção de acontecimento e sua relação com os entrecruzamentos discursivos e memória, a 

partir de um fato significativo na história política da França, a eleição de François Miterrand à 

presidência do país. O recorte analítico feito pelo filósofo deteve-se em um enunciado de certa 

forma incomum para aquele espaço, o “on a gagné” [“ganhamos!”]. 

Vejamos então, como Pêcheux (1983) descreve o uso deste enunciado: “Ora, entre esses 

gritos de vitória, há um que vai ‘pegar’ com uma intensidade particular: é o enunciado “On a 
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gagné” [“Ganhamos!”] repetido sem fim como um eco inesgotável, apegado ao 

conhecimento.” (p. 21). 

O traço característico desse enunciado repetido intensamente pela coletividade é o fato 

dele não pertencer nem enquanto forma, tampouco em conteúdo ao espaço político, soando 

como algo incomum para aquele momento e lugar, levando o autor a refletir sobre as 

circunstâncias que o fez aparecer ali. Originalmente, o enunciado “on a gagné” [“ganhamos!”] 

vem do grito coletivo de torcedores que acabam de ver o seu time alcançar a vitória, logo, 

nota-se o deslizamento sofrido pelo enunciado do âmbito esportivo para o político. 

Pêcheux ainda destacará a equivocidade do acontecimento no que tange ao uso dessa 

expressão pelo grupo político vencedor, o equívoco consiste no fato de que, no espaço 

esportivo há uma disputa de times diferentes tendo cada um deles uma determinada torcida a 

quem deve conceder a satisfação da vitória, ao passo que, não existe compromisso algum com 

a torcida adversária. 

Numa eleição, por mais que existam grupos políticos adversários tendo cada qual os 

seus simpatizantes, ao final apenas um será eleito e assumirá o compromisso de governar para 

todos. As suas futuras implementações políticas não irão contemplar apenas àqueles que lhe 

concederam o voto, mas a sociedade de maneira geral. 

Esse deslocamento sofrido pelo “on a gagné” [“ganhamos!”], além de mostrar tal 

equívoco do uso da fórmula, contribui para que se instaurem novos processos discursivos e 

consequentemente produza novos sentidos. Logo, o acontecimento traz no seu irromper 

especificidades capazes de romper com estruturas pré-estabelecidas fornecendo espaço para 

que outras surjam. No choque entre uma atualidade e uma memória. 

 

* 

 

Ancorados nessa empreitada analítica feita pelo filósofo francês, decidimos nos 

enveredar pelos mesmos caminhos, levados pela noção de acontecimento e nos aproximando 

de outras, cônscios de que de posse dessas categorias discursivas poderemos compreender 

melhor o funcionamento discursivo das manchetes que trataram do 11 de setembro. 

O acontecimento de que tratamos aqui, também mexeu com as estruturas já postas, 

manteve também uma relação direta com os entrecruzamentos discursivos e uma memória, 

afinal nas produções enunciativas dos sujeitos foi possível perceber palavras e expressões que 

remetiam a um já-lá, que foram afetadas por um interdiscurso. Além disso, a forte presença do 
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caráter histórico contribuiu significativamente na formulação desses enunciados. É só 

observamos o modo como passou a se dar as relações entre Ocidente e Oriente, tal como 

veremos quando analisamos no Capítulo III o uso de predicações como “o mal” para se referir 

ao outro (no caso o Oriente). 

Apesar de o fato ter ocorrido nos EUA, as outras nações que com ela mantinham 

relações passaram a se sentir vulneráveis, sendo posteriormente convocadas pelo governo 

norte-americano para uma “guerra ao terror”, em que a palavra “terror” sofrerá diversos 

deslizamentos de sentidos a cada momento em que é utilizada por diferentes sujeitos inseridos 

em diferentes formações discursivas. “Terror” que vai predicar o outro, um grupo de pessoas 

ou até mesmo uma nação inteira.  

Posto isso, nas análises que apresentamos nesse trabalho, trataremos de maneira mais 

específica e aprofundada esses enunciados. 

 

2.1.2 A NOÇÃO DE FORMAÇÃO DISCURSIVA 

 

Ao olharmos a produção discursiva que entrou em funcionamento a partir do 11 de 

setembro, fomos nos deparando com uma multiplicidade de sentidos oriundos das palavras de 

diferentes sujeitos que tentavam descrevê-lo. Tal atividade descritiva demonstrava que os 

sentidos oscilavam de acordo com a posição assumida, logo  

 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não existe 

‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade), mas ao 

contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 

sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas). (PÊCHEUX, 2009, p. 146). 

 

Face a isso, convém trazer para o bojo da nossa discussão uma das principais categorias 

da Análise do Discurso, primeiramente apresentada por Michel Foucault e reformulada 

posteriormente por Michel Pêcheux. Falamos da noção de formação discursiva (doravante 

FD), que se define como 

 

[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que 

pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um 

panfleto, de uma exposição, de um programa etc.). (PÊCHEUX, 2009, p. 147). 

 

Assim, o que é dito pelo sujeito se inscreve na FD da qual ele faz parte produzindo ali 

um sentido específico e não outro, por exemplo, o discurso de um chefe de estado produz um 
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efeito completamente diferente do discurso de um bombeiro, de um jornalista etc. O que a 

princípio pode deixar transparecer que as FD são estruturas fechadas, mas pelo contrário, pois 

a partir da AD-2 é possível compreender que as FD não se fecham ou se encerram em si, mas 

que estão em constante relação umas com as outras, com a exterioridade. 

Diante disso, nada impede que possamos nos deparar no espaço da FD política com 

enunciados que vêm de discursos esportivos, afinal, como nos diz Pêcheux (2010): “uma FD 

não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente invadida por elementos que vêm 

de outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhes suas evidências 

discursivas fundamentais (por exemplo, sob a forma de ‘pré-construídos’ e de discursos 

transversos)”. (p. 310). 

 

2.1.3 A NOÇÃO DE INTERDISCURSO 

 

Dito de outra maneira, temos as palavras falando com outras palavras e como toda 

palavra é parte de um discurso, temos então discursos que falam com outros, sejam eles 

presentes ou parte de uma memória. O que nos faz chegar à outra categoria importante para o 

analista do discurso, a noção de interdiscurso, afinal “as formações discursivas podem ser 

vistas como regionalizações do interdiscurso, configurações específicas dos discursos em suas 

relações.” (ORLANDI, 2012, p. 44). 

É no interior das FD que o interdiscurso movimenta-se, funcionando como um “todo 

complexo com dominante” que traz para dentro desses espaços a presença daquilo que foi dito 

anteriormente, em outro lugar, sendo também denominado de memória discursiva, ou seja:  

 

[...] o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do 

pré-construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de 

palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito 

significa em uma situação discursiva dada. (ORLANDI, 2012, p. 31). 

 

A presença desse já-dito nos permite compreender o modo como o discurso funciona e 

como se relaciona com os sujeitos e a ideologia. Compreender o modo como os sujeitos são 

atravessados pelo interdiscurso é ter acesso a uma filiação de dizeres que atravessam os 

sujeitos fazendo-os se referirem de um modo e não de outro quando significam os EUA. 

Tudo o que já havia sido dito acerca desse país no que tange a sua força política, 

econômica e bélica ao longo da história reaparece trazendo novos efeitos de sentido devido o 
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irromper do acontecimento. E a possível fragilidade dessa nação naquele momento acaba por 

chocar-se com toda uma imagem de poder construída ao longo do tempo. 

De posse disso, fica claro que as palavras não nos pertencem, pelo contrário, “elas 

significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas 

‘nossas palavras’. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle 

sobre o modo como os sentidos se constituem neles” (ORLANDI, 2012, p. 32). 

Ao serem entrevistados, seja um transeunte, político ou bombeiro, eles não são donos 

daquilo que dizem. Pois diante dessas duas noções, tais sujeitos apenas falam de um 

determinado espaço (FD) que os autorizam a dizer e tendo o sentido de seus dizeres afetado 

por outros já-ditos, passando a significar de outras formas, como vimos nas primeiras análises 

que fizemos no Capítulo I e continuaremos a nos deparar nas análises que se seguirão no 

capítulo seguinte. 

 

2.1.4 A FORMA-SUJEITO DO DISCURSO 

 

Compreendidas as noções de FD e interdiscurso e os seus funcionamentos, vemos um 

sujeito assujeitado, “um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma 

liberdade sem limites e uma submissão sem falhas: pode tudo dizer contanto que se submeta à 

língua para sabê-la. Essa é a base do que chamamos assujeitamento.” (ORLANDI, 2012, p. 

50). 

A expressão forma-sujeito foi primeiramente introduzida por L. Althusser, ao afirmar 

que “todo indivíduo humano, isto é, social, só pode ser agente de uma prática se se revestir da 

forma de sujeito. A ‘forma-sujeito’ de fato é a forma de existência histórica de qualquer 

indivíduo, agente das práticas sociais.” (ALTHUSSER apud PÊCHEUX, op. cit., pág. 150).  

Logo, olhando as propriedades discursivas da forma-sujeito temos que “a interpelação 

do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a 

formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito).” 

(PÊCHEUX, 2009, p. 150). 

Voltando-se para o nosso objeto, temos nos primeiros momentos após o ocorrido no dia 

11 de setembro um intenso falatório acerca dele e das mais diversas naturezas oriundo dos 

mais diferentes lugares. São indivíduos que se tornam sujeitos de seu discurso a partir do 

momento em que se identificam com a FD na qual estão inseridos e que passa a dominá-lo. 
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Numa submissão do sujeito que se dá pela língua. E será justamente nesse ponto que os 

nossos gestos analíticos se detém, no discurso dos indivíduos enquanto forma-sujeito. 

 

2.1.5 A NOÇÃO DE “FÓRMULA” 

 

“Guerra ao terror”, “América atacada”, “Terror”, “EUA atacado”, “Dia do terror”, 

“Maior ataque da história”, “A era do terror”. Estas e tantas outras expressões estamparam as 

capas dos principais jornais e revistas de várias partes do mundo. Entre muitas repetições e 

paráfrases as manchetes foram sendo construídas e espalharam-se rapidamente. 

Se nos atentarmos as suas características, logo notaremos que essas expressões podem 

ser consideradas fórmulas, segundo a noção de fórmula proposta por Krieg-Planque (2010). 

Para a autora, ela tem: “um caráter cristalizado; se inscreve numa dimensão discursiva; 

funciona como um referente social; comporta um aspecto polêmico” (p. 61). 

Assim, podemos perceber que as fórmulas é que operam discursivamente junto ao 

trabalho de tentar definir o acontecimento e tais definições foram irrompendo de diversas FD. 

E essas expressões não ficaram estanques nas formações de onde se originaram, pelo 

contrário, foram circulando entre as outras produzindo novas redes de sentido. 

Logo, o modo conciso como estas manchetes foram elaboradas propiciaram a sua 

circulação, contribuindo para que se espalhassem tão rapidamente. “Ora, é a concisão que 

permite à fórmula circular, no sentido material do termo, é ela que permite à sequência ser 

integrada a enunciados que a sustentam, a incluem, a retomam, a reforçam, a reiteram ou a 

recusam.”(p. 71). Daí o seu caráter cristalizador, em que mesmo com o passar dos anos, ainda 

continuam reverberando na memória coletiva e produzindo sentidos. 

Além disso, como falamos acima, elas circularam de uma formação discursiva a outra, 

inscrevendo-se, dessa maneira, numa dimensão discursiva. Logo, conclui-se que “a fórmula 

circula com apoio de certos usos que lhe dão um caráter conflituoso ou problemático, e com o 

apoio de acontecimentos ou de outros discursos que motivam sua utilização [...]” (p. 43). 

Fica claro a partir da apresentação dessas primeiras características que por serem 

cristalizadas, as fórmulas tornam-se mais fáceis de identificar, reconhecer e até mesmo, nas 

palavras de Krieg-Planque (2010), "estigmatizar – positiva ou negativamente – seus 

usuários”. (p. 74). Para citar como exemplo, temos as variadas reações, tanto positivas como 

negativas, às ações de represálias ao ataque propostas pelo então presidente George W. Bush, 

por trás de um discurso que trazia sempre a fórmula “Guerra ao terror”. 



24 
 

Outra palavra que também nos chamou a atenção pela sua recorrência é “terror”. 

Cristalizou-se e circulou pelas formações discursivas. Ganhou novos sentidos, desmembrou-

se em “terrorismo”, “terroristas”, predicou sujeitos “terror ataca” e trouxe à tona dimensões 

históricas, “a era do terror”. Partindo da perspectiva de Krieg-Planque (2010), “o caráter de 

referente social da fórmula traduz seu aspecto dominante, num dado momento e num dado 

espaço sociopolítico.” (p. 90). Ou seja, são as fórmulas, que como signos, evocam 

significados para todos os sujeitos, sendo necessário que esses sujeitos já o conheçam. 

De alcance global, o acontecimento do 11 de setembro, seja na América do Norte, no 

Brasil ou na Europa, propiciou diversos significados oriundos dessas fórmulas que foram 

facilmente identificadas pelos sujeitos, afinal o acontecimento era conhecido por todos. 

 

Para que possamos dizer que a fórmula é um signo conhecido de todos, é preciso 

que a encontremos nos mais variados tipos de discurso. É preciso que os lugares de 

emergência da fórmula se diversifiquem. Se a fórmula é originária de uma formação 

discursiva, deve sair dela. Ela é posta no cadinho comum do universo discursivo 

para entrar em conflito com o sentido que ela tem alhures ou com outros termos. 

(ibidem, p. 96) 

 

 

A quarta propriedade constitutiva da fórmula é o seu caráter polêmico, ao olharmos para 

algumas delas que citamos logo no início veremos que essa característica também as constitui, 

uma em menor e outras em maior grau. Por ser portadora de questões sociopolíticas, as 

fórmulas vão colocar em jogo no seu bojo constitutivo, entre outras coisas, modos de vida e 

decisões de caráter político que influenciam diretamente na vida das pessoas. 

Os ataques de 11 de setembro de 2001 abriu o novo século, da mesma forma que 

também deixou abertos precedentes para que fórmulas como “A era do terror” surgissem, 

como toda “era” traz consigo as suas peculiaridades, os modos de vida e relações das 

sociedades acabam alterando-se. Decisões de cunho sociopolítico necessitam serem tomadas 

diante de uma série de questões que surgem com o passar do tempo e principalmente após 

acontecimentos dessa proporção. 

“É porque constitui um problema, porque põe em jogo a existência das pessoas, porque 

é portadora de um valor de descrição dos fatos políticos e sociais, que a fórmula é objeto de 

polêmica.” (ibidem, p. 100). É a fórmula que em “guerra ao terror” polemiza, mexe com a 

opinião pública, levanta questões acerca das consequências de uma possível guerra e/ou novos 

ataques em solo norte-americano como represália a qualquer ação bélica por parte dos 

estadunidenses. 
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Posto isso, ainda convém destacar o modo como essas fórmulas vão se propagando, 

carregando consigo esse caráter polêmico. No caso do nosso objeto, a mídia teve um papel 

fundamental, as fórmulas estão nas primeiras páginas, o que nos faz refletir acerca “do papel 

das mídias na criação e na circulação das fórmulas [...] cujos efeitos são altamente 

simbólicos”. (ibidem, p. 117). 

A esse respeito vejamos o que nos diz Krieg-Planque (2010): 

 

De fato, há fundamento objetivo em considerar as mídias como agentes de 

circulação das fórmulas. Para nós, essa ideia é mesmo definidora da fórmula, uma 

vez que as mídias estão entre os principais atores aptos a garantir a difusão da 

sequência em vastas áreas do espaço. (p. 118) 

 

 

Ao longo desse trabalho, veremos mais sobre essas fórmulas, faremos análises mais 

profundas sobre algumas delas, trataremos também da maneira como elas passam a funcionar 

como slogans (REBOUL, 1975), a rede de sentidos que vai sendo construída e o modo como 

isso chega até os sujeitos. 

 

2.2 GESTOS DE CONSTRUÇÃO DO CORPUS 

 

Neste ponto, abordaremos detalhadamente a forma como fomos construindo o nosso 

corpus, composto por jornais do dia seguinte ao 11 de setembro e revistas que saíram no 

decorrer da semana, formando, dessa forma, o que chamamos de “arquivo-matriz”. Além 

disso, trataremos também do processo de de-superficialização e as suas especificidades. 

 

2.2.1 CORTE EMPÍRICO - JORNAIS E REVISTAS SELECIONADOS: 

JUSTIFICATIVAS E TABELAS DE AMOSTRAGEM 

 

Como vimos, o acontecimento do 11 de setembro mexeu com as estruturas que 

sustentavam as relações político-sociais, propiciando o surgimento de uma nova produção 

discursiva capaz de re-significar os sujeitos e promover diálogos entre os enunciados 

produzidos. Essa enormidade de discursos que irromperam, atravessando os medias e tendo 

um alcance significativo na sociedade, requereu de nós a montagem de um arquivo, o qual 

fomos aplicando gestos de leitura atentos as suas especificidades para, enfim, iniciarmos o 

processo analítico. 



26 
 

Como nos diz Pêcheux (2010), esse arquivo é “entendido no sentindo amplo de ‘campo 

de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão’”. (p. 51). Assim, o primeiro 

passo rumo à construção do corpus teve início na catalogação dos jornais e revistas que 

trataram do fato, formando o que denominamos de “arquivo-matriz”
5
 cujas idas e vindas a ele 

seriam constantes ao longo do trabalho. Nele, constam capas dos principais jornais de todos 

os continentes, veiculados no dia 12 de setembro de 2001. 

Constituído esse “arquivo-matriz”, fez-se necessário reduzi-lo para que pudéssemos 

operar nossas análises de maneira mais qualitativa. Logo, o critério regionalização foi 

aplicado. Ou seja, optamos por montar um segundo arquivo formado apenas por jornais norte-

americanos, escolha que se justifica pelo fato deles estarem no centro do acontecimento, e, 

além disso, terem as suas agências de notícias como as principais fontes de informações para 

a imprensa de vários países. 

Ao lado dele outro grupo de jornais composto pela grande imprensa brasileira aparece 

fechando esse segundo arquivo. Constituído por nomes como: Folha de São Paulo, O Globo, 

Zero Hora, Jornal do Brasil etc., sendo sobre esse grupo - mais especificamente os dois 

primeiros jornais - que nos debruçaremos dando início aos gestos analíticos focados nos 

enunciados veiculados nas primeiras páginas. 

Como mencionamos, diante desses arquivos textuais, fomos operando gestos de leitura, 

cujas leituras literais (“enquanto apreensão do documento”) foram sendo feitas para em 

seguidas atrelá-las as leituras interpretativas – “que já é uma escritura”.  Portanto, “é esta 

relação entre língua como sistema sintático intrinsecamente passível de jogo, e a 

discursividade como inscrição de efeitos linguísticos materiais na história, que constitui o nó 

central de um trabalho de leitura do arquivo.” (PÊCHEUX, 2010, p. 58). 

Em tempo, torna-se importante salientar que a opção por não analisar os enunciados da 

imprensa norte-americana, deve-se a questões que envolvem tradução e consequentemente as 

especificidades do idioma, exigindo de nós outras habilidades que nesse momento não cabe 

ao trabalho que propomos. Abaixo, trazemos a tabela de amostragem do grupo formado por 

jornais brasileiros e de onde retiramos dois para análise: 

 

 

 

 

                                                           
5
 Esse “arquivo-matriz” pode ser encontrado na página do grupo de pesquisa Linguagem, Enunciação e Discurso 

para o ensino de Língua Portuguesa – LED (www.led-ufs.net).   

http://www.led-ufs.net/
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Quadro 4 – Amostragem dos jornais brasileiros selecionados 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quanto às revistas, elas não fizeram parte do “arquivo-matriz” por questões de formato 

e periodicidade. Contudo, consideramos os semanários de grande relevância justamente por 

conta dessas diferenças. O seu estilo mais elaborado nos levou a destinar uma seção de análise 

só para eles. 

Desse modo, centramo-nos apenas nas edições brasileiras de maior notoriedade entre o 

público: a Época, VEJA e ISTOÉ. Como a revista Época e a ISTOÉ trazem capas com 

enunciados semelhantes, optamos por analisar as capas apenas da VEJA e da Época, sendo a 

primeira uma publicação oriunda do Estado de São Paulo e a segunda do Rio de Janeiro, do 

mesmo modo que os jornais selecionados. Abaixo, a tabela de amostragem referente às 

revistas: 

 

Quadro 5 – Amostragem das revistas brasileiras selecionadas 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Portanto, mediante ao que foi exposto anteriormente, dois grupos passam a formar o 

nosso corpus empírico: GRUPO 1 (Jornais) e GRUPO 2 (Revistas) e será sobre cada um 

que os integram que nos dedicaremos a analisar. 

 

 

JORNAL UF DATA MANCHETES 

FOLHA DE SÃO PAULO SP 12/09/2001 “EUA sofrem maior ataque da história” 

O ESTADO DE SÃO PAULO SP 12/09/2001 “Terrorismo declara guerra aos EUA” 

JORNAL DA TARDE SP 12/09/2001 “Terror” 

O GLOBO RJ 12/09/2001 “Terror suicida para o mundo – Bush fala em milhares de mortos” 

JORNAL DO BRASIL RJ 12/09/2001 “A era do terror” 

JORNAL DO COMÉRCIO RS 12/09/2001 “Estados Unidos sofre maior ação terrorista” 

ZERO HORA RS 12/09/2001 “O terror ataca” 

DIÁRIO DE PERNAMBUCO PE 12/09/2001 “Terror atinge coração dos EUA” 

REVISTA EDITORA UF DATA MANCHETES 

ÉPOCA GLOBO RJ 12/09/2001 O HORROR – Nova York, 11 De Setembro de 2001 

ISTOÉ TRÊS SP 15/09/2001 11 DE SETEMBRO DE 2001 – O HORROR 

VEJA ABRIL SP 19/09/2001 O IMPÉRIO VULNERÁVEL 
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Quadro 6 – Agrupamentos para análise 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

2.2.2 CORTE DISCURSIVO – O PROCESSO DE DE-SUPERFICIALIZAÇÃO E AS 

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO MIDIÁTICAS 

 

Com essa distribuição ilustrada acima, tornou-se possível operar daqui para frente de 

um modo mais qualitativo entre os dados, e, consequentemente, avançar para o próximo 

passo: dar início a “uma passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a superfície 

linguística (o material de linguagem bruto coletado, tal como existe) e o objeto discursivo 

[...].” (ORLANDI, 2012, p. 65). Delineando-se, dessa forma, um processo de de-

superficialização. 

Esse nosso primeiro gesto analítico valeu-se da compreensão do “o como se diz, quem 

diz, em que circunstâncias.” (ibidem). Mantendo-se atento ao modo como se mostram 

sintaticamente, como também, enquanto processo de enunciação. E nesse gesto inicial de 

análise foi inevitável não notar as relações entre os enunciados como veremos na seção “As 

diferentes discursividades”, fazendo-nos retomar a noção pêchetiana de esquecimento nº 2, 

pela “qual todo sujeito-falante ‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o domina, 

isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se encontram em relação de 

paráfrase.” (PÊCHEUX, 2009, p. 161). Dando a impressão de que o dito só poderia ser dito se 

fosse daquela forma. 

Para Orlandi (2012), 

 

Com esse primeiro movimento de análise, trabalhamos no sentido de desfazer os 

efeitos dessa ilusão: construímos, a partir do material bruto, um objeto discursivo em 

que analisamos o que é dito nesse discurso e o que é dito em outro, em outras 

condições, afetados por diferentes memórias discursivas. (p. 65). 

 

 

GRUPO 1 (JORNAIS) GRUPO 2 (REVISTAS) 

FOLHA DE SÃO PAULO (FSP) ÉPOCA 

O GLOBO VEJA 
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Esse “como se diz” faz com que nos atentemos as condições de produção midiáticas, 

discutidas por Courtine (2003)
6
. O autor ao tratar do descrédito pelo qual os enunciados 

políticos da década de 70 passam a sofrer devido a sua forma longa e de caráter monológico, 

mostra-nos o quanto passa a ganhar força “uma outra política da fala: aquela das formas 

breves, das fórmulas, das pequenas frases.” (p.22) Logo, ao olharmos as manchetes que foram 

veiculadas no dia seguinte ao acontecimento do 11 de setembro, é possível perceber o quão 

concisas elas são. 

 

O reinado das formas breves é, assim, o primeiro elemento dessas recentes 

transformações da fala pública. É possível ver nelas os efeitos, no campo do 

discurso, de uma racionalização do espaço político, totalmente causada pelo uso de 

técnicas de comunicação de massa. Na lógica televisiva, quer seja aquela do spot 

publicitário, da informação ou do debate, as mensagens simples e curtas são 

preferidas em relação às longas e complexas. (COURTINE, 2003, p. 23). 

 

 

Ao nos depararmos com as mais diversas fórmulas que primaram pela objetividade, fica 

claro o quanto os sujeitos são tomados pelo acontecimento, pelo “novo”, em que a “brevidade 

e a simplicidade” passariam a representar esse efeito de instantaneidade, mesmo os jornais 

indo às ruas no dia seguinte. Não havia espaço nessas capas para formulações longas, os 

detalhes tinham o seu lugar específico na área escritural do corpo do jornal, mas ali, naquele 

espaço que primeiro mantém contato com o leitor era preciso despertar a curiosidade do 

público através de enunciados reduzidos. 

Courtine questiona “qual o sentido geral dessa evolução? Os discursos, como vimos, 

foram gradualmente abreviados [...]” (p. 27). E na última seção desta dissertação olharemos 

mais de perto esses enunciados marcados pela brevidade para podermos compreender o 

funcionamento dessas condições de produção da maquinaria midiática e os múltiplos sentidos 

que emergiram daí. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 O texto a que nos referimos é intitulado “Os deslizamentos do espetáculo político” presente na obra “Discurso 

e Mídia: a cultura do espetáculo” organizada por Maria do Rosário Gregolin. O original data de 1990 e tem 

como título “Les glissements du spectale politique” presenta na Esprit, Paris, n.164, traduzido por Roberto 

Leiser Baronas e Fábio César Montanheiro. 



30 
 

CAPÍTULO III 

“VAI SER A MANCHETE DO DIA” – A PRIMEIRA PÁGINA E O SEU IMPACTO 

NO LEITOR 

 

 

 

- Quero que você ligue a TV, porque vai ser a manchete do dia – disse 

ele. E desligaram. 

- Você não vai acreditar no que estou vendo – falou Brad Vadas de 

uma mesa próxima. – Acabei de ver um cara arrancar a camisa que 

estava pegando fogo e saltar. 

 

(Diálogo entre funcionários da Keef, Bruyette & 

Woods, uma das empresas que ficavam no 

complexo de torres do World Trade Center) 

 

 

 

No dia seguinte ao fato, a imprensa escrita colocou nas ruas jornais completamente 

dedicados a relatar o que havia ocorrido. Com primeiras páginas repletas de imagens e títulos 

objetivos, havia uma ânsia de reconstituir detalhadamente cada momento, cônscios de que a 

primeira página é a “[...] expressão imagética que primeiro impacta o leitor.” (FERREIRA 

JUNIOR, 2003, p. 15). 

Se por um lado a imprensa escrita não possuía a instantaneidade da imprensa televisiva, 

por outro, tiveram um tempo razoável para poder coletar e organizar as informações, sendo a 

primeira página o elemento fundamental para angariar um número maior de leitores. E no 

Brasil não foi diferente. 

Ferreira Junior (2003), ao tratar da revolução visual pela qual passaram as primeiras 

páginas de alguns jornais brasileiros, fala-nos em um tipo de capa denominado capa-cartaz ou 

capa-pôster, “nas quais aparece uma clara interface daquilo que se entende como uma 

primeira página de jornal e o estilo consagrado do cartaz, mais especificamente o cartaz 

publicitário [...].” (p. 76). Esse tipo de capa foi bastante frequente na veiculação do 11 de 

setembro, tanto em jornais estrangeiros, como também brasileiros.  

Abaixo, veremos alguns exemplos desses tipos de capas em diferentes línguas. É 

possível perceber que a imagem central assemelha-se em todas elas, diferindo-se pela 

aproximação e/ou ângulo. O que demonstra o quanto estamos inseridos numa sociedade cada 
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vez mais tomada pelo televisivo, pelo imagético. A sua preponderância nessas e em outras 

capas mostram o quanto estamos tomados pela espetacularização dos acontecimentos. 

 

Fig. 1 – Exemplos de capas-cartaz ou capa-pôster 

 

Fontes: Jornais The Examiner, Rocky Mountain News, Daily News, 

Jornal da Tarde e Zero Hora 

 

O seu estilo que lembra a esfera publicitária não se restringe apenas ao formato, pois ao 

olharmos a estrutura das manchetes veremos semelhanças com slogans quanto a sua fórmula, 

ou seja, elas possuem “uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, polêmica e 

frequentemente anônima, destinada a fazer agir as massas tanto pelo seu estilo quanto pelo 

elemento de autojustificação, passional ou racional que ela comporta.” (REBOUL, 1975, p. 

39). 

“Bastards!”, “Our nation saw evil”, “It’s war”, “Terror”, “O terror ataca”, possuem a 

concisão e a característica marcante que faz com que eles possam ser lembrados e atinjam os 

sentimentos dos indivíduos, proporcionando as mais variadas reações, desde a comoção até a 

indignação pelo ocorrido. Além disso, tais enunciados mostram uma imprensa funcionando 

como uma espécie de polo de respostas (PÊCHEUX, 1997) para as inquietações, incertezas e 

indeterminações do dia anterior.  

Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito à repetição e/ou alusões feitas pelos 

jornais estrangeiros e brasileiros, em suas manchetes, do que fora dito pela imprensa norte-

americana. Levando-nos a pensar nas consequências desse posicionamento. Afinal,  

 

Originalmente, estes textos de alguma forma estão voltados para uma sociedade 

específica. Não que não possam ser lidos por outra. Mas não é a mesma coisa. Há 
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necessidade de ligações, conexões, exemplificações, relações, enfim, 

contextualizações, que um texto traduzido quase sempre não tem. (CAPOZZOLI, 

2004, p.7). 

 

Sendo assim, a circulação de sentidos oriunda das especificidades presentes nesses 

jornais permite-nos pressupor a constituição de um sujeito pautada numa intensa relação com 

o outro e por aquilo que por ele é enunciado. Pois “o dizer não é propriedade particular. As 

palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro 

lugar também significa nas ‘nossas’ palavras.” (ORLANDI, 2012, p. 32). 

Aspecto de igual importância dentro do âmbito das condições de produção desses 

enunciados, diz respeito à temporalidade das publicações acerca do fato. O que nos fez 

considerar o fator tempo como uma variável capaz de mexer com a rede de sentidos que esses 

dizeres colocaram em circulação. 

Enquanto a imprensa televisiva primou pela instantaneidade e a imprensa escrita valeu-

se de um breve tempo para reunir fatos até então incertos, os semanários valeram-se do tempo 

como seu aliado, conseguindo, assim, coletar informações de diversas fontes e fazer 

ponderações acerca delas. 

E tal como os jornais impressos, a capa da revista também se configura como elemento 

decisivo, afinal, “uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e os 

convença a levá-la para casa.” (SCALZO, 2004, p. 62). E no caso de um acontecimento de 

tamanha repercussão, uma boa capa torna-se critério fundamental no momento da compra. 

Portanto, a capa da revista “precisa ser o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de 

vitrine para o deleite e a sedução do leitor.” (ibidem). 

 

3.1 CRITÉRIOS ANALÍTICOS PARA TRATAMENTO DO CORPUS 

 

Após a realização de todo esse processo descrito acima, aproximamo-nos do momento 

em que iniciaremos, enfim, análises mais aprofundadas do nosso objeto, mas antes, é preciso 

compreender como se dá o trabalho analítico. Sobre isso, vejamos Orlandi (2012), 

 

Inicia-se o trabalho de análise pela configuração do corpus, delineando-se seus 

limites, fazendo recortes, na medida mesma em que se vai incidindo um primeiro 

trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções, pois a análise do discurso tem 

um procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus 

e análise. Esse procedimento dá-se ao longo de todo trabalho. (pp. 66-67). 
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Consideramos o percurso detalhado pela autora, pois a proporção do acontecimento 

exigiu de nós um delineamento e uma imposição de limites para que pudéssemos transitar de 

maneira adequada pelos objetos a serem analisados. 

Assim, cientes das características discutidas e apresentadas até o momento, é que 

estabelecemos dois critérios que irão nortear as análises do nosso corpus. O primeiro diz 

respeito a uma leitura preliminar do nosso objeto, ou seja, trataremos a primeira página/capa 

como um território, uma área escritural em que texto e imagem convergem, criando as suas 

especificidades, cuja descrição é necessária para que a partir delas possamos compreender o 

todo.  

No acontecimento do 11 de setembro ficou evidente a forte presença do discurso 

televisivo que foi permeando as capas de jornais. A ênfase dada ao imagético mostra o quanto 

a sociedade atualmente é tomada pelo não-verbal, logo, no dia seguinte testemunhamos o 

quanto o acontecimento atravessou a maquinaria midiática levando-a a abrir espaço para a 

espetacularização do fato que cada vez mais atraía a atenção das pessoas ávidas por notícias e 

novas imagens da destruição do dia anterior. 

Portanto, nesse ponto, falaremos do modo como às informações verbais e não verbais 

estão organizadas e como produzem sentidos. Vale ressaltar, que não é objetivo deste 

trabalho, no que tange as imagens, fazer análises aprofundadas. O nosso interesse é apenas no 

modo em que atreladas ao verbal contribuem para atrair o leitor. Para isso, uma breve 

descrição já será suficiente. A estrutura e o aspecto gráfico dos títulos também farão parte 

dessa primeira leitura. 

Com esses resultados preliminares em mãos, passaremos para uma leitura aprofundada, 

em que os fatos de linguagem serão analisados a luz das categorias do conhecimento já 

apresentadas e de outras que possam surgir unindo-se a elas, visando obter um resultado final 

que nos permita compreender o modo como os sujeitos e os sentidos são constituídos nesse 

território, a saber: as primeiras páginas/capas. 

Posto isso, chegamos aos seguintes critérios analíticos para tratamento do corpus: 

 

a) Leitura preliminar da primeira página/capa com ênfase nos modos como se 

organizam o verbo-visual destacando suas especificidades; 

b) Seleção e análise dos fatos de linguagem a partir das categorias discursivas. 
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3.2 O ACONTECIMENTO ROMPE A ESTRUTURA 

 

3.2.1 O MAIOR ATAQUE DA HISTÓRIA... 

 

Fig. 2 – Primeira página do 

jornal FSP do dia 12/09/2001 

 

 

a) Leitura preliminar da primeira página: quando o verbo e o visual se encontram 

 

Percebe-se na primeira página do jornal FSP (fig. 2) um ordenamento e consequente 

equilíbrio no que tange a distribuição dos elementos gráfico-visuais ali presentes. As duas 

imagens que a compõem retratam momentos distintos do acontecimento exercendo de 

maneira eficiente a sua função: expor a proporção do ocorrido para os leitores. 

A imagem de maior destaque, tomando quase toda a área central da página, foi uma das 

que mais circularam na imprensa mundial. Ela “retrata o momento da explosão do segundo 

avião contra umas das torres gêmeas. A nuvem de fumaça que sai da torre da direita, no 

sentido da direita para a esquerda, implicitamente informa que já houve um primeiro ataque, o 

que é confirmado pela legenda [...]” (MOREIRA, 2004, p. 110). 

É relevante destacar neste ponto a relação entre o verbal e o visual, destacando a 

preponderância da imagem em relação ao verbal, algo marcadamente da sociedade 

contemporânea, em que cada vez mais há uma necessidade do imagético. Courtine (2003) diz 

que a imagem é indissociável do discurso e que ela “vem para qualificar ou desqualificar os 

conteúdos, medir seu impacto, soldar seus efeitos” (p. 24). Na primeira página da FSP ambas 

as linguagens convergem com o objetivo de mostrar para o leitor detalhes do acontecimento. 
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Ao direcionarmos o nosso olhar um pouco mais abaixo, próximo ao rodapé da página, 

outra foto, em tamanho menor mostra o pós-ataque; “[...] registrada, originalmente em preto e 

branco, retrata pedestres que foram atingidos pela nuvem de poeira que se formou após as 

torres desabarem. O preto e branco da foto dramatizam ainda mais a situação dos pedestres.” 

(ibidem, pp. 110-111). A legenda nos diz: “Pedestres cobertos de fuligem deixam a área em 

que desabou o World Trade Center.” 

Quanto aos textos, alguns merecem destaque. O primeiro - e que será nosso objeto de 

análise no próximo critério analítico – é a manchete, que em sua posição habitual (a parte 

superior), nos informa do que tratava a narrativa imagética ali exposta. A confecção desse 

elemento fundamental não é feita de maneira aleatória. Pelo contrário, existem algumas regras 

a serem seguidas e que consequentemente farão com que a manchete obtenha o resultado 

desejado, “principalmente porque, antes de ser lido, o jornal é olhado.” (DOUGLAS, 1966, p. 

110). 

A opção por um corpo
7
 maior demonstra que a notícia é de grande relevância, além de 

proporcionar juntamente com o tipo de letra escolhido, a legibilidade da manchete. Afinal, é 

preciso que ela seja compreensível também para àqueles que fazem uma leitura rápida no 

momento da escolha de qual jornal irá comprar. 

 Ainda sobre os aspectos gráficos do título, destacamos o uso da caixa alta, o que 

podemos considerar uma exceção nessa edição, visto que, “há muito tempo que os jornais 

puseram de lado os títulos compostos inteiramente em maiúsculas.” (ibidem, p. 130). Nesse 

caso especificamente, a reutilização de tal formato foi própria do acontecimento, surgiu 

possivelmente para enfatizá-lo, principalmente por ter sido a principal notícia na imprensa 

mundial. 

Por sua vez, a cor predominante foi o preto, que “confere o sentido de luto e tristeza 

pelo acontecimento.” (MOREIRA, 2004, p. 111). Mais do que isto, “a tinta preta, sobretudo 

nos títulos principais, forma naturalmente focos de atenção insuperáveis.” (DOUGLAS, 1966, 

p. 134).  

Quanto a sua estrutura, destacamos o uso de duas linhas na construção do título, a esse 

respeito Douglas (1966) nos diz: “tem muito valor o título que traz, na primeira linha, pelo 

menos um dos elementos que tornem possível a identificação instantânea da principal 

personagem da notícia.” (p. 50). Como se pode ver: “EUA SOFREM MAIOR”, visto na 

                                                           
7
 “Corpo em tipografia é a medida da base do tipo, no sentido vertical da letra. A unidade usada para essa medida 

é o ponto tipográfico, que corresponde a 0,37668 milímetros ou 0,01483 polegadas, no sistema Didot, usado no 

Brasil.” (DOUGLAS,1966, p. 110). 
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primeira linha, já nos informa claramente quem protagonizou e por qual motivo, a notícia. 

Logo, a dimensão, o tamanho também é parte da construção discursiva do acontecimento. 

Outro ponto também salientado por Douglas (1966) é o uso do verbo e no caso da 

manchete que analisamos encontra-se na primeira linha. Para o autor, ele “é o elemento de 

que dispõe o redator para atingir o objetivo. Pela sua escolha o redator dá ao título maior ou 

menor ênfase [...].” (p. 47). Logo, o verbo “sofrer” referindo-se aos EUA causa o impacto 

necessário para atrair o leitor, pois foge do comum, do habitual.  

Esse “sofrer” presente no título é a notícia, ou seja, o “news”, “o novo”, pois o que seria 

capaz de fazer “sofrer” uma nação considerada um ícone de poder e riqueza? Assim, o 

“sofrer” é próprio do acontecimento. Enquanto que a predicação “maior” dá o estatuto de 

histórico ao 11/9 norte-americano, ou seja, há presente aí uma discursividade que aponta para 

dimensão histórica do acontecimento. 

Acima da manchete, um retângulo vermelho (fig. 3) onde se encontra inscrito: 

“GUERRA NA AMÉRICA” destaca-se. Qual o seu significado ali em termos estruturais do 

jornal? Em termos jornalísticos, é o tema que recobre a edição. Mas na perspectiva discursiva, 

os sentidos (do qual o jornalístico também faz parte) é o da grande novidade, do elemento 

novo que faz circular sentidos a partir da forma como é nomeado. 

 

                                                 Fig. 3 – Guerra na América 

       

 

Outro elemento que também destacamos é o pequeno box (fig. 4), intitulado “Aviso”. 

Onde se lê: “A Folha circula hoje com outra organização de seus cadernos e seções em razão 

da cobertura especial sobre o ataque terrorista aos Estados Unidos”. 

 

                                                Fig. 4 – Box na primeira página 

                                         

Evidencia-se aí, um rompimento com a estrutura padrão do jornal, testemunhado através 

disto um dos efeitos já provocados pelo acontecimento: a desestabilização de uma 
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organização pré-estabelecida para a formulação de uma nova. “GUERRA NA AMÉRICA” 

passará a ser o marcador que indicará ao leitor que o assunto a ser tratado será “o ataque 

terrorista aos Estados Unidos.” Uma nova seção que passa a se integrar as outras já existentes, 

como: “Dinheiro”, “Cotidiano”, “Esporte”, “Mundo” etc. 

Tais seções funcionam como mecanismos que orientam a leitura, permitindo ao leitor 

transitar por toda área escritural composta pelo jornal, distribuídas dentro do que é chamado 

de índice. Acerca disso, Guimarães (2002) diz: 

 

O índice não é uma mera indicação de onde algo está. É uma indicação que passa 

pelo sentido que o acontecimento construiu. Deste modo, o índice é uma instrução 

de como interpretar um modo de chegar à matéria, como a própria construção de 

algo como notícia, que para ser notícia é constituído por uma temporalidade 

específica. (p. 14) 

 

Por fim, à direita, acima do bloco textual que trata da notícia principal do jornal, temos 

em forma de tópicos, uma espécie de extensão do título principal, adicionando-lhe mais 

informações. O que Douglas (1966) chama de “olho” (figura 5), sendo utilizado “para dar 

ideia do assunto de que trata o título, do local onde ocorreu, ou da pessoa a quem se refere o 

acontecimento relatado na notícia ou simplesmente para dar ao redator oportunidade de 

empregar mais algumas palavras.” (p. 145). 

 

Fig. 5 – “Olho” - FSP 

 

 

b) Processo de análise do funcionamento discursivo: os fatos de linguagem 

 

“EUA sofrem o maior ataque da história”, com este enunciado compondo a sua 

manchete, a FSP coloca em circulação a sua edição do dia 12 de setembro de 2001. Um dia 

após o fato ocorrido, o torpor e a indeterminação dos momentos iniciais iam dando lugar a 

busca incessante por respostas que por mais que fossem surgindo pareciam não esgotar as 

inquietações oriundas daquele acontecimento. 
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Os olhares da população norte-americana e de várias outras nações permaneciam 

voltados para os meios de comunicação na expectativa de novos pronunciamentos das 

autoridades, entrevistas, análises, enfim, qualquer nova informação. 

Nesse contexto, temos na primeira página da FSP um enunciado que aponta para a 

dimensão do fato, atraindo o leitor a partir da proporcionalidade do acontecimento. Ao utilizar 

a construção “maior ataque da história”, vai tornando-se evidente o quanto a instância 

midiática vai sendo tomada por discursos outros, por uma memória discursiva que atravessa a 

sua produção enunciativa fazendo-a estabelecer um efeito comparativo através da 

rememoração de fatos similares outrora ocorridos, colocando-os numa escala cujo número de 

mortos é uma das principais variáveis para diferenciar o grau de importância do 

acontecimento. 

Contudo, não é somente esse o fator responsável pela sobreposição de um fato em 

relação a outro. Há presente aí, todo “um sistema de ideias, de representações, que domina o 

espírito de um homem ou grupo social.” (ALTHUSSER, 1985, p. 80). Mais adiante 

continuaremos a ver em detalhes o funcionamento desses enunciados capazes de produzir 

efeitos de sentidos que fizeram com que o acontecimento ocorrido em solo norte-americano 

ganhasse o estatuto de grandiosidade. 

Logo, através de fórmulas como “maior ataque x”, “maior ação x” que circularam 

rapidamente e consequentemente cristalizaram-se em meio a produção discursiva da 

maquinaria midiática, o acontecimento do 11 de setembro passou a carregar consigo um 

estatuto de notoriedade e grandiosidade reiterado por tantas outras fórmulas que também o 

predicaram. 

Os efeitos de sentidos produzidos pelo enunciado trazido pela FSP mostram marcas do 

modo como os sentidos acerca dos EUA significam no imaginário dos sujeitos, um símbolo 

de poder. Face a isso, “o real é, sobredeterminado pelo imaginário; nele, os sujeitos vivem 

relações e representações reguladas por sistemas que controlam e vigiam a aparição dos 

sentidos.” (ibidem, pp. 98-99).  

Assim, a forma como o sujeito enxerga o outro e o que diz sobre ele, originam-se nas 

representações alimentadas por um processo de assujeitamento ideológico. Como nos diz 

Orlandi (2012), “a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a constituição dos 

sujeitos e dos sentidos. O indivíduo é interpelado pela ideologia para que se produza o dizer.” 

(p. 46). 
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Ao enunciar - “EUA sofrem maior ataque da história” – o sujeito é tomado por uma 

memória que torna preponderantes diferentes aspectos que contribuíram para que os EUA 

signifiquem de tal maneira no imaginário dos sujeitos. Neste ponto, em que citamos a 

memória, convém ressaltar que ela “deve ser entendida aqui, não no sentido diretamente 

psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da 

memória social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador.” (PÊCHEUX, 

2010, p. 50). 

É a partir desse efeito de memória que se percebe uma historicidade que atravessa a 

produção discursiva desse sujeito que formula seu enunciado naquilo que Pêcheux (2012) 

chama de “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória.” (p. 17). Dito de outro 

modo: “este ponto de encontro é onde o enunciado, proveniente na estrutura interdiscursiva 

pelo viés da repetição, é inscrito na estrutura do discurso do sujeito, no intradiscurso.” 

(INDURSKY, 2003, p. 103). 

Ressaltamos que esse sujeito não fala aleatoriamente tampouco da forma que quer, ele 

está inserido em uma determinada FD, que como vimos, o domina e determina o que se pode 

ou não ser dito. Logo, tudo aquilo que o sujeito diz, só passa a ter sentido dentro de uma FD, 

da mesma maneira que esse dizer poderá sofrer variações dependendo da FD de onde ele 

esteja falando. 

Portanto,  

[...] as palavras, expressões, proposições etc., recebem seu sentido da formação 

discursiva na qual são produzidas [...] diremos que os indivíduos são ‘interpelados’ 

em sujeitos-falantes (em sujeitos do seu discurso) pelas formações discursivas que 

representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes. 

(PÊCHEUX, 2009, p. 147). 

 

 

Falar do lugar de jornalista é assumir uma posição dentro de uma FD e agir segundo um 

complexo de formações ideológicas que permitem saber qual o seu papel e função na 

sociedade. Diante disso, o sujeito-jornalista sabe que precisa levar ao leitor todas as 

informações necessárias para que se possa compreender e enxergar o acontecimento sob 

várias perspectivas. 

Contudo, por não ter consciência de que enuncia de dentro desses espaços que o 

dominam, o sujeito produz e opera os seus enunciados envolto de uma “ingenuidade” que o 

faz acreditar que os discursos por ele produzidos são seus, quando apenas retoma já-ditos que 

circularam em outros momentos. Sendo tomado pelo o que Pêcheux (2009) chama de 

esquecimento nº 1, que é da ordem da inconsciente, cujo sujeito crê ser a origem daquilo que 

diz. 
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Como veremos mais adiante ao analisarmos as diferentes discursividades que 

irromperam a partir do acontecimento 11/9, vamos perceber que ao enunciar “Estados Unidos 

sofre maior ação da história” ou “Alerta mundial por el más grave atentado de la historia”, os 

sujeitos são tomados pelos já-ditos, pela memória que atravessa o discurso e que confere ao 

fato essa predicação que indica uma grandiosidade conforme já discutimos anteriormente. E 

os sujeitos tomados por esse esquecimento nº 1 acredita ser ele a origem de tal dizer. 

Assim, ao afirmar que o fato ocorrido nos EUA foi o maior da história, o sujeito apenas 

reescreve o que já foi dito em um outro lugar, em outro momento através de sequências 

discursivas diferentes. Agir desse modo, definindo o grau de relevância de um acontecimento 

em detrimento de outros, faz com que o sujeito demarque um novo lugar na história que não 

se apaga, justamente por conta da multiplicidade de dizeres acerca dele.  

 

* 

 

Não se parou de falar do acontecimento mesmo depois de 13 anos
8
. O assunto não se 

esgotou e a cada mês de setembro eles são rememorados, tornam a ganhar destaque nos meios 

de comunicação. Ou seja, apossou-se de um lugar, no qual tudo o que um dia ali existiu foi 

apagado, constituindo, assim, efeitos do “september eleven”. 

Retornamos, pois à questão do silenciamento, o dizer “x” para não dizer “y”, “por aí se 

apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo 

de uma ‘outra’ formação discursiva, uma ‘outra’ região de sentidos” (ORLANDI, 2007a, p. 

74). Esse acontecimento que se apossa de um lugar silencia qualquer outro antes e depois 

dele. Não há espaços para dizeres que remetam a antigos e/ou novos fatos históricos que 

ocorreram ou venham a ocorrer nesse dia. Os sentidos que irrompem dessa data apontam 

sempre para o mesmo e para exemplificar, abaixo, alguns fatos ocorridos na mesma data do 

acontecimento norte-americano: 

 

a) 11/9/1944 – 11 mil civis foram mortos e 66 mil ficaram desabrigados em uma 

das primeiras ações das tropas aliadas contra a Alemanha nazista, durante a 

Segunda Guerra Mundial. O ataque ocorreu entre os dias 11 e 12 de setembro. 

 

                                                           
8
 A datação equivale ao ano em que este trabalho foi concluído, 2014. 
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b) 11/9/1973 – Golpe Militar no Chile encabeçado pelo general Augusto 

Pinochet, culminando na morte do então presidente Salvador Alende. 

 

c) 11/9/1985 – Em Portugal, 120 pessoas morreram devido a um choque frontal 

de trens. Considerado o maior acidente ferroviário de que há memória em 

Portugal. 

 

Se para alguns o 11 de setembro alcança um patamar de acontecimento que superou 

qualquer outro na história contemporânea, outros ainda questionam essa sua relevância, 

afirmando que “o maior ataque da história” pode ter provocado mudanças bruscas no quadro 

geopolítico internacional, entretanto: 

 

Nada comparável às provocadas por eventos realmente basilares, como a queda do 

Muro de Berlim (como símbolo do fim do regime soviético e de seus aliados da 

Cortina de Ferro), a Segunda Guerra Mundial (inclusive a explosão das bombas de 

Hiroshima e Nagasaki e o Holocausto) ou a Primeira Guerra Mundial – estes sim de 

implicações de primeiro porte para o mundo e para a Humanidade e, perto dos quais, 

o 11 de setembro se torna pequeno. (SILVA, 2011, p. 1). 

 

Portanto, vamos percebendo o quanto o “september eleven” foi sendo construído como 

um discurso histórico através de predicações como “maior x” que proporciona o efeito 

comparativo do qual já falamos e mais além, formulações como “o acontecimento que abriu o 

século” também reiteram esse estatuto histórico que o 11 de setembro passou a ter. 
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3.2.2 ...QUE PAROU O MUNDO 

 

Fig. 6 – Primeira página do jornal O 

Globo do dia 12/09/2001 

 

 

a) Leitura preliminar da primeira página: quando o verbo e o visual se encontram 

 

Um filme é feito de milhares de fotografias chamadas de fotogramas. Em cada uma 

delas, imagens ou objetos mantêm-se em posições diferentes das que estavam no instante 

anterior. Para cada segundo de imagem, temos 24 fotogramas projetados em uma tela, 

produzindo, dessa forma, a impressão de que estão em movimento
9
. Aspecto semelhante nos 

provoca a PP do jornal O Globo (fig. 6), composta por uma espécie de plano-sequência, como 

se nosso olhar assumisse a função de uma câmera deslocando-se por todo espaço cênico. 

A primeira imagem (da esquerda para direita) é similar a que estampou a primeira 

página da FSP e sua legenda ratifica a informação de que se trata do choque provocado pelo 

segundo avião. Já a segunda nos mostra um homem que “salta para a morte”. Na sequência, 

“o desespero dos populares enquanto as torres vão ao chão”, tendo ao fundo uma cortina de 

fumaça que avançava sobre a cidade. 

Duas imagens menores fecham essa narrativa aos moldes das produções 

cinematográficas hollywoodianas. A primeira traz o “cenário de guerra após a explosão”, e a 

outra, o ataque ocorrido no Pentágono deixando-o parcialmente destruído. Por fim, próximo 

ao rodapé da página, sobreposta parcialmente pelos textos e fotos citados acima, um Grande 

                                                           
9
 Ver “O cinema e a produção” de Chris Rodrigues (2007). 
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Plano Geral
10

, que nos mostra a ilha de Manhattan sob um céu negro tomado pela mistura de 

poeira e fumaça. O que havia restado do WTC. 

Para tratar textualmente do acontecimento, o jornal O Globo traz uma manchete e uma 

submanchete. Elas foram distribuídas harmonicamente no espaço que compõe a primeira 

página, uma na parte superior – onde comumente encontramos as manchetes – e o outro 

enunciado posto mais ao centro. “A pequena diferença do tamanho da fonte entre manchete e 

submanchete provoca quase uma divisão na capa.” (MOREIRA, 2004, p. 95).  

Como vimos, abaixo da manchete não há texto verbal, apenas sequências de imagens. 

Diferentemente da segunda parte da capa, em que depois da submanchete presenciamos tanto 

o verbal como o visual.  

Quanto ao aspecto gráfico, temos títulos em tinta preta e um diferencial importante, 

enquanto grande parte da imprensa utilizava manchetes em caixa alta, O Globo opta por fazer 

uso da caixa baixa, o que por sua vez “permite ao leitor perceber as palavras sem que tenha 

necessidade de fixar todas as letras [...] o que não ocorre com o título em caixa alta.” 

(DOUGLAS, 1966, p. 131). 

Ao contrário da FSP, o jornal do Rio de Janeiro apresenta a notícia ao leitor em títulos 

compostos por apenas uma linha. Já o verbo tem a mesma função em ambos os jornais, 

enfatizar o enunciado. Em (a), “pára”, demonstra objetividade, concisão, enfim, um enunciado 

que constrói discursivamente o real. Além disso, o verbo também deixa evidente a dimensão 

do acontecimento e como os sujeitos foram por ele tomados. 

Já (b), “fala”, leva-nos a perguntar de quem é a voz, quem está falando ali através do 

jornalista. O que logo sabemos, pois o indivíduo que havia enunciado é apontado ainda no 

título: o então presidente Bush. 

Esses são tipos peculiares de títulos e que Douglas (1966) chama-nos a atenção, pois 

são as palavras de outra pessoa que falam ali. Nesse caso o “título deve indicar claramente 

que alguém é responsável pela declaração.” (p. 33). Ao passo que, sua estrutura deve seguir 

algumas regras, “ou se menciona o nome da pessoa, ou se ela não é suficientemente conhecida 

para justificar a referência, coloca-se um verbo que não deixa dúvidas quanto ao fato de que a 

declaração foi feita por outrem que não o jornal.” (ibidem). 

Abaixo da submanchete (b), o jornal traz um “olho” ou antetítulo (fig. 7), cujas 

características já tratamos anteriormente, mas que neste caso diferencia-se do formato 

                                                           
10

 Na linguagem cinematográfica trata-se de planos bastante abertos, servindo para situar o espectador em que 

cidade a cena se desenvolve. 
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topicalizado utilizado pala FSP. Aqui, ele é posto em apenas uma linha, acrescentando mais 

algumas informações ao enunciado principal. 

 

Fig. 7 – “Olho” – O Globo 

 

                                                     

Antes de finalizar este primeiro critério analítico, salientamos mais um elemento 

presente na primeira página, uma materialidade verbo-visual que opera efeitos de memória, 

produzindo, assim, múltiplos sentidos. Referimo-nos a charge do cartunista Chico Caruso (fig. 

8). 

                                             Fig. 8 – Charge – O Globo 

 

Com cores fortes e borradas – numa paleta que mistura fogo, fumaça e sangue – o 

cartunista retrata o acontecimento. No lado direito do desenho, um avião segue em direção a 

um enunciado que vem de outro lugar, que sofre um deslizamento de sentidos que “dá 

visibilidade pela linguagem a diferentes formações discursivas, materialmente trabalhando na 

relação com a língua. Por outro lado, o deslizamento de sentidos dá visibilidade a específicas 

condições de produção [...].” (BERNARDO-SANTOS, 2009, p. 90). 

Após esse efeito, o enunciado passa a significar de outra forma, pois está inscrito numa 

FD diferente da que lhe é comum. É o discurso cinematográfico que traz consigo sentidos que 

apontam para um desfecho trágico, apocalíptico, cujos espectadores estavam tão habituados a 

verem ao final de filmes, em salas de cinema ou nas TV’s. 

E como nos diz Gregolin (2003) acerca do acontecimento 11/9: “A cena era familiar 

pois já tínhamos visto, inúmeras vezes, nas telas, em superproduções americanas [...] 

incontáveis vezes repetida, cristalizou-se no instantâneo de nossas retinas, como parte do 

espetáculo que, passado o espanto, grudou-se no cotidiano.” (p. 9). 
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b) Processo de análise do funcionamento discursivo: os fatos de linguagem 

 

Como vimos o jornal O Globo faz uso de uma manchete e uma submanchete em sua 

primeira página, em que cada uma delas nos permitirá abrir nossas análises em duas frentes. 

Dessa maneira, para melhor apresentação das análises, trazemos outra vez os enunciados 

separadamente: 

 

(a) Terror suicida pára o mundo 

(b) Bush fala em milhares de mortos 

 

Em (a), “terror” torna a aparecer, afinal cristalizou-se através do acontecimento, 

circulando por diversas FD`s e, além disso, tornando evidente a capacidade dos medias norte-

americanos em propagá-los nos meios de comunicação de massa de vários países. Essa 

repetição é um fato de linguagem, que nos apresenta o caráter repetível de um enunciado. 

Como nos diz Indursky (2003, p. 102) citando Courtine e Marandin (1981, p. 23): “os 

discursos se repetem, ou melhor, há repetições que fazem o discurso.” 

A insistência na utilização de “terror” e as suas derivações nos faz observar “que a 

repetição aponta para dimensão do quanto falamos o que os outros falam. Nesse caso, somos 

os outros também. Ou seja, um sujeito social e histórico constituído em condições materiais 

específicas de produção do discurso.” (BERNARDO-SANTOS, 2009, p. 83). 

Sinônimos, paráfrases, entre outras estratégias discursivas presentes nos discursos dos 

sujeitos, revelam para nós a presença dos já-ditos. E Pêcheux (2009) já nos alertava acerca 

disso quando apresentou a noção de esquecimento nº 2, “pelo qual todo sujeito-falante 

‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de enunciados, 

formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase.” (p. 161). 

Ao “selecionar” a fórmula “terror suicida” para construir o enunciado, dá-se início a 

uma mobilização de dizeres que o sujeito não percebe, pois se encontra tomado pelo 

esquecimento nº 1, do qual já falamos e que diz respeito à ilusão do sujeito em achar que é a 

origem daquilo que ele enuncia. Há um assujeitamento ideológico operando aí, afinal, “o 

discurso é o lugar do trabalho da língua e da ideologia.” (ORLANDI, 2012, p. 38). 

Portanto, temos o percurso feito pelo enunciado dentro de um processo discursivo que 

perpassa o sujeito, e este, por sua vez, de posse dele, começa a operá-lo dentro de uma esfera 
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de reformulação constante, produzindo através da repetição efeitos de sentido que passam a 

circular na sociedade. 

Vale destacar também que a palavra “terror”, “selecionada” pelo sujeito, vem predicado, 

ou seja, não é qualquer “terror”. Logo outra filiação discursiva aparece aí. “Terror suicida” 

passa a produzir outros significados, pois se insere em uma classificação mais ampla.
11

 

Definido o “culpado”, o executor dos atos que promoveram o acontecimento, temos nos 

enunciados dos sujeitos o resultado dessas ações: o choque, a paralisação do mundo. Esse 

“pára o mundo” volta a mexer nas redes de sentido, e traz mais uma vez a construção do real 

para o bojo de nossa discussão. Temos operando aí um sentido histórico também, mas de 

modo diferente da FSP. O “parar o mundo” aqui é uma construção discursiva que se refere 

aos EUA, é da ordem da constituição desse sujeito, ou seja, os EUA enquanto ícone histórico. 

São os sentidos que essa nação produz nas formações imaginárias dos sujeitos, que vem pela 

história e que, contudo, não se refere ao mundo real, empírico, mas um mundo discursivo, 

definidor. 

Além disso, o jornal voltou-se para o efeito instantâneo do acontecimento: todos 

pararam para testemunhar as torres em chamas. Essa “aparente instantaneidade da mídia 

interpela incessantemente o leitor através de textos verbais e não-verbais, compondo o 

movimento da história presente por meio da re-significação de sentidos enraizados no 

passado.” (GREGOLIN, 2003, p. 105).  

Dito de outro modo: aquilo que parece imediato na produção discursiva midiática, é na 

verdade fruto de processos de re-significação de sentidos que se cristalizaram na memória 

coletiva. Portanto, “o maior ataque da história” (FSP) e “pára o mundo” (O Globo) são apenas 

diferentes modos de significar a mesma coisa: a hegemonia norte-americana. Portanto, 

considerando que os enunciados “recortam” ou significam totalidades, em “o mundo” e “d’a 

história”, os artigos definidos acabam por implementar esse funcionamento. 

Tudo isso contribuiu para a fabricação de um real que vem pela ideologia. Não são os 

sujeitos quem narram como vimos, eles repetem aquilo que vem do já-dito em outros lugares, 

circunstâncias e momentos. 

                                                           
11

 “O terrorismo suicida” é o mais agressivo e tanta matar o maior número possível de pessoas, procurando 

coagir a população inimiga e seus governantes, mesmo que a expensas de perder o apoio de sua própria 

comunidade de origem. O ataque suicida pode ser definido de duas formas: a primeira é aquela em que o 

terrorista comente suicídio durante a operação (um homem-bomba, por exemplo), a outra é aquela em que o 

terrorista espera ser morto por outros durante a operação (algum militante armado cuja missão seja atirar 

indiscriminadamente sobre a população-alvo, sem contar com um plano pré-determinado de fuga). (COSTA & 

WUNDER, 2011, p. 24). 
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O mundo não parou e a hipérbole do enunciado apenas atesta toda a nossa discussão 

anterior sobre a imagem dos EUA. De fato, o que houve foi apenas um choque momentâneo, 

efeito da proporção do acontecimento, da destituição de uma aura imponente, de uma 

vulnerabilidade que escancaradamente veio à tona. Um breve torpor que tomou àqueles que 

testemunharam o espetáculo midiático sobre o ocorrido com as Torres Gêmeas e o Pentágono. 

Essa “vulnerabilidade” é um efeito discursivo do poder que ultrapassa em muito o real 

que entra em contradição com o impensável, por isso o choque. Mesmo tendo sido muitas 

vezes visto e pensado por aqueles sujeitos, mas apenas enquanto ficção. 

Um espetáculo que representa “a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta 

sua plenitude a essência de todo sistema ideológico: o empobrecimento, a sujeição e a 

negação total da vida real.” (DEBORD, 1997, p.138). 

 

* 

 

Vimos que as incertezas e a indeterminação que orbitaram o acontecimento suscitaram 

diversos enunciados que tentavam compreender o fato ou mensurar a sua dimensão. Estes se 

preocuparam com a contabilização dos estragos e o número de vítimas, pontos delicados, pois 

tudo ainda era muito recente. Em face disso, à medida que, as equipes de resgates avançavam, 

novos números do acontecimento surgiam, cabendo às autoridades e a imprensa divulgá-los 

para a população. 

Em (b), temos o reflexo desse momento. “Bush fala em milhares de mortos” é parte das 

indeterminações iniciais e ao mesmo tempo trabalha na construção da dimensão do 

acontecimento enquanto histórico. Além disso, temos neste ato de enunciação a fala de um 

outro. Uma estratégia discursiva que dará ao enunciado dito um estatuto de confiabilidade e 

verossimilhança, advindo da posição assumida por esse outro: a de presidente do país. 

É a partir desse ponto que se inicia a nossa análise, nessa presença do “discurso de um 

outro, colocado em cena pelo sujeito, ou discurso do sujeito se colocando em cena como um 

outro.” (PÊCHEUX, 2010, p. 33). Questão posta por Pêcheux em seu texto “A Análise do 

Discurso: três épocas”, ele aponta para essa direção quando explana acerca da AD-3 – a 

desconstrução das maquinarias discursivas – é nesse momento que “o primado teórico do 

outro sobre o mesmo se acentua, empurrando até o limite a crise da noção de máquina 

discursiva estrutural.” (ibidem, p. 311). 
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Assim, vai abrindo espaço na nossa discussão para a questão da heterogeneidade 

discursiva, na “insistência desse ‘além’ interdiscursivo que vem [...] (nos pontos de deriva em 

que o sujeito passa no outro, onde o controle estratégico de seu discurso lhe escapa).” (ibidem, 

p. 313).  

Para aprofundarmos a noção de heterogeneidade discursiva, trazemos os estudos de 

Authier-Revuz (2004) a esse respeito. Ao falar das formas explícitas de heterogeneidade, a 

teórica afirma que “no fio do discurso que, real e materialmente, um locutor único produz, um 

certo número de formas, linguisticamente detectáveis no nível da frase ou do discurso, 

inscrevem, em sua linearidade o outro.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 12). 

Dito de outro modo: no discurso relatado, seja ele apresentado na forma de discurso 

indireto ou discurso direto, apresentará outro ato de enunciação. Como é possível perceber em 

(b), através do discurso indireto, “o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas 

próprias palavras, ele remete a um outro como fonte de ‘sentido’ dos propósitos que ele 

relata.” (ibidem) 

“Bush fala em milhares de mortos” exemplifica essa heterogeneidade explícita, 

mostrada, da qual falamos acima e que nos permite detectar no fio do discurso a presença de 

outro discurso, afinal, é próprio do discurso jornalístico trazer a fala do outro. Todavia o 

estudo acerca da heterogeneidade não se esgota aí. Authier-Revuz traz além da mostrada, a 

heterogeneidade constitutiva. Essa por sua vez nos faz retomar tudo o que falamos sobre o 

interdiscurso – aquilo que foi dito em um momento anterior, em outros lugares e contextos – 

portanto conclui-se que: 

Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos “outros discursos” e 

pelo “discurso do Outro”. O Outro não é um objeto (exterior, do qual se fala), mas 

uma condição (constitutiva, para que se fale) do discurso de um sujeito falante que 

não é fonte-primeira desse discurso. (ibidem, p. 69). 
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3.3 VULNERABILIDADE E HORROR NO IMPÉRIO 

 

3.3.1 A VULNERABILIDADE DE UM IMPÉRIO 

 

Fig. 9 – Capa da edição especial da 

revista Veja do dia 19/09/2001 

 

 

a) Leitura preliminar da primeira página: quando o verbo e o visual se encontram 

 

A fumaça escura que saía do WTC estampou a capa da revista VEJA (fig. 9) que foi às 

bancas no dia 19/9/2001. O preto era a cor predominante no espaço gráfico que compreendia 

sua capa, contrastando com o branco dos títulos e antetítulos que a compunha. 

Na parte superior do canto esquerdo onde se lê “edição especial”, temos o principal 

indício de que aquela edição não obedeceria à estrutura padrão das publicações da editora e 

que adiante, o leitor iria deparar-se com uma diversidade de informações sobre o fato ocorrido 

em território norte-americano no 11/9. Estes dados estariam expostos nas diversas matérias, 

seções, entrevistas, fotos e análises que compunham o miolo da revista, aspectos que 

contribuíram para que àquela edição fosse “especial”.  

Ao centro, quis-se enfatizar a magnitude do acontecimento a partir da utilização de uma 

imagem que tomou exatos 14 cm de largura e 19,5 cm de altura, o que equivale em termos 

percentuais a 60% da largura total da capa e 70% da sua altura total. Ora, era preciso atrair, 

chamar atenção do público numa primeira passagem de vistas, e “em qualquer situação, uma 

boa imagem será importante - e ela é o primeiro elemento que prenderá a atenção do leitor.” 

(SCALZO, 2004, p. 63). 

Diante desse aspecto atrativo da imagem, principalmente quando retratam cenas fortes, 

mais uma vez é dado espaço suficiente para que o fato ali exposto fizesse valer a sua 
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relevância naquele espaço de convergência verbo-visual, tal como discutimos na análise da 

FSP. 

Sobreposta à imagem, com letras em caixa alta e cor branca que lhe dá o destaque 

necessário, o título da edição: “O IMPÉRIO VULNERÁVEL”. Esse modo de se apresentar a 

capa da revista contribui para uma capa composta por elementos estrategicamente distribuídos 

propiciando um efeito inicialmente importante. 

Afinal, “a chamada principal e a imagem da capa devem se complementar, passando 

uma mensagem coesa e coerente. Por melhor que seja a imagem escolhida, o fundo da capa 

(seja fotografia ou não) não pode atrapalhar a legibilidade das chamadas.” (ibidem). 

Assim, um dos aspectos fundamentais para uma boa capa diz respeito à legibilidade. 

Algo que se pode perceber nessa edição da VEJA, pois opta por um fundo preenchido pela 

escuridão fruto de uma explosão, ao mesmo tempo em que traz seu título e outras chamadas 

com tonalidade clara facilitando a leitura. 

Na lateral esquerda da capa, sem a ênfase da caixa alta, observamos seis antetítulos ou 

“olhos”, funcionando como complementos do título principal, adicionando-lhe mais 

informações. E do mesmo modo que na FSP, foram distribuídos em uma espécie de tópicos, 

escritos de maneira concisa e objetiva, sem comprometer o entendimento do assunto que será 

tratado na sua parte interna. 

Face a tudo o que foi exposto até aqui, nota-se que é preciso ter “sempre em mente a 

capa pronta, já exposta numa banca de revistas, disputando o olhar do leitor em meio a 

centenas de outras publicações.” (ibidem, p. 64). Logo, quando todos esses aspectos debatidos 

por nós estão aliados a uma notícia que trata de um acontecimento que por ser significado de 

grandes proporções acaba afetando os sujeitos, teremos uma publicação que chamará mais a 

atenção do público e consequentemente um maior número de vendas dos seus exemplares. 

 

b) Processo de análise do funcionamento discursivo: os fatos de linguagem 

 

Ao reescrever o acontecimento, um novo processo discursivo inicia-se através dos 

enunciados utilizados para esta reescritura. Marcado pela sua singularidade, o enunciado 

nunca é repetido da mesma maneira, pois suas funções enunciativas estão ligadas as 

condições de produção. Acerca das características do enunciado, vejamos o que nos diz 

Foucault (2008):  
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[...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido 

podem esgotar inteiramente. Trata-se de um acontecimento estranho, por certo: 

inicialmente porque está ligado, de um lado, a um gesto de escrita ou à articulação 

de uma palavra, mas, por outro lado, abre para si mesmo uma existência 

remanescente no campo da memória, ou na materialidade dos manuscritos, dos 

livros e de qualquer forma de registro; em seguida, porque é único como todo 

acontecimento, mas está aberto à repetição, à transformação, à reativação; 

finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o provocam, e a 

consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma 

modalidade inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o seguem. (p. 

32). 

 

 

Dito de outro modo: tudo aquilo que o sujeito enuncia, “não são, [...], apenas mensagens 

a serem decodificadas”. (ORLANDI, 2012, p. 30), existem efeitos de sentido que operam aí, 

há uma relação com a exterioridade. São sentidos que “têm a ver com o que é dito ali, mas 

também em outros lugares, assim como, com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e 

não foi.” (ibidem). 

Assim, retomamos aquilo que falamos no capítulo 1 sobre as condições de produção, 

pois são fundamentais para compreendermos os sentidos que constituem o dizer e como eles 

afetam o sujeito numa situação dada. Considerada de dois modos, temos o contexto imediato, 

que no nosso caso diz respeito aos lugares por onde a revista circulou, os sujeitos que a 

“assinaram” (corpo editorial etc.) e os momentos que sucederam o acontecimento. Enfim, as 

circunstâncias da enunciação. 

O outro modo é no sentido amplo, que “incluem o contexto sócio-histórico, ideológico.” 

Este último, responsável por trazer para o bojo dos efeitos de sentido elementos formadores 

da nossa sociedade e das relações de poder nela existentes, que afetam o imaginário das 

nossas relações sociais. 

Quando voltamos nossa atenção para a palavra “império”, tendo em vista a relação 

história/discurso, vem à tona toda uma estrutura sócio-histórica, política, financeira e 

ideológica. País de Primeiro Mundo, significado como símbolo do capitalismo, detentor de 

uma soberania inquestionável e donos de um forte poderio bélico, acabam por ser fatores que 

elevam a capacidade dos EUA de imporem ideologicamente através da imagem construída e 

propalada, principalmente através do “mass media”, uma supremacia perante as outras 

nações. 

Logo, ao escolhermos para compor nosso corpus uma revista que tem a sua circulação e 

origem em um país de Terceiro Mundo, evidencia-se toda uma estrutura midiática que 

funciona em meio a uma relação de subordinação dos países que não fazem parte do chamado 

Primeiro Mundo. Como trabalhamos com o discurso, centramos nosso olhar nas marcas dessa 
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subordinação a partir de predicações como “império” presentes nas práticas discursivas dos 

sujeitos. O que é algo “que vem pela história, que não pode licença, que vem pela memória, 

pelas filiações de sentidos constituídos em outros dizeres, em muitas outras vozes, no jogo de 

língua que vai se historicizando aqui e ali, indiferentemente, mas marcada pela ideologia e 

pelas posições relativas ao poder.” (ORLANDI, 2012, p. 32). 

Fica claro que o sujeito ao usar “império” para significar o outro, demonstra o quanto o 

seu dizer não é particular, pelo contrário, é afetado pelo esquecimento ideológico, agindo de 

acordo com as coordenadas dadas pela FD onde ele se situa. É neste ponto, que suas palavras 

passam a ganhar novos sentidos, pois estão diretamente ligadas aos lugares de onde se 

enuncia. 

Na terceira parte do seu “Semântica e Discurso”, M. Pêcheux (2009) trata dessas 

relações entre discurso e ideologia(s). Ele discorre sobre os sentidos de uma palavra, 

afirmando que é algo que “não existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com 

a literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 

estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 

produzidas (isto é, reproduzidas).” (p. 146). 

Dito de outra maneira, quando o sujeito-jornalista enuncia, os efeitos de sentido 

provocados pelo o que ele diz, vem da posição ideológica que ele assume na sociedade. Daí, o 

olhar com o qual ele enxerga o outro, levando-o a produzir seus discursos acerca desse, é o 

que será veiculado dentro da maquinaria midiática e em seguida levado ao leitor. 

Se tomarmos o significado do termo “Império” em qualquer dicionário, temos: “(do 

latim imperium= poder, autoridade): um território geográfico extenso (o estado imperial) não 

necessariamente contíguo, contendo um conjunto de nações e povos etnicamente e/ou 

culturalmente diversos, governados por um monarca (denominado imperador) ou uma 

oligarquia, embora este último ponto seja controverso.” O uso deste termo para predicar os 

EUA é contraditório. Mas o sentido vem justamente desta contradição, pois os EUA são 

significados como aqueles que sobrepõem o moderno. 

Portanto, na ótica “terceiro-mundista”, nas suas formulações enunciativas que projeta no 

outro um caráter de superioridade, deixa transparecer ao mesmo tempo uma posição de 

subserviência a esse outro. Numa típica relação senhor/escravo, fazendo alusão à dialética 

hegeliana, em que “esse escravo é o adversário vencido, que não arriscou a vida até o fim, que 

não adotou o princípio de senhores: vencer ou morrer. Ele aceitou a vida concedida pelo 
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outro. Depende, portanto desse outro. Preferiu a escravidão à morte e por isso, ao permanecer 

vivo, vive como escravo.” (KOJÈVE, 2002, p. 21). 

Ora, não seria essa a condição de todos os países subjugados pelo “imperialismo” norte-

americano? Não é essa a dialética que vem pela discursividade e que nos ocorre como cidadão 

do chamado Terceiro Mundo? Contudo, cientes de que o dito pode significar de maneiras 

diferentes a depender do lugar onde ele é inscrito, a palavra “império” pode ser por nós 

considerada como uma aceitação, uma intimidação perante o poder alheio. Já para os cidadãos 

estadunidenses pode significar um atestado de soberania. Enquanto que, para os que 

insurgiram no Oriente Médio, contrários a esse controle “imperial”, pode significar uma 

ameaça aos seus preceitos, motivando-os a entrarem em confronto. 

 

* 

 

Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “vulnerável” significa: 

 

1. Que pode ser fisicamente ferido; 

2. Sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. 

 

Rico de sentidos, o verbete acima poderia ser substituído por qualquer outro dos seus 

sinônimos, entretanto opta-se por predicar os EUA como “império”. O uso deste “vulnerável” 

ao invés de atacado, derrotado etc., suscitou em nós a dúvida acerca dos motivos pelos quais 

esse país é significado desta forma. 

Como se pode ver, outros termos poderiam ser utilizados para construir o enunciado. A 

publicação poderia ter usado: o império atacado ou o império derrotado, considerando a 

proporção do fato e os seus números, uma derrota contra um inimigo ainda indeterminado nos 

primeiros momentos, mas ainda sim, uma derrota preliminar. Todavia “prefere-se um 

eufemismo”. Sobre essa troca de nomes, vejamos o que nos diz Citteli (1995),  

 

[...] mas, se não há diferença substancial entre um e outro termo, por que trocá-los? 

Qual o jogo retórico que está por detrás do eufemismo? A resposta nos remete a uma 

ideia segundo a qual umas das preocupações do discurso persuasivo é o de provocar 

reações emocionais no receptor. (p. 31). 

 

Essa troca de nomes permite que o impacto do que é dito seja contido, um 

abrandamento de palavras que poderiam soar “desagradáveis” ou “ideologicamente 
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impronunciáveis”. Enunciar fazendo as possíveis associações que trouxemos acima como 

exemplo, poderia soar estranho, haja vista a relação de poder que gira em torno dos EUA. 

Imaginar uma derrota deste país em qualquer circunstância seria algo inconcebível. 

Há ainda outro ponto a se destacar, o processo parafrástico no qual esse enunciado se 

situa representando, “assim o retorno aos mesmos espaços do dizer sedimentado”. 

(ORLANDI, 2012, p. 36). Ou seja, os já-ditos acerca da hegemonia norte-americana que vem 

pela história e que vão produzindo sentidos, à medida que, novos enunciados mantêm relações 

com eles. Logo, é pela paráfrase que somos levados a esse sentido histórico, a partir de 

formulações como, por exemplo, “Império X”, Império Romano. Assim, “decorre daí a 

afirmação de que a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, sem 

sustentação no saber discursivo.” (ibidem, p. 38).  

Por fim, essa troca também reside num jogo imaginário, nas formas como a 

representação identitária do outro é projetada pelo emissor, em que é possível o 

estabelecimento de estratégias discursivas. Há todo um jogo de imagens que envolve as 

relações entre os sujeitos dentro de uma formação social. Tal “mecanismo [imaginário] 

produz imagens dos sujeitos, assim como do objeto do discurso, dentro de uma conjuntura 

sócio-histórica.” (ibidem, p. 40, grifo nosso). 

Portanto, retomando todo o enunciado – “O IMPÉRIO VULNERÁVEL”- percebemos a 

forma como os EUA são representados na projeção imaginária desse sujeito-jornalista. Um 

“império” consolidado no discurso midiático assujeitado ideologicamente e inserido numa FD 

que regula o que é dito e onde se operam múltiplos sentidos, que por sua vez afetam 

diretamente os leitores. 
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3.3.2 O DIA DO HORROR 

 

 

Fig. 10 - Capa da edição extra da 

revista Época do dia 12/09/2001 

 

 

a) Leitura preliminar da primeira página: quando o verbo e o visual se encontram 

 

Se na revista VEJA temos mais de 50% do espaço gráfico-visual de sua capa destinado 

as imagens que retratou o tamanho do acontecimento, a revista Época (fig. 10) que entrou em 

circulação no dia seguinte ao fato, foi bem mais além. O desespero das pessoas que corriam 

nas ruas de Nova York tentando escapar de uma intensa nuvem de fumaça, poeira e estilhaços 

que vinham logo atrás tomou a totalidade da sua capa. 

A cor predominante da edição do dia 12/9/2001 é o vermelho, já presente no logotipo da 

revista, mas que nessa publicação também se estendeu para alguns dos enunciados que 

estavam presentes ali. 

No canto superior direito, uma tarja vermelha, com inscrições em preto e branco, avisa 

ao leitor que aquela é uma “edição extra”. Lembremos que na capa da VEJA temos, “edição 

especial”, entre esse “extra” e “especial” que predicam as edições, temos um dos aspectos da 

dimensão temporal provocadas pelo acontecimento, que interfere na periodicidade dessas 

revistas. Enquanto na VEJA não temos alteração quanto à data de publicação da sua edição, 

na Época há um rompimento com o seu padrão semanal de publicação. 

 No centro da revista, a manchete, em que se lê: “O HORROR” (em caixa alta e cor 

vermelha), seguida logo abaixo por: “Nova York, 11 de setembro de 2001” (escrita em caixa 

baixa e na cor branca). Desse modo, percebe-se o predomínio de três cores: vermelho, preto e 

branco. O que se justifica, pois “numa foto cheia de claros e escuros [...], é impossível 

escrever só em branco ou só em preto.” (SCALZO, 2004, pp. 63-64). 
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Portanto, a revista Época consegue atingir àquele que é considerado um dos aspectos 

fundamentais para uma boa capa, ou seja, a legibilidade. Nada que a compõe dificulta a sua 

leitura ou compreensão, pelo contrário, a harmonia do espaço gráfico-visual contribui para 

chamar a atenção do leitor e possivelmente levá-lo a sua aquisição. 

 

b) Processo de análise do funcionamento discursivo: os fatos de linguagem 

 

De fato, são várias as formulações enunciativas que um acontecimento faz emergir, ao 

mesmo tempo em que esse “novo” está sempre envolto em um movimento anafórico, em um 

retorno constante a uma memória, cujo “acontecimento desencadeia o deslocamento de um 

enunciado produzido em outro lugar, fazendo surgir sentidos outros, ressignificando-os ou 

viabilizando a produção contínua de paráfrases.” (STEIGENBERG; MACHADO; SILVA; 

2012, p. 62). 

Fomos percebendo essas especificidades, à medida que, íamos analisando os enunciados 

anteriores. Todavia a manchete presente na revista Época leva-nos a pensá-lo de um modo 

diferente dos outros já discutidos. Ao predicar o dia em que o fato ocorreu como “O 

HORROR”, percebe-se um funcionamento enunciativo que remete a uma espécie de anúncio 

sugestivo e cercado da dramaticidade que se tornou algo próprio do acontecimento. 

Com uma estrutura aparentemente simples, “O HORROR”, carrega consigo a 

capacidade de circular facilmente, de chamar a atenção do leitor. Essa característica sugestiva 

lembra-nos os slogans e nada mais apropriado do que o suporte onde ele se inscreve, a capa 

da revista, que lembra um cartaz, um pôster no modo como se apresenta. 

“O slogan é eficaz por aquilo que ele não diz”, afirma REBOUL (1975). Daí centrarmos 

a nossa análise nesse traço resumitivo presente no enunciado da revista, pois não é preciso 

acrescentar mais nada a manchete, apenas a referência ao dia e a sua predicação já produzem 

os mais variados sentidos que vêm pela memória. “O HORROR” mantém uma relação com 

outras formulações que significaram outros momentos da história, como por exemplo “o 

horror da guerra”, “o horror do holocausto” etc. 

Assim, “todos esses sentidos já ditos por alguém, em algum lugar, em outros momentos, 

mesmo muito distantes [...]” (ORLANDI, 2012, p. 31) produz um efeito sobre o que o 

enunciado da manchete diz. Sentidos provocados pela formulação: “o horror” e que pressupõe 

que os sujeitos diante de acontecimentos similares a estes, em que vidas são ceifadas e 

construções destruídas passam a significá-los desta forma. 
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Ao falarmos nos filiamos a redes de sentidos mas não aprendemos como fazê-lo, 

ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente. Por que somos afetados por certos 

sentidos e não outros? Fica por conta da história e do acaso, do jogo da língua e do 

equívoco que constitui nossa relação com eles. Mas certamente o fazemos 

determinados por nossa relação com a língua e a história, por nossa experiência 

simbólica e de mundo, através da ideologia. (ORLANDI, 2012, p. 34). 

 

Além disso, “O HORROR” também nos faz retomar também a questão da “fórmula” 

quando este termo é usado em uma acepção jornalística, que como nos diz Krieg-Planque 

(2010): “um enunciado conciso, supostamente gerador de efeitos, frequentemente 

pronunciados com fins provocativos ou polêmicos, talvez demagógicos, e fácil de ser 

memorizado, portanto reproduzido, citado.” (p. 110) 

Logo abaixo de “O HORROR” temos o evento que o enunciado predica: o 11 de 

setembro de 2001. Através dessa construção o acontecimento mexe tanto com o 

dimensionamento dado ao fato, como também com seu caráter histórico. Ou seja, o número de 

vítimas e a proporção do estrago e principalmente o lugar onde ele ocorreu leva o sujeito a 

caracterizá-lo como algo que causou horror em todos. E a referência ao dia demarca um lugar 

na história contemporânea. 

Outro aspecto relevante diz respeito à objetividade da revista Época, produzindo um 

enunciado marcante, mobilizando efeitos de dramaticidade advindos do fato. Isso atrelado à 

imagem utilizada garante a constância do horror sentido pelos que testemunharam o 

acontecimento. O enunciado se auto-justifica, ou seja, nada mais além da data 11/9 é 

necessário para remeter ao que ocorreu nesse dia nos EUA quando nos depararmos com esse 

enunciado no futuro. 

Além disso, sua eficiência também reside na repetição, pois quanto mais um slogan é 

repetido, mais eficiente ele se torna, satisfazendo, dessa maneira, ao propósito para o qual foi 

concebido. “O slogan formula uma necessidade coletiva; proporcionando uma resposta 

simples à expectativa das massas, à sua fome, à sua cólera, à sua ansiedade ele causa-lhes a 

impressão de saber enfim o que elas querem, permitindo canalizar suas energias.” (REBOUL, 

1975, p. 60). 

Mas como um enunciado tão conciso pode deter tanto poder e repercussão? Justamente 

pela concisão, pelo não dito, por aquilo que fica implícito. “É o próprio destinatário que se 

encarrega do não-dito; é ele que diz para si mesmo o que o slogan se limita a sugerir.” 

(ibidem, p. 88): que o dia 11 de setembro de 2001 foi o dia do horror devido ao ocorrido em 

Nova York.  



58 
 

O poder do slogan advém dessa capacidade de fazer o sujeito rememorar o fato, 

contribuindo para que o acontecimento continue sendo lembrado. Em face disso, é inevitável 

não falar em ideologia, afinal, não estava o slogan a serviço da ideologia? “Responder-se-á, e 

não sem razão, que todo slogan é ideológico pela maneira com que tende a manipular seus 

destinatários.” (ibidem, p. 100). 

E sobre isso nós tratamos anteriormente, percebendo o quanto uma nação que significa 

pela posição que assume em relação às outras, atinge um patamar de superioridade que se 

inscreve na história. Assim, é inegável que na primeira menção ao enunciado trazido pela 

Época, seja em qualquer suporte que ele esteja, fará com que os sujeitos rememorem a 

tamanha força do 11 de setembro, mesmo que não haja nem sequer uma imagem. 

Portanto, podemos dizer também após essa discussão, que o caráter resumitivo e 

definidor de “O HORROR” transcende as fronteiras dos EUA. Ou seja, ele significa também 

o modo como os sujeitos posicionam-se frente ao catastrófico. Como exemplo, tivemos há 

pouco mais de um ano a queda de um asteroide em solo russo
12

, acontecimento que abriu 

espaço para formulações como: “o horror que vem do céu”, entre outras. O que nos mostra 

que o posicionamento humano frente às essas catástrofes acaba por incluir o outro: seja ele o 

não humano ou o inimigo. 

 

3.4 AS DIFERENTES DISCURSIVIDADES 

 

A movimentação da imprensa mundial em torno do acontecimento do dia 11 de 

setembro foi intensa. No dia do fato, coube a imprensa televisiva e a internet fazerem a 

cobertura em tempo real, sendo possível ao espectador acompanhar cada detalhe e revê-los 

diversas vezes nos principais canais e sites de notícias. No dia seguinte, foi à vez da imprensa 

escrita por nas ruas jornais repletos de matérias e entrevistas acerca do ocorrido, com 

manchetes muitas vezes curtas, concisas e objetivas com o intuito de resumir e ao mesmo 

tempo mostrar a proporção do fato, ao lado de outras que buscavam trazer detalhes utilizando-

se de enunciados mais longos. Características que nos fez perceber o modo como funcionam 

as condições de produção midiáticas. 

Tais diferenças nos chamou a atenção fazendo com que dentro do material já coletado 

dividíssemos essas manchetes de acordo com as discursividades que elas apresentam. Por 

                                                           
12

 Referimo-nos ao meteoro que atingiu a região central da Rússia em 2013. 
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exemplo, o discurso bélico presente em enunciados que repetem fórmulas como “ataque”, 

“guerra” etc. 

Há que se destacar o fato como essas manchetes são trazidas como fórmulas, expondo, 

desse modo, como o acontecimento produziu um efeito de tal ordem que abriu espaço para o 

silêncio. Esse silêncio como já foi discutido anteriormente não significa palavras ou 

expressões que estavam ausentes, mas como uma das condições para produção de sentidos. 

Assim, “O silêncio não é o vazio, ou o sem-sentido; ao contrário, ele é o indício de uma 

instância significativa.” (ORLANDI, p. 68, 2007a). 

Também destacamos a temporalidade do acontecimento enquanto notícia, que não se 

esgotou nos dias e meses que se seguiram, pelo contrário, continuou se produzindo novos 

enunciados e consequentemente sentidos outros, à medida que novas informações iam 

surgindo. Além disso, a recorrência da fórmula “september eleven” contribuiu para esse efeito 

de temporalidade do acontecimento, demarcando um espaço nesse dia específico, dando um 

estatuto histórico ao acontecimento. O que abriu espaço para pensarmos o discursivo como 

efeito do pragmático. 

Assim, apresentamos, abaixo, essas discursividades a partir das manchetes de jornais de 

diversos jornais
13

. 

 

a) A indeterminação 

 

Os primeiros momentos pós-acontecimento permaneceram envoltos pela 

indeterminação, incerteza, dúvidas e silenciamentos acerca do que havia ocorrido. Ainda era 

muito cedo para se cogitar o que poderia ter provocado aquilo e os motivos para tal, logo, no 

dia seguinte foi possível ver nas manchetes dos jornais, enunciados atravessados por essa 

indeterminação, com questionamentos ou expondo essa necessidade por respostas.  

Quadro 7 – A indeterminação 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

                                                           
13

  Optamos por não identificar o jornal a qual pertencem às manchetes, pelo fato de que a sua identificação 

também poderá produzir sentidos.  

How many dead? 

Who did this? 

What now? 
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Acima, selecionamos três manchetes.
14

 A primeira pergunta “Quantos mortos”
15

, 

revelando a imprecisão dos números de vítimas informados até aquele momento, e que 

aumentava a cada trabalho de busca por parte das equipes de resgate. Na segunda “Quem fez 

isso”
16

, enunciado que demonstra a urgência em saber o autor ou autores dos possíveis 

ataques para poder enfim, chegar a uma resposta para a pergunta da manchete seguinte, “E 

agora”.
17

 O silêncio presente nesse questionamento produz múltiplos sentidos, afinal, o que 

poderia ser feito? De que modo o país iria reagir? Vejam que a cada questionamento outros 

passam a surgir somando-se aos anteriores e contribuindo, dessa maneira, para uma produção 

discursiva que aponta para essa indeterminação. 

 

b) O dia “x” 

 

Observamos ao longo das análises como o dia 11/9 marcou um espaço na história da 

sociedade contemporânea, e mais ainda, abriu espaço para uma historicidade que passou a 

estar presente nos discursos que se referem ao acontecimento do 11 de setembro. Posto isso, 

sabemos que dificilmente esse fato será substituído ou superado por qualquer outro, 

independente da proporção ser igual ou maior.  

Pois o alvo foi uma nação que significa no imaginário dos sujeitos uma superioridade 

em comparação às demais, o que é reiterado pelos discursos acerca dela, ou seja, já-ditos que 

vêm pela história e atravessam esses enunciados. Logo, o dia do acontecimento foi predicado 

de várias formas, contribuindo para uma diversidade de formulações que marcaram a 

proporção daquelas ações. 

Quadro 8 – O dia “x” 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A primeira manchete que selecionamos foi uma das que mais se repetiram nas capas de 

jornais norte-americanos, nela encontramos “Novo dia da infâmia”
18

, em que o “novo” aí 

                                                           
14

 As traduções das manchetes que serão feitas no decorrer desta seção são traduções livres. 
15

 Arkansas Democrat-Gazette,  12/09/2001 
16

 Akron Beacon Jounal, 12/09/2001 
17

 The Sun Herald, 12/09/2001 
18

 The Boston Globe, 12/09/2001 

New day of infamy 

Day of death 

Day of terror 
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presente, abre espaço para que pensemos em outros acontecimentos ocorridos em território 

estadunidense, ou que teve este país como alvo e que agora se repete em proporções similares. 

Neste ponto, destacamos a comparação feita com os ataques à base norte-americana de Pearl 

Harbor, considerada também de grandes dimensões. Vejam que o enunciado considera as 

ações que ocorreram uma “infâmia”, um “insulto”, o que demonstra a postura que esse país 

assume de potência inatingível. 

Na segunda e terceira manchetes respectivamente, temos “Dia da morte”
19

 e “Dia do 

terror”
20

 duas predicações que vão expor a dimensão do acontecimento e as suas 

consequências. Mais adiante, veremos como a fórmula “terror” também produz os seus 

próprios efeitos de sentido. 

 

c) A maior ação “x” 

 

Outros enunciados que nos chamaram a atenção diz respeito a dimensão do 

acontecimento, com manchetes seguindo a fórmula maior ação “x”, estabelecendo um efeito 

comparativo com outros acontecimentos similares, mas que não conseguiram superar a 

proporção deste. 

Quadro 9 – A maior ação “x” 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A primeira manchete, “EUA sofrem maior ataque da história”
21

 é uma das que 

analisamos neste capítulo, a segunda, “Alerta global pelo pior ataque da história”
22

 segue a 

mesma estrutura da primeira, também enfatizando o caráter histórico do 11 de setembro 

decorrente da sua magnitude. Vale destacar também nesse enunciado, esse “alerta global” que 

aparece aí, produzindo um efeito que tende a espalhar pelos outros países o medo de também 

serem alvos daqueles ataques. Afinal, se a considerada “potência mundial” foi atingida, as 

demais estariam em um grau de vulnerabilidade muito maior. 

                                                           
19

 The Indianapolis Star, 12/09/2001 
20

 The Tennessean, 12/09/2001 
21

 Folha de São Paulo, 12/09/2001 
22

 La Nacion, 12/09/2001 

EUA sofrem maior ataque da história 

Alerta mundial por el más grave atentado de la historia 

What now? 
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E por fim, a terceira manchete, “Estados Unidos sofre maior ação terrorista”
23

. Nesta, 

não se fala em atentando ou ataque explicitamente, mas na ação de um determinado grupo que 

insurgiu contra os EUA, levando possivelmente a mesma conclusão das outras manchetes de 

que foi um ataque/atentado. 

 

d) O discurso bélico 

 

Neste grupo, temos manchetes que trazem enunciados que abrem espaço para o 

surgimento de um discurso bélico ou da guerra, é quando se começa a falar em “ataque”, 

“guerra” etc. Abaixo, algumas delas: 

Quadro 10 – O discurso bélico 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

É notável a quantidade de manchetes presentes aqui, o que demonstra a intensa 

produção discursiva em torno de um possível conflito que dava indícios de instauração. Na 

manchete que traz a fala do presidente Bush, temos “Assassinato em massa”
24

. O que poderá 

justificar uma retaliação futura por parte dos norte-americanos. Além disso, temos as 

afirmações: “EUA atacado”
25

, “EUA sob ataque”
26

, “Guerra em casa”
27

, “Guerra na 

América”
28

, “Atacado”
29

 e “Terrorismo declara guerra aos EUA”
30

, que também podem 
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 Jornal do Comércio, 12/09/2001 
24

 The Post-Standard, 12/09/2001 
25

 The New York Times, 12/09/2001 
26

 Dayton Daily News, 12/09/2001 
27

 The Dallas Morning News, 12/09/2001 
28

 The Daily Telegraph, 12/09/2001 
29

 Idaho Statesman, 12/09/2001 

President Bush – ‘Mass Murder’ 

U.S. Attacked 

U.S. Under Attack 

War at home 

War on America 

Attacked 

Terrorismo declara guerra aos EUA 

It’s war 

Attacco all’America 20mila morti a New York 
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funcionar como justificativas para uma guerra que viesse a acontecer, afinal os EUA estava 

sendo alvo e consequentemente precisava reagir. 

Destaque para o enunciado “Guerra em casa”, notemos que o caráter improvável do que 

havia ocorrido continua a permear as manchetes, pois o sujeito aparenta não acreditar que 

aquilo aconteceu no seu próprio país, que ele nomeia de casa o que produz um efeito de 

sentido que demonstra o modo como os sujeitos norte-americanos enxergam a sua nação. 

Casa dá a ideia de local seguro, de abrigo e que qualquer adversidade só poderá acontecer do 

lado de fora, de uma maneira que jamais os que estão abrigados serão atingidos, mas dessa 

vez o inesperado ocorreu e o conflito chegou em seu próprio “lar”. 

Outra fórmula que esteve bastante presente na imprensa televisiva e que também 

estampou várias capas de jornais foi: “É guerra”
31

. Que na transparência do acontecimento 

evidencia que um conflito já estava prestes a começar. Enquanto que na opacidade, traz à tona 

uma memória que aponta para outros fatos em que os EUA envolveram-se em conflitos e que 

a qualquer momento estaria pronto para atacar caso sintam-se ameaçados. 

Já o jornal italiano opta por trazer os números resultantes dos “ataques”: “Ataque na 

América 20 mil mortes em Nova York”
32

. A contagem é ainda prematura, pois saberemos 

mais tarde que as vítimas fatais chegaram a pouco mais de 3000 pessoas. 

 

e) O discurso do medo 

 

Neste grupo, temos manchetes com enunciados que trazem um delineamento do 

discurso do medo, oriundo das primeiras reações pós-11 de setembro. A indeterminação do 

momento e as incertezas do que poderia ser aquilo e se voltaria a acontecer contribuíram para 

formulações como as que seguem abaixo: 

Quadro 11 – O discurso do medo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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 O Estado de São Paulo, 12/09/2001 
31

 Daily News, 12/09/2001 
32

 Il Gazzettino, 12/09/2001 

Terrifying 
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Shock, Fear e Anger 

‘Unyielding anger’ 

Unthinkable 
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Na primeira manchete temos “Aterrorizante”
33

 e na segunda uma espécie de apelo ao 

povo norte-americano diante do choque e do medo daqueles momentos, “Encontrem a 

coragem”
34

. Na terceira manchete, “Choque, medo e raiva”
35

, três palavras que tentavam 

expor as reações dos cidadãos. Na quarta manchete as reações continuam, “Raiva 

inflexível”
36

. No quinto enunciado, mais uma vez o caráter improvável de que um fato como 

aquele pudesse acontecer, “Impensável”
37

. Na última, um enunciado que procura expor o 

sentimento de toda uma nação: “Nação em angústia”
38

. 

 

f) O discurso do terror 

 

Nos enunciados/manchetes abaixo, temos a recorrência do termo “terror”. Em 

dicionários, temos terror como “um estado de coisas” e terrorismo “um modo de”. Desta 

maneira, a indeterminação é significada nessas formas, produzindo efeitos de sentidos tais 

como: “quem representa esse terror? Quem são esses terroristas?”. 

 

Quadro 12 – O discurso do terror 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nas duas primeiras manchetes, “Terror atinge coração dos EUA”
39

 e “O golpe do 

terror”
40

, os enunciados estão voltados para os atos praticadas por esse “terror” predicando 

dessa maneira os indivíduos que os colocaram em ação. Esse modo de se referir ao outro não 

se restringirá apenas a grupos de indivíduos, mas como vimos no capítulo 1 quando tratamos 
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 Oakland Tribune, 12/09/2001 
34

 Statesman Journal, 12/09/2001 
35

 The News Journal, 12/09/2001 
36

 The News Leader, 12/09/2001 
37

 The Salt Lake Tribune, 12/09/2001 
38

 The San Diego Union-Tribune, 12/09/2001 
39

 Diário de Pernambuco, 12/09/2001 
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 El Nuevo Herald, 12/09/2001 

Terror atinge coração dos EUA 
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acerca da relação entre Ocidente x Oriente, predicará toda uma nação, sua cultura, religião e 

etc. Nas manchetes seguintes, “Terror sangrento”
41

 e “O terror que ataca”
42

, temos os 

resultados e a ação atribuídas ao “terror” que deixou milhares de vítimas.   

 

g) O mal 

 

Além de serem predicados como “terror”, o Oriente, passou também a significar nas 

formações imaginárias dos sujeitos ocidentais, uma representação do mal. Assim, temos as 

manchetes: “Mal”
43

, “Estes atos de maldade”
44

, “Bush: Hoje nossa nação viu o mal”
45

 como 

se pode ver abaixo: 

Quadro 13 – O mal 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A repetição da palavra “mal” nas manchetes demonstra a forma como os sujeitos norte-

americanos passaram a predicar o outro e consequentemente a nação, a cultura e tudo o que 

esteja relacionado a ele como algo pertencente ao “mal”. A começar pelo enunciado do 

próprio presidente que foi utilizado como manchete estando presente em vários outros jornais. 

 

* 

 

Concluímos, assim, essa seção dedicada a tratar das diferentes discursividades acerca do 

acontecimento do 11 de setembro e para tal reunimos enunciados que possuíam as mesmas 

características, seguindo fórmulas idênticas e servindo para ilustrar o funcionamento da 

maquinaria midiática e o modo como as suas condições de produção contribuíram para as 

redes de sentidos que foram se estabelecendo nas produções discursivas que se seguiram no 

pós-11 de setembro. 
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 Great Falls Tribune, 12/09/2001 
42

 Zero Hora, 12/09/2001 
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 Lawrence Jounal-World, 12/09/2001 
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 Lincoln Journal Star, 12/09/2001 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Michel Pêcheux ao tratar do acontecimento da vitória de François Mitterrand nas 

eleições para presidente da França nos diz que: 

  

O confronto discursivo sobre a denominação desse acontecimento improvável tinha 

começado bem antes do dia 10 de maio, por um imenso trabalho de formulações 

(retomadas, deslocadas, invertidas, de um lado a outro do campo político) tendendo 

a prefigurar discursivamente o acontecimento, a dar-lhe forma e figura, na esperança 

de apressar sua vinda... ou de impedi-la; todo esse processo vai continuar, marcado 

pela novidade do dia 10 de maio. (PÊCHEUX, 1997, p. 20). 

 

Assim como em Pêcheux, o acontecimento aqui trabalhado também funciona como um 

processo contínuo e marcado pela novidade, afinal, a cada 11 de setembro nos deparamos 

com o acontecimento e a sua capacidade de instaurar novos processos discursivos e 

consequentemente novas redes de sentido. Ou seja, a sua temporalidade contribui para que 

não se esgote enquanto notícia. E o que é a notícia, a não ser o “news”, o “novo”? Logo, os 

enunciados que vão surgindo passam a “renovar” aquilo que já foi dito, ao mesmo tempo em 

que também mantém relações com ele, no confronto contínuo entre uma atualidade e uma 

memória. 

À medida que avançávamos nos gestos analíticos, especificidades como estas foram 

percebidas unindo-se a outras oriundas das diferentes discursividades que se apresentavam diante 

das análises da materialidade discursiva coletada e que neste momento de encerramento do 

trabalho faz-se necessário destacar, pois, foi através delas que conseguimos compreender o modo 

como o fato ocorrido em 11 de setembro de 2001 em território norte-americano tornou-se um 

acontecimento discursivo. 

Portanto, colocamos em destaque os seguintes pontos: 

 

1. Quando nos debruçamos diante dos primeiros enunciados que circularam acerca do 

acontecimento, deparamo-nos com uma discursividade religiosa que atravessava os dizeres 

daqueles sujeitos. A possibilidade de estarem testemunhando uma tragédia de grandes 

proporções com milhares de vítimas fazia com que fórmulas como “Santo Deus!” ou “Meu 

Deus” fossem aparecendo, como um mecanismo de consolo e conforto diante daquilo que 

ainda não se sabia o que era de fato. 

E essa incerteza dos primeiros momentos também atravessava os enunciados dos 

sujeitos que não conseguiam identificar o que estava acontecendo e os motivos daquilo que 

viam, o que posteriormente se tornaria algo a amedrontar a população que se via vulnerável 
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diante do tamanho do acontecimento, delineando-se, assim, um discurso do medo. Além 

disso, essa vulnerabilidade que vinha à tona chocava-se com o discurso da segurança que 

sempre esteve presente naquela nação, afinal, os EUA sempre foram significados como 

potência bélica, propiciando-lhes um estatuto de inatingíveis. Logo, estamos diante do 

confronto entre uma atualidade e uma memória, de sentidos históricos que construíram essa 

imagem de imponência. 

 

2. A preponderância das imagens nas primeiras páginas dos jornais e capas de revistas 

demonstrou a forte presença do discurso televisivo em torno desse acontecimento. Essa ênfase 

do não-verbal é algo marcadamente da sociedade contemporânea que atravessa os sujeitos 

fazendo-os buscarem cada vez mais imagens que retratem com riqueza de detalhes fatos 

ocorridos. Além disso, nos enunciados via-se a descrição do acontecimento a partir de 

detalhes que mostra marcas do discurso televisivo cuja leitura nos permite visualizar cada 

cena do acontecimento. Percebemos isso ao retomarmos trechos do discurso do então 

presidente Bush: “[...] as imagens de aviões voando contra edifícios, o fogo queimando, 

grandes estruturas em colapso [...]”. 

 

3. Alguns enunciados circularam com mais frequência e cristalizaram-se na sociedade. 

Estruturalmente concisos em sua maioria, eles funcionaram como fórmulas que foram sendo 

repetidas em diversas capas de jornais tanto nacionais como estrangeiros, além de também 

permitirem a criação de famílias parafrásticas. “Terror”, “Guerra ao terror”, “Maior ação ‘x’”, 

“Maior ataque ‘x’” são alguns exemplos dessas fórmulas que surgiram em FD diversas, mas 

que se relacionaram entre si produzindo uma multiplicidade sentidos. 

 

4. Outro aspecto que destacamos diz respeito ao modelo de capa utilizada para tratar do 

fato, a chamada capa-pôster que lembra o cartaz publicitário. Essas capas contavam com a 

presença maior de imagens e manchetes mais reduzidas, as fórmulas de que falamos 

anteriormente. A utilização deste tipo de capa foi própria do acontecimento que ao surgir 

mexeu com paradigmas estabelecidos e instaurou um novo modo para tratar o fato. 

 

5. Quanto aos jornais que analisamos (Folha de São Paulo e O Globo) pudemos 

perceber ao longo dos nossos gestos analíticos questões que envolvem a dimensão histórica e 
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a própria dimensão do acontecimento. Quando nos deparamos com “[...] maior ataque da 

história” na primeira página da FSP temos uma demarcação de um lugar na história para esse 

acontecimento e que ao mesmo tempo instaura um efeito comparativo com tantos outros fatos 

de proporções similares ou até maior do que o 11 de setembro, todavia há uma memória 

operando aí, com já-ditos que atravessam o discurso dos sujeitos que estão tomados pela 

ideologia. Alçar o fato a um grau superior a qualquer outro vem da formação imaginária, do 

modo como os EUA significam no imaginário dos sujeitos, sendo algo construído 

historicamente. Já O Globo, em sua primeira página, traz o “[...] pára o mundo”, em que 

temos o enunciado construindo o real, pois era impensável até então que uma potência como é 

significado os EUA pudesse ser atacada daquele modo, logo tal ação teria provocado uma 

paralisia generalizada. 

 

6. Já as revistas devido a sua periodicidade tiveram mais tempo para elaborar as suas 

matérias. Analisamos a VEJA que trouxe na semana seguinte a capa com o enunciado “O 

Império Vulnerável”, cujo modo de significar o outro nos chamou a atenção, pois ao usar 

“império” para se referir aos EUA estamos diante mais uma vez de um sujeito atravessado por 

uma memória que traz à tona um estatuto de poder que essa nação detém ao longo do tempo, 

inscrevendo-se na história. A revista Época optou por colocar nas bancas uma edição extra 

ainda na semana do fato, essa urgência também é própria do acontecimento, do novo. Sua 

capa traz “Horror – Nova York, 11 de setembro de 2001”, em que temos a dimensão temporal 

presente. A data passa a significar, a produzir sentidos que irão sempre remeter aos atos 

predicados como de “horror” praticados naquele dia. Assim, mesmo passado vários anos, ao 

se falar em 11 de setembro virá à tona o acontecimento ocorrido em solo norte-americano. 

 

Portanto, através destes pontos expostos acima e das análises mais aprofundadas que 

fizemos ao longo do trabalho foi possível compreender os motivos pelos quais o fato ocorrido 

em 11 de setembro de 2001 nos EUA tornou-se um acontecimento discursivo. Fazendo 

irromper desde os seus primeiros novos processos discursivos e múltiplos sentidos, nesse 

confronto constante entre uma atualidade e uma memória. 
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